
1 

 
 
 
 

SARRERA 
 
 
 

 
1. CURRICULUMAREN DESKRIBAPENA 
 
Curriculum hau ikasleei eguneroko bizitzan eskolan, etxean, lanean eta erkidegoan 
aurkituko dituzten gatazkak hobeto ulertu eta maneiatzen laguntzeko diseinatuta 
dago. 
Curriculuma 7 kapitulutan banatuta dago: 
 
1. kapitulua: Gatazkaren dinamika. 
Honako helburu hauek ditu: ikasleei gatazka eta horren konnotazioak zehazten 
laguntzea; gatazkari buruzko gizartearen mezu ohikoenak identifikatzea; aurkitzen 
ditugun gatazka mota nagusiak identifikatzea. 
 
2. kapitulua: Gatazkara hurbiltzea. 
Gatazkara hurbiltzeko oinarrizko hiru modu aztertzea, baita bakoitzaren 
eragingarritasuna eta besteekiko elkarreragina ere. 
 
3. kapitulua: Emozioak eta gatazka. 
Ikasleei amorrazioa eta beste zenbait emozio gogor ulertzeko eta maneiatzeko 
trebetasunak hartzen laguntzera bideratuta dago; halaber, emozioek gatazkan duten 
hain zeregin garrantzitsua aztertzen du. 
 
4. kapitulua: Komunikazioa eta kultura. 
Komunikazio prozesuak eta horietan eragina duten faktoreak deskribatzen ditu. 
Kultura arloko desberdintasunek komunikazio prozesuan egiten duten lanean 
zentratzen da. 
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5. kapitulua: Komunikazio eragingarrirako trebetasunak. 
Komunikazio jokaera oinarrizkoa eta positiboa lortzeko trebetasunak errazten ditu, 
baita ohitura, ideologia eta kultura esparru desberdinetako pertsonekin 
komunikazio eragingarriagoa izateko trebetasunak ere. 
 
6. kapitulua: Gatazka maneiatzea. 
Ikasleei entzute aktiboa eta hitz egiteko trebetasunak erabiltzen laguntzen die 
pertsonen arteko ulergarritasun handiagoa lortzeko helburuz; gatazken 
ebazpenerako lankidetza prozesua praktikatzeko aukera eskaintzen du; hirugarren 
atalak erabiltzen dituzten prozesuak deskribatzen ditu. 
 
7. kapitulua: Gatazken ebazpenerako curriculuma praktikatzen. 
Gatazken ebazpenerako curriculum-egitarau ulerkorra eraikitzeko eman behar 
diren pausuak eztabaidatzen ditu; gatazken ebazpena beste gai arlotan integratzen 
duen ikuspegi integratzailea ere sartzen du; halaber, ikasketa praktiketako 
trebetasun eta kontzeptuak ere sartzen ditu. 
 
Kapitulu bakoitzean, ikasleei aurkeztu behar dizkiezun kontzeptu garrantzitsuak 
ulertzen lagunduko dizuten irakaslearentzako oinarrizko argibideak aurkituko 
dituzu, eta ondoren, zenbait jarduera. Horietako batzuek ¶ ikurra dute; "jarduera 
garrantzitsuak" dira, eta horiek erabiltzea gomendatzen dugu ikasleek oinarrizko 
kontzeptuak menderatzen dituztela bermatzeko. Beste jarduera batzuek © ikurra 
dute; "jarduera osagarriak" dira eta ikasle bati trebetasun zehatz batean praktika 
gehigarria emateko edota kontzeptu baten ulermena indartzeko erabil daitezke. 
Jarduera bakoitzarekin batera, aurkezteko behar izango duzun lan orriaren, 
inprimakiaren edo irakurgaien kopia bat dago. 
Esperientziak irakatsi digunaren arabera, jarduerak DBHko 1. mailatik 
Batxilergoko 2.erako ikasle gehienentzat egoki zitezkeela ez da zuzena. 
Horregatik, curriculum honetan kapitulu bakoitzean, batetik, 4. DBH eta 
Batxilergoko 1. eta 2. mailetarako (BAT laburdura daramatenak) eta bestetik, 
DBHko 1., 2. eta 3. mailetarako aukerako jarduerak (DBH laburdura daramatenak) 
proposatu ditugu. Hala eta guztiz ere, eskola batzuetan maila baterako egokiena 
dena beste batzuetan guztiz desegokia izan daiteke, baita eskola berean ere, 
bereziki DBHko 2. eta 3. mailako ikasleekin. Irakasleak animatu nahi ditugu 
egokien suertatzen diren jarduera eta inprimakiak aukera ditzaten. Maila 
desberdinen arabera egin dugun jardueren sailkapenak aukeraketa prozesua 
erraztea espero dugu. 
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Jarduerak ikastaro espezializatu baten atal moduan edo "gatazken ebazpena"ri 
buruzko unitate baten moduan erabil daitezke. Bestela, gizarte arloko, ingeleseko 
edota historiako curriculumetan integra daitezke. Erabaki hori hartzen eta edozein 
aukera hartuta ere lagungarri izateko, curriculum honen osagarri izan daitekeen 
kapitulu bat txertatu dugu. Kapituluaren nondik norakoak zabaldu beharreko 
trebetasunen zerrenda eta hautatutako hainbat adibide dira. 
Curriculuma irakasten hasi aurretik, deskribapen honen ondoren datorren 
"gatazken ebazpenaren irakaskuntzako alderdi bereziak" irakurtzea gomendatzen 
dizugu. Irakaskuntzarako rol jokoak erabiltzen esperientziarik ez baduzu, 
beharbada "rol jokoak bideratzeko gidalerroak" izeneko atala irakurri nahi izango 
duzu. 
 
 
2. GATAZKEN EBAZPENAREN IRAKASKUNTZAKO ALDERDI 
BEREZIAK 
 
Prestaketa: 
 
Ikastaro honetan ikasiko diren ezagutza gehienak egituratutako jardueren bidez 
ikasiko dira, besteak beste, erregistroak hartzea, rol jokoak eta taldeko eztabaidak. 
Garrantzitsua da jarduera horiek egiteko ondo prestatuta eta antolatuta egotea, 
prozesua azkarra eta eragingarria izan dadin. Horrela, ikasleek jarduera bakoitzean 
zer ikasi duten eztabaidatzeko denbora gehiago izango dugu. 
 
Irakaslea erraztaile:  
 
Esperientzia bidezko ikasbidean, egituratutako jardueren prozesamendua eta 
eztabaida dira ikasleek egindakoari buruz ondorioak lortzen laguntzeko gakoa. 
Puntu honetan egonda, zure lana erabakigarria da. Irakaslearen ohiko lana egin 
beharrean zure lana erraztea izango da. 
Ikasleek euren ondorioak atera beharko lituzkete erantzunak entzun beharrean; 
errazagoa izango da ikasitakoa bereganatzea euren kabuz ateratzen badute. 
Laguntza eta indarra emango diezu galdera irekiak eginez (zer, nola, zergatik, 
noiz) "bai" ala "ez" soil batekin erantzun daitezkeen galderak egin beharrean; 
horrela ikasleei euren ideia eta sentimenduak aztertzen lagunduko diezu. Jarrera 
hori irakaslearentzako zama handia da, ikasleek ikasi beharreko trebetasunen eredu 
izango baitzara. 
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Oinarrizko arauak: 
 
Jarduera horien eragingarritasuna gelan konfiantza, irekiera eta lankidetza giroa 
badago susta daiteke. Hori dela eta, irakasleek klaseetan lan egin behar izango 
lukete talde barruan erosotasun eta laguntza giroa eta, aldi berean, sorkuntzarako 
giroa bermatzeko. Hona hemen gela askotan arrakasta izan duten hainbat 
iradokizun: 

- bestearen sentimenduak eta ideiak errespetatzea. 
- klasean esandakoa (gatazka pertsonalak eta izenak) ezin da gelatik kanpo 
errepikatu. 
- inor ez gutxiestea edo inoren parte-hartzeaz barre ez egitea. 

 
Kontuan izan beharrekoak: 
 
Ondoren azalduko ditugun hauek kontuan izaten badituzu, zuk eta ikasleek 
esperientzia betegarri bezain arrakastatsua izango duzue: 
1) Irakasten ari zaren eta ikasleak ikasten ari diren trebetasun eta balioak molda 
itzazu: 

- enpatiaz entzunez; 
- sentimenduak konpartitzeko egiten ari diren ahalegina preziatuz; 
- besteengana zabaltzera animatuz; 
- eskaintzen dutena baloratuz; 
- pasibo egoteko duten eskubidea errespetatuz. 

2) Lekuz kanpo edo desegokiak iruditu arren, ikasleen esperientziak eta 
sentimenduak epaitzen saihestu behar duzu. Saia zaitez asmatzen zergatik 
erantzuten duten horrela. Esate baterako, arazo kulturalak egon daitezke jokoan. 
Talde osoa lekuz kanpo dagoela ematen badu, beharbada galdera moduan eman 
daitekeen laguntza behar dute (eranskinean eztabaida errazteko galderak sartu 
ditugu). 
3) Ikasleei diezun errespetua agertu konfidentzialtasuna bermatuz eta akordio bat 
susta ezazu: klasean esaten den guztia (gatazka pertsonalak eta aipatutako izenak) 
klasean geratuko da. Akordio horretan zeu ere sartzen zara eta ziur egon zaitez 
ikasleek hala ulertu dutela. 
4) Arrisku batzuk hartu zeure esku. Ahal den guztietan, jardueretan sar zaitez eta 
ikasleekin zure sentimenduren bat konparti ezazu. Zenbat eta zintzo eta irekiago 
agertu zure burua, hainbat zintzo eta irekiago agertuko dira ikasleak. 
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Ikasleek mugak eta norabidea behar dituzte; non dauden, non egon diren eta nora 
doazen jakin behar dute. Saio bakoitzaren hasieran ikasleak zentratzeko une bat 
hartzen duzula ziurtatu. Horrela, jarduera bakoitza multzo baten atal moduan 
ikusiko da. 
 
Laburpena: 
 
1) Arauak ezarri. 
2) Ikastaroaren lehenengo egunean horren antolaketa berrikusi ikasleekin batera. 
3) Atal bakoitzaren hasieran aurrerapenak berrikusi ikasleekin. 
4) Jarduera bakoitzaren hasieran, helburua berrikusi ikasleekin eta multzo 
handiago baten atala dela azpimarratu. 
5) Inoiz ez espero ikasleek zeuk egingo ez zenukeen zerbait egitea. 
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3. ROL JOKOAK BIDERATZEKO GIDALERROAK 
 
Rol jokoa sarritan erabiltzen da jardueretan ikasleei gatazken ebazpenerako 
trebetasunak praktikatzen laguntzeko tresna moduan. Ikasleak talde txikietan 
banatzen dira praktikatzeko eta zu haien artean mugituko zara errazteko. Beraz, 
ondo ezagutu behar duzu rol jokoen pausu desberdinak errazteko modua. 
Rol jokoen jarduerek lau atal dituzte: 
- Prestaketa (entrenatzaileak egingo du saioaren aurretik). 
- Sarrera. 
- Rol jokoa. 
- Rol jokoaren ondorengo eztabaida. 
 
Prestaketa: 
 
1) Rol jokoaren xedea eta helburuen egokitasuna zehaztu. 
2) Rol jokoak ezarritako arau idatziak baditu, azter itzazu eta taldean ondo 
egokituko diren ziurtatu. 
3) Rol jokoa ez bada aldez aurretik ezarri, ondorengo pausuak jarraitu: 

- egoera bat garatu (gerta daitekeena, ez fantasiazkoa), 
- rol jokoan aurkeztuko den egoerako arazoa edo gaiak zehaztu, 
- behar diren parte-hartzaileen kopurua zehaztu eta begiralerik erabili nahi 
duzun ala ez, 
- pertsonaia bakoitzarentzako rol zehatza garatu (laburki deskribatu behar 
dira, gutxienez esaldi bat edo bi, eta gehienez paragrafo bat). Nolakoa izango 
litzateke pertsona? Nolako ezaugarri edo aurrekariak izan behar ditu? Nola 
sentitzen da pertsona hori egoera horretan dauden beste pertsonekiko? 
Arazoak? 

4) Rol jokoa nola antzeztea nahi duzun zehaztu, adibidez, talde osoak behatuko 
duen rol joko baten antzezpena ala kide guztiek parte hartzeko talde guztien aldi 
bereko antzezpena? Denbora har ezazu horri buruz pentsatzeko. 
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5) Rol jokoaren ondorengo prozesurako galdera sorta bat edo eztabaida gida bat 
presta ezazu. 
 
Sarrera: 
 
1) Rol jokoaren xedea deskribatu ikasleei. 
2) Prestatutako eta idatzitako rolak erabiltzen egon arren, egoera argi eta laburki 
deskriba ezazu. 
3) Ez badute ikasle guztiek parte hartzen, aktoreak aukeratu. Rolak kontuz banatu 
(ez ezazu aukeratu arazoarekin gehiegi identifika daitekeen ikaslerik, etab.). 
Gezurretako izenak aukeratu parte-hartzaileentzat eta bakoitzari eranskailu bat 
eman izena idatzita. Hori lagungarria izango da beste ikasleek aktoreak eta rolak ez 
dituztela nahastuko ziurtatzeko. 
4) Aktoreak informatu. Nahikoa denbora eman ikasleei rolak irakurri edota 
ulertzeko. Aktoreei esan rol jokoa osatu eta antzezteko zenbat denbora duten. 
5) Zereginak banatu edo begiraleek eta ikusleek behatu beharrekoa egituratu. 
6) Eszena ezartzeko, egoera fisikoa eta aldartea zehaztu. Aktoreen tentsioa arintzen 
lagundu irribarreen bidez, harreman fisikoaren bidez, edota bere jarrera egiaztatuz. 
 
Gogora ezazu: rol jokoak burutzean sortzen diren arazo gehienak arretaz prestatzen 
badira eta goian azaldu dugun bezala aurkezten badira saihets daitezke. 
 
Rol jokoa aztertzen: 
 
1) Ekintza hasi da. 
2) Aktoreen ikuspegitik kanpo egon. Isilik behatu. 
3) Entrenatzaileak behar-beharrezkoa denean bakarrik hartuko du parte. Ikasleek 
ahal beste denbora behar izango dute praktikatzeko. Parte-hartzea ikasleak guztiz 
trabatuta edo desbideratuta daudenean eta egoera euren kabuz ezin dutenean 
zuzendu bakarrik egingo da. Parte-hartzeak laburrak, argiak eta zuzenak izan behar 
dira. 
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4) Rol jokoa ez bada heltzen bukaera natural batera zehaztutako denboran, kontuz 
moztu. Minutu gutxi batzuetako interakzioek ere eman diezagukete eztabaida luze 
baterako materiala. 
5) Aktoreei eskerrak eman bere benetako izenak erabiliz. Horrek ikasleei rolak 
alde batera uzten laguntzen die eta ondorengo eztabaidarako zubi moduan erabil 
dezakegu. 
 
Rol jokoaren ondorengo eztabaida: 
 
1) Ikasleei esan izena idatzita dituzten eranskailuak kentzeko. Utz iezaiezu aktoreei 
komentarioak egiten lehenak izaten. Galde iezaiezu zer joan den ondo eta zer izan 
den rol jokoan zailena.   
2) Ikusleei edo begiraleei eman txanda. Egoera eta interakzioa garatu diren modua 
aztertzen saiatu: zergatik izan duten jokaera hori aktoreek; nola izan zitekeen 
desberdina interakzioa (emaitza hobea lortzeko). 
3) Ikusleak edota begiraleak animatu pertsonaien portaera aztertzeaz gain, 
gertaerak ikusten ari zirela izan dituzten sentimenduak deskriba ditzaten. 
4) Gai nagusiak laburtu. Gai horiek rol jokoaren xedeekin lotu. Zentratu zaitez rol 
jokoak antzezten ari ziren arazoa konpontzeko izan duen eraginean edota arazoa 
konpontzeko saioan. 
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1. KAPITULUA 
 

GATAZKAREN DINAMIKA 
 
 
 
1.1. SARRERA 
 
Gatazka eguneroko berrietan dago. Itxura desberdinak izan ditzake: nazioarteko 
tirabirak, borroka politikoak eta mugetako gorabeheretatik hasita, erasoetara edota 
hilketetara heldu diren pertsonen arteko borroketaraino. 
Halaber, ikaslearen bizitzaren atal bat da gatazka. Hezitzaileek gatazka muturreko 
etsaikeria eta indarkeriarekin sarritan lotzen duten arren, ikasleen gatazka gehienak 
askoz ere arruntagoak dira. Ohikoena da zurrumurruei buruzko, neska-lagun edo 
mutil-lagunari buruzko edota antzeko gaiei buruzko gatazketan murgilduta egotea. 
Irakasleek beren denboraren atal handi bat ematen dute klaseko gatazkak bideratzen 
ez ezik, administrazioarekin, beste irakasle batzuekin edota gurasoekin sortzen diren 
bestelako gatazkak ere bideratzen. Gatazka horiek guztiek, batera, tentsio handia 
sorrarazten dute eta hori klasearen helburuak betetzeko orduan oztopoa izan daiteke, 
hala nola irakurtzea, ikastea, elkarlanean aritzea eta dibertitzea. Antzerako gatazkak 
ematen dira eskola guztietan, eta ez da harritzekoa zenbait irakaslek gatazka 
negatiboa eta antzua dela pentsatzea. 
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1.2. GATAZKAK IZAN DEZAKEEN BALIOA 
 
Gatazkak ebazteko –dela auzokoen artean, dela enpresetan edota eskoletan– egiten 
den lanaren oinarria gatazka balio positiboa dela da. Modu eraikikorrean maneiatzen 
bada, etekin asko izan ditzake. Lagungarria suerta dakiguke honako honetarako: 
 
- Arazoak ebazteko bide hobeak ikasteko. 
- Harreman hobeak eta iraunkorragoak eraikitzeko. 
- Geure buruei eta besteei buruz gehiago ikasteko. 
 
Gatazkaren ebazpena zein eraikikorra den esperimentatu ondoren, egingarriagoa 
izango da etorkizuneko gatazketan konponbide positiboak lortzea. 
Gatazka modu eraikikorrean konpontzea talde osoarentzat eta pertsonentzat izango da 
onuragarria. Taldeko kideen arteko harremanak indartu egingo dira, taldearen 
nortasuna eta garapen sena ere indartu egingo dira. 
 
1.3. GATAZKEN EBAZPENA GELAN 
 
Gatazken ebazpen eraikikor baten etekinak erraz ikusiko dira eskolaren esparruan. 
Klaseak talde bezala ikasiko du gatazka modu positiboan adierazten eta kohesioa, 
elkarlana eta borondate ona agertuko dute elkarrekin lan egiteko. Ikasleek 
erantzukizun handiagoa hartuko dute euren jokaerarekiko eta lanean eta ikasten ari 
diren ingurugiroarekiko. Aldi berean, klasetik kanpoko esparruetan aplikatu ahal 
izango dituzten trebetasun baliotsuak hartuko dituzte. Hau ikasiko dute: 
- Besteekin modu eragingarriagoan komunikatzen. 
- Argiago azaltzen euren burua. 
- Modu irekiagoan ikasten. 
Arazoak konpontzeko trebetasunak hobetzeko eta modu sortzaileagoan pentsatzeko 
aukera handiagoak izango dituzte. Parte hartzen duten jarduerek, zeharka, irakurmena 
eta idazmena indartuko dute. 
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1.4. GATAZKAREN DEFINIZIOA 
 
Gatazka hitzaren esanahien artean honakoak aurki ditzakegu: tirabira, liskarra, 
borroka; arma bidezko aurkaketa; estuasuna, zoritxarreko eta konponbide zaileko 
egoera; edota eztabaida sorrarazten duen arazoa edo gorabehera. Bestalde, gazteekin 
erabil dezakegun definizio errazagoa "pertsona bi edo gehiagoren arteko 
desadostasuna" izan daiteke. 
Gazte asko ados daude euren esperientzian gatazka asko daudela eta hitz horrek 
esanahi asko dituela. Beraz, hiztegiak ematen duen definizioa abiapuntu erabilgarria 
izan arren, ikasleek gatazkari buruz uste eta dakitena kontuan hartzeko aukera behar 
dute, baita euren bizitzetan duen garrantzia, haientzat zer adierazten duen eta 
haiengan nolako eragina duen ikusteko ere. Azterketa horretarako, ikasleek gatazkari 
buruzko euren definizioak eraiki ditzakete eta aldi berean horren konplexutasunaren 
kontzientzia zabaldu. Ikasleak gatazken ebazpenean sartzen hasteko modu 
probetxugarria izan daiteke "gatazka" hitza pentsatzen dutenean zein hitz, sentimendu 
eta lotura bururatzen zaien eztabaidatzea. 
 
 
1.5. GATAZKAREKIKO JARRERAK 
 
Gatazkarekin lotuta dauden hitz eta irudien multzo bat adierazteko eskatzean, talde 
gehienek (bai helduek bai ikasleek) hitz negatiboak sartu ohi dituzte: "sumindura", 
"etsaikeria", "indarkeria" edota "gorrotoa". Horrek adieraz dezake gure arteko 
gehienok gatazkara jarrera negatiboarekin hurbiltzen garela, edo gatazka txarra dela 
eta mina, estresa, beldurra eta harreman mingotsak sortzen dituela adierazten diguten 
iritziekin. 
Gatazkari buruz izaten ditugun konnotazio negatiboak gurasoengandik, 
irakasleengandik, kideengandik, komunikabideetatik, literaturatik eta geure 
esperientzietatik jaso eta eskuratu ditugun mezuen emaitza dira. Mezu horiei esker 
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 gatazkari buruzko jarrera eta usteak eraikitzen ditugu eta horrek eragin zuzena du 
besteekin erlazionatzeko moduan eta gatazka egoeretan erantzuteko moduan. 
Jarrera eta uste hauek guztiak gehienetan negatiboak dira: 
 
"Ez zaitez asaldatu, orekatsua izan zaitez" 
"Begia begi truk" 
"Gatazka gogorra da, sarritan mingarria" 
"Ezin baduzu gauza atseginik esan, isilik egon zaitez" 
"Gatazka denbora eta indarra alferrik galtzeko modu bat da" 
"Neska onek ez dute borrokatzen" 
 
Ikasleei gatazkari buruz modu eragingarriagoan irakatsiko badiegu garrantzitsua da 
geuk ere gatazkari buruz ditugun usteak eta gatazkaren aurrean dugun jokaera 
aztertzea. Adibidez: Klasean gatazka bat suertatzen denean, nola erantzuten dugu? 
Ikasleak banatuz geratzen saiatzen gara? Beste alde batera begiratzen dugu? Sartuta 
dauden ikasleak zigortzen ditugu? Animatzen ditugu ikasleak horri buruz hitz egitera? 
Irakasle askok egoera desberdinetan horrelako erantzunen bat izaten dute. Hala eta 
guztiz ere, litekeena da erantzun bat edo bi ohikoenak izatea. 
Gatazkaren aurrean dugun jokabidea bezain garrantzitsua da gure barneko erreakzioa. 
Zein sentimendu agertzen da klasean gatazkaren bat sortzen denean? Ikasteko aukera 
bat dela ikusten dugu ala gainditu beharreko arazo baten moduan begiratzen dugu? 
Galdera horiek aztertzeko lagungarria da gatazka aurreko geure jokabidea behin eta 
berriz ematen den ziklo baten moduan behatzea. 
 
1.6. GATAZKAREN ZIKLOA 
Ematen du gatazka egoeretan bakoitzak duen esperientziak zikloa iraunarazten duten 
fase desberdinak dituela. Zikloa positiboa zein negatiboa izan daiteke. Ikasleekin 
aztertzen badugu, gatazkak gure bizitzetan duen eragina adierazten duen hiztegi eta 
mapa bat eman ahal izango diegu. 
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1.6.1. 1. fasea: jarrerak eta usteak 
 
Zikloaren hasiera geure buruetan eta gatazkari buruz ditugun jarrera eta usteetan 
dago. Ikusi dugun bezala, gure uste eta jarrerak iturri desberdinetatik sortzen dira, 
besteak beste: 
 
- Haurtzaroan gatazkei buruz jaso ditugun mezuak. 
- Gurasoen, irakasleen eta lagunen jokaera ereduak. 
- Komunikabideetan (telebista, filmak, etab.) ikusitako jarrera eta jokaerak. 
- Gatazkekin norberak izandako esperientziak. 
 
Gure jarrera eta usteek eragin zuzena dute gatazka baten aurrean dugun erantzunean. 
Adibidez, Ainhoaren etxean gatazka inoiz ez da modu irekian adierazten. Etxean 
gatazkek eragindako tentsioa dagoenean ere argi ikus daiteke, guztiek jokatzen dute 
ezer gertatuko ez balitz bezala, eta inoiz ez dira sumindura eta frustrazio 
sentimenduak agertzen. Tentsio horiek guztiek estresa eragiten diete familiako kideei. 
Azkenean, Ainhoak pentsatzen du gatazka negatiboa dela, tentsioa eta deserosotasuna 
eragiten dituela eta gatazkei zuzenean aurre egitea saihestu behar dela. 
 
1.6.2. 2. fasea: gatazka 
Zikloaren hurrengo pausuan gatazka gertatzen da. Adibidean Ainhoa eta Idoia lagun 
talde batekin daude. Ainhoa eta Idoia aspalditik ezagutzen dira eta noizean behin 
elkarrekin bazkaltzera joaten dira. Idoiak sarritan menderatzen ditu elkarrizketak 
baina Ainhoak inoiz ez dio eragozpenik ipini. Oraingoan Ainhoa hasi da astebururako 
dituen plan atseginei buruz hitz egiten. Planak kontatzen hasi bezain laster, Idoiak 
eten egin dio eta bereak kontatzen hasi da. Ainhoa baztertuta eta galduta sentitzen da 
taldearen aurrean eta pentsatzen du ez zaiela interesatzen esaten ari dena. Gatazka 
esperimentatzen ari da. 
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1.6.4. 3. fasea: erantzuna 
 
Erantzuna jarduten hasten garen puntua da. Oihuka has gaitezke edo egoerari buruz 
hitz egiten saia gaitezke, edota, besterik gabe, bertan behera utz dezakegu. Norberaren 
jarrera eta uste sistemaren arabera, sarritan modu berean erreakzionatzen dugu, 
kontuan hartu gabe gatazka zein den. Horrela, erreakzio horiek gauza asko esan ahal 
dizkigute geure buruaz eta gatazka egoeretan jarraitzen dugun ereduaz. (2. kapituluan 
sakonki eztabaidatuko dugu jendeak gatazkari aurre egiteko hartzen dituen bide 
ugariak.) 
Ainhoa eta Idoiaren kasuan, Ainhoaren erantzunaren oinarria bere ustean dago: 
sumindura edo frustrazioa agertzea negatiboa da eta gatazka kosta ahala kosta 
saihestu behar da. Bere erantzuna isila da eta haserretu egin da. Idoiak Ainhoaren 
isiltasuna nabaritu du eta galdetu dio ea zer gertatzen zaion. Ainhoak erantzun dio ez 
zaiola ezer gertatzen eta alde egin du joan behar duela esanez. Ainhoaren erantzuna 
sentimenduak gordetzea eta gatazka baztertzea izan da. 
 
1.6.3. 4. fasea: emaitza 
 
Erantzunak emaitza bera izango du beti. Kasu honetan Ainhoarentzako emaitza mina 
eta frustrazioa sentitzen jarraitzea da, baita harreman zaila ikusten jarraitzea ere, eta 
agian senti dezake ez dela interesgarria besteentzat (autoestimu falta). Horren 
ondorioz, Ainhoak duen ustea indartuko du: gatazka txarra da eta mina eta 
deserosotasuna eragiten ditu. Zikloak, beraz, berdin jarraituko du. Kasurik 
gehienetan, gatazkaren zikloaren emaitzak gure uste sistema indartzen du eta 
jarraitzen dugun eredua iraunaraztera garamatza. 
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1.7. EREDUA ALDATZEN 
 
Gatazkatik ikasi eta gure ereduak aldatu nahi baditugu, lau gauza behar ditugu: 
 
- Kontzientzia hartzea. 
- Jarrera ona. 
- Trebetasunak. 
- Laguntza tinkoa. 
 
1.7.1. Kontzientzia hartzea 
 
Gatazkan murgilduta mantentzen gaituen eredua apurtzeko eta gatazka modu 
emankorrean ebazteko, lehenengo eta behin gure jarrera negatiboa iraunarazten duten 
usteen eta erantzunen kontzientzia hartu behar dugu. Hausnarketa ezinbestekoa da 
kontzientzia hartzeko. Honako galdera hauek egin ahal dizkiogu geure buruari: 
 
- Nola erantzun ohi dugu gatazka egoeretan? Nola sentitzen eta erreakzionatzen 
dugu? Gatazka dagoela ezeztatzen al dugu? Onartzen al dugu gauzak ezin direla ondo 
joan? 
- Zerk lagun dezake gatazka beste modu batean konpontzeko? 
 
Galdera horiei erantzuteak gure sentimenduei, erreakzioei eta usteei buruzko ideia 
berriak izatera eraman gaitzake. Ulerkera berri horren laguntzaz, gatazkari 
erantzuteko aukera berriak identifikatzen has gaitezke. Orain badakigu ez dugula 
zertan erantzun arazoa luzatu edo okertuko duen moduan, beraz, beste 
pertsonarengana joan gaitezke eta beste erantzun batekin saiatu. Ezinezkoa bada, 
aurrera pausu bat eman dezakegu geure buruaren eta aukeren ezagutzan eta jakingo 
dugu gatazka saihestezina izan arren, ez duela zertan deuseztatzailea izan. 
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1.7.2. Jarrera ona 
 
Geure kabuz kontzientzia hartzen badugu ere, hori ez da nahikoa gatazken aurrean 
dugun ohiko jokabide eredua aldatzeko. Horrelako aldaketa batek norberaren 
konpromisoa ere du ezinbesteko: aldatzeko borondate ona, maila desberdinetan: 
 
- Gatazkara hurbiltzeko modu berriak esperimentatu eta saiatzeko prest egon behar 
dugu. 
- Gure uste sistema aztertzeko eta agian atalen bat aldatzeko prest egon behar dugu, 
baita gatazka egoeretan egitura horren zein atal ez den baliagarria ikusteko ere. 
- Gatazka –eta horretan guk dugun zeregina– erabat modu desberdinean ikusteko 
prest egon behar dugu. 
- Besteen kritika eraikikorra entzuteko prest egon behar dugu. 
 
1.7.3. Trebetasunak 
 
Aldaketa bat egitea beharrezkoa dela erabaki ondoren, horretarako behar ditugun 
trebetasunak ikasi beharko ditugu. Gatazken ebazpenerako behar-beharrezkoak diren 
hiru trebetasun daude: 
 
- Mezu eragingarria bidaltzeko trebetasuna, sentimenduak eta premiak argi eta garbi 
agertzen dituen mezua. 
- Modu eragingarrian entzuteko trebetasuna. 
- Egoera desberdinetan ikuskera egokia aukeratzeko trebetasuna. 
 
Trebetasun horiek guztiak 4. kapituluan berriz ere aztertuko ditugu. 
Entzute eta adierazpen trebetasunetako maisutasuna neurri handi batean gatazkaren 
gorakada edo beherakadaren araberakoa da. 
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1.7.4. Laguntza koherentea 
 
Ikasleei gatazkak maneiatzeko modu berriak irakasten dizkiegunean, segur aski oso 
barneratuta dituzten jokabideak aldatzeko ere eskatzen diegu. Gainera, jokabide 
horiek ikaskideen presioak edota komunikabideen eraginak indartzen dituzte. 
Borondate ona izanda ere, aldaketak ez dira azkar eta erraz gertatuko. Aitzitik, hau 
prozesu jarraitua da non ikasleek laguntza, aholkuak eta egiten dituzten ahalegina 
kontuan hartzea behar baitute. Gure laguntza eta kideena behar izango dute bere 
erantzunen ondorio negatiboak eta positiboak behatzeko. Irakasleek etengabe egin 
behar dute lan eskola osoan ikasleei aldaketa iraunkorrak egiten lagunduko dieten 
testuinguruak sortzeko eta mantentzeko. Izan ere, laguntza hori bai lagunen aldetik 
bai helduen aldetik etorri behar da. 
 
 
1.8. GATAZKAREN GORAKADA ETA BEHERAKADA 
 
Erantzun gehienek gatazketan duten eraginaren arabera gatazkek gorakada bat ala 
beherakada bat jasango dute. Gatazka egoerei aurre egiteko modurik onena zein den 
ulertzeko orduan, oso lagungarria da gatazkaren gorakada zein beherakada eragiten 
duten baldintzak ulertzea. 
 
Gatazkaren gorakada errazago ematen da honako egoera hauetan: 
- Beste pertsona bat eztabaidan sartu eta alderdi baten alde ipintzen denean. 
- Alderdietako batek bestearen mehatxua sentitzen duenean. 
- Harremana mantentzeko asmorik edo ahaleginik ez dagoenean, edo alderdi bien 
arteko gatazka antzuen eta negatiboen historia dagoenean.  
- Sumindura, beldur edo frustrazio agerraldiak gero eta gehiago direnean. 
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- Premia garrantzitsuak aitortzen edo betetzen ez direnean. 
- Harreman baketsuak eraikitzeko trebetasun falta dagoenean edo trebetasun hori 
erabiltzeko beharrezkoa den laguntzarik ez dagoenean. 
 
Gatazkaren beherakada errazago ematen da honako egoera hauetan: 
- Beldur, sumindura eta frustrazio emozioak zuzenean adierazten direnean 
(komunikatuz), gu menderatzen utzi beharrean. 
- Mehatxuak gutxiagotzen edo desagertzen direnean. 
- Gatazkan murgildutako jendeak ebazteko elkarlana egiten duenean. 
- Premiak modu irekian eztabaidatzen direnean. 
- Murgilduta dagoen jendeak baketze trebetasunak erabil ditzakenean edota horiek 
praktikatzeko laguntza izaten duenean. 
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1.9. GATAZKAREN ARRAZOIAK 
 
Gatazkaren arrazoiak mugagabeak dira. Alabaina, hiru mailatan sailka daitezke: 
 
1) Baliabideei buruzko gatazkak. 
2) Premia psikologikoei buruzko gatazkak. 
3) Balioak inplikatzen dituzten gatazkak. 
 
Gatazka askotan maila horien arteko biren nahastea dago, baita hirurena ere. Gainera, 
maila batetik bestera pasatzen direnean, gatazkak ebazteko zailagoak izango dira. 
Baliabideei buruzko gatazka bat premia psikologikoei buruzko gatazka bat baino 
errazago ebatziko da, are errazago balioak inplikatzen dituena baino. Azken horiek 
dira, alegia, ebazteko zailenak, gehien preziatzen ditugun gauzak inplikatzen 
dituztelako: gure nortasuna osatzen dituzten eta gure bizitzari zentzua ematen dioten 
usteak. 
 
1.9.1. Baliabideei buruzko gatazkak 
 
Identifikatzen eta konpontzen errazenak izan ohi dira. Pertsona bik gauza bera nahi 
dutenean eta guztientzat nahikoa ez dagoenean gertatzen da. Baliabideak dira gatazka 
egoera batean identifikatu beharreko lehenengo desadostasun puntua, eta sarritan, 
eztabaiden muina. "Nire lekua hartu du. Ni paper bat hartzeko altxatu naiz bakarrik". 
Batzuetan aulkia benetako arazo osoa izan daiteke, baina kasu hori bitxi samarra da. 
 
1.9.2. Premia psikologikoei buruzko gatazkak 
 
Gaztaroan premia asko daude, besteak beste, boterea, adiskidetasuna, jabetza eta 
gauzatzea. Premia horien inguruko gatazkak sarritan gauza materialekin lotuta 
agertzen dira. Ikasleak, agian, aulkia galtzeagatik haserretu beharrean, beste  
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pertsona baten ondoan esertzeko premia izan dezake. Motibazio horiek gutxien 
nabaritzen direnak dira eta, horrexegatik, era honetako gatazkak ebazteko zailagoak 
dira. Ikasleak ezin badu bere premia adierazi, litekeena da gatazka ez ebaztea. 
Aulkiari buruz konponbide mekanikoren bat hartzen badugu ere berriz agertuko da, 
beste modu batean adierazita. 
 
1.9.3. Balioak inplikatzen dituzten gatazkak 
 
Balioak dira gure uste sistemaren oinarria eta horregatik dira desadostasun horiek 
konpontzeko zailenak. Gure balioei egiten zaizkien erronkak geure buruari egiten 
dizkiogu ere. Irmotasunez eta defentsa moduan erantzuten dugu. Balio desberdinak 
inplikatzen dituzten gatazketan oso zaila da eredu zaharrak alde batera uztea eta 
erantzun berriak hartzea. 
Balio desberdinak inplikatzen dituzten gatazkak ebazteko ez da ezinbestekoa alderdi 
bien balioak berregituratzea. Sarritan, alderdi bakoitzak mundua eta gertatzen ari den 
egoera modu desberdinean ikusten dutela aitortzeak arazoak errazago ebazten 
laguntzen du. Balioen desberdintasunean oinarritutako gatazka baliabideen edo 
premien mailako gatazka baten moduan ebazten bada, berriz ere agertuko da beste 
egoera batzuetan. 
 
 
1.10. GATAZKA MOTAK 
 
Ikasleek gatazka ulertzeko eman beharreko beste pausu bat aurki ditzakegun gatazka 
motak ezagutzea da. Aldez aurretik eztabaidatutako gatazkaren arrazoiak ondoko 
gatazka mota hauetan aurki ditzakegu: 
 
Pertsonaren barne gatazkak 
Pertsonaren barnean ematen dira. Adibideen artean helburuei buruzko gatazkak, 
denboraren erabilpena, arazo moralak edota erabakiak daude. Muskuluen egoera 
hobetu nahi duen baina telebista ikustea nahiago duen pertsonak barne gatazka dauka. 
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Pertsonen arteko gatazkak 
Hauek dira ohikoenak. Pertsona bi edo gehiagoren artean gertatzen dira. Adibidez, 
Aintzanek autoa erabili nahi du lanera joateko, baina bere amak autoa erabiltzeko 
asmoa du erosketak egitera joateko. Aintzanek pentsatu du amak autoa hartzen badu 
berak ezingo duela lanera joan. Aintzanek eta bere amak pertsonen arteko gatazka bat 
dute (kasu honetan baliabideei buruzko gatazka). 
 
Taldearen barneko gatazkak 
Hauek talde berezi bateko kideen arteko gatazkak dira, esate baterako, unibertsitateko 
fakultatea. Ikasleek pasabideetan jatea onartzen duen ala ez eztabaidatzen duen 
fakultatea gatazka esperimentatzen ari da. 
 
Taldeen arteko gatazkak 
Neurri desberdinetako taldeen artean ematen dira, besteak beste klubak, erakundeak, 
erkidegoak eta nazioak. Sarritan, eztabaida mota honen zailtasuna, bai bigarren 
hezkuntza mailan, bai nazioarteko harremanen mailan, taldeek agertzen dituzten 
premia, balio eta kezka desberdinak identifikatzea eta horiei aurre egitea da. Auzo 
desberdinetako bi talderen arteko gatazka izan daiteke taldeen arteko gatazken 
adibide. 
 
 
1.11. LABURPENA 
 
Laburbilduz, baliabideei , premia psikologikoei edota balioei buruz gizabanakoen 
artean, gizabanakoaren barnean edota taldeen artean desberdintasunak ematen 
direnean sortzen da gatazka. Gatazkari buruzko gure konnotazio negatibo batzuk 
familiaren bitartez eta gizartearen mezuen bitartez jasotzen ditugun arren, gatazka 
berez ez da ez positiboa ez negatiboa. Gatazka deuseztatzailea izan daiteke ez bada 
ebazten, edota  
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indarkeria erabili arte gora egiten duenean; positiboa eta eraikikorra izan daiteke, 
berriz, gure desberdintasunak aztertzen uzten badigu eta horiek konpontzen aurrera 
egiten uzten badigu. 
 
 
1.12. ONDORIOA 
 
Ikasleekin lan horretan konprometitzea benetan oso lan betegarria izan daiteke. Uste 
batean oinarrituta hasi behar da: ikasleek eta helduek gatazka egoeretan jokaera 
aldatzeko borondate ona eta kontzientzia berria gara ditzakete.  
Hala eta guztiz ere, garrantzitsua da hasieratik aitortzea guk eta ikasleek arrakasta 
lortzen badugu, ez dela prozesu automatikoa izango eta, egia esan, ez dela erraza 
izango. Gatazka asko konpon daitezke, baina beste batzuk ez. Baina gatazkan sartuta 
dagoen jendearen premiak aintzat hartze hutsa eta geure buruari eta besteei buruz 
zerbait ikastea nahikoa izan daiteke egindako ahalegina justifikatzeko. Halaber, geure 
ahaleginen emaitza txikiek eragin handia izan dezakete geure bizitzetan eta lanean ez 
ezik, gure ikasleen bizitzan eta lanean ere. 
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JARDUERAK 
 
Kapitulu honen helburua ikasleek gatazkei buruz dituzten jarrerak eta usteak ulertzea 
da; baita jarrera eta uste horiek gatazka egoeretako jokabidean nolako eragina duten 
ikustea ere. 
"Gako" jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera osagarriekin (© 
ikurra dutenak) batera dago. "Gako" jarduerak (nagusiak) ikasleek oinarrizko 
kontzeptuak ikasten dituztela ziurtatzeko gomendatuta daude. Jarduera osagarriak, 
berriz, aukerakoak dira eta praktika hobetzeko edota kontzeptu baten ikaskuntza 
indartzeko erabil daitezke. Jarduera bakoitzak aurkezteko beharrezko izango dituzun 
ariketa guztien, lan orrien, inprimakien eta irakurgaien kopia bat dakar. 
 
¶ (DBH eta BAT) Gatazka aterkia 
Ikasleek gatazka definitzeko erabiltzen dituzten hitzak elizitatzea. 
Ikasleek gatazkari buruz duten kontzeptua zabaltzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Gatazkari buruzko ideia-jasa 
Gatazka definitzea. 
Gatazkaren balio positiboak aztertzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Hortik izan nuen horren berri 
Gatazkari buruz jasotako mezuak aztertzea. 
 
© (DBH) Gatazkaren collageak 
Gatazkaren mezuen ulermena zabaltzea. 
 
¶ (DBH) Familiako elkarrizketa 
Familiaren baitan gatazkari buruz zer ikasi duten identifikatzea. 
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© (DBH eta BAT) Gatazkaren slogan lurtarra 
Gatazka lantzeari buruzko definizio bat garatzea. 
Gatazkari buruz talde barruan dagoen ideien esparrua agerian uztea. 
 
© (BAT) Atzetik labainkada ematea 
Eguneroko adierazpideetan erabiltzen ditugun hitz bortitzak eta negatiboak 
aztertzea. 
 
© (BAT) Gatazka behatzen 
Gatazka bat behatzea eta bertan sartutako elementuak identifikatzea. 
 
© (DBH eta BAT) Gatazkari buruzko familiako topikoak 
Familiak gatazkari buruz dituen balioak aztertzea. 
 
© (DBH) Denboraren kapsula 
Denbora pasatzeak bizitzako gatazketan nolako eragina duen ikustea. 
 
¶ (DBH) Gatazkaren zikloa 
Gatazka ziklikoa dela ulertzea. 
Zikloaren atalak eta zerk iraunarazten duen hobeto identifikatzea. 
 
¶ (BAT) Gatazka pertsonalen zikloak 
Ikasleek gatazkaren zikloa eguneroko bizitzako egoeratan aplika dezaten. 
 
¶ (BAT) Ziklo negatiboa apurtzen 
(Betekizuna: Gatazkaren zikloa) 
Gatazkaren ziklo negatiboa zerk apur dezakeen ulertzea. 
 
© (BAT) Gatazkaren filma 
Zikloaren ulermena indartzea. 
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¶ (DBH eta BAT) Gorakadak eta beherakadak 
Gatazkaren gorakadak eta beherakadak zerk eragiten dituen ulertzea. 
 
© (BAT) Zer ikusten duzu? 
Gatazkaren zikloaren ulermena indartzea. 
 
¶ (BAT) Zer gertatzen ari da? 
Gatazkaren oinarrizko arazoak aztertzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Gatazka motak 
Gatazkaren oinarrizko moten artean bereiztea. 
 
© (DBH eta BAT) Gatazka aurki ezazu 
Gatazkaren oinarrizko mota eta arrazoien identifikazioa praktikatzea. 
 
© (BAT) Gatazka gure bizitzetan 
Albistegietan agertzen diren herri, nazio eta nazioarte mailako gatazken 
motak eta arrazoiak identifikatzea. 
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HELBURUA 
Ikasleek euren bizitzako gatazkak izendatzeko erabiltzen dituzten hitzak irten 
araztea. 
Gatazkaren kontzeptua haientzat errealagoa izatea lortzea. 
Gatazka hitz guztiak hartzen dituen aterki kontzeptua dela frogatzea 
(euskarria). 
Gatazkaren kontzeptuak zabaltzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Gatazka aterkia" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei esan aterkiaren espazio bakoitzeko hitz desberdin bat aurkitu 

behar dutela. Hasteko, bururatu beste hitzez bete aterkia, haien 
esperientziatik abiatuta. 

2) Ikasleak bikoteka ipini elkarri aterkia betetzen lagun diezaioten 
(bikoteren batek hutsuneren bat utziz gero, lagun iezaiozu beste bikote 
batekin hitz berriak bilatzen). 

3) Ikasle batzuei aterkia taldeari azaltzeko eta zer ikasi duten esateko 
aukera eman. 

4) a. (Batxilergorako): Honako galdera hau egin eta eztabaidatu: 
Zergatik ote dugu hainbeste hitz gatazkarako? 

 b. (DBHrako): Ikasleek haien aterkietako hitzak idatzi behar dituzte 
12 x 20 cm-ko kartoi meheetan (txartel bakoitzean hitz bat). Ikasle 
bakoitzak txartel bat hartuko du eta ilaran ordenatuko dira hitzen 
larritasunaren arabera (larrienetik arinenera ezkerretik eskuinera). 

¶ (DBH eta BAT) GATAZKA ATERKIA 
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ALDAKETAK 
1) Irakasleek agian jarduera aurkeztu nahi izango diete ikasleei gatazkari 

buruzko oso azalpen orokorra ematen, adibidez: "pertsona bi edo 
gehiagoren arteko desadostasuna". 

2) Ikasleek lan orri bat hartuko dute etxerako eta familian gatazka 
definitzeko erabiltzen diren hitzekin bete behar dute. 
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HELBURUA 
Gatazka definitzea. 
Gatazkarekin lotuta dauden elkarketa positiboak eta negatiboak aztertzea. 
 
IRAUPENA 20 minutu. 
 
MATERIALAK Arbela eta klariona. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei galdetu zer den gatazka. Adibideak emateko eskatu. 
2) Ikasleei esan gatazka batean murgilduta egon ziren azken aldiari buruz 

pentsatzeko. 
3) Ikasleei eskatu GATAZKA hitza entzuten dutenean pentsatzen dituzten 

hitz guztiak esateko. Hitz horiekin zerrenda bat egin behar dute arbelean 
edota paperean. 

4) Ideia-jasaren ondoren, ikasleei eskatu zerrendako zein hitz diren 
positiboak, zeintzuk negatiboak eta zeintzuk neutroak esateko (adibidez: 
"haserre", "mina" eta "triste" hitz negatiboak izan daitezke; 
"konponbidea" positiboa izan daiteke eta "desadostasuna" neutroa). 

5) Ikasleei esan zerrendako zein hitz diren positiboak eta zeintzuk neutroak 
(adibidez: "konponbidea", "ikasten", "aukerak" eta "bakea" positiboak, 
eta "desadostasuna", "informazioa", "desberdintasunak" eta 
"komunikazioa" neutroak dira). 

6) Ikasleekin eztabaidatu: 
 a) Zein kategoriak zuen hitz gehiago? Zergatik? 
 b) Zein kategoria izan zen zailena? Zergatik? 

¶ (DBH eta BAT) GATAZKARI BURUZKO IDEIA-JASA 
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HELBURUA 
Ikasleek gatazkari buruz jasotzen dituzten mezuak aztertzea. 
 
IRAUPENA 30-45 minutu. 
 
MATERIALAK Arbela eta klarionak. 
 
PROZEDURA 
1) Taldearekin eztabaida ezazu material hau: 
 a) Gatazka bizitza osoan gurekin dagoen zerbait da. Hazten garenean 

gatazkari buruzko mezuak jasotzen ditugu eta horien arabera 
gatazkari buruz ditugun jarrerak eta sentimenduak garatuko dira. 

 b) Azpimarra ezazu kontzeptu eta ideiei buruzko mezuak jasotzen 
ditugula bai idatziz, bai ahoz, bai modu ez-ahozkoan. 

2) Talde txikiak egin eta eska iezaiezu haztean gatazkari buruz jaso dituzten 
mezuei buruzko adibideak bilatzeko. Mezuak honako estilo honetakoak 
izan daitezke: 

 "Neska onek ez dute borrokatzen" 
 "Ez ezazu kontrola galdu, lasai egon zaitez" 
 "Aurpegiaren beste aldea ipin ezazu" 
 "Borrokatzea ez da konponbidea" 
3) Taldeak bil itzazu eta mezuak arbelean idatzi. 
4) Ikasleei galdetu nondik datozen mezu horiek (gurasoak, 

komunikabideak, irakasleak, lagunak, etab.). 
5) Mezuak talde osoarekin eztabaidatu. Gehienak positiboak ala negatiboak 

al dira? Zer esaten dute gatazkari buruz? Nolako eragina izan dute 
mezuok haurrengan? 

¶ (DBH eta BAT) HORTIK IZAN NUEN HORREN BERRI 
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HELBURUA 
Gatazkari buruz jasotzen ditugun mezuen ulermena indartzea. 
 
IRAUPENA 
55 minutu. 
 
MATERIALAK 
Aldizkariak, egunkariak, eraikuntza paperak, artaziak, kola. 
 
PROZEDURA 
1) Kartoi mehe zuri bat oinarri modura erabiliz, ikasleek gatazkari buruz 

jasotzen dituzten mezuak agertuko dituen collage bat osatuko dute. 
2) Collageek ikasleentzat adierazten dutenari buruzko azalpenen inguruan 

eztabaida txiki bat eragin. 
 
ALDAKETAK 
Ikasleei eskatu gatazkei buruz jaso dituzten mezuak agertzen dituen marrazki 
bat egin dezaten. Abstraktua zein adierazpenezkoa izan daiteke. 
Ikasleei eskatu gatazkei buruz dituzten sentimenduak adierazten duen musika 
aukera eta ekar dezaten. Aukeratutakoa entzun eta eztabaidatu. Eztabaidan 
musika hori zergatik aukeratu zen eta zein sentimendu adierazten duen ez 
ezik, ikasleek aukeratutako musiken artean zein antzekotasun eta 
desberdintasun dagoen ere aztertu behar da. 

© (DBH) GATAZKAREN COLLAGEAK 
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HELBURUA 
Familiaren baitan gatazkari buruz zer ikasi duten identifikatzea. 
 
IRAUPENA 20 minutu etxean.20 minutu eskolan. 
MATERIALAK 
"Familiako elkarrizketa" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei azaldu gau horretan egunkari bateko erreportariak izango direla 

eta familiako kide bati gatazkari buruzko elkarrizketa bat egingo diotela. 
(Azal iezaiezu elkarrizketa bat norbaiti galderak egitea dela besteei 
buruz gehiago jakiteko eta gai jakin bati buruz zer pentsatzen duten 
ezagutzeko.) 

2) Esan iezaiezu elkarrizketa bat nola bideratzen den azalduko diezula. 
Aukera ezazu ikasle bat erreportaria izan dadin. Eska iezaiozu 
"Familiako elkarrizketa" lan orriko galderak egiteko; erantzun itzazu eta 
berak lan orrian idatziko ditu. 

3) Ikasleei "Familiako elkarrizketa" orriaren kopia bana eman. 
4) Ikasleei eskatu etxera joan eta senideren bati (aita, aitona, lehengusua...) 

elkarrizketa egiteko "Familiako elkarrizketa" lan orrian agertzen diren 
gatazkari buruzko galderak eginez. Ikasleek erantzunak idatz ditzakete 
horretarako utzitako tartean. 

5) Zenbait boluntario eskatu taldeari ikasitakoa kontatzeko. Honako 
galdera hauek egin: 
a) Zer ikasi duzu elkarrizketa egindako pertsonari buruz? 
b) Modu antzekoan ala desberdinean maneiatzen zarete gatazkaren 

aurrean? 

¶ (DBH) FAMILIAKO ELKARRIZKETA 
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FAMILIAKO ELKARRIZKETA (LAN ORRIA) 
 
 
ELKARRIZKETATUTAKOAREN IZENA: 
 
 
Zer adierazten du zuretzat gatazka hitzak? 
 
 
 
 
Zein sentimendu duzu gatazkarekiko? 
 
 
 
 
Nire adina zenuenean eta neba-arrebekin eztabaidaren bat zeneukanean, nola 
konpontzen zenuen? 
 
 
 
 
Zure esperientziaren arabera, zein da gatazka maneiatzeko modurik onena? 
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HELBURUA 
Gatazka lantzeari buruzko definizio bat garatzea. 
Gatazkari buruz talde barruan dagoen ideien esparrua agerian uztea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Orri bat. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei esan euren buruak agertzeko gatazka egoera batean. Eska 

iezaiezu gatazkari lotutako hitzekin ideia-jasa bat egin eta orrian 
zerrenda idazteko. Gogora ezazu ideia-jasan iradokizun guztiak direla 
baliagarriak. 

2) Parte-hartzaile guztiak gehienez lauko taldeetan banatu. Talde bakoitzak 
ideia-jasako hitzen zerrenda eztabaidatu behar du. Ondoren, gatazkari 
buruz hitz egiten sekula entzun ez duen estralurtarren batek ulertzeko 
moduko eslogan labur bat egin behar dute gatazka definitzeko. Gero, 
esloganak gainerako taldeei irakurri eta klasean zintzilik ipini. 

3) Jarduera honi buruzko elkarrizketa gidatu honako galdera hauek eginez: 
 a) Nola heldu da taldea eslogan horretara? 
 b) Zein antzekotasun edo desberdintasun dago esloganen artean? 
 c) Zer ikasi duzu gatazkari buruz ariketa honen bidez? 

© (DBH eta BAT) GATAZKAREN SLOGAN LURTARRA 
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HELBURUA 
Eguneroko elkarrizketetan erabili ohi diren hitz bortitz eta negatibo guztiez 
jabetzea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Atzetik labainkada ematea" lan orria bikote bakoitzarentzat eta horma-irudi 
bat. 
 
PROZEDURA 
1) Bortizkeria edota lengoaia negatiboa erabiltzen dituzten adierazpideen 

adibide gutxi batzuk hartu, hala nola "atzetik labainkada ematea". Esaldi 
horien mezuak eztabaidatzen direla ziurtatu. 

2) Ikasleek, bikoteka, antzerako beste adierazpide batzuen ideia-jasa bat 
egin eta lan orrietan zerrenda idatziko dute. 

3) Horma-irudi bat egin ideia-jasaren emaitzekin. Anima itzazu ikasleak 
hurrengo astean edo denbora luzeagoan adierazpide gehiago eranstera. 
Adibideak liburuetatik, komunikabideetatik, senideengandik, 
lagunengandik edota irakasleengandik lor ditzakete. 

© (BAT) ATZETIK LABAINKADA EMATEA 
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ATZETIK LABAINKADA EMATEA (LAN ORRIA) 
Lengoaia bortitza edo negatiboa erabiltzen dituzten herri esaerak: 
 
1 
Atzetik labainkada ematea 
 

11 
 
 

2 
 
 

12 
 
 

3 
 
 

13 
 
 

4 
 
 

14 
 
 

5 
 
 

15 
 
 

6 
 
 

16 
 
 

7 
 
 

17 
 
 

8 
 
 

18 
 
 

9 
 
 

19 
 
 

10 
 
 

20 
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HELBURUA 
Gatazka bat behatzea eta bertan sartutako elementuak identifikatzea. 
 
IRAUPENA 
Etxerako lana eta klasean eztabaidatzeko 30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Gatazka behatzen" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Etxerako lanak eta egin beharrekoa azaldu. 
2) Klasean behatutako ahal beste gatazka eztabaidatu. 
3) Aukeran: ikasleei behatutako gatazkei buruzko rol-jokoak egiteko aukera 

eman; ondoren, etxerako lanen orriko galderak eztabaidatu. 

© (BAT) GATAZKA BEHATZEN 
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GATAZKA BEHATZEN (LAN ORRIA) 
 
1) Gatazka bat beha ezazu. Zu egon zaitezke zuzenean sartuta edo beste 

pertsona batzuk. Eskolakoa, etxekoa, auzokoa edo telebistakoa izan 
daiteke. 

2) Arretaz begiratu eta entzun. Ez zaitez saiatu arrazoia zeinek duen eta 
zeinek ez erabakitzen. 

3) Gatazkari buruzko honako galdera hauek erantzun: 
 a) Zeri buruzkoa zen gatazka (zer gertatu zen)? 
 b) Zer sentitzen zuen jendeak? 
 c) Nola bukatu zen gatazka? 

d) Aldaketarik egon zen? Egon bada, zer eta nola gertatu zen? 
 e) Ez bazen aldaketarik egon, zergatik izan zen? 
 f) Ba al dago gatazka ebazteko beste moduren bat? 
4) Klaseko hurrengo tartean gatazkari buruzko rol-jokoak egin ditzaten 

eska dezakezu, baina beste ikasle batekin. 
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HELBURUA 
Familiak gatazkari buruz dituen balioak aztertzea. 
 
IRAUPENA 
Etxerako lana eta klasean 30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkaren behaketarako orria". 
 
PROZEDURA 
1) Topikoa zer den ulertzen dutela ziurtatu. 
2) Gatazkaren behaketarako orria azaldu. Ikasleei eskatu zenbait egunetan 

etxera joatean behatutakoa idazteko, familian ematen diren gutxienez 
hiru gatazkari buruz (ikaslea bera ere sartuta egon daiteke). Denbora 
horretan etxeko beste kideei galdetu ahal diete zein izan liteke 
familiarentzako lema on bat. 

3) Ikasleek behatutakoa eta senideek egindako iradokizunak erabili behar 
dituzte gatazkari buruzko lema bat sortzeko. 

© (DBH eta BAT) GATAZKARI BURUZKO FAMILIAKO 
TOPIKOAK 
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GATAZKAREN BEHAKETARAKO ORRIA 
 
 Noren artean 

izan zen 
gatazka? 

Zer gertatu zen? Nola bideratu 
zen? 

Gatazka    
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

 
 
Gatazkari buruzko familiako lema: 
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HELBURUA 
Denbora pasatzeak bizitzako gatazketan nolako eragina izan dezakeen 
ikustea. 
 
IRAUPENA 
Bi saio, bakoitza 15 minutu ingurukoa. 
 
MATERIALAK 
Ikasle bakoitzarentzat 3x5 cm-ko kartoi mehe zuri bat eta gutunazal bat. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei kartoi mehea eta gutunazal bana eman. Eska iezaiezu kartoi 

mehean orain bere bizitzetan duten gatazka laburki deskribatzeko. 
Gutunazaletan sartzeko, ondo ixteko eta kanpoan izena idazteko eskatu. 
Gutunazal guztiak batu eta toki seguruan gorde itzazu. 

2) 1-3 hilabete pasatutakoan, berriz ere gutunazalak banatu. Eska iezaiezu 
zabaldu eta barruan idatzita dagoena begiratzeko. Honakoa eztabaidatu 
ikasleekin: 
a) Zer gertatu zen idatzi zenuen gatazka horrekin? Konpondu al zen? 

Okerrera egin zuen? Oraindik ere garrantzitsua al da? 
b) Desagertu bazen, aldaketaren bat eragin zuen zerbait gertatu al zen? 

(adibidez, zuk ala beste pertsonaren batek zerbait egin zenuten 
hobeto konpon zedin?) 

c) Zein gatazka mota ebazten omen da denborarekin? Zein gatazka mota 
okertzen omen da denborarekin? 

© (DBH) DENBORAREN KAPSULA 
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HELBURUA 
Gatazka ziklikoa dela ulertzea. 
Zikloaren atalak hobeto identifikatzea. 
Zikloa zerk iraunarazten duen ulertzea. 
 
IRAUPENA 
50 minutu. 
 
MATERIALAK 
Zikloa paper batean. 
"Gatazkaren zikloa" irakurgaia. 
"Gatazkaren zikloaren adibideak" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) "Gatazkaren zikloa" irakurgaia eta "gatazkaren zikloaren adibideak" 

inprimakia zabaldu. Irakurgaia aurkeztu eta azaldu irakaslearen 
prestakuntzarako materiala erabiliz. Azpimarra ezazu gatazka 
saihestezina denez, guztiok esperimentatzen dugula eta bakoitzak dituen 
usteetan oinarrituta hasten dela. Gatazka ez du zertan positiboa ala 
negatiboa izan. Erantzuteko moduak bihurtzen du gatazka positibo edo 
negatibo. Gure erantzunak ondorioak izango ditu eta horiek gatazkari 
buruzko gure usteak (positiboak zein negatiboak) indartuko dituzte. 

2) Ikasleak nahas ditzakeen edota agian oso ezaguna ez den hiztegia aztertu 
dela ziurtatu. Gatazken eraldaketarako azterketan zenbait hitz arrunt 
haientzat berriak izan daitezkeen esanahi bereziekin erabiltzen dira. 

3) "Gatazkaren zikloaren adibideak" erabiliz, ikasleei eskatu gatazka ziklo 
positiboak zein negatiboak agertzen dituzten gatazka egoerak 
deskribatzeko. 

¶ (BAT) GATAZKAREN ZIKLOA 
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GATAZKAREN ZIKLOA (IRAKURGAIA) 
 
  GATAZKARI 
  BURUZKO 
  JARRERAK ETA USTEAK 
 
  (usteen indargarria) 
- Estresa 
- Arintzea 
- Gorakada 
- Beherakada 
- Ebazpena EMAITZA GATAZKA  
- Hobera edo okerrera AGERTZEN DA 
egin duten harremanak 
- Iraindutako sentimenduak 
 
- Besterik gabe etsi egiten dugu 
- Ezer gaizki egongo ez balitz 
bezala jokatzen dugu ERANTZUNA: - Oihu egitea 
- Agintari batengana jotzen dugu GATAZKA AGERTZEN - Irri egitea  
- Isilaldien tratamendua DENEAN EGITEN berdin dio 
erabiltzen dugu DUGUNA zergatik 
- Norbait jotzen dugu edo - Txisteak  
haserrea agertzen dugu egitea, 
  itzulinguruak 
  ematea 
  - Norbaiti 
  kexatzea 

 
Gatazkari buruz ditugun usteak gurasoengandik, irakasleengandik, komunikabideetatik eta geure 
esperientzietatik jasotako mezuetatik datoz. Uste hauek eragina dute gatazka baten aurrean jarduten 
dugun moduan. 
Gure erantzuna gatazka agertzen denean egiten duguna da eta gehienetan gatazkari buruz dugun ustean 
oinarrituta dago. Zer egiten duzu gatazkaren aurrean? Zerbait erantsi ahal diozu goiko zerrendari? 
Gatazka egoeran egingo dugunak (gure erantzuna) emaitza bat izango du. Emaitza positiboa zein 
negatiboa izan daiteke. Ezer gaizki egongo ez balitz bezala jokatzen badugu, emaitza iraindutako 
sentimenduak izango litzateke eta arazoak okerrera egin dezake. Hauek emaitza negatiboak dira. 
Arazoari buruz argi hitz egiteko ados jartzen bagara, geure buruarenganako eta beste pertsonarenganako 
sentimendu onak izateko emaitza positiboa eman daiteke, baita ebazpena ere. Hauek emaitza positiboak 
dira. 
Gatazkaren aurrean izandako erantzunaren emaitzek gatazkari buruzko gure usteak indartuko dituzte. 
Horrek adierazten du gatazkaren zikloak berdin jarraituko duela. 
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GATAZKAREN ZIKLOAREN ADIBIDEAK (INPRIMAKIA) 
 
Positiboa - Gatazka naturala da 
 - Arazoak lantzeak  
 ikasteko eta hazteko  
 aukera ematen digu 
 Usteak eta 
 jarrerak 
  
 (usteen 
 indargarria) 
 
 Emaitza Gatazka gertatzen da 
 
- Gatazkak modu  
baketsuan agertzen 
dira 
- Ez da erresuminik 
agertzen 
- Harremanak gorde edo  
sakontzen dira 
 
 Erantzunak 
 - Komunikatzeko trebetasun onak erabiltzen ditu 
 - Arazoari buruz hitz egiteko adostasuna agertzen du 
 - Gatazken ebazpena erabiltzen du 
 
 
Negatiboa -Gatazka arriskutsua da 

-Arazoei buruz hitz egiteak arazoak okertu 
egiten ditu 

                                                 Usteak eta jarrerak 
 
 
- Arazoek okerrera  
edo gora egiten dute  
- Sentimenduak  Emaitza Gatazka gertatzen da 
zauritu egiten dira 
- Ez dira premiak asetzen 
 
 Erantzunak 
 - Ezer gaizki joango ez balitz bezala jokatzea 
 - Besterik gabe, etsi 
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HELBURUA 
Ikasleei gatazkaren zikloaren kontzeptua pertsonalizatzen laguntzea 
eguneroko bizitzako egoeretan aplikatuz. 
 
IRAUPENA 
50 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkaren zikloa" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Laburki azter ezazu gatazkaren zikloa ikasleekin. 
2) Ikasleei eskatu lan orriak betetzeko euren gatazkaren batean oinarrituta. 
3) Bikoteka, ikasleei eskatu bere gatazkak beste pertsonarekin 

konpartitzeko eta honako galdera hauek erantzuteko: 
– Nolako eragina izan dut honetan? 
– Zer egin nezakeen bestela? 
– Eredu arrunta al da hori niretzat gatazketan? 
– Nire uste sistemaren zein atalek eragin du gatazka hau honela 

garatzea? 

¶ (BAT) GATAZKA PERTSONALEN ZIKLOAK 
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GATAZKAREN ZIKLOA (LAN ORRIA) 
 

GATAZKARI BURUZKO 
JARRERAK ETA USTEAK 

 
 
 
 
 EMAITZA GATAZKA  
 GERTATZEN DA 
–––––––––––– –––––––––––– 
–––––––––––– –––––––––––– 
–––––––––––– –––––––––––– 
–––––––––––– –––––––––––– 
 

ERANTZUNA 
GATAZKA AGERTZEN 

DENEAN EGITEN 
DUGUNA 
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HELBURUA 
Gatazkaren ziklo negatiboa apurtzeko zer egin daitekeen ulertzea. 
 
BETEKIZUNA 
Gatazkaren zikloa. 
 
IRAUPENA 
50 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Ziklo negatiboa apurtzen" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) Kapitulu honetako oinarrizko argibideak erabiliz, taldeari azal iezaiozu 

gatazkaren ziklo negatiboa apurtzeko honako hauek behar direla: 
kontzientzia hartzea, aldatzeko jarrera ona, trebetasun berriak ikastea eta 
ekitea (ikasleek inprimakia ikus dezakete). Ikasleei eskatu euren gatazka 
zikloak alda ditzakeenari buruzko ideiak adierazteko. 

2) Ikasleei gatazkaren eszenatoki komunak proposatu rol-jokoak egiteko. 
Eroso baldin badaude lan orriko euren gatazkak erabil ditzakete. Talde 
txikietan banatu. Talde bakoitzak zein gatazka egoera antzeztu nahi duen 
erabaki dezake. 

3) Rol-jokoa birritan egin beharko dute. Lehenengoan, zikloa iraunaraziko 
duten erantzunak erabiliko dituzte, adibidez, oihu egitea, salatzea edo 
ihes egitea. Bigarrenean, ondorio positiboak ekarriko dituzten 
erantzunak erabiltzeko eskatu. 

¶ (BAT) ZIKLO NEGATIBOA APURTZEN 



1. kapitulua  39 

ZIKLO NEGATIBOA APURTZEN (INPRIMAKIA) 
 
  GATAZKARI - Gatazka  
  BURUZKO GURE arriskutsua da 
  JARRERAK ETA USTEAK - Gatazka kosta 
  ahala kosta  
  (usteen indargarria) saihestu behar da 
 
 
- Iraindutako sentimenduak 
- Estresa 
- Gorakada 
- Sabotajea 
- Mendekua EMAITZA GATAZKA  
- Harremanak okerrera AGERTZEN DA 
egiten du 
- Beste gatazka bat 
 
 
- Besterik gabe, etsi 
- Haserrea agertzea ERANTZUNA: - Oihu egitea 
- Agintari batengana jotzea GATAZKA AGERTZEN - Norbaiti   
- Isilaldien tratamendua DENEAN EGIN kexatzea 
erabiltzea DEZAKEGUNA - Irri egitea, 
- Ezer gaizki egongo ez balitz berdin dio 
bezala jokatzen dugu zergatik 
  - Txisteak 
  egitea eta 

 itzulinguruak 
  ematea 
  - Borroka 
  fisikoa izatea 

 

Gatazkaren ziklo negatiboa apurtzeko, honakoa behar dugu: 
1) Kontzientzia: geure jarrerak eta usteak aztertzeko. 
2) Aldaketak egiteko borondatea: jarrera eta erantzun berriekin saiatzeko. 
3) Trebetasunak: modu desberdinean nola eta noiz erantzun ikasteko. 
4) Laguntza: elkarri laguntzeko aldaketak egitean. 
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HELBURUA 
Ikasleek gatazkaren zikloari buruz duten ezagutza indartzea. 
 
IRAUPENA 
50 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkaren zikloaren adibideak" inprimakia. 
"Gatazka behatzen" lan orria. 
Honako ezaugarri hauek dituen film bat aukeratu: goraka egiten duen gatazka, 
gatazkari eta hau tratatzeko moduari buruz uste desberdinak dituzten bi 
pertsona. Eszenaren atalik sakonenean arreta ipintzeko eskatu. 
 
PROZEDURA 
1) Taldearekin laburki aztertu gatazkaren zikloa. 
2) Filma ipini eta ondoren ikasleei eskatu gatazkaren behaketarako orria 

bete dezatela eszenako pertsonaia biren ikuspuntutik. 
3) Eszenan agertu den zikloari buruzko eztabaida gidatu. Horretarako, 

honelako galdera hauek erabili: 
a) Zertan ziren desberdinak zikloak? 
b) Eraginik al dute desberdintasun horiek gatazkan? Nolakoa? 
c) Zer egin zezaketen modu desberdinean emaitza positiboagoa 

bermatzeko? 
 

Honako eszena hau proposatzen dugu: 
"Gosariaren kluba". Bender-ek (ikasle bihurria) liburutegiko ateko torlojuak 
kendu ditu eta zuzendariordeak aurre egin dio. 

© (BAT) GATAZKAREN FILMA 
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GATAZKA BEHATZEN (LAN ORRIA) 
 
Zergatik izan zen 

gatazka? 
  

Pertsona horren usteak 
eta jarrerak 

 

  

Nola erantzun zuen 
pertsona horrek? 

 

  

Zein ondorio izan zuen 
pertsona 
horrentzat? 

 

  

Zer egin zezakeen 
pertsona horrek 
emaitza hobea 
bermatzeko? 

 

  

 

 A pertsona B pertsona 
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HELBURUA 
Gatazkaren gorakadak eta beherakadak zerk eragiten dituen ulertzea. 
 
IRAUPENA 55 minutu. 
 
MATERIALA Aukeran, "Gatazkaren ziklo negatiboa apurtzen" jardueran 
garatutako gatazka egoerak. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei gorakadaren definizioa eman (bolumena, kopurua, kantitatea, 

hedadura eta intentsitatea gero eta gehiago zabaltzea), bereziki 
"gatazkaren gorakada"ri dagokionean. Eska iezaiezu bakarka edo taldeka 
zerrenda bat egiteko gatazka areagotu dezakeenari buruz. (Gatazka 
areagotzen duten baldintzak berrikusteko, irakaslearen prestakuntzarako 
materiala kontsulta ezazu). 

2) Beherakadaren definizioa eman (gero eta zabalera, hedadura edo 
bolumen gutxiago izatea) gatazkari dagokionean. Haien ustez gatazkaren 
beherakada eragin dezaketen gauzen zerrenda bat egin dezatela. 

3) Talde txikiak egin. Talde bakoitzak gatazka egoerei buruzko rol-jokoak 
egin ditzake. Aurreko eskolan garatutako egoerak edota ikasleek euren 
esperientzia eta oharretan oinarritutako egoerak erabil daitezke. 

4) Talde bakoitzak honako honi buruz hitz egin behar du: 
 – Zein erantzun motak eragin du gatazkaren gorakada? 
 – Zein ondorio eman zen? 
 – Nolako erantzunek laguntzen dute ondorioak negatiboak izatetik 

positiboak izatera aldatzen? 
5) Rol-jokoetako parte-hartzaileei galdetu nola sentitu diren egoera 

bakoitzean. 

¶ (DBH eta BAT) GORAKADAK ETA BEHERAKADAK 
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HELBURUA 
Gatazkaren zikloaren ulermena indartzea. 
Ikasleei gatazken behaketan praktika ematea eta haiek behatutakoa gatazkaren 
zikloarekin erlazionatzea. 
 
IRAUPENA 
Etxerako lana eta eskolan 30 minutu eztabaidarako. 
 
MATERIALA 
"Gatazkaren zikloa" inprimakia. 
"Gatazka behatzen" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Klasean gatazkaren zikloa aztertu. 
2) "Gatazka behatzen" lan orria banatu. Etxean gatazka bat behatu behar 

dute. Familiako kideen artean zein lagunen artean izan daiteke, baita 
telesaio batean ere. Lan orrietan behatzen ari diren gatazkarekin 
zerikusia duena beteko dute. 

3) Klasean, ikasleek behatu dituzten deskripzioei buruzko eztabaida gidatu 
eta gatazkak zikloa jarraitu zuen ala ez aztertu. 

 
OHARRA 
Ez dugu espero behar ikasleek pertsonek gatazkari buruz agertzen dituzten 
uste guztiak ezagutzerik, bereziki gatazka telebistan ikusten ari badira. Hala 
eta guztiz ere, behatzen ari diren interakzioan eragina duten oinarrizko zenbait 
uste eta jarrera bereizteko gai dira. 

© (BAT) ZER IKUSTEN DUZU? 
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HELBURUA 
Gatazkaren oinarrizko arrazoiak ulertzea eta aztertzea. 
Gatazkaren dinamika behatuz praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
Etxerako lana eta klasean 45 minutu inguru, gehi prestakuntzarako 20-25 
minutu. 
 
MATERIALAK 
Gatazkaren arrazoiak idatzita dituzten paper zatiak. 
 
PROZEDURA 
1) Irakaslearen materiala erabiliz, gatazkaren oinarrizko hiru arrazoiak 

eztabaidatu. Denbora eman baliabideak, premia psikologikoak edo 
balioak inplikatuta dauden zehazteko. Adibideak eman, gutxienez bat, 
baliabideei buruzko gatazka ematen duena premiei edo balioei buruz ere 
izan daitekeela erakusteko. 

2) Etxerako lanerako, taldea bikoteka banatu. Bikote bakoitzak paper zati bat 
aukeratuko du (kapera baten barruan egongo dira). Paperean 
"baliabideak", "premia psikologikoak", "balioak", "baliabideak/premia 
psikologikoak", "baliabideak/balioak" edo "premia psikologikoak/balioak" 
idatzita egongo da. 

 Bikote bakoitzak hartutako paperean deskribatzen den gatazka mota 
antzezteko gatazka eszenatokia sortuko du. Eszenak 3-5 minutukoak 
izango dira. 

3) Klasean, ikasleek bere gatazka eszenatokiak antzeztuko dituzte. Taldeak 
gatazkaren azpian dagoen arrazoia zehaztu beharko du, eta interakzioei 
buruz egindako oharrak eztabaidatuko dituzte. 

¶ (BAT) ZER GERTATZEN ARI DA? 
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HELBURUA 
Gatazkaren oinarrizko moten artean bereiztea: pertsonaren barnekoa, 
pertsonen artekoa eta taldeena artekoa. 
 
IRAUPENA 
40 eta 60 minutu bitartean. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Lehenengo Kapituluaren argibideak erabili, eta taldearekin: 

– "Pertsonaren barnekoa" defini ezazu pertsonaren barnean ematen 
dela esanez. 

– "Pertsonen artekoa" terminoarekin konpara ezazu, pertsona bi edo 
gehiagoren artean ematen dela esanez. 

– Ondoren eska iezaiezu "talde barnekoa" eta "taldeen artekoa" 
definitzeko. 

2) Pertsonaren barneko gatazkaren ondorengo adibidea irakur ezazu: 
 Jon ikaslea da eta jakin du bere lagun Ikerrek matematikako azterketaren 

erantzunak lortu dituela eta ikasteko erabiltzen ari dela. Ikerrek 
erantzunak berarekin konpartitzea eskaini dio. Jonek matematikako 
azterketa gainditu behar du kurtsoa gainditu nahi badu. Jonek badaki ez 
dagoela ondo tranpetan ibiltzea baina azterketa ez gainditzeko beldur da 
Ikerrek gogo onez eskaini dizkion erantzunak erabiltzen ez baditu. 

 Adibide gehiago izan itzazu prest ikasleek ezin badute besterik asmatu. 

¶ (DBH eta BAT) GATAZKA MOTAK 
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3) Pertsonen arteko gatazkaren ondorengo adibidea irakur ezazu: 
 Edorta eta Mikel saskibaloian ari ziren beste 12 irakaslerekin. Edorta 

lagun bat estaltzen ari zen Mikel baloia saskiratzen ari zenean. Edorta 
pilotari begira zegoen eta ez zekien Mikelengandik hurbilegi zegoenik 
berarekin topo egin eta lurrera bota arte. Mikel haserretu zen, Edorta 
lurrera bultzatu zuen eta ukabilkadak ematen hasi zen. Edortak ezin zuen 
Mikelen haserrea ulertu eta berak ere jo zion. 

 Adieraz ezazu era honetako gatazkak direla telebistan, etxean eta 
eskolan gehien ikusten ditugunak eta pertsonen artekoak direla. Agerian 
dauden gertaerak dira; pertsonaren barnean ematen diren gatazkak, 
berriz, ezin dituzte besteek ikusi. Ikasleei eskatu pertsonen arteko 
gatazken adibideak ipintzeko, haiek barruan egon zein ez. 

4) Oraingoan talde barneko gatazka ikusiko dugu: 
 Eskolako langile batek bertako egunkarian amodiozko poesia bat idatzi 

du oso hizkuntza argia erabiliz. Ikasle batzuek uste dute hori ezin dela 
egunkarian argitaratu erabilitako hizkuntzagatik. Egunkariko beste kide 
batzuek esan zuten poesia ona zela eta horregatik argitara zitekeela. 

 Berriz ere, ikasleei eskatu talde barneko gatazkei buruzko adibideak 
ipintzeko, bai ikusi dituztelako, bai barruan egon direlako. 

5) Bukatzeko, taldeen arteko gatazken adibide bat eman: 
 Eskolan, jatorduan, neska talde batek eskolako jolastokiko gune berezi 

bat erabiltzen du jateko eta hitz egiteko. Duela egun batzuk mutil 
batzuek gune bera erabiltzen dute jolasteko. Neskek sentitzen dute 
botatzen ari direla eta egoeragatik haserretzen hasiak dira. Mutilek uste 
dute gune horretan jokatzeko 



1. kapitulua  47 

 eskubidea dutela, joko horretarako komenigarria baita. Talde bien artean 
tentsio sentimendua dago. 

 Ikasleei eskatu haiek eskolan edo berrietan ikusi dituzten taldeen arteko 
gatazken adibideak deskribatu eta horiei buruz eztabaidatzeko. 
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HELBURUA 
Gatazkaren oinarrizko mota eta arrazoiak identifikatzen praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkak identifikatzen" lan orria (2 orrialde). 
 
PROZEDURA 
1) Gatazka mota desberdinak berrikus itzazu (pertsonaren barnekoa, 

pertsonen artekoa, taldearen barnekoa, taldeen artekoa). 
2) Ikasleei lan orriaren kopia bana eman eta bete dezatela eskatu. 
3) Bukatu dutenean, lan orriko galderei emandako erantzunak eztabaidatu 

talde osoarekin edo 4-5eko taldeetan. 

© (DBH eta BAT) GATAZKA AURKI EZAZU 
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GATAZKAK IDENTIFIKATZEN (LAN ORRIA) 
 
a) Jon eta Mikel anaiak dira. Logela konpartitzen dute. Jon irratia entzuten ari da oso 

altu, munduko txapelketako azken partida entzuten. Mikel eskolako liburu zail bat 
irakurtzen saiatzen ari da, bihar azterketa duelako; baina ezin du horretaz pentsatu 
irratia oso altu dagoelako. Mikelek oihu egin dio eta Jonek irratia itzali du. Jonek 
oihuka erantzun dio eta eztabaidatzen hasi dira. 

b) Antonek 16 urte ditu. Iaz Madriletik Donostiara etorri zen. Gazte bakartia da eta 
lagunak izatea gustatuko litzaioke. Gelako besteak baino txikiagoa da eta ez daki 
euskaraz. Lagunak egiteko beldur da, besteek adarra joko diotela pentsatzen du. 
Ez daki zer egin dezakeen lagunak izateko eta aldi berean ziur sentitzeko, beraz 
bakarti, isolatuta eta beldurti sentitzen da. 

c) Ikasleen ordezkariek kurtso bukaerako bidaiarako dirua lortzeko erabaki bat hartu 
behar dute. Erdiak uste du ikasle eta irakasleen arteko saskibaloi partida bat bide 
ona izan daitekeela. Beste erdiak uste du hobe izango litzatekeela autoak 
garbitzea. Aldeak ez dira ados ipintzen dirua lortzeko moduari buruz. 

d) Bilboko Udaleko garbitzaileak greba egiten ari dira lan baldintza hobeak lortzeko. 
Grebak lau hilabete dirau udatik eta inork ez du zarama biltzen. Bero handia dago 
eta kiratsa gero eta handiagoa da. Bilbotarrak haserretzen hasiak dira inork ez 
duelako zarama biltzen eta udaletxera hurbiltzen dira greba bukatu arazteko. 
Garbitzaileak ere joaten dira beren eskubideak defendatzeko. Eztabaida sortu da 
Bilboko biztanleen eta garbitzaileen artean. 

e) Futbol entrenamenduetan entrenatzaileak jokalariei eskatu die sei talde egiteko 
eta zelaian praktikatzeko. Sei talde daude, baina bi baloi besterik ez. Aurten 
eskolak ezin du baloi gehiagorik erosi ez duelako dirurik. 
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GATAZKAK IDENTIFIKATZEN (LAN ORRIA, 2. orria) 
 
Aurreko orrialdean kontatutako gatazketan oinarrituta, honako galdera hauek 
erantzun: 
 
1) Zer edo zein dago gatazkan sartuta? 
2) Zein motatako gatazka da? (pertsonaren barnekoa, pertsonen artekoa, 

talde barnekoa, taldeen artekoa) 
3) Zeri buruzkoa da gatazka? 
4) Zeintzuk dira gatazkaren arrazoiak? (baliabideak, premia psikologikoak, 

balioak). Zein da baliabide, premia edo balio hori? 
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HELBURUA 
Albistegietan agertzen diren herri, nazio eta nazioarte mailako gatazken 
motak eta arrazoiak identifikatzea. 
 
IRAUPENA 
Etxerako lana eta eskolan 45 minutu. 
 
MATERIALAK 
Ikasleek ekarritako egunkariak edo artikuluak. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei etxerako lana banatu. Bakoitzak gatazka bati buruzko bi albiste 

edo artikulu bilatu, irakurri eta eskolara ekarri beharko ditu. Bi edo hiru 
kategoriatako artikuluak izan daitezke: tokikoa/estatukoa, nazio 
mailakoa edo nazioarte mailakoa. 

2) Eskolan, ikasle bakoitzak ekarritako artikuluei buruzko laburpena 
egingo du. Haien ustez zein gatazka mota den ere esan dezakete 
(pertsonaren barnekoa, pertsonen artekoa...), baita arrazoia zein izan 
daitekeen ere: baliabideak, premia psikologikoak, balioak edo hauen 
arteko nahasketa. Anima itzazu eskolan eztabaidatzen gatazka nolakoa 
izan zen eta nolakoa izan zitekeen beste moduren batean maneiatu 
balute. 

 
OHARRA 
Komunikabideetan gatazka mota batzuk ez dira oso sarritan agertzen, bereziki 
pertsonaren barnekoak; beraz, irakasleek ikasle batzuk aukera ditzakete 
pertsonaren barneko gatazkei buruzko istorio bat aurkitzeko. 

© (BAT) GATAZKA GURE BIZITZETAN 
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2. KAPITULUA 
 

GATAZKARA HURBILTZEA 
 
 
 
2.1. SARRERA 
 
Gatazkak modu desberdinetan maneia badaitezke ere, gutariko bakoitzak gatazkari 
aurre egiteko estilo berezia du. Lehenengo kapituluan ikusi dugun bezala, estilo 
hori denborarekin garatzen da eta faktore desberdinen emaitza da: 
 
– geureganatu ditugun gatazkari buruzko gizarte jarrerak; 
– gurasoek, irakasleek, komunikabideetako heroiek, eta rol garrantzitsuak 

dituzten beste ereduek gatazkei aurre egiteko ikusitako modua; 
– gatazkarekin izandako norberaren esperientzia zuzena. 
 
Pertsona bakoitzak gatazkara hurbiltzeko modu berezia du 
; alabaina, hiru kategoria nagusitan sailka daitezke: 
 
– Saihestea. 
– Aurre egitea. 
– Arazoa konpontzea. 
 
Honako kapitulu honetan hiru hurbiltze nagusi horiek eta bariaziorik ohikoenak 
aztertuko ditugu1 . 
 
Horrek gatazka egoeretan norberaren estilo bereziaz jabetzen hasten lagunduko 
digu. Estilo horiek noiz diren eragingarriak eta noiz eragingabeak aztertzen 
badugu, hurbiltze berriak saiatzen hasi ahal izango dugu. 
                                                 
1  Irakaskuntza ertainetako irakasleek, agian, hiru kategoria nagusi horietara mugatu nahi izango dituzte 
eztabaida eta jarduerak. Goi mailako irakaskuntzetako irakasleentzat, berriz, erabilgarria izan liteke estilo 
bakoitzeko bariazioak bereiztea. 
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2.2. SAIHESTEA 
 
Lehenengo kapituluan ikusi genuen bezala, gatazka emaitza positibora eramango 
gaituen moduan maneiatzea ez da automatikoki eta erraz gertatzen. Ezinbestekoa 
da norberaren tresnak aldi berean erabiltzea: norberaren burua ezagutzea, prest 
egotea eta komunikatzeko trebetasunak izatea. Kontuan hartzen badugu tresna 
horiek gure arteko gutxi batzuek bakarrik hartzen dituztela heziketa garapenaren 
atal moduan, ez da harritzekoa gatazka batean murgilduta gaudenean galduta 
sentitzea. 
Aldi berean, gatazka txarra eta nahaslea dela pentsarazten digun gizarte jarrera 
nagusia gureganatu dugu segur aski. Pertsona "on" batek –adikorrak, lankideak eta 
preziatuak– jendearekin gatazkarik ez duela onartzen dugu. Beharbada, uste izango 
dugu ere gatazka harreman batetik sortzen bada, harreman hori ez dela "ona" 
izango. 
Horiek guztiak kontuan hartzen baditugu, ulergarria da gutariko askok gatazka 
saihesteko bidea hartzea. Modurik errazena beste pertsona guztiz saihestea da. 
Hala ere, modu zoliagoan ere saihets daiteke. 
 
 
2.3. EZEZTATZEA 
 
Ezeztapena jendeak gatazka saihesteko erabili ohi duen modu arrunta da. Gatazka 
ezeztatzen dugunean, agian, oso haserre edo zaurituta gaude, baina agertu 
beharrean, erreakzio eta sentimendu horiek gordetzeko aukera hartzen dugu. 
Adibidez, Joseba futbol taldean dago eta bere lagun Andoni kapitaina da. Egun 
batean, eskolan, Josebak Andoni ikusi du institutuko sarreran eta maltzurkeriaz 
esan dio: "Aizu, Andoni, non erosi duzu jertse itsusi hori?". Andoni Josebaren 
ondotik pasatu da isilik. Josebak galdetu dionean ea zerbait gaizki doan, Andonik 
"ezer ere ez" erantzun dio. Gero, eskolan, Kepari esan dio Joseba "astotzar galanta" 
dela. 
Gatazkak guregan eraginik ez duela agertzen badugu ere, ezeztatzeak, sarritan, 
haserre, frustrazio, min eta erresumin sentimendu handiagoak ekarriko dizkigu. 
Izan ere, sentimendu horiek batzuetan esamesetan ibiltzera eraman gaitzakete eta 
horrek hasiera batean saihestu nahi genuen gatazka handiago bihur dezake. 
Zenbaitetan gehiegizko ezeztapenera jo dezakegu eta geure buruari gatazkarik 
badagoela ezeztatzera ere hel gaitezke. 
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Gatazketan murgilduta dauden pertsonei buruz ez badugu iritzi onik, segur aski 
gatazkarik badagoela ezeztatzera helduko gara geure buruaren iritzi txarrik ez 
izateko. Beste pertsona batenganako erresumina edo haserrea sentitzea gaizki 
dagoela pentsatzen badugu, geure buruetan gatazka ezeztatuz sentimendu horiek 
onartzea saihets dezakegu. 
 
 
2.4. MOLDATZEA/EGOKITZEA 
 
Gatazka saihesteko beste modu arrunt bat moldatzea da. Ados egotea ez egotea 
baino errazagoa dela sentitzen dutenak dira moldatzen direnak. Gatazka bat 
esperimentatzen dutenean, pertsona hauek berehala ipintzen dira martxan egoera ez 
dela hain garrantzitsua edo zaila agertzeko helburuz. Hori egin dezakete apologien 
bidez edota iritzi desberdintasuna justifikatzeko arrazoiak bilatuz. Batzuetan, bere 
iritzi pertsonala, asmoak eta jokaerak ere doi ditzakete hauek beste pertsonenekin 
integra daitezen. 
Andoni (goiko adibidean) gatazka egoeretan moldatzeko joera duten horietako bat 
izango balitz, honako moduren batean erantzun liezaioke Josebari: 
 
2.5. MOLDATZE/EGOKITZE MOTAK 
 
– "inoiz ez dut gustu ona izan arroparako" (apologia); edo 
– "tira, goizean garbi zegoen bakarra da" (arrazoiak aurkitzen); edo 
– "ulergarria da dibertigarria iruditzea" (bere iritzia doitzen). 
– Bestalde, baliteke Andonik berriz ere ez janztea jertse hori, benetan gustukoa 

izan arren (jokabidea doitzen). 
 
Moldatzen den pertsona batentzat, erantzun hauetariko edozein beste pertsonari 
esandakoak edo egindakoak zer-nolako sentimenduak eragin dizkion jakinarazi eta 
adiskidetasuna arriskuan ipintzea baino errazagoa da. 
Gatazkaren ebazpenean moldatzearen eragingarritasuna tratatzen ari den gaiaren 
araberakoa da. Akordioa ahoz adierazteak oso garrantzitsua ez den gertaera 
puntuala desagerrarazten edo saihesten lagundu ahal digu. Hala eta guztiz ere, 
Josebaren komentario iraingarriek jarraitzen badute, Andoniren sentimenduak gero 
eta handiagoak izango dira denborarekin eta emaitza gatazka serioagoa eta 
disruptiboagoa izango da. 
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2.6. AURRE EGITEA 
 
Pertsona batzuk gatazka saihesten saiatzen dira; beste batzuek, berriz, buruz buru 
aurre egiten diote. Gatazkari aurre egiten dion pertsona batek "irabazi ala galdu" 
erako arazo baten moduan ikusteko joera du. Pertsona batek arrazoia duela eta 
bestea oker dagoela ikusten dutenez, gatazkan dauden pertsonek arrazoia dutela 
frogatuz irabazteko premia dute. Bere iritzian tinko eta aldaezin mantenduko dira 
eta beste pertsonaren iritziarekin duten desadostasuna modu lehiakorrean 
mantenduko dute. Bestela, erasokorrago bihur daitezke irainak oihukatuz edo 
mehatxuak eginez. 
Andoniren joera modu erasokorrean aurre egitea izango balitz, segur aski honako 
erantzun hauek emango lizkioke Josebari: 
 
– "nola jakin dezake zuk bezalako tipo zabar batek zer den itsusia eta zer ez? 
– "nire arropari buruz beste komentarioren bat egiten baduzu, damutuko zaizu" 
 
 
2.7. BOTEREA ERABILTZEA 
 
Beste pertsonarekiko nagusitasunean dagoen pertsona bat gatazkan murgilduta 
dagoenean, gatazkari aurre egitea aukeratuko du bere boterea erabiliz. Adibidez, 
Andonik, futbol taldeko kapitaina izaki, mehatxua erabil zezakeen: 
 
– "berehala eska ezazu barkamena esandakoagatik, bestela ez duzu berriz ere 

jokatuko ostiraletan" 
 
Agintean edo boterean oinarritutako mehatxuak sarritan ematen dira neba-arreba 
nagusi eta txikien artean, guraso eta seme-alaben artean, irakasle eta ikasleen 
artean (gutariko askok behin baino gehiagotan entzun du "neuk esan dudalako" 
bizitzan zehar). 
Aurre egitea –saihestea bezala– oso gutxitan da eragingarria gatazken 
ebazpenerako. Ikusi dugun bezala, saihesteak gatazka atzera dezake denbora batez. 
Baina adierazten ez diren sentimenduak sarritan kutsatu eta hazi egiten dira eta 
arazo serioagoak dakartzate. Gatazkari aurre egitean, berriz, litekeena da arazo 
txiki bat berehala hazi eta benetako borroka luze bihurtzea. Estilo biek emaitza 
bera dute: ez da komunikazioa ezartzeko eta ebazpen erabilgarria aurkitzeko 
aurrera pausurik egiten. 
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2.8. ARAZOA KONPONTZEA 
 
Gatazkari erantzuteko guztiz estilo desberdina arazoa konpontzea hurbilketan 
ikusiko dugu. Gatazka saihesten duen pertsonak ez bezala, arazoa konpontzen duen 
pertsonak, segur aski, giza harremanen berezko atal moduan ikusten du gatazka, ez 
zerbait "txarra" gertatu balitz bezala. 
Aurre egiten duen pertsonarekin konparatuz, gatazka konpontzen duenak ez du 
hainbeste bilatzen "arrazoia nork duen" eta "nor dabilen oker", baizik eta alderdi 
bientzat betegarria izango den konponbidea bilatzen du. 
 
2.8.1. Konpromisoa 
 
Arazoak konpontzeko modurik arruntenetako bat konpromisoa da. Konpromisoa 
aukeratzen duen pertsonak askotan badaki gatazka bat ebazteko pertsona bakoitzak 
zerbait galdu behar duela. Batek irabazi eta besteak galdu beharrean, bakoitzak 
alde batetik galdu eta bestetik irabazi egiten du. 
Konpromisoa eragingarria izan daiteke pertsona bakoitzak berarentzat 
garrantzitsuena dena mantendu eta hain garrantzitsua ez dena galtzen baldin badu. 
Hala ere, pertsona bakoitzak benetan maite duen zerbait galtzen badu 
konpromisoari eusteko, hortik sortutako zorigaitzak eta erresuminak arazoa 
larriago bihur dezakete. Egoera honetan, konpromisoa moldatzeko modu bat da. 
 
2.8.2. Lankidetza 
 
Arazoa konpontzerakoan aurre egiteko beste modu bat lankidetza da eta 
konpromisoaren akatsak saihesten ditu. Hasieratik zerbait galdu behar dela onartu 
beharrean, lankidetza aukeratzen duena beste pertsonarekin bion premiak nola bete 
aztertzen saiatuko da. Onartzen da irabazi/irabazi erako konponbidea sarritan 
posible dela, non inork ez duen galtzen. 
Andonik Josebaren irainari lankidetza estiloa erabilita erantzun nahi izan balio, 
Joseba besotik har zezakeen eta galdetu ea hitz egin dezaketen momentu batean. 
Orduan, honela jorra zezakeen gaia: 
"Sarreran nire jertsea itsusia dela esan duzunean benetan estu sentitu naiz. 
Normalean ez zait axola ni zirikatzea, baina arropari dagokionean benetan 
sentibera naiz. Ez al duzu uste nire arropei buruz zerbait esateko neuri esan behar 
didazula?" 
Arrakastatsua izateko, lankidetzan zerk eramaten duen gatazkara ulertu beharra 
dago, baita pertsona bakoitzarentzat arriskuan dagoena ere. Informazioak 
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momentuan dagoen arazoa konpontzeko oinarriak eman ez ezik, etorkizunean 
eman daitezkeen antzerako arazoak saihestu ere egin ditzake. 
Lankidetza eragingarriagoa izango da gatazkan sartuta dauden pertsona biek 
trebetasunak eta esperientzia eskaintzen dituztenean biontzat ona izan daitekeen 
konponbide bat lortzeko helburuz lan egiteko. Baina hori gutxitan ematen da 
hasieratik. Sarriago gertatuko da bietako batek aurre egin edo saihestu nahi izatea. 
Alabaina, lankidetza aukeratu duenak ekiten badu eta beste pertsonaren premietan 
eta ikuspuntuetan benetako interesa agertzen badu, agian, beste pertsonak arazoak 
konpontzeko dituen gaitasunak inplikatzea lortuko du. 
 
 
2.9. ZER DATORREN ONDOREN 
 
4. eta 5. kapituluetan arreta berezia ipiniko dugu komunikazio prozesuan eta 
kultura arloko ezaugarriek horretan duten eraginean. Ikusiko dugu komunikazio 
eragingarri batek lankidetza jokaera susta dezakeela beste pertsonengan. Ondoren, 
6. kapituluan, pausuz pausu aztertuko dugu lankidetzaren bidez egituratutako 
gatazken ebazpenerako prozesu bat. 
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JARDUERAK 
 
Kapitulu honen bukaeran ikasleak, batetik, gatazken ebazpenerako gehien 
erabiltzen diren estiloak bereizteko gai izango dira; bestetik, haiek gehien 
erabiltzen duten estiloa zein den identifikatu eta horren eragingarritasuna ebaluatu 
ahal izango dute.  
"Gako" jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera osagarriekin (© 
ikurra dutenak) batera dago. "Gako" jarduerak (nagusiak) ikasleek oinarrizko 
kontzeptuak ikasten dituztela ziurtatzeko gomendatuta daude. Jarduera osagarriak, 
berriz, aukerakoak dira eta praktika hobetzeko edota kontzeptu baten ikaskuntza 
indartzeko erabil daitezke. Jarduera bakoitzak aurkezteko beharrezko izango 
dituzun ariketa guztien, lan orrien, inprimakien eta irakurgaien kopia bat dakar. 
 
¶ (DBH ) Irabazteko formula berria 
Gatazkara hurbiltzeko irabazi/galdu ez bezalako aukerak badaudela 
irakastea. 
 
¶ (BAT) Hurbilketa desberdina 
Gatazkara hurbiltzeko irabazi/galdu ez bezalako aukerak badaudela 
irakastea. 
 
¶ (BAT) Zein da nire estiloa? 
Ikasle bakoitzak gatazkak ebazteko zein estilo nagusi duen ulertzea lortzea. 
 
© (DBH) Gatazkari buruzko albisteak 
Gatazkari aurre egiteko modu desberdinen ulermena garatzea. 
Haien bizitzako gatazka behatzea. 
 
 
© (BAT) Gatazkaren egunkaria 
Gatazkaren mota eta arrazoiak berrikustea eta gatazkari aurre egiteko modu 
desberdinen ulermena garatzea. 
 
¶ (DBH) Amaierarik gabeko istorioa 
Gatazkari aurre egiteko modu desberdinak ezagutzea eta ulertzea. 
 
© (DBH) Behatu nituen gatazkak 
Gatazkari aurre egiteko hiru modu desberdinen artean bereiztea 
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¶ (BAT) Ihes egitea, borrokatzea ala konpontzea 
Gatazkari aurre egiteko hiru moduak aurkeztea eta aztertzea. 
 
© (DBH) Hutsuneak bete 
Ikasleei gatazkari buruz dituzten balioak aztertzen laguntzea. 
 
© (DBH) Gatazkako estrategiak I 
Gatazkan dauden pertsonen jokabidea zein den identifikatzea. 
 
© (BAT) Gatazkako estrategiak II 
Gatazka egoeretan gehien ematen diren jokabideak eta estrategia 
zehatzagoak aztertzea. 
 
© (DBH eta BAT) Gatazkaren continuuma 
Pasibotasunetik erasokortasunera doan continuumean gatazkaren aurreko 
erreakzio desberdinak ikustea. 
 
© (BAT) Noiz gera gaitezke? 
Antzezpenen bidez, gatazkari aurre egiteko modu desberdinak berrikustea. 
 
© (DBH eta BAT) Ebazpen estiloen antzezpenak 
Gatazkari aurre egiteko modu desberdinek nolako elkarreragina duten 
aztertzea. 
 
© (BAT) Ebazpen estiloak behatzen 
Gatazkaren aurrean estiloen behaketa praktikatzea. 
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HELBURUA 
Gatazkara hurbiltzeko irabazi/galdu ez bezalako aukera positiboak 
irakastea. 
 
IRAUPENA 10 minutu. 
 
MATERIALAK Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleek bikotea aukeratuko dute, eta elkarren aurrean eserita, 

kontrako eskuetatik helduko dira ukalondoak mahai gainean bermatuz. 
Ez erabili "pultsua egin" adierazpidea edota lehiaketa kutsua duen 
beste hitzik. Azal ezazu kidearen eskuaren atzealdeak 45 segundo
¡Error! 

2) 45 segundoak pasatutakoan, geratu eta galdetu zenbat aldiz lortu duten 
kidearen eskuak mahaia ukitzea: 10 baino gehiago, 5etik 10era, 0tik 
5era. 

3) Ikasleei irakatsi elkarlana egin dezaketela (erresistentziarik ipini 
gabe); horrela lortuko lukete kidearen eskuak askoz gehiagotan 
ukitzea mahaia. 

4) Ikasleei galdetu zein desberdintasun dagoen lehian ibili diren eta 
lankidetza praktikatu duten kideen jokabidearen artean. 

5) Ikasleekin eztabaidatu gatazkara hurbiltzeko "irabazi/galdu" eta 
"irabazi/irabazi" kontzeptuak. Azpimarra ezazu pertsonek elkarrekin 
lan egiten dutenean sarritan elkarren aurka lan eginda baino askoz 
gehiago lor dezaketela. 

                                                 
2  William J. Kreidler, Scott, Foresman and Co., Cambridge, MA 01423: Creative Conflict Resolution 
(1984) izeneko lanetik lortutako kontzeptuan oinarritua. 

¶ (DBH ) IRABAZTEKO FORMULA BERRIA2  
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HELBURUA 
Gatazkara hurbiltzeko irabazi/galdu ez bezalako aukerak badaudela 
frogatzea. 
 
IRAUPENA 15 minutu. 
 
MATERIALAK "Hurbilketa desberdina" irakurgaia. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleek bikotea aukeratuko dute, eta elkarren aurrean eserita, 

kontrako eskuetatik helduko dira ukalondoak mahai gainean bermatuz. 
Ez erabili "pultsua egin" adierazpidea edota lehiaketa kutsua duen 
beste hitzik. Azal ezazu kidearen eskuaren atzealdeak 45 segundotan 
mahaia ahalik eta gehienetan ukitzea dela helburua. Ikasle biek egin 
beharko dute kontaketa. 

2) 45 segundoak pasatutakoan, geratu eta galdetu zenbat aldiz lortu duten 
kidearen eskuak mahaia ukitzea: 10 baino gehiago, 5etik 10era, 0tik 
5era. 

3) "Hurbilketa desberdina" irakurgaia banatu. Ikasleekin ozenki irakurri 
edo haiei isilik irakurtzen utzi. 

4) Eztabaidatu gabe, jarduera errepika dezatela lagun berarekin. 
5) Galde ezazu ea bikoteren batek hurbilketa aldatu duen eta hala balitz, 

ea emaitzak aldatu diren. Eska iezaiezu lehenengo aldiko 
sentimenduak eta bigarrenekoak alderatzeko. 

6) Ikasleei irakatsi elkarlana egin dezaketela (erresistentziarik ipini 
gabe); horrela lortuko lukete kidearen eskuak askoz gehiagotan 
ukitzea mahaia. 

                                                 
3  William J. Kreidler, Scott, Foresman and Co., Cambridge, MA 01423: Creative Conflict Resolution 
(1984) izeneko lanetik lortutako kontzeptuan oinarritua. 

¶ (BAT ) HURBILKETA DESBERDINA3  
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HURBILKETA DESBERDINA (IRAKURGAIA) 
 
Sarritan, gatazka sortzen denean, desadostasunean dauden pertsonak irabazten saiatzen dira 
(biak). Hori gertatzen denean, alderdi bien helburua irabaztea da eta zaila suertatzen da 
gatazka ebazteko behar diren aldaketak egiteko modua aurkitzea. Gatazkari "irabazi/galdu" 
jarrerarekin aurre egiten dioten pertsonek segur aski estuasuna sentituko dute eta arazoak 
hobera egin beharrean okerrera egingo du. Gatazka maneiatzeko helburua irabaztea den 
bitartean, alderdi biak gatazkan geldi geratuko dira. 
"Gatazka" hitzari dituen esanahi guztiak kenduko bagenizkio, aldaketaren premia adierazten 
duen prozesu bat geratuko litzateke. Prozesu hori ez da ez positiboa ez negatiboa, ezta ona 
ala txarra ere, prozesua da, besterik ez. Sortzen ari den arazoaren ikuspegitik adieraz daiteke 
gatazka argi eta zuzen. Gerta liteke ere gatazka alderdi guztiak irabazle irteteko moduan 
ebaztea. Are gehiago, gatazka modu baketsuan adierazten bada eta alderdi guztiak elkarren 
onura bilatuz elkarlanean aritzen badira, oso emaitza positiboa sortuko da: ikasketa. 
Pertsonak benetan saiatzen direnean gatazka ebazten, euren buruei eta besteei buruzko 
gauza berriak ikasten dituzte, berehalako konponbidea lortu zein ez. 
Gure gizartean ez da arrunta gatazka indar positibo edo prozesu gisa ikustea. Pertsona askok 
aurre egiten diote "irabazi/galdu" edo igeri egin ala ito jarrerarekin, irabazteko borrokatzen 
dute, sarritan bizia bera ere horren pentzutan egongo bailitzan. Beste aldean dauden 
pertsonak ere badira. Arazoa badagoela onartu beharrean, jende askok egoera saihestu eta 
estuasuna alde batera uzten du. Pertsona horiei haurtzarotik irakatsi diete haserretzea 
desegokia dela eta gatazka batean sartzea ez dela onargarria. 
Jendeak sentimenduak modu eraikikorrean agertzen dituenean eta elkarrekin lan egiten 
duenean nahi duena lortzeko, gatazkak sortu bezain laster maneia daitezke, artean txikiak 
direnean. Horrela aurre egitean, estualdia  eta eztabaidaren gorakada saihets daitezke 
arazoak azkar eta erraz konpon daitezkeenean. 
Eztabaidak ebazteko elkarrekin lan eginez, harremanak hobetu eta sendotu ditzakegu, baita 
geure buruarenganako eta besteenganako sentimenduak hobetu ere. 
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HELBURUA 
Ikasle bakoitza gatazkari aurre egiteko duen estilo nagusiaz jabetzea 
lortzea. 
 
IRAUPENA 
50 minutu. 
 
MATERIALAK 
Hiru zutabeko taula, honako goiburu hauekin: irabazi/galdu, galdu/galdu 
eta irabazi/irabazi. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei eskatu eroso ipini eta azken asteak gogoratzeko. Planteatuko 

zaizkien galderei buruz pentsatu eta erantzunak isilik pentsatu, ez dute 
besterik egin behar. Galderak egindakoan erantzunak hausnartzeko 
nahikoa denbora emango zaie. 

 Galderak: 
a. Joan den astean zenbat aldiz egon zinen gatazka batean 

murgilduta? 
 Egoera horietako bitan pentsatzen, 
b. Zeintzuk ziren gatazkaren gaiak? 
c. Norekin izan ziren gatazkak? 
d. Esan al zenion beste pertsonari zer pentsatzen zenuen eta nola 

sentitzen zinen? 
2) Ondorengo galderetan, ikasleei eskatu eskuak altxatzeko: 

a. Gatazka bukatutakoan, hobeto sentitzen al zara? Gaizkiago? 
Lehen bezala? 

b. Gatazka gehienetan irabazi duzula uste duzu? Galdu duzula? 
Biok galdu duzue? 

¶ (BAT ) ZEIN DA NIRE ESTILOA?  
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3) Ondorengo galderetan, erantzuna ahoz eman nahi duten boluntarioak 
eskatuko dira. Ziurta ezazu entzuten eta erantzuten duzula. Haientzat 
gatazka oso zaila dela esaten dutenean, baietz esan eta guztiontzat hala 
dela jakinarazi. 
a. Azken asteotan izandako gatazketan pentsatuz, nola maneiatu ohi 

dituzue? (baztertzen dituzue?, borrokatzen duzue? haiei buruz 
hitz egiten saiatzen zarete?...). Ikasleei galdetu taulako zein 
zutabetan idatzi beharko litzatekeen bere gatazka, eta bertan 
idatzi. 

b. Nola doakizu aurre egiteko modu horrekin? Gatazka konpontzen 
al du? 

c. Nola aldatzen da aurre egiteko modu hori pertsona eta egoeren 
arabera? (adibidez, gurasoekin, lagunekin, neba edo arreba 
txikiarekin...) 

d. Ikasleei galdetu zein ondorio ateratzen duten taulari erreparatuz. 



14  2. kapitulua 

 

 
HELBURUA 
Gatazka motak eta arrazoiak berrikustea. 
Estilo desberdin guztiak ezagutaraztea. 
Gatazka haien bizitzako testuinguruan behatzea. 
 
IRAUPENA 
Aste bat edo bi. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkari buruzko albisteak" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasle bakoitzari lan orrien zenbait kopia banatu eta azal iezaiezu 

ondorengo asteetako (bat edo bi) gatazkak erregistratzeko erabiliko 
dituztela. 

2) Ziurta ezazu ikasleek badakitela taula nola erabili. 
3) Gatazka edo desadostasunean daudela konturatzen diren bakoitzean, 

horretarako taula bat bete behar dute. 
4) Aldez aurretik zehaztutako epea bukatutakoan, ikasleek orriak 

eskolara ekarriko dituzte eta eztabaida talde bat antolatuko da honako 
galdera hauetarako: 
a. Zein sentimendu zeuden gatazketan inplikatuta? 
b. Nolako eragina zuten sentimenduek gatazketan? 
c. Gatazkari aurre egiteko zenbat modu ikusi zenuen? 
d. Ba al zegoen beste moduren batean maneiatuko zenukeen 

gatazkarik? Hala bada, nola? 

© (DBH) GATAZKARI BURUZKO ALBISTEAK 
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Gatazkari buruzko berriak 
 
Gatazka: Nor 

inplikat
zen du? 

Zeri 
buruzko
a zen? 

Nola 
maneiat
u zen? 

Hobeto 
maneia 
zitekeen 
honakoa 
egin 
balitz: 

 
 
1 
 
 
 

    

 
 
2 
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HELBURUA 
Gatazkaren mota eta arrazoiak berrikustea eta gatazkaren ebazpenerako 
estilo desberdinen ulermena garatzen hastea. 
Ikasleek haien bizitzan gatazka agertzen den maiztasuna eta arrazoiak beha 
ditzatela lortzea. 
 
IRAUPENA 
Etxerako lana eta eskolan 30 minutu eztabaidatzeko. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkaren egunkaria" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) "Gatazkaren egunkaria" lan orria banatu eta bertan planteatzen diren 

galdera guztiak landu. 
2) Ikasleei eska iezaiezu egunero idazteko egunkarian eta ondoren 

azalduko dugun 3. puntuko galderak kontuan hartzeko. Jarduera hau 
hasi eta bukatzeko egunak aurrezehaztu. 

3) Talde txikietan edo guztiok batera, haien oharrei buruzko eztabaida 
planteatu honako galdera hauen bidez: 
a. Zeintzuk dira ikusitako gatazketan agertu diren sentimendu 

komunak? Nolako eragina izan zuten sentimendu horiek 
gatazkan? 

b. Gatazka maneiatzeko zenbat modu desberdin behatu zenituen? 
c. Egon al zen zuk beste moduren batean maneiatuko zenukeen 

gatazkarik (zurea edo beste inorena)? Nola? 
d. Orokorrean, zer esango zenuke ikusi edo bizi dituzun gatazkei 

buruz? 

                                                 
4  Simon, Howe eta Kirschenbaum: Values Clarification lanean oinarrituta. Hart, 1966, 388-391. orr. 

© (BAT) GATAZKAREN EGUNKARIA4  
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GATAZKAREN EGUNKARIA (LAN ORRIA) 
 
Astebetez Gatazkaren Egunkaria idatziko duzu. Irakasleak ere egingo du 
berea. Aste horretan norbaitekin gatazka edo desadostasunen bat duzun 
bakoitzean, egunkarian idatzi. Beste pertsona batzuen artean desadostasuna 
edo gatazka ikusten duzunean ere idatz ezazu. 
Ez duzu asko idatzi behar gatazka bakoitzari buruz. Hemen adierazten 
denarekin nahikoa izango da: 
1) Nortzuk zeuden gatazkan sartuta? (lagun bat, guraso bat, irakasle bat, 

neba txikia...) 
2) Zeri buruzkoa zen gatazka? 
3) Zein gatazka mota zen? (pertsonaren barnekoa, pertsonen artekoa, 

taldearen barnekoa ala taldeen artekoa) 
4) Zein edo zeintzuk ziren arrazoiak? (baliabideak, premia 

psikologikoak, balioak) 
5) Zein izan zen erantzuna? 
6) Zeintzuk izan ziren ondorioak? 
7) Gatazkan gorakada ala beherakada egon zen? 
 
Astean egunero idazten duzula ziurta ezazu. Azken egunera arte itxaroten 
baduzu, oso gauza garrantzitsuak ahaztuko dituzu. 
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HELBURUA 
Gatazkari aurre egiteko modu desberdinak ezagutzea eta ulertzea. 
 
IRAUPENA 
30-40 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Aurre egitea", "ezeztatzea" eta "arazoa konpontzea" idatzita duten zazpi 
edo zortzi kartoi mehe. 
"Amaierarik gabeko istorioa" rol-jokoaren zenbait kopia. 
 
PROZEDURA 
1) "Amaierarik gabeko istorioa" rol-jokoa aurkeztu eta azal ezazu hiru 

bukaera desberdin daudela. 
2) Ikasle batzuk aukeratu "Amaierarik gabeko istorioa" lehenengo 

amaierarekin antzez dezaten. 
3) Taldea gidatu istorioari buruzko eztabaidan: 

– Nola sentitzen zen pertsonaia bakoitza? 
– Nor zegoen pozik bukaeran? 
– Istorio honetan gatazka ebazteko erabili den estiloa deskriba 

ezazu. 
4) Taldearen ekarpenak erabiliz, "ezeztapena" defini ezazu eta 

taldearekin eragingarritasuna eta noiz izan daitekeen egokia eta noiz 
ez eztabaidatu. 

5) 2. eta 3. puntuak errepikatu bigarren istorioarekin. 
6) Taldearekin "aurre egitea" eta horren eragingarritasuna eta 

egokitasuna defini eta eztabaida itzazu. 
7) 2. eta 3. puntuak errepikatu hirugarren istorioarekin. 
8) Taldearekin "arazoaren konponketa" defini eta eztabaida ezazu, baita 

egokitasuna eta eragingarritasuna ere. 
9) Ikasleak lauko edo bosteko taldeetan banatu. Taldeei "ezeztapena" edo 

"aurre egitea" idatzita duen kartoi mehe bana eman. Talde bakoitzak 
antzezpen bat egingo du gatazka aurkezteko. Gatazkaren bukaera 
kartoi mehean idatzitakoaren araberakoa izan behar da. (Denbora: 5 
minutu.) 

¶ (DBH) AMAIERARIK GABEKO ISTORIOA  
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10) Talde guztiei eskatu klase osoarentzako antzezpenak egiteko. 
Bakoitzaren ondoren, honako hau galdetu: 
a. Zein estilo erabili da? 
b. Nola erantzun du eta nola sentitu da pertsonaia bakoitza? 
c. Nola maneia zitekeen gatazka modu positiboagoan? 
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AMAIERARIK GABEKO ISTORIOA (LAN ORRIA) 
 
Narratzailea: 
A eta B elkarrekin egiten dute lan egitasmo artistiko batean. A arte aretora 
heldu da eskola hasi aurretik eta B aurkitu du Ak egitasmorako egindako 
pinturaren atal bat aldatzen. 
 
1. amaiera: 
A: (lasaitasunez) Oh, nire pintura aldatu duzu. 
B: Bai, pentsatu dut horrela hobeto dagoela, ezta? 
A: Uste dut (pausa). Tira, klasera noa (eta gelatik irteten da haserre 
itxurarekin). 
 
Narratzailea: 
Gelatik irtendakoan Ak haserre ematen zuen. (Taldeari) Nola sentituko 
zinatekete egoera berean? 
 
2. amaiera: 
A: (oihuka) Eh! Zer ari zara egiten nire pinturarekin? 
B: Aizu! Hobetzen ari naiz! Lasai. 
A: Ez ezazu ukitu! Alferrik galdu duzu! 
B: Zerbait egin behar dut. Ez dago ondo. 
A: (bultza egiten) Ergel hori. 
B: (bultza egiten ere). Tira ba, konpon ezazu, lelo hori. 
 
3. amaiera: 
A: Eh! Zergatik ari zara nire pintura aldatzen? Ondo zegoen. 
B: Zer? Pixkatxo bat erantsi dut hobetzeko. 
A: Ondo da. Benetan amorratzen nau aurretik niri galdetu ez izanak. 
Elkarrekin lan egiten ari ginela uste nuen, eta zuk benetan gaizki dagoela 
uste duzu. 
B: Ez, ondo dago. Pentsatu dut hemen kolore pixka bat behar zuela, 
besterik ez. Aurretik galdetu behar nizun. 
A: Ondo da. Ez nizun oihu egin behar, baina itsutu naiz. Utzidazu ikusten 
nola konpondu. 
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HELBURUA 
Gatazkak ebazteko hiru estiloen artean bereiztea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu inguruko bi tarte. 
 
MATERIALAK 
"Behatu nituen gatazkak" lan orria. 
 
PROZEDURA 
 
1. TARTEA 
1) "Behatu nituen gatazkak" orria hartu. Argibideak irakurri: 

a. Hiru gatazka behatu (etxean, eskolan, telebistan, etab.) 
b. Gatazka bakoitzaren ondoren, behaketa orrian honakoak idatzi: 

– Zeri buruzkoa zen gatazka. 
– Nola bukatu zen gatazka. 
– Zein estilo erabili zen. 

c. Ahalik eta zehatzen izaten saia zaitez. 
d. Begirale isila izan zaitez. Ikusten duzuna deskribatu eta zure 

burua inplikatu gabe behatu. 
e. Behaketa orria beteta eraman ezazu hurrengo eskolara. 

2) Laburki berrikusi orria eta nola erabili azaldu. 
3) "Ezeztapena", "aurre egitea" eta "arazoa konpontzea" hitzen esanahia 

berrikusi. 
4) Ikasleei gogorarazi behaketa orriak beteta ekar ditzatela hurrengo 

bilerarako. 

© (DBH) BEHATU NITUEN GATAZKAK  
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2. TARTEA 
5) Ikasleei eskatu etxerako lanak atera eta egindako oharrak 

konpartitzeko. 
6) Arbelean edo gardenki batean, ikasleek ikusitako gatazken gaien eta 

ebazpen estiloen zerrenda egin ezazu. 
7) Honako galdera hauek eztabaida itzazue: 

– Zeri buruzkoak ziren gatazka gehienak? 
– Gatazken ebazpenerako zein estilo erabili da gehiago? 
– Nola bukatu ahal ziren gatazka batzuk modu positiboago batean? 

 
ALDAKETA 
 
Eska itzazu zenbait gatazka antzeztuko dituzten boluntarioak. Lehenengo, 
jatorrizko jokabidea erabiliko dute eta ondoren gatazken ebazpenerako 
estiloa. 
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Behatu nituen gatazkak Izena:...................... 
 
 
 1. gatazka 2. gatazka 3. gatazka 
Zeri buruzkoa izan zen 
gatazka? 
Adibideak: 
- Eztabaida 
- Borroka 
- Ezizenak 
- Ilarako ordena 
- Eskolako arauak 
urratzea 
- Bestelakoak 

   

Nola bukatu zen 
gatazka? 
- Borrokan 
- Akordioan 
- Heldu batek gerarazi 
zuen 
- Nagusiarenean 

   

Zein ebazpen mota 
erabili zen? 
- Ezeztapena 
- Erasoa 
- Arazoa konpontzea 
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HELBURUA 
Gatazka maneiatzeko hiru estiloak aurkeztu eta aztertzea. 
 
IRAUPENA 
50 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkari aurre egiteko estiloei buruzko galderak" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ideia-jasa: taldean, zerrenda bat egin ezazu ikasle batek gatazkari 

aurre egiteko pentsa ditzakeen modu guztiekin. Adibidez: oihu egin, 
ezer ez esan, altu hitz egin, etab. Proposatutakoa ez aukeratu edo 
eztabaidatu. 

2) Oinarrizko informazioa erabiliz, gatazkari aurre egiteko oinarrizko 
hiru estiloak eztabaida itzazu. Kontuan har ezazu gatazkari aurre 
egiteko modu guztiak oinarrizko hiru estiloetan sailka daitezkeela: 
saihestea, aurre egitea eta arazoa konpontzea. Eska ezazu taldeak hiru 
estilo nagusien adibideak sortzeko. Agian irakasleek antzezpen txiki 
bat egin nahi dute ikasle batekin estiloen eredu emateko. 

3) "Gatazkari aurre egiteko estiloei buruzko galderak" orria banatu eta 
bakoitzak berea betetzeko eskatu. 

4) Lauko taldeak egin. Talde bakoitzari bost eszenetako bat eman. 
Emandako eszenari emango lioketen erantzuna eztabaidatzeko eska 
iezaiezu. 

5) Talde bakoitzak egokitutako eszenan oinarrituta antzezpen bat egin 
behar du. Ikasleek hiru aldiz egin beharko dute antzezpena, bakoitzean 
gatazken ebazpenerako oinarrizko hiru estiloetatik bat erabiliz: 
saihestea, aurre egitea eta arazoa konpontzea. 

6) Taldeei eskatu antzezpena bukaera desberdinekin aukeratzeko 
taldearen aurrean aurkezteko. 

7) Esan iezaiezu antzezpenei buruz eztabaidatzeko aurre egiteko estilo 
desberdinak alderatuz. 

¶ (BAT) IHES EGITEA, BORROKATZEA ALA KONPONTZEA  
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GATAZKARI AURRE EGITEKO ESTILOEI BURUZKO 
GALDERAK (LAN ORRIA) 
 
1) Zure lagunik onenarekin denda handi batean zaude eta lapurtzen ikusi 

duzu. Irtendakoan, komentatzen diozu eta zeure buruaz arduratzeko 
erantzun dizu. Zer egingo zenuke? 

2) Lagunak izatea gustatuko litzaizukeen ikasle talde batekin zaude. 
Haiekin egotera gonbidatu zaituzten lehenengo aldia da. Taldeko bi 
hurbil dagoen eta aurpegian orbain berezi batzuk dituen neska bati 
buruz txantxetan eta barrezka hasi dira. Neskak esaten ari direna 
entzun dezake eta negarrez hastear dagoela ematen du. Bat-batean, 
mutiletako bat zuri begiratu eta honakoa esan dizu: "Benetan itsusia 
da, inoiz ikusi dudan itsusiena. Ez zaizu hala iruditzen?". Jende guztia 
zuri begira dago, zuk zer esango zain. Zer egingo zenuke? 

3) Saskibaloi partida batean, beste taldeko jokalari batek oso erasokorra 
ematen du eta sarritan falta egiteaz gain, zuk falta eskatzen duzunean 
eztabaidatzen du. Gero eta gehiago iraintzen zaitu eta gero eta 
hurbilago daukazu. Zer egingo zenuke? 

4) Klasean, matematikako irakasle berria gai berri bat azaltzen ari da oso 
azkar. Jarraitzeko arazoak dituzu. Zerbait galdetzen duzunean, urduri 
ipintzen da zurekin talde osoaren aurrean. Zer egingo zenuke? 

5) Institutuko abesbatzako kide zara, hamar lagun eta zuzendariarekin. 
Oso polita ez den neska bat dago eta zuzendariari mesprezuzko txiste 
sexistak egitea gustatzen zaio. Ematen du taldeari ez zaiola inporta, 
batzuetan barre ere egiten dute bere txisteekin. Baina zuri ez zaizkizu 
batere gustatzen. Zer egingo zenuke? 
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HELBURUA 
Ikasleei gatazkari buruz dituzten balioak aztertzen laguntzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Hutsuneak bete" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleek "Hutsuneak bete" lan orria beteko dute argibideei jarraituz. 

Ondoren, izenburua ipiniko diote. 
2) Ikasleek talde osoari irakurriko diote lana. Irakurketa bakoitzaren 

ondoren, galde iezaiezu gatazken bidez zein uste agertu diren. 
3) (AUKERAKOA) Ikasleek "Hutsuneak bete" inprimaki bat asma 

dezakete eta beste ikasleekin konpartitu, behatutako gatazketan 
oinarrituta bete dezaten. (Gezurretako izenak erabiltzeko eskatu.) 

© (DBH) HUTSUNEAK BETE  
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HUTSUNEAK BETE (LAN ORRIA) 
 
Atzo Miren/Mikel(ek) ni(ri) ______________________  
  (bat aukeratu) (aditza) 
 
eskolako _______________________ eta niri buruz  
  (tokia) 
 
eskolan entzuten ziren zurrumurru _________________ 
  (adjektiboa) 
 
batzuk kontatu zizkidaten. 
 
Berak ni(ri) ________________________ eta esan zidan 
  (aditza) 
 
Idoiari/Gorkari entzun ziola. ______________________ 
 (bat aukeratu) (deskribapena) 
 
sentitzen nintzen eta ____________________________ 
  (esaldia bukatu) 
 
erabaki nuen. 
 
Idoia/Gorka ikusi nuenean _______________ eskolaren 
  (bat aukeratu) 
 
aurretik, _______________________________ ari zen. 
  (esaldia bukatu) 
 
Begiratu nion eta nire urdaila/burua ________________ 
  (aditza) 
 
zegoen. Beragana joan nintzen eta __________________ 
  (esaldia bukatu) 
 
esan nion. Nire ahotsa ________________ zen. 
  (deskribapena) 
 
Idoiak/Gorkak nik esandakoa entzun zuenean, ________ 
  (bat aukeratu) 
 
_______________________. Beste haurrak/ek _______ 
 (esaldia bukatu) 
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__________________________. 
 (esaldia, aditza eta guzti) 
 
IZENBURUA: __________________________________ 
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HELBURUA 
Pertsonek gatazkaren aurrean dituzten jokabideak identifikatzea. 
 
IRAUPENA 
45 minutu. 
 
MATERIALAK 
Arbela eta klariona. 
 
PROZEDURA 
1) Jendeak gatazkaren aurrean duen portaera adierazteko hitz bakarreko 

metafora desberdinak (animaliak, makinak...) pentsatu behar dituzte 
ikasleek; ideia-jasa bat egin eta arbelean idatzi. Adibidez: modu 
erasokorrean erantzuten duen pertsona zapalgailu edo errinozero baten 
moduan deskriba daiteke. Eska iezaiezu laburki azaltzeko metafora 
bakoitza. 

2) Ikasleei eskatu zerrenda eztabaidatu eta metaforak kategoria nagusi 
batzuetan sailkatzeko. Taldea animatu euren kategoriak lortzeko. 
Aukerak: erasotzaileak, saihestaileak eta arazo-konpontzaileak. 

3) Ikasleei eskatu hitz-metaforen artean bere estilo pertsonal eta eredura 
gehien hurbiltzen dena zein den erabaki dezatela eta zein taldetan 
egongo liratekeen adieraz dezatela. Eska iezaiezu eztabaidatzeko estilo 
horrek nola errazten edo zailtzen duen beren gatazken ebazpena. 

 
 
 

 
HELBURUA 
Gatazka egoeretan gehien ematen diren jokabideak eta estrategia ohikoenak 
modu zehatzagoan aztertzea. 
 
IRAUPENA 30 minutu. 
MATERIALAK 3 orri. 
PROZEDURA 

© (DBH) GATAZKAKO ESTRATEGIAK I  

© (BAT) GATAZKAKO ESTRATEGIAK II  
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1) Ikasleek jendeak gatazkei aurre egiten dien moduei buruz proposatzen 
dituzten hitzaren metaforak (animaliak, makinak...) esango dituzte; 
ideia-jasa bat egin eta arbelean idatzi. Adibidez: modu erasokorrean 
erantzuten duen pertsona zapalgailu edo errinozero baten moduan 
deskriba daiteke. Eska iezaiezu laburki azaltzeko metafora bakoitza. 

2) Gatazkaren aurreko hiru estilo nagusiak eta bakoitzaren aldagarriak 
(ezeztatzea, moldatzea, boterea, konpromisoa, lankidetza) 
deskribatzen duen oinarrizko materiala aurkeztu. Estilo bakoitzaren 
ondorioak eta egokitasuna eztabaidatu eta eska iezaiezu adibideak 
ipintzeko. Ziurta ezazu hiztegi zehatza ulertzen dutela. Ikasleak aske 
sentitu behar dira material horri haien ideia pertsonalak eransteko. 

3) Kategoria nagusi bakoitzeko orriei izenburua ipini: saihestea, aurre 
egitea, arazoak konpontzea. Bakoitzari dagozkion azpitaldeen 
zerrenda egin eta adibideak ipintzeko lekua utzi. Guztiok batera edo 
talde txikietan banatuta, metafora bakoitza dagokion azpitaldean 
ipiniko dute. Denbora eman klase osoak sailkapenak eztabaidatzeko. 
Berriz ere, beste multzoren bat eranstea beharrezkoa den ala ez erabaki 
behar dute. 
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HELBURUA 
Gatazkari aurre egiteko moduen ulermena indartzea, pasibotasunetik 
erasokortasunera doan continuumean erantzun desberdinak ikusiz. 
 
IRAUPENA 
15 minutu. 
 
MATERIALAK 
Txartelak egin eta bakoitzean aurreko jardueran landutako metafora bat 
idatzi. Bestela, gatazkaren aurreko jokabide desberdinak deskribatzen 
dituzten hitzen zerrenda berri bat osatzeko eskatu. 
Mahai batean edo lurrean honelako bi eskala ipin itzazu: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 pasibotasuna      erasokortasuna 
 
PROZEDURA 
1) Bi taldetan banatu ikasleak eta talde bakoitzari txartelen erdia eman. 

Talde bakoitzean ikasleek txartelak aukeratuko dituzte eta talde 
moduan continuumean zehar kokatuko dira pasibotasunetik 
erasokortasunera. Taldeek eztabaidatu beharko dute erabakiak 
hartzeko. 10-15 minutu eman lan hori egiteko. 

2) Talde bakoitzak besteei aurkeztu eta azalduko die egindako 
continuuma. 

© (DBH ETA BAT) GATAZKAREN CONTINUUMA 
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HELBURUA 
Antzezpenen bidez, gatazkari aurre egiteko modu desberdinak berrikustea. 
Gatazka lankidetzaren bidez ebazteko estiloa adierazten duen eszena 
prestatu. 
 
IRAUPENA 55 minutu. 
 
MATERIALAK "Noiz gera gaitezke?" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Oinarrizko materiala erabiliz, gatazkei aurre egiteko estiloen 

kontzeptua eztabaidaren bidez zabaldu: ezeztatzea, moldatzea, aurre 
egitea, boterea, konpromisoa eta lankidetza. 

2) Lan orria banatu eta ikasleei eskatu eszena desberdinak irakurri eta 
bakoitzean erabili den aurre egiteko estiloa identifikatzeko. Estilo 
bakoitzaren alderdi positiboak eta negatiboak eztabaidatu. 

 Erantzunak: 
 Eszenak: 
 # 1 Konpromisoa 
 # 2 Aurre egitea 
 # 3 Moldatzea 
 # 4 Ezeztatzea 
 # 5 Boterea 
3) Ez dago lankidetzarako eszenarik. Aurreko bostak eztabaidatu 

ondoren, ikasleak 2 edo 3ko taldeetan banatu eta eska iezaiezu 
eztabaidatu eta lankidetzarako eszena sortzeko. 

4) Talde bakoitzak sortutako eszena eztabaidatu edo taldeei eskatu beste 
ikasleentzat antzezteko. 

© (BAT) NOIZ GERA GAITEZKE? 
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NOIZ GERA GAITEZKE? (LAN ORRIA) 
 
OINARRIZKO ESZENA: 
Anek eta Amaiak elkarrekin egiten dute lan zientzia egitasmo batean. Bihar 
eskola ondoren elkartuko dira horretan lan egiteko. Anek geratu diren 
ordua aldatu beharra dauka. Hona hemen bost eszena: 
 
# 1. ESZENA 
Ane: Amaia, 15:00etan dugun batzarra aldatu behar dut. Zer moduz 
16:00etan biltzen bagara? Ondo datorkizu? 
Amaia: Egia esan, ez. 16:00etan irten behar dut. Baina uste dut etxera 
pixka bat beranduago hel naitekeela. 15:30etan has gintezke? 
Ane: Ondo, orduan, ezin izango dut nahi nuena bukatu, baina... uste dut 
aukera bakarra dela. 15:30etan ikusiko gara. 
 
# 2. ESZENA 
Ane: Amaia, biharko batzarra 16:00etara alda dezakegu? Ondo etorriko 
litzaizuke? 
Amaia: Ba ez. Ez datorkit ondo. 16:00etan irten behar dut. Duela astebete 
ipini genuen. Zein da arazoa? 15:00etan izatea nahi dut (haserre dagoela 
ematen du). 
Ane: (defenditzen) Entzun, ezin dut esan gertatuko den guztia. Ez dut 
ulertzen ordubete beranduago hasteagatik zein arazo dagoen. Benetan 
burugogorra zara! 
Amaia: (bere jarrera berresten). Tira, nik gutxienez esandakoa betetzen 
dut, zuk egiten ez duzuna. Beti aldatzen duzu dena komeni zaizun modura. 
Ane: Nik ez. Noiz egin dut horrelakorik? 
Amaia: Ba, joan den astean... 
Ane: (eteten dio) Ah, ez, orduan zuk... zuk esan zenuen... 
Amaia: Nik ez! 
Ane: Bai! Zuk! (ahotsa goratuz) 
Amaia: Nik ez! (oihuka) 
Ane: Tira, oihu egin behar baduzu, ni ez noa horretaz hitz egitera. Ahaz 
dezagun batzarra (eta badoa). 
Amaia: Nire aldetik ez dago arazorik (eta badoa beste aldera). 
 
# 3. ESZENA 
Ane: Amaia, biharko batzarra aldatu beharra daukat. 16:00etan gustatuko 
litzaidake. Ondo datorkizu? 
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Amaia: Egia esan, 16:00etan bukatzea espero nuen gauza asko egin behar 
dut eta. Benetan aldatu behar duzu? 
Ane: Bai, benetan garrantzitsua da. 
Amaia: Bai, hala uste dut. Gerorako utziko dut beste lana. 
 
# 4. ESZENA 
Ane: Amaia, biharko batzarra aldatu beharra daukat. 16:00etan gustatuko 
litzaidake. Ondo datorkizu? 
Amaia: Bai noski. Uste dut ondo datorkidala. 
Ane: Primeran! Eskerrik asko! 16:00etan ikusiko gara (eta badoa). 
Josu: Aupa Amaia! Zer moduz? 
Amaia: Ondo, uste dut. Baina oso haserre nago Anerekin. Biharko genuen 
batzarra aldatu du. Uste du dena komeni zaion moduan antola dezakeela. 
Nire onetik ateratzen nau. 
 
# 5. ESZENA 
Ane: Amaia, biharko batzarra aldatu beharra daukat. 16:00etan egin behar 
dut (eta badoa). 
Amaia: Aizu, Ane, itxaron. Ezin dut ordu horretan. 
Ane: Ondo da, Amaia, irakasleari esango diot beste bikote bat ipintzeko. 
Zurekin ez dago lan egiterik. 
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HELBURUA 
Gatazkari aurre egiteko modu desberdinek nolako elkarreragina duten 
aztertzea. 
 
IRAUPENA 
45-60 minutu. 
 
MATERIALAK 
Gatazkan erabiltzen diren estrategia zehatzen izena idatzita duten txartelak 
(estilo bakoitzeko bi txartel taldeko). DBHn saihestea, aurre egitea eta 
arazoak konpontzea erabili. Batxilergoan ezeztapena, moldatzea, aurre 
egitea, boterea erabiltzea, konpromisoa eta lankidetza erabili. Klaseak 
aldez aurretik erantsitako estiloak ere sartu. 
 
PROZEDURA 
1) Lauko taldeak egin. Talde bakoitzak bi txartel hartu eta gorde behar 

ditu. Eska iezaiezu talde bakoitzak gatazka bati buruzko rol-joko bat 
prestatzeko (3-5 minutukoa). Rol-jokoan gatazkan dagoen 
pertsonetako batek ateratako estiloetako bat erabili behar du. 
Adibidez: moldatzea-aurre egitea edo aurre egitea-boterea erabiltzea. 
Taldeei nahikoa denbora eman beren rol-jokoak eztabaidatu eta 
praktikatzeko. 

2) Taldeek rol-jokoak antzeztuko dituzte eta gainerako ikasleek zein 
estilo aurkezten ari diren asmatu behar dute eta interakzioa eztabaidatu 
behar dute. 

3) Ikasleei galdetu: 
a. Zein estilok egiten du gatazka handiago? 
b. Zeinek lortzen du gatazka arintzea? 
c. Zein estilo erabili ohi duzu zuk? 

d. Ba al da estilo bat bestea baino hobea den kasurik? 
OHARRA: Interesgarria izango litzateke ikasleek norberaren estilo nagusia ez den 
estiloa antzeztea. 

                                                 
5  Jarduera hau ikaslerik gazteenekin ere egin daiteke oinarrizko hiru kategoriak erabiliz: saihestea, aurre 
egitea eta arazoa konpontzea. 

© (DBH eta BAT) EBAZPEN ESTILOEN ANTZEZPENA5  
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HELBURUA 
Aurre egiteko estiloen behaketa praktikatzea. 
Inguruan ditugun estilo desberdinei eta gugan duten eraginari buruz 
eztabaidatzea. 
 
IRAUPENA 
Etxerako lana: telebista ikusi 30 minututik ordubetera. Ondoren, klasean 30 
minutuko eztabaida. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkei aurre egiteko estiloei lotutako ohiko jokaerak" lan orria. 
"Behaketa taula" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Gatazkari aurre egiteko hiru estiloak berrikusi: saihestea, aurre egitea 

eta arazoak konpontzea. 
2) Hiru estiloak adierazten dituzten ohiko jokaeren eta adierazpideen 

ideia-jasa. Adibideak: 
– "Dena ondo dago" edo "Ez daukat arazorik" esatea zerbait ez 

dabilenean, saihestearen adibide da. 
– Norbaiti oihu egitea edo jotzea aurre egitearen adibide dira. 
– Harreman baten ongizateagatik kezka agertzea edo arazo bati 

buruz lankidetzarako asmoa agertuz hitz egitea estiloa arazoa 
konpontzea denean izaten diren jokaerak dira. 

3) Jokaera eta adierazpideen ideia-jasa egin ondoren, "Gatazkei aurre 
egiteko estiloei lotutako ohiko jokaerak" lan orria banatu eta aipatu ez 
den beste edozein jokaera idatz ezazu. 

© (BAT) EBAZPEN ESTILOAK BEHATZEN  
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4) "Behaketa taula" lan orria banatu. Ikasleei azaldu telebistan programa 
bat edo bi ikusi eta taula bete behar dutela erabiltzen diren estiloetan 
oinarrituta. 

5) Hurrengo klasean ikusitako estiloei buruzko elkarrizketa eragiteko 
testuinguru bat ipini. 
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GATAZKEI AURRE EGITEKO ESTILOEI LOTUTAKO OHIKO 
JOKAERAK (LAN ORRIA)6  
 
Saihestea. Joera: 
– Norbait etetea, menderatzea eta estereotipatzea onartzea. 
– Jarrera ahula eta galtzaile itxura izatea. 
– Informazioa, iritzia eta sentimenduak eragoztea. 
– Modu eragingabean entzutea. 
– Zalantzakorra izatea. 
– Barkamena eskatzea, saihestea eta ihes egitea. 
 
Arazoa konpontzea. Joera: 
– Sentimenduak, premiak eta nahiak zuzenean adieraztea. 
– Jarrera ziurrak izatea eta aditu itxura izatea. 
– Informazioa, iritzia eta sentimenduak adierazteko gai izatea. 
– Modu eragingarrian entzutea. 
– Ekimena izatea eta jarrera argia izatea. 
– Trebetasunez aurre egitea. 
 
Aurre egitea. Joera: 
– Norbait etetea, menderatzea eta estereotipatzea. 
– Jarrera apurtzailea eta itxura harroa agertzea. 
– Informazioa, iritzia eta sentimenduak gordetzea. 
– Modu eragingabean entzutea. 
– Menderatzea. 
– Oihu egitea, gehiegikeriak egitea, errua besterenganatzea eta 

sarkastikoa izatea. 

                                                 
6  Robert E. Alberti eta Michael L. Emmons: Stand Up, Speak Out, TALK BACK! (New York: Pocket 
Books, 1975) lanaren egokitzapena, 39. or. Colleen Kelley-ren baimenarekin erabilia: Asertibitatean 
entrenatzea: laguntza gida. San Diego, CA: University Associates, Inc. 1979. 
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3. KAPITULUA 
 

EMOZIOAK ETA GATAZKA 
 
 
 
3.1. SARRERA 
 
Aurreko kapitulu bietan gatazkaren jatorria, guk horrekiko dugun harremana eta 
maneiatzeko estilo pertsonalak aztertu ditugu. Gatazkaren beste alderdi 
garrantzitsu bat, eta sarritan gaizki ulertua, emozioa da. 
Guztiok emozio izakiak garenez eta egiten eta pentsatzen ditugun gauza gehienek 
emozioen kolorea dutenez, gatazka guztiek eduki emozionala dute, eta sarritan 
sentimendu sakonekin batera datoz. Beraz, emozioek modu desberdinetan dute 
eragina gatazkan: 
– Emozioek gatazkak eragin ditzakete, bereziki oso sakonak direnean eta 

kontroletik kanpo daudenean. 
– Emozioak sakonago egin ahala gatazkak ere sakonago bihur ditzakete. 
– Emozioek motiba gaitzakete gatazka konpondu nahi izatera zein ez. 
– Gatazka gehienak ebaztean, emozioak adierazi eta bideratu behar ditugu. 
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3.2. ZER BEHAR DUTEN IKASLEEK 
 
Gatazken emoziozko edukia modu eragingarriagoan maneiatzeko helburuz, 
ikasleek garatu beharreko hiru ezagutza arlo daude. 
Lehenik, emozioaren barne jatorria ulertu behar dute (fisiologikoa eta kognitiboa), 
baita bere bizitzan duen balioa ere. Horrek autokontzientzia prozesu bati ematen 
dio bidea. Emozioak eta gatazkak tratatzeko modu berriak eta eragingarriagoak 
ikasteko motibazioaren ondoren autokontzientzia hazi egingo da. 1. kapituluan 
adierazten genuen "aldatzeko borondatea" ezinbestekoa dela gure ohiturak eta 
jokabideak aldatzeko. 
Bigarrenik, gazteek ikasi beharra dute emozioak nola identifikatu eta izendatu 
azaleratzen direnean. Horrek hiztegi komuna garatzen lagunduko die eta euren 
emozioei buruzko eta besteen emozioei buruzko kontzientzia berria errazten die 
(enpatia). Autokontzientzia eta enpatia erabakigarriak dira gatazkak maneiatzeko. 
Horrez gain, ikasleek estrategiak ezagutu behar dituzte emozioak kontrolik gabe 
haztea saihesteko. Emozio sakonegiek eta horiek eragiten dituzten erreakzioek 
gatazka larriago bihur dezakete, eta, ondorioz, oso zaila da horiek ebaztea. 
Azkenik, ikasleak beste batzuekin gatazkan daudenean, sentimenduak nola 
identifikatu eta adierazi jakiteko premia dute, betiere sentimenduen intentsitatea 
moteldu eta arazoa konpontzen lagunduko duen moduan. 
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3.3. EMOZIOEK BALIOA DUTE 
 
Gure bizitzetan "maneiatu" beharreko eragozpen bat ez izateaz gain, emozioek 
funtzio garrantzitsua dute. Hona hemen nola emozioak guretzat onuragarriak izan 
daitezkeen: 
– Emozioek bizirauten laguntzen digute, hurbil ditugun arriskuen berri ematen 

digute eta sarritan bizitza salbatzen diguten erantzun egokiak ematera 
bultzatzen gaituzte. 

– Emozioek helburu edo ekintza bat burutzeko jardutera bultzatzen gaituzte. 
– Emozioek gure segurtasuna eta ongizatea bermatzen dutenekin harreman 

estuak eratzera bultzatzen gaituzte. 
– Emozioek ikasitakoa hobeto gogoratzen laguntzen digute. 
– Emozioek, bereziki emozio atseginek, bizitzen jarraitu nahi izatera bultzatzen 

gaituzte. 
 
 
3.4. EMOZIOAREN JATORRI FISIOLOGIKOA 
 
Adimen emozionala: zergatik izan daitekeen adimen-kozientea baino 
garrantzitsuagoa izeneko lan berritzailean, Daniel Goleman-ek burmuina eta 
emozioei buruz urteetan egindako aurkikuntzen berri ematen du. Kapitulu 
honetako prestakuntzarako materiala, emozioen jatorri fisiologiko eta kognitiboen 
gainekoa, liburu horretako lehenengo kapituluen laburpena da. 
Bi adimen ditugu, dio Golemanek, batetik, sistema linbikoa izeneko burmuinaren 
atal zaharrago eta primitiboagoa, gure emozioak gobernatzen dituena; eta bestetik, 
neo-kortex (zehatzago, lobulu pre-frontalak) izeneko berriago bat, sistema 
linbikoaren inguruan hazi zena eta pentsamendu arrazionala gobernatzen duena. 
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Sistema linbikoa datuak berehala aztertu eta erantzunak segundo frakzio batean 
sortzeko prestatuta dago. Adibidez, arrisku txiki edo handi bat sentitzen dugun 
egoeran (bidean zulotxo bat edo lapur bat hurbiltzen zaigula) gure erreakzioa ihes 
egitea edo borroka egitea izan daiteke kaltetik babesteko. Giro estimulu bat 
aurkitzen dugunean, burmuin emozionalak burmuineko oroimen bankuetan 
metatuta dauden iraganeko esperientziak eskaneatzen ditu, horixe da 
funtzionamendua. Orduko egoeraren ezaugarriak iraganeko esperientzia 
negatiboekin bat badatoz, berehala ihes eginez edo borrokatuz erreakzionatzera 
bultzatzen gaitu. 
Fenomeno hori bigarren hezkuntzako edo batxilergoko pasabide batean sarritan 
ematen den gatazkan isla daiteke, non ikasle batek ustekabean beste batekin egiten 
baitu topo eta hortik borroka sortzen baita. Sistema linbikoak gertatutakoa "eraso" 
moduan interpretatu du eta, inolako galderarik egin gabe, babes fisikoa indartzeko 
mezua bidali du; horixe gertatu da. 
Neo-kortexaren lobulu pre-frontalek pentsamendu arrazionala gobernatzen dute eta 
sistema linbikoarekin lan harreman estua dute. Hauen lana beharrezkoa da 
berehalako erantzuna ez denean ezinbestekoa. Kasu honetan neo-kortexak sistema 
linbikoak emandako informazioari buruz hausnarketa egiteko aukera du, eta 
horrela, aurkitutako egoera multzo bakoitzarentzat erantzun egokiena zein den 
erabakitzeko. Hona hemen eskolako testuinguruan eman ohi den adibide bat: ikasle 
baten atzean egunero matematikako eskolan esertzen den pertsonak traba egiten 
dio. "Erasoa" gutxienekoa da, jotzen du, arkatza kentzen dio eta ez dio ematen 
haserre egon arte; gainera, irakasleak errieta egiten dionean atzetik barre egiten 
dio. Hala ere, badaki noiz geratu "biktima" lehertu arte. Edozein modutan ere, 
arazo bat da. Egun batean, ikaslea klase ondoren geratu da eta irakasleari laguntza 
eskatu dio arazoa konpontzeko. Arazoa kontatu dio eta bion artean konponbideak 
pentsatzen dituzte. Azkenean, erabaki dute irakasleak beste leku batean ipiniko 
duela, erasotzailearengandik urrun. 
Neo-kortexa eta sistema linbikoa etengabeko komunikazioan daude, "senezko 
erreakzioen" eta kontuz pentsatutako planen arteko oreka lortuz. Hala ere, sistema 
linbikoak haserrea edo depresio larria bezalako emozio gogorren presioa sentitzen 
duenean, neo-kortexarekiko komunikazioa eten eta bere kabuz erabakiak hartzeko 
trebetasuna du. Hori gertatzen denean, ezin dugu arrazoitu edota argi hitz egin, 
neo-kortexa alde batera geratu delako. Beraz, jendea oso haserre edo deprimituta 
dagoenean, ez hitzezko seinaleei esker ikus dezakegu nola senti daitekeen. Adimen 
arrazionalerako sarbidea berreskuratu arte ezin dituzte esperientziak hitzez 
adierazi. Ez da zaila honelako adierazpenak entzutea: "Bat-batean gorriak ikusi 
nituen" edo "Ez dakit zergatik esan edo egin nuen hori, zerbait gertatu zitzaidan!". 
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Gure sistema linbikoak berehala erreakzionatzeko trebetasuna ematen digu eta 
horrek biziraupen balio argia du. Borrokatzeko (erasoa) edo ihes egiteko 
(saihestea) aukerak, antzina, esperientzia gehienak maneiatzeko nahiko egokiak 
ziren. Hala eta guztiz ere, gaurko gizartean bizi garenontzat ez dira hain 
eragingarriak, aurrean ditugun egoerak eta horien jatorria konplexuagoak izaki, 
erreakzio esparru zabalagoa behar baitute. 
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Hori egia da bereziki gatazka batean murgilduta gaudenean. 
Columbiako Unibertsitateko Susan Opotow-ek Nueva Yorkeko gutxiengoen eskola 
bateko DBHko 1. mailaren pareko kurtsoko 40 ikaslerekin ikerlan bat zuzendu 
zuen. Horren ondorioak izan ziren ikasleek uste zutela gatazka baten aurrean bi 
aukera baino ez zituztela: "botatzea" (kanpora lehertzea) ala "irenstea" (barrura 
erretiratzea). Egileak iradokitzen du ikasleak "ondo-zuhurtziaz daramaten" 
pertsonak bihurtzen direla, hau da, gatazkak ebazteko beste modu batzuk ikasten 
dituztela. Horretarako, ikasleek erantzun hobeak pentsatu eta praktikatu behar 
dituzte aldez aurretik. 
 
 
3.5. EMOZIOAREN JATORRI KOGNITIBOA 
 
Emozioak kanpoko estimuluen emaitza gisa sortzen diren moduari buruz 
eztabaidatzen egon gara. Emozioak sortzen diren beste modu bat barrutik 
kanporakoa da. Gure pentsamendu, sineskera, susmo, uste, aurreiritzi eta fantasiek 
emozio gogorrak eragin ditzakete. Horiengan atsegin hartzen badugu, geure 
barnean emozio gogorrak eragin ditzakegu. Adibide gisa, bigarren hezkuntzan edo 
batxilergoan eman ohi den gatazka bat hartuko dugu, "begiradak" inplikatzen 
dituena. Ikasle batek (igorleak) "begirada" bat egin dio beste bati. Hartzaileak 
gertatutakoari buruz pentsatuko du esanahia aurkitu nahian eta edozein faktoretan 
oinarri daitekeen azalpen bat eraikitzen hasten da: iraganeko esperientzia 
pertsonalak, igorlearen taldekoen aurkako aurreiritziak, osatu gabeko informazioa 
eta zurrumurruak. Inolako argibiderik izan gabe zenbat eta gehiago pentsatu, 
ziurrago egongo da igorleak aurre egitea nahi duela. Momentu horretan, sistema 
linbikoak arrazoiz erasoa bultza dezake erantzun egokia izango balitz bezala. 
Ondoren, dena gertatutakoan, hartzailea sarritan konturatzen da erantzuna susmo 
oker batean oinarrituta zegoela. 
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Arazoa honako honetan datza: gure emozioak kanpoko sentimenduek 
eragindakoak izan zein pentsamenduaren prozesuen emaitza izan, nolabaiteko 
intentsitatea lortzen dutenean, emaitza berdina da. Sistema linbikoa nagusi egiten 
da eta borroka edo ihesa aukera bakarrak direla pentsarazten digu. 
 
 
3.6. SENTIMENDUAK IDENTIFIKATZEN ETA IZENDATZEN 
 
Gatazken ebazpenaren arloan egindako lanaren esperientzian, ikusi dugu 
jendearentzat zaila dela gatazkak gorakada izan duen arazoak konpontzea horien 
inguruan dauden sentimenduak ere aintzat hartu gabe. Gatazka askoz errazago 
ebatziko da alderdi bakoitza bere sentimenduak identifikatzeko eta horiei buruz 
argi hitz egiteko gai bada. Garrantzitsua da ere bakoitza beste pertsona nola 
sentitzen ari den pentsatzeko gai izatea ez hitzezko seinaleetatik informazioa 
lortuz, besteak beste, gorputzaren jarrera eta aurpegiaren adierazpena. Azkenik, 
pertsona bakoitzak enpatia agertu ahal izatea ere lagungarria da, hau da, beste 
pertsonaren tokian ipintzea zer sentitzen ari den ulertu ahal izateko. Horrela, 
gatazkaren ebazpen eragingarriak sentimenduen kontzientzia, horiek hitzekin 
deskribatzeko ahalmena eta besteen sentimenduekin enpatizatzeko ahalmena 
behar-beharrezkoak ditu. Kapitulu honetan arlo horietako bakoitzean trebetasunak 
sortzeko diseinatutako jarduerak aurkituko dituzu. 
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3.7. EMOZIOEKIN LAN EGITEKO ESTRATEGIAK 
 
Kapitulu honetako zenbait ariketa lagungarri izango dira ikasleek beren emozioei 
modu eragingarriagoan aurre egiteko estrategiak asmatu eta praktikatzeko. 
Halaber, arrazoi desberdinak direla-eta (balio kulturaletan desberdintasunak izatea 
kasu) pertsona batzuentzat beste batzuentzat baino zentzu handiagoa izango duten 
iradokizunak egingo dira. Garrantzitsuena da gazteek aldez aurretik pentsatzea 
eraso egoeretan, aldez aurretik planifikatzea erantzuteko moduak eta erantzun 
horiek rol-jokoetako egoeretan praktikatzea. Ikasleei trebetasunak garatzeko 
eskatzen ari gara eta trebetasunek praktika asko behar dute. 
 
Hasierako ariketak ikasleei aurkeztu ondoren, anima itzazu praktikatzen hastera. 
Gonbida itzazu eskolan esperientziak kontatzera eta benetako egoerak 
praktikatzeko eta eztabaidatzeko forO bat sor ezazu. Era berean, garrantzitsua 
deritzogu irakasleek aukerak sortzeari, haien eskoletako egituretan gatazken 
ebazpenerako trebetasunak indartzeko helburuarekin. Astean behin edo birritan 
eskola orduetatik kanpo ordubeteko batzarra egitea modu eragingarria izan daiteke 
aukera horiek errazteko. Horrela, klasearen lankidetza eta komunitate sena ere 
indartu daiteke. 
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3.8. KAPITULU HONETAN... 
 
Kapitulu honetako jarduerak honako puntu hauetan zentratzen dira: 
– Norberaren eta besteen emozioen kontzientzia sortzea (non sortzen diren, 

nolako eragina duten gugan). 
– Sentimenduak identifikatzea eta izendatzea eta enpatia garatzea. 
– Emozio sakonei aurre egiteko estrategiak. 
 
Gatazkan zehar eta arazoa konpontzean emozioak adierazteko trebetasunak 5. eta 
6. kapituluetan aurkeztuko dira (Komunikazio eragingarrirako trebetasunak eta 
Gatazkaren erabilpena). 
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JARDUERAK 

 
Kapitulu honetako ikasgaietan zehar ikasleek euren emozioak eta besteenak 
ulertzeko ahalmena zabaltzeaz gain, enpatiaren garrantzia ulertuko dute eta emozio 
sakonekin tratatzeko estrategiak garatuko dituzte. 
"Gako" jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera osagarriekin (© 
ikurra dutenak) batera dago. "Gako" jarduerak (nagusiak) ikasleek oinarrizko 
kontzeptuak ikasten dituztela ziurtatzeko gomendatuta daude. Jarduera osagarriak, 
berriz, aukerakoak dira eta praktika hobetzeko edota kontzeptu baten ikaskuntza 
indartzeko erabil daitezke. Jarduera bakoitzak aurkezteko beharrezko izango 
dituzun ariketa guztien, lan orrien, inprimakien eta irakurgaien kopia bat dakar. 
 
¶ (DBH) Bi burmuinen kontaketa 
Emozioaren jatorri fisiologikoari buruz ikastea. 
 
¶ (BAT) Bi burmuinen kontaketa 
Emozioaren jatorri fisiologikoari buruz ikastea. 
 
¶ (BAT) Sentimenduak bakarrik 
Emozioek gure bizitzan duten balioa ulertzea. 
 
¶ (DBH) Ezin dut ezer sentitu 
Ikasleei emozioek gure bizitzan duten balioa ulertzen laguntzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Haserre puntua 
Haserre punturaino (lehertzera) daramaten baldintzak zeintzuk diren 
ezagutzea. 
Horrek izan ditzakeen ondorioen jabe izatea. 
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¶ (DBH) Sentimenduak entzuten 
Hitz egiten ari denaren sentimenduak identifikatzen ikastea. 
 
© (DBH) Emozioaren ez hitzezko komunikazioa 
Ikasleei sentimenduak modu ez hitzezkoan adierazteko bideen berri 
ematea. 
 
¶ (BAT) Sentimenduen bakarrizketak 
Adierazten ari diren sentimenduak bereiztea zuzenean agertzen ez direnean. 
 
© (DBH eta BAT) Giza sentimenduen grafikoak 
Sentimenduen mailak identifikatzea. 
Esperimentatutako emozioa zehazki deskribatzen duten sentimenduak 
adierazten dituzten hitzak erabiliz praktikatzea. 
 
¶ (BAT) Prebentzio pixka bat 
Haserreari aurrea hartzeko moduak eta agertzen denean maneiatzeko 
moduak ikastea eta praktikatzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Pentsatzen baduzu, gertatuko da 
Emozioen jatorri kognitiboa aztertzea. 
Adierazten ez diren sentimenduak identifikatzeko trebetasuna garatzea. 
 
© (DBH eta BAT) Nirekin gera zaitez 
Ikasleek lagunei haserre erreakzioei aurrea hartzen edo maneiatzen 
laguntzeko erabil ditzaketen estrategiak asmatzea. 
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© (DBH eta BAT) Nirekin gera zaitez berriz 
Lagunei haserre erreakzioei aurrea hartzen edo maneiatzen laguntzeko 
helburuz parte hartzeko praktika gehigarria eskaintzea ikasleei. 
 
© (DBH eta BAT) Zuregatik sentitzen dut 
Besteenganako enpatia garatzea. 
Emozioak moteltzen ikastea beste modu batean begiratuz. 
Sentimenduak identifikatzen eta adierazten praktikatzea. 
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HELBURUA 
Emozioen jatorri fisiologikoa ikastea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Bi burmuinen kontaketa" irakurgaia. 
"Bi burmuinen kontaketa" lan orria. 
Koloretako arkatzak edo errotuladoreak. 
 
PROZEDURA 
1) "Bi burmuinen kontaketa" lan orria banatu. Galdera hau egin iezaiezu: 

"Burmuin bakarra duzuela uste duzue?" 
2) Irakurgaiari buruzko informazioa erabiliz, ikasleei "burmuin biei" eta 

horien funtzionamenduari buruz hitz egin. 
3) Ikasleei eskatu lan orriko hutsuneak betetzeko eta nahi badute 

pintatzeko. 
4) Hiru boluntario eskatu parodia bat antzezteko. Batek gertatzen ari 

denaren pertsonaia nagusiarena egingo du, beste batek sistema 
linbikoarena eta besteak lobulu pre-frontalena. 

5) Papertxoetan eman daitezkeen eszena batzuk idatzi. Batzuetan sistema 
linbikoak ihes egiteko edo borroka egiteko erabakia hartzen duen 
gertaerak agertu beharko lirateke; beste batzuetan lobulu pre-frontalek 
ekintzaren bidea zein izan beharko litzatekeen pentsa dezaketen 
egoerak. 

6) Aktore nagusiari papertxo bat eman ozenki irakur dezan. Eszena 
deskribatuta, "burmuinaren alde biei" eska iezaiezu egoera berezi 
horretan nola erreakzionatu beharko luketen erakusteko taldeari. 

7) Parodia behin baino gehiagotan errepikatu boluntario desberdinekin. 
 
Eszenetarako proposamenak: 
 

¶ (DBH ) BI BURMUINEN KONTAKETA  
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– Lagun batek eskatu dizu gezurra esateko bere partez eta bere gurasoei 
kontatzeko zure etxean pasatu duela gaua; egia esan, bere mutilarekin 
pasatu du. 

– Bazkaldu ondoren lagunekin paseatzen ari zara; bat-batean haietako 
batek tira egin dizu eta zure alkandora kutunaren poltsikoa apurtu 
dizu. 

– Oraintxe entzun duzu zuri buruz hortik dabilen zurrumurrua ustez zure 
lagunik onena denak zabaldu duela. 

– Klasean arkatza erori zaizu eta zure lagunak jaso eta berarentzat 
hartuko duela egiten du; orduan zuri erakusten dizu eta zu hartzen 
saiatu zara, baina azkenean apurtu egin du. 
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BI BURMUINEN KONTAKETA (DBHko LAN ORRIA) 
 
1) Burmuinaren atalak eta bakoitzari dagokion hitza lotzen dituen marrak 

egin itzazu. 
 
 
 
 
 
 
 
-

LEHERKETAREN TOKIA 
-PENTSAMENDUAK 
-ARRAZOIA 
-"BERRIA" ADIERAZTEN DUTEN IZENAK 
-ALDEZ AURRETIK PLANEATZEA 
-EMOZIOAK 
-ERABAKI AZKARRAK 
-AMORRUA 
-BESTE ALDERDIA ISILARAZTEA 
-ERRAIETAKO ERREAKZIOAK 
-BORROKATU EDO IHES EGIN 
-SAKONKI AZTERTZEA 
-BURMUIN ZAHARRA 
-ERREAKZIO MOTELAGOAK 
 
2) Burmuin bakoitza kolore batekin margotu. 
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HELBURUA 
Emozioen jatorri fisiologikoa ikastea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Bi burmuinen kontaketa" irakurgaia. 
"Bi burmuinen kontaketa" lan orria. 
Koloretako arkatzak edo errotuladoreak. 
 
PROZEDURA 
1) Inprimakiak banatu. 
2) Ikasleei eskatu euren kabuz irakurtzeko "Bi burmuinen kontaketa"; 

bestela binaka irakur dezakete, bakoitzak paragrafo bat. 
3) Kapitulu honen aurretik aurkeztutako materiala aipatu eta irakurgaian 

argi ez dauden ideiak eztabaidatu, hiztegia azaldu eta taldeari 
iruzkinak eta galderak egiteko eskatu. 

4) Irakurgaia gida moduan erabiliz, ikasleek "Bi burmuinen kontaketa" 
lan orriaren hutsuneak bete beharko dituzte. 

 (AUKERAN) Ikasleek burmuinaren diagrama margotu dezakete. 
5) (AUKERAN) Ikasleei eskatu parodiak antzezteko bigarren 

hezkuntzako "Bi burmuinen kontaketa"ren bertsioko 5., 6. eta 7. 
pausuak erabiliz. 

¶ (BAT) BI BURMUINEN KONTAKETA  
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BI BURMUINEN KONTAKETA (IRAKURGAIA) 
 
NONDIK DATOZ EMOZIOAK? 
Burmuin bakarra duzula uste al duzu? Alde batetik, hala da zure 
burmuinaren atal guztiak konektatuta daudelako eta elkarrekin lan egiten 
dutelako; baina beste batetik, bi dituzu, burmuinaren atalak denbora 
desberdinetan garatzen direlako, funtzio desberdinak dituztelako eta, horrez 
gain, batzuetan modu askean jardun dezaketelako. 
Burmuinaren lehenengo atala sistema linbikoa da eta oso zaharra da. 
Gizakiok atal hori garatzen dugu lehenengo. Denbora luze batean oso 
erabilgarria izan zen guretzat eta oraindik ere bada gure bizitza salbatzeko. 
Gure emozioak gobernatzen ditu eta trebetasun berezia dauka egoera bat 
azkar aztertzeko eta, ondorioz, segundo frakzio batean erantzunak sortzeko. 
Horrela, kalean zoazela eta leherketa baten zarata entzuten baduzu, zure 
sistema linbikoak honako pausu hauek emango ditu segundo frakzio 
batean: 
1) Zure burmuineko oroimen bankuetan metatutako informazioa 

arakatuko du zarata hori iraganean izandako esperientziekin, batez ere 
arriskutsuekin, bat datorren ziurtatzeko. 

2) Kidetasunen bat aurkituko du, baita bete-betean parekoa ez bada ere. 
Adibidez, gerta daiteke telebistan film asko ikusi izana non horrelako 
zaratak leherketaren batek sortu eta non jendea zauritu edo hil baita. 

3) Horrelako kidetasunak aurkitzen, zure sistema linbikoak arriskua 
sumatzen du. Orduan erantzun bat edo bi proposatuko ditu –geratu eta 
borrokatu ala babesean ipintzeko ihes egitea–. Kasu honetan, korrika 
egingo duzu babesteko. Honelako erantzunak sarritan "senezko 
erreakzioak" izendatzen ditugu. 

 
Burmuinaren beste atala "neo-kortex" izena du. "Neo" berria da. Izen hori 
darama beranduago garatu zelako, eta sistema linbikoaren inguruan hazi 
zen. Neo-kortexaren lobulu pre-frontalek gauzak logikoki pentsatzen 
laguntzen dizute, hau da arrazoitzen. Burmuinaren atal bi horiek elkarrekin 
lan egin ohi dute. Lobulu pre-frontalek sistema linbikotik jasotzen duten 
informazioa arretaz aztertzen dute. Aukera desberdinak aintzat hartu 
ondoren, "burmuin" biek elkarrekin erabakitzen dute zein den jarduteko 
planik onena. 
Gauzak sakonki pentsatzeko denbora behar da, eta hori beti ez dugun luxu 
bat da, bereziki sistema linbikoak zure segurtasuna mehatxupean dagoela 
ikusten badu. Orduan haserrea, ikara edo depresioa bezalako emozio 
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gogorra senti dezake eta segundo frakzio batean zuk egin behar duzunari 
buruzko erabakia hartu. Hona hemen lan egiteko modua: eskolako sarreran 
zaude eta norbaiten hankarekin behaztopatu zara. Erori zara eta norbaitek 
barre egin duela entzun duzu. Sistema linbikoak egoera eskaneatu eta 
berehalako interpretazio bat egiten du: segur aski norbaitek eraso egin dizu 
eta litekeena da berriz ere egitea. Orduan haserreak eta beldurrak zure 
sistema linbikoa iluntzen dute. Lobulu pre-frontaletatik datorren aholkua 
blokeatu du. Ez dago astirik. Borroka egitera bultzatzen zaitu eta orduan 
haserrea dator. Lurretik altxatu zara zabuka, galderarik egin gabe. 
Geroago, zure burmuina pixka bat baretu denean, konturatu zara zuk jo 
duzun pertsona zurekin nahi gabe behaztopatu dela eta ez dela bera izan 
barre egin duena. Zu ez zeunden arriskuan, baina kaltea eginda dago. 
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BI BURMUINEN KONTAKETA (BATeko LAN ORRIA) 
 
 
 
 
 

"Burmuin biak" deskribatzen dituzten hitzen zerrenda egin ezazu: 
 
SISTEMA LINBIKOA NEO-KORTEXA 
 (LOBULU PRE-FRONTALAK) 
 
__________________ _____________________ 
__________________ _____________________ 
__________________ _____________________ 
__________________ _____________________ 
__________________ _____________________ 
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HELBURUA 
Sentimenduek gure bizitzan duten balioa ulertzea. 
 
IRAUPENA 
40 minutu. 
 
MATERIALAK 
Erantzun emozionalak eragin ohi dituzten pertsonen edo egoeren irudiak, 
aldizkarietatik hartuak. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei azaldu pertsona batzuek ez dutela emozioen balioa ulertzen. 

Sentimenduak arazoak ekar diezazkiguketen traba direla, saihestu 
beharreko zerbait. 

2) Ariketa honen lehenengo atalean, ikasleak 4 edo 5eko taldeetan banatu 
eta talde bakoitzari eskatu emozioek eman ahal dizkiguten balioak eta 
etekinak pentsatzeko. Ariketa hasteko kontatu ahal diezu "Blade 
Runners" filmean, etorkizun hurbilean gertatzen dena, robot langileen 
arraza sortu dela. Robot horiek adimen artifizialaz gain, oroimena eta 
EMOZIOAK dituzte. Zergatik ipini zizkien emozioak sortzaileak? 
Zertarako balio dute? Talde bakoitzak ematen dituen erantzunen 
zerrenda egin arbelean. Puntu garrantzitsuren bat ahaztu badute, zuk 
erants itzazu (kapitulu honen aurretik dagoen informazioa berrikusi). 

3) Ariketaren bigarren atalean, talde bakoitzari aldizkariko irudi bana 
eman. Zenbait minututan aztertu eta bakoitzak ikusten duena 
deskribatzeko 2-3 esaldi idazteko eska iezaiezu. Ondoren, eska 
iezaiezu sentimendurik gabeko robotak direla imajina dezatela. Nola 
deskribatuko lituzkete irudiak? Ikasle bakoitzak beste 2-3 esaldi idatzi 
behar ditu. Deskribapen biak konparatzera anima itzazu, 
desberdintasunak begiratzera eta azkenik, egindako oharrak 
taldearekin konpartitzera. 

 
Eztabaidarako honako galdera hauek proposatzen ditugu: 
– Zer izango litzateke emoziorik gabe bizitzea? 
– Zer galduko zenuke? 

¶ (BAT) SENTIMENDUAK BAKARRIK  
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– Ba al da emozioak zure alde dituzun egoerarik? 
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HELBURUA 
Ikasleei emozioek gure bizitzan duten balioa ulertzen laguntzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Arbela. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei azaldu pertsona batzuek ez dutela emozioen balioa ulertzen. 

Sentimenduak arazoak ekar diezazkiguketen traba direla, saihestu 
beharreko zerbait. 

2) Ikasleei eskatu robot langileen arraza berezi bat direla imajina 
dezatela. Oso argiak dira, baina ez dute sentimendurik. Ondoren, 
bikoteka eta lan orria gida moduan erabiliz, batak bestea elkarrizketatu 
behar du. Robot batek sentimenduak aipatzen dituen erantzunen bat 
ematen duen bakoitzean, besteak erreakzionatu behar du. 

3) Elkarrizketak bukatutakoan, taldeari eskatu esan dezatela nolakoa 
izango litzatekeen sentimendurik ez izatea. Sentimenduen balioei 
buruzko eztabaida bat zuzen ezazu. Honako galdera hauek 
proposatzen ditugu: Zertarako balio dute? Zergatik ditugu? Zer 
gertatuko litzateke izango ez bagenitu? Arbelean erantzunen zerrenda 
egin ezazu. 

¶ (DBH) EZIN DUT EZER SENTITU  
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EZIN DUT EZER SENTITU 
 
ELKARRIZKETARAKO GALDERAK 
 
1. Zein da zure izena? Gustatzen zaizu? 
 
 
 
2. Nor da zure lagunik onena? Zergatik gustatzen zaizu? 
 
 
 
3. Zein da gehien gustatzen zaizun kirola? Eta hobbya? 
 
 
 
4. Zer ez zaizu gustatzen jendeak egitea? 
 
 
 
5. Zein da gehien gustatzen zaizun janaria? 
 
 
 
6. Zein duzu gustukoen, telebista ala zinema? 
 
 
 
7. Zein da zure oroitzapenik zoriontsuena? 
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HELBURUA 
Haserre punturaino daramaten baldintzak zeintzuk diren ezagutzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Haserre puntua" irakurgaia. 
Arbela. 
 
PROZEDURA 
1) Azal ezazu haserre puntua emozio sakonek sistema linbikoa ilundu 

dutenean gertatzen dela. Fusiblea funditu eta segundo batzuetara 
sortzen den leherketa bezalakoa da. Haserre puntuko erreakzio batek 
bizitza salba diezagukeela egia bada ere, egoera askotan ez da egokia. 
Batzuetan borroka eta ihesa ez dira irtenbiderik onenak, baizik eta 
arazoa konpontzea. Konponbidea eragingarria izateko, burmuin 
lasaiak behar ditugu. 

2) Hiru ikasleri eskatu bakoitzak paragrafo bat irakurtzeko ozenki. 
3) Paragrafo guztiak irakurri ondoren, honako galdera hauek egin itzazu: 

a. Zure ustez, noiz gertatu da haserre puntua istorio honetan? 
Zergatik? 

b. Zeintzuk izan ziren ondorioak? Haserrea lagungarria izan al zen 
protagonistarentzat, ala arazo gehiago ekarri zion? 

c. Nolako eragina izan dezakete bere erreakzioek beste pertsonaien 
harremanetan? 

d. Ikasleei eskatu haserrea lagungarri suertatu zen benetako egoerak 
deskribatzeko. 

¶ (DBH eta BAT) HASERRE PUNTUA  
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HASERRE PUNTUA (IRAKURGAIA) 
 
Haserre puntua. Atzo, Ane eta biok eskolara gindoazela Jonekin 
maiteminduta nagoela aitortu nion. Nik ez nekien bere gustukoa nintzen ala 
ez, beraz, aginarazi nion inori ez ziola kontatuko nik zerbait jakin arte. 
Jonen armairutxoa nirearen ondoan dago eta pentsatu nuen bazkaltzeko 
orduan ikus nezakeela eta agian hitz egiteko gai izango nintzela, tira, 
badakizu, gutxienez "kaixo" esan. Bazkalorduan armairutxora hurbildu 
nintzenean, Ane ikusi nuen Jonekin hitz egiten. Berak ezin ninduen ikusi 
beste aldera begira zegoelako, baina nik esaten ari zena entzun nion: 
"Badakizu noren gustukoa zaren?", oihuka zegoen. "Anerena!". Egia esan, 
ez dut oso ondo gogoratzen ondoren gertatu zena. Anek dio ileetatik hartu 
eta lurrera bota nuela, baina badiotsut, ez dut gogoratzen. Dakidan 
hurrengoa da zuzendariaren bulegoan nengoela eta arazo handiak nituela. 
Haserre puntua. Bart gurasoek betiko moduan jardun dute, berba eta berba, 
ni kritikatzen eta egiten dudan guztiagatik kexatzen eta nire ahizpa bezain 
ona, azkarra eta argia ez naizela esaten. Hiru aldiz saiatu nintzen hitz 
egiten, baina isiltzeko esan zidaten. Nire lagunak zabar hutsak direla eta 
haiekin irteten ez zidatela utziko esan zidatenean, oihu egin nuen: "Zoratuta 
zaudete, eta ezin nazakezue behartu ezer egitera!". Egia esan, ez dakit 
nondik irten zen erantzun hori, beste pertsona batek esan zuela ematen 
zuen. Orduantxe konturatu nintzen lehen arazo bat banuen, orain handiago 
bat nuela. Gurasoak oihuka hasi ziren eta bi asteko zigorra ipini zidaten. 
Horiek esateagatik damutu nintzen. 
Haserre puntua. 10 minutu neramatzan kafetegiko ilaran tipo hori heldu eta 
bultza egin zidanean nire aurretik sartzeko. "Ezin duzu hori egin. Ni 
lehenago nengoen eta itxaroten egon naiz" esan nion. Itzuli zen, begiratu 
ninduen eta astiro esan zidan: "Eta zer?". Ingurura begiratu nuen ikusteko 
ea norbaitek laguntzen zidan, baina jendeak beste aldera begiratzen zuen, 
ezer gertatuko ez balitz bezala, eta uste dut badakidala zergatik. Mutila 
benetan handia zen! Txikitu ahal gintuen. Banekien ezin niola aurre egin, 
baina bat-batean zoratu nintzen, akabatu nahi izango banu bezala. 
Suposatzen dut lagunen batek gertatzen ari zena ikusi zuela, atzetik heldu 
eta kanpora eraman ninduen. Hauxe esan zidan: "lasaitu zaitez, erlaxatu eta 
ideiak argitu!". Benetan pozten nau hori egin izana, bestela txikituta egon 
nintekeen. 
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HELBURUA 
Hitz egiten ari denaren sentimenduak identifikatzen ikastea. 
 
IRAUPENA 
10 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Sentimenduak entzuten" inprimakia. 
Inprimakiko esaldi (eta sentimendu) bakoitzeko tira bat. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei azaldu jendeak ez dituela beti azaltzen sentimenduak hitz 

egitean, baina nola sentitzen diren uler dezakegula ahotsaren tonuaren 
bidez, keinuen bidez, lengoaiaren bidez eta gorputzaren adierazpenen 
bidez. 

2) Azal ezazu ariketa honetan jendearen sentimenduak entzuten 
zentratuko garela. 

3) "Sentimenduak entzuten" orriko lehenengo esaldia irakurri. Ikasleei 
eskatu eskua altxa dezatela esaldi bakoitzaren atzean dagoen 
sentimendua esateko. Azal ezazu ez dagoela erantzun zuzen bakarra. 
Sentimendua azaltzeko ere hitz desberdinak egon daitezke, jendeak 
sarritan sentimendu bat baino gehiago baitu aldi berean. 

4) Esaldi bana eman ikasleei. Ikasle bakoitzari bere esaldia irakurri eta 
adierazten duen sentimendua azaltzeko eskatu. 

5) Eska iezaiezu esaldi bera irakurtzeko ahotsaren tonua, aurpegiko 
keinua eta gorputzaren lengoaia aldatuz. Horrela beste sentimendu 
batzuk adieraz ditzakete. Besteek asmatu behar dituzte. 

¶ (DBH) SENTIMENDUAK ENTZUTEN  
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SENTIMENDUAK ENTZUTEN (BAIEZTAPENAK) 
 
1. "Ezin dut ulertu. Amore ematen dut." 
 (nahastuta, antsiatsua, frustratua, leloa, kezkatia) 
2. "Zein ondo, zortzi egun falta dira eskola bukatzeko!" 
 (asaldatuta, gartsua, zoriontsua, alaia) 
3. "Begiratu egin dudan marrazkia!" 
 (asaldatuta, zoriontsua, alaia, harroa, harrituta) 
4. "Nire gurasoei dei egingo diezu?" 
 (beldurtia, antsiatsua, aztoratuta, ikaratuta, kezkatia) 
5. "Hau amorrua!, ez dago ezer egiteko." 
 (aspertuta, deprimituta, frustratuta, zorigaiztokoa) 
6. "Inoiz ez dut ondo egingo hori. Berak beti egiten du nik baino hobeto, 

eta hori benetan saiatzen naizela." 
 (desengainatuta, deprimituta, bekaiztia, frustratuta) 
7. "Inoiz ez zara berarekin haserretzen, beti nirekin." 
 (jeloskorra, erruduna, biktima) 
8. "Bizikleta ederra erosiko dut urtebetetzerako." 
 (asaldatuta, zoriontsua, alaia) 
9. "Nire liburuan idazteko gogoa dut. Nirea da, ezta?" 
 (bihurria, zorrotza, harroputza, herratsua, mendekaria) 
10. "Bai, uste dut zakarra izan naizela berarekin." 
 (lotsatuta, deprimituta, leloa, erruduna, tristea edo atsekabetua, 

larria) 
11. "Ondo egiten ari naiz txosten hau? Nahikoa ona dela uste duzu?" 
 (antsiatsua, urduri, lotsatia, larria, kezkatia) 
12. "Ezin dut sinistu nitaz esan duzuna! Lagun hobeak ginela uste nuen." 
 (desengainatuta, aztoratuta, izututa, astinduta, harrituta) 
13. "Atal hau bakarrik egin dezaket. Ez dut zure laguntza behar." 
 (burujabea, pazientzia gutxikoa, harroputza, ziurra) 
14. "Utz nazazu bakarrik. Dena den, inori ez zaio inporta zer gertatzen 

zaidan." 
 (haserre, atsekabetuta, bakartia, zorigaiztokoa, biktima, zuhurra) 
SENTIMENDUEN ZERRENDA (INPRIMAKIA) 
Zerrenda honetan jendeak esperimentatzen dituen sentimenduak agertzen 
dira. Ikasleek ariketa egin ahala, luza daiteke. 
adeitsua ekilea larria 
adiskidetsua ergela lasaia 
alaia erruduna leloa 
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antsiatsua esker onekoa lotsatia 
argia ez duina lotsatuta 
artega ezgai lotsorra 
asaldatuta   
aspertuta frustratuta maitekorra 
astinduta  mendekaria 
atsegina gaiztoa menpekoa 
atsekabetua gogotsu mesfidatia 
ausarta gorrotagarria mesprezatzailea 
autokontzientea  minduta 
aztoratuta hantustea  
 harrituta nahastuta 
baikorra harroa nahigabetua 
bakartia haserre  
bakean heldua ozpinduta 
baztertua herratsua  
bekaiztia hotza paranoikoa 
beldurtia hutsa paregabea 
bihozgabetua  pazientzia gutxikoa 
bihurria ikaratuta  
biktima iraindua suminduta 
bitxia izututa  
burujabea  tristea 
 jeloskorra  
damututa justifikatua ulerkorra 
deprimituta  urduri 
desengainatuta kezkatia  
dibertigarria kikilduta zekena 
 krudela ziurra 
 zorigaiztokoa 
 zoriontsua 
 zuhurra 
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HELBURUA 
Ikasleei sentimenduak modu ez hitzezkoan adierazteko bideen berri 
ematea. 
 
IRAUPENA 
15-20 minutu. 
 
MATERIALAK 
3-5 txartel, bakoitzean sentimendu edo emozio baten izena idatzita. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleekin sentimendu edo emozioen zerrenda bat egin eta arbelean 

idatzi. 
2) Taldearekin ez hitzezko jokaera zer den eztabaidatu. Hitzik esaten ez 

dugunean ere komunikatu egiten dugula azaldu. Adibideak ipini. 
3) Ikasle bakoitzari eskatu emozioa idatzita duen txartel bat aukeratzeko. 
4) Ikasleei eskatu paperean idatzita dagoena modu ez hitzezkoan 

agertzeko. 
5) Ondoren, taldeak asmatu behar du adierazitakoa. 
 OHARRA: Taldeari eskatu ahal diozu egindako zerrenda aurrean 

izanda zein ez asma dezaketela. Zerrendarik gabe egitea erronka 
handiagoa izango da bai antzezten dutenentzat bai asmatzen 
dutenentzat. 

6) Eztabaida sortzeko, honako galdera hauek egin: 
a. Zerk lagundu dizu adierazitakoa asmatzeko (gorputzaren atalak, 

jarrera, aurpegiaren adierazpena, gorputzaren mugimenduak...)? 
b. Zerk zaildu du adierazitakoa asmatzea? 
c. Zergatik da garrantzitsua ez hitzezko komunikazioa "irakurtzea" 

edo ulertzea? 

© (DBH) EMOZIOAREN EZ HITZEZKO KOMUNIKAZIOA  
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HELBURUA 
Adierazten ari diren sentimenduak bereiztea zuzenean agertzen ez direnean. 
Sentimendu mota desberdinak bereiztea, baita elkarren artean antzekoak 
direnak ere. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Sentimendu edo emozio bat idatzita duten papertxoak. 
"Sentimenduen zerrenda" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) "Sentimenduen zerrenda" inprimakia eztabaidatu eta esan ez dagoela 

osorik. Ikasleei erantsi nahi dituzten guztiak proposatzen utzi. Ziurta 
ezazu iradokizunak sentimenduak edo egoerak direla, ez 
pentsamenduak. 

2) Ikasleei eskatu sentimendua idatzita duen papertxo bana hartzeko. 
Zenbait minutu eman egokitutako sentimendua edo egoera adierazten 
duen bakarrizketa prestatzeko. Ezin dute hitz hori esan, baina 
sentimendua adierazten dituzten hitzak erabili behar dituzte. 

3) Ikasle bakoitzak bere bakarrizketa egingo du eta taldea agertzen ari 
den emozioa asmatzen saiatu behar da. Orain ere, erabaki dezakezu 
asmatzen duten bitartean inprimakia aurrean izatea ala ez. 

4) Taldeak bakarrizketa bakoitza eztabaidatu behar du. Honako galdera 
hauek egin itzazu: 
a. Zerk lagundu dizu zein sentimendu zen asmatzen? (erabilitako 

hitzak, ahotsaren tonua, jarrera, etab.) 
b. Zerk erraztu edo zaildu du bakarrizketa idaztea? 
c. Sentimendu batzuk beste batzuk baino errazagoak izan al dira 

deskribatzeko? Zergatik? 

¶ (BAT) SENTIMENDUEN BAKARRIZKETAK  
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HELBURUA 
Sentimenduen mailak identifikatzea. 
Esperimentatzen ari den emozioa zehazki deskribatzen duten sentimenduak 
adierazten dituzten hitzak erabiliz praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
15 minutu. 
 
MATERIALAK 
Arbela. 
 
PROZEDURA 
1) Azal ezazu sentimenduek, arropek bezala, neurri edo maila 

desberdinak dituztela. Pertsona bik sentimendu bera izan dezakete 
zerbaiti buruz, baina batek gehiago senti dezake. 

2) Honako eskala hau idatzi arbelean zenbakien artean nahikoa tarte 
utzita: 

  
 gutxi asko 
  1 2 3 4 5 
 
3) Azal iezaiezu sentimendu jakin bat sentitzen duten indarraren arabera, 

zenbaki batean ilaran ipiniko direla. 
4) Ondoren agertuko diren baieztapenetako bat irakurri eta ikasleei 

galdetu zer sentituko luketen haiei gertatuz gero. Sentimendu hori 
sentituko luketen indarraren arabera, zenbaki batean ilaran ipintzeko 
eskatu. 

5) Baieztapen bererako beste sentimendu bat eskatu eta prozedura 
errepikatu. Lagun iezaiezu ikusten nola aldatu den haien giza-
grafikoa. Behar beste aldiz errepikatu ondorengo baieztapenak 
erabiliz: 
– Lagunak esan dizu gaur oso polit zaudela. 
– Zure lagun guztiak gonbidatu zituzten festara, baina zu ez. 
– 6.000 euro irabazi duzu. 

© (ESO eta BAT) GIZA SENTIMENDUEN GRAFIKOAK  
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– Irakasle batek zuk gaizki emandako erantzun bati buruz txantxa 
egin du. 

– Zure gurasoak banatu egingo dira. 
– Zure lehengusua futbol talde nazionalerako selekzionatu dute. 
– Bi ikaslek borroka gogorra izan dute korridorean. 
– Norbaitek isiltzeko esan dizu. 
– Asko ikasi duzu Hizkuntzako azterketarako eta bikain atera duzu. 
– Zure mutilak esan dizu beste pertsona bat gustatzen zaiola. 
– Zure etxean lapurrak sartu dira eta zure CDak desagertu dira. 
– Zure laguna atxilotu dute marihuana izateagatik. 
– Lagunak esan dizu zure orrazkera berria gustatzen zaiola. 
– Gurasoek astebeteko zigorra ipini dizute eta ezin izango duzu 

futboleko finala ikusi. 
– Oso gustuko duzun norbaitek zurekin irten nahi du. 
 

EZTABAIDA 
Ariketa honekin ikasi dutenari buruzko eztabaida bat plantea ezazu. 
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HELBURUA 
Haserreari aurrea hartzeko moduak eta agertzen denean maneiatzeko 
moduak ikastea eta praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Prebentzio pixka bat" inprimakia. 
Arbela. 
 
PROZEDURA 
1) Azal ezazu aurreko ariketetan haserre punturaino nola heltzen den 

ikasi dugula. Egoera askotan horrek modu desegokian erantzutera 
bultzatzen gaitu, ondorio negatiboak dakartza eta arazoaren 
konponbidea aurkitzea zailtzen du. Orain, hori gertatzea saihesteko eta 
gertatuz gero kaltea ahalik eta gutxien izateko metodoak ikasiko 
ditugu. 

2) Ikasleei eskatu erabilgarriak izan daitezkeen estrategiak eta tresnak 
aurkezten dituen inprimakia irakurtzeko eta esaiezu geroago horietako 
batzuk praktikatuko ditugula. Anima itzazu eztabaidatzera zein 
estrategia iruditzen zaien erabiltzeko eroso eta zergatik. 

3) Ikasleek erabili eta ikusi dituzten estrategia gehiago pentsatu. 
Arbelean idatzi. Ziurta ezazu estrategia guztiak ondo azalduta daudela. 

4) (AUKERAN) "Zure jarduera diseina ezazu". 
 Interesa duten ikasleei zerrendatik estrategia bat hartu eta berau 

praktikatzen lagunduko duen jarduera edo joko bat prestatzen utzi. 
Ondoren, klasea jardueran zehar gidatzen utz iezaiezu. 

¶ (BAT) PREBENTZIO PIXKA BAT  
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PREBENTZIO PIXKA BAT (INPRIMAKIA) 
 
Ez zaitez hortik joan! 
Jakin ezazu zein pertsonak, jokabidek edo egoerak ekartzen dizun haserrea 
eta saia zaitez saihesten. Adibidez, Shakespeareren Romeo eta Julietan, 
Romeo eta lagunak etsai dituzten gazte batzuekin daude. Azkenean, 
borrokaren ondoren, pertsona bat hiltzen da. 
 
Txertoa har ezazu 
Txertoa ipintzen digutenean, saihestu nahi dugun gaixotasuna eragiten duen 
birusaren kantitate txiki bat sartzen digute. Horrela, horren kontrako babesa 
sortzen dugu. Saihestu ezin dituzun gatazka egoerak badaude, eska iezaiozu 
lagun bati hori gertatzen denean esan edo egin zenitzakeen gauzak 
pentsatzen laguntzeko. Zenbait estrategia eragingarri aurkitutakoan, 
lagunarekin praktika itzazu modu naturalagoan irten arte. 
 
Berregituratu 
Egoera beste pertsonaren ikuspegitik ikusten saia zaitez eta imajina ezazu 
zer pentsa dezakeen. 
 
Pentsamenduak berrikus itzazu 
"Berotan etorritako pentsamendu"en ordez "pentsamendu lasaiak" izaten 
saia zaitez. 
 
Hustu zaitez 
Zure sentimenduak komunika itzazu eta gehiago kezka zaitzakeen zerbait 
esango ez dizun norbaitekin hustu zaitez. Aldez aurretik jakinarazi entzutea 
besterik ez duzula nahi. 
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Distraitu zaitez 
Film bat edo telebistako programa bat ikus ezazu, liburu bat irakurri, kirola 
egin ezazu. Zure burua egoeratik kanpo mantendu eta sistema linbikoari 
lasaitzeko denbora emango dioten gauzak egin itzazu. 
 
Teknika bereziak ikas itzazu 
Kurtso honetan, aurrerago, hitz egiteko eta entzuteko teknika bereziak 
ikasiko dituzu. Teknika horiek zuretzat ez ezik, zureganako jarrera 
erasokorra dutenentzat ere lagungarriak izango dira lasaitzeko eta 
informazio gehiago lortzeko. Informazio gehiago lortzeak lobulu pre-
frontalen jarduera behar-beharrezkoa du. 
 
Laguntza eska ezazu 
Lagunei jakinarazi behar diezu lagundu behar dizutela lehertzeko zorian 
bazaude edo dagoeneko lehertu bazara. ("Nirekin gera zaitez") 
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HELBURUA 
Emozioen jatorri kognitiboa aztertzea. 
Baieztatzen ez diren sentimenduak identifikatzeko trebetasuna garatzea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu (irakurketa eta klaseko eztabaida). 
Etxerako lanen jarraipena. 
 
MATERIALAK 
"Pentsatzen baduzu, gertatuko da" irakurgaia. 
 
PROZEDURA 
1) Oinarrizko informaziorako materiala erabiliz, azal ezazu emozioak bi 

modutan sor daitezkeela: (a) aurreko ikasgaietan ikusi dugun moduan, 
kanpoko estimuluen bidez (gertaerak edo pertsonak); eta (b) geure 
pentsamenduen bidez (barne estimuluak). Sarritan geure burua imajina 
dezakegu emoziozko egoeretan, baita sakonenetan ere. 

2) Inprimakiak bana itzazu eta ikasleei eskatu zerrendako hiru adibideak 
berrikusteko. Azal ezazu bakoitzak agertzen duela nola 
pentsamenduak emozioa sor dezakeen. 

3) Ikasleei eskatu adierazitako emozioak identifikatzeko eta 
pentsamenduek nola eramaten duten narratzailea horrela sentitzera 
eztabaidatzeko. Ikasleei jakinarazi gure pentsaera aldatuz gero 
sentitzeko modua alda dezakegula. 

4) Etxerako lana: ikasleei eska iezaiezu adibideetako bat aukeratu eta 
narratzailearen ikuspuntutik berridazteko, horrela emozio positiboagoa 
sortuko da (adibidez, kezka sentimendu batetik bake sentimendu 
batera). 

PENTSATZEN BADUZU, GERTATUKO DA (IRAKURGAIA) 
 
1) Lehengo gauean nire gurasoak irten ziren eta etxean bakarrik geratu 

nintzen. Ez dut inork ni zaintzerik behar, azken finean nerabea naiz. 
Egia esan, ez nengoen kezkatuta. Beste birritan geratu naiz bakarrik 
eta ez zen aparteko arazoa izan. Beraz, irten ziren bezain laster, 
telebistan lurraldeko albisteak ikusten hasi nintzen. Gure auzoari 

¶ (DBH eta BAT) PENTSATZEN BADUZU, GERTATUKO DA  
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buruz hitz egiten ari ziren, etxe askotan lapurrak sartu baitira, baita 
jendea barruan dagoenean ere. Ume baten kasua kontatu zuten: 
eskolatik itzuli eta etxean bakarrik zegoen lapurrak sartu zirenean eta 
jipoitu zutenean. Orduantxe, zarata bat entzun nuen kanpoan eta 
ikaratu nintzen. Norbait sartzen ari zela pentsatu nuen. Etxeko lurrak 
ateratzen zuen zarata zen. Orduan, etxeko atearen zarata entzun nuen 
eta ziur nengoen norbaitek sartu eta ni harrapatu nahi ninduela. 
Imajinatu nuen gurasoek konorterik gabe aurkitzen nindutela eta gure 
gauza guztiak lapurtzen zituztela. Horrekin nahikoa izan nuen. 
Banekien ez zuela ez hankarik ez bururik, baina ate guztietan altzariak 
ipini nituen traban eta jangelako mahai azpian ezkutatu nintzen 
gurasoak noiz helduko zain. 

2) Ez dut uste hain ezaguna naizenik. Futbol taldean nago eta zita asko 
ditut, baina hain ezaguna banaiz, zergatik ez ninduten klaseko 
ordezkari izendatu? Jokin izendatu zuten. Bai, eta taldeko beste mutil 
batzuk ere talde garrantzitsuagoekin entrenatzeko gonbidatu dituzte. 
Ni taldeko jokalaria izan naiz beti. Eta beste gauza bat, esan didate 
haiei neskek ez dietela zitarik ukatu. Niri bik ezetz esan didate. 
Badakizu zer uste dudan? Jendeak jasan egiten nauela, besterik ez. 
Uste dut inor ez dela nitaz kezkatzen. Beti bigarren mailakoa naiz, 
agian taldea utzi beharko nuke. Berdin dio, inork ez luke nire falta 
nabarituko! Nori axola zaio jende guztiak ni gorrotatzea? 

3) Denbora guztian kezkatuta nago. Uste dut ez dudala nota onik lortuko. 
Kezkatuta nago ez dakidalako zein karrera egin. Agian ez naiz 
unibertsitatera joango. Nire gurasoak atsekabetuko lirateke! 
Unibertsitatera doan familiako lehenengoa izatea nahi dute. Arreba 
beti dago nire kontuetan sartzen, eta azkenean dena nahastuko du. 
Orain arte gauzak nahiko ondo irten zaizkit, baina hemendik aurrera 
zerbait txarra gertatuko da. Tira, gauzak ezin dira beti ondo joan, ezta? 
Jakina ezetz. Ikusten dut besteek zorte txarra dutela, eta suposatzen 
dut niri ere gertatuko zaidala. Gauero ohera sartzen naizenean gauza 
horietaz pentsatzen dut eta ezin dut lorik hartu. Izerdi ere egiten dut 
bihar azterketa bat ez dudala gaindituko edo autoren batek harrapatuko 
nauela pentsatzean. 
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HELBURUA 
Ikasleek lagunei haserre erreakzioei aurrea hartzen edo maneiatzen 
laguntzeko erabil ditzaketen estrategiak asmatzea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Besteak lagun ditzakegun moduak" irakurgaia. 
"Nirekin gera zaitez" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei azal iezaiezu batzuetan haserre puntura heltzen direla 

lagunek/kideek gehiago haserretzeko gauzak esaten edo egiten 
dituztelako, edota egon behar duten mailan ez egoteko beldurragatik. 
Hori elkarrizketa pribatuetan ere gerta daiteke (entzule ulerkorra, 
baina haserrea gehiago pizten duena), edota jendaurreko eztabaidetan 
(borroka bat modu pasiboan begiratzen duten kideak, borrokan ari 
direnak animatzen dituztenak, edo zurrumurruak esaten eta handiago 
egiten dituen jendea). Berri ona da ikasleek kideei lasaitzen lagundu 
ahal izatea, gatazkako tentsioak handitzen lagundu beharrean. 
Horretarako, estrategia batzuk planifikatu eta esku-hartzeak praktikatu 
behar dituzte. 

2) "Besteak lagun ditzakegun moduak" irakurgaia banatu eta ikasleei 
irakurtzeko eskatu. 

3) Ikasleei eskatu proposatutako erantzunei buruzko iritziak 
eztabaidatzeko. Adibidez: Horrelako esku-hartzeren bat egin al dute 
inoiz? Ikusi al dute inor horrela jokatzen? Eragingarria izan al zen? 
Zer izan zen eragingarriena? Horien artean, zein da egiteko zailena? 
Zein errazena? 

 Gogora iezaiezu estrategia horiek erabili aurretik lagunen onespena 
lortu behar dutela. 

4) "Nirekin gera zaitez" lan orria zabaldu ezazu eta ikasleak 4 edo 5eko 
taldeetan banatu. Talde bakoitzari eskatu lan orriko 4 eszenak 
berrikusi eta lan egiteko 2 aukeratzeko. 

© (DBH eta BAT) NIREKIN GERA ZAITEZ 
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5) Eszena bakoitzerako "Besteak lagun ditzakegun moduak" zerrendatik 
esku-hartze egokiren bat aukeratu beharko lukete eta lan orrian 
utzitako tarte zurietan idatzi. 

6) Boluntarioak eskatu esku-hartzeak antzezteko. Antzezpen bakoitzaren 
ondoren, gainerako ikasleak horri buruzko iruzkinak egitera gonbida 
itzazu. 
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BESTEAK LAGUN DITZAKEGUN MODUAK (IRAKURGAIA) 
 
Asaldatuta dauden kideekin zu bakarrik zaudenean: 
1) Gogora iezaiezu arnas har dezatela. Zerbait esan edo egin aurretik 

sakonki egin dezatela arnas esan iezaiezu. 
2) Utz iezaiezu husten. Anima itzazu nola sentitzen diren kontatzera. Saia 

zaitez neutrala izaten gehiago asalda ez daitezen. 
3) Distraitu. Gaia aldatu, istorio dibertigarri bat konta ezazu, aurpegiak 

ipini, gustatu ez zaien horretan pentsatzea saihestuko duen edozein 
gauza. 

4) Jakinarazi. Esan iezaiezu haserre punturaino heltzen ari direla eta ez 
dela erabakiak hartzeko momentu ona. 

5) Pentsarazi. Eska iezaiezu imajinatzeko zer gertatuko litzatekeen 
lasaituko ez balira. Era berean, eskatu ahal diezu pentsatzeko zergatik 
egon daitekeen asaldatuta beste pertsona edo nola sentitzen ari den eta 
nola ikusten duen egoera. Pentsatzeak lobulu pre-frontalak aktibatzen 
ditu. 

 
Kideak norbaitekin eztabaidatzen ari direnean edo jendaurrean 
eztabaidatzen ari direnean: 
1) Arazoak dituen pertsonaren ondoan gera zaitez. 
 Berarekin egon eta jakinarazi ez dagoela bakarrik, hor zaudela 

laguntzeko. Arazoa serioa izango dela ikusten baduzu, bidal ezazu 
norbait heldu baten bila. 

 Kontrola galtzen ari den lagun bat baldin bada, eszenatik irteteko 
eskatu eta lasaitzen lagundu.  

 Estrategia hauek eragingarriak izango dira aldez aurretik erabiltzea 
ondo dagoela adosten bada bakarrik. 

2) Hitz lasaigarriak esan jendea gehiago ez haserretzeko. 
 Lasai egon zaitez eta hitz egin iezaiezu. Hona hemen zer esan 

dezakezun: 
 "Tira, guztiak zaudete haserre. Lasaitzeko eta zer egin daitekeen 

pentsatzeko denbora behar duzue." 
 "Orain haserre zaudete, baina gero, lasaitutakoan, desberdin sentituko 

zarete." 
 "Horregatik ez duzue borrokatu behar. Utzi beharko zenukete. Uztea 

ez da korrika ihes egitea. Uztea onena da." 
 "Atsedena har ezazue! Benetako arazoa baldin baduzue, badira beste 

konponbide batzuk." (Besteak beste, lagunen bitartekaritza.) 
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3) Aurrean daudenak pixka bat kontrolatu. 
 Burutik ken iezaiezu beste ikasleei kontroletik kanpo daudenak 

begiratzea eta zirikatzea. 
4) "EZA" aurkitzen duzu. 
 Ez zaitez arriskuan ipini. Saiatzen ari zarena ez bada nahikoa eta 

borroka egingo dutela iruditzen bazaizu, atzean gera zaitez eta helduen 
laguntza lor ezazu. Haserrera heldu direnak ez daude pentsatzen, 
baizik eta jarduten. 
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NIREKIN GERA ZAITEZ (LAN ORRIA) 
 
a. Bazkaltzeko orduan lagun batekin hitz egiten ari zara eta kide bat 

hurbildu zaizu esateko zurekin borroka egin nahi duen beste baten 
partez datorrela eta eskolatik irtetean zure zain egongo dela. 
Jolastokira begiratu duzu eta zuri begira dagoen beste pertsona ikusi 
duzu. Zuk momentu horretan bertan egin nahi duzu borroka pertsona 
horrekin. 

b. Nahastuta zaude zure mutil lagunak telefonoz utzi zaituelako. Beste 
neska batekin dabilela esan dizu. Telefonoz deitu diozu zure lagunik 
onenari eta esan diozu etxetik joateko maleta egiten ari zarela eta agur 
esan nahi zeniola. 

c. Zure ondoan esertzen den ikasleak zure kontura barre egiten du, 
gauzak hartzen dizkizu, zure lanen gainean idazten du, bultza egiten 
dizu, zure janzkeraz barre egiten du... Zu benetan zoratzen ari zara. 
Arkatza mahaiaren kontra bota duzu. Zure lagun batzuk inguruan 
daude eserita eta haserre zaudela konturatu dira. 

d. Iturrian edaten ari zara eta norbaitek nahita bultza egin dizu. Oihu egin 
duzu, altxatu, buelta eman eta bi ikasle ikusi dituzu zuri begira. Hauek 
esan dizute nahita egin dutela eta erreakzio bat izateko erronka ipini 
dizutela. Zure lagun batzuk inguruan daude zuk zer egingo zain. 

 
Pentsa dezakezu moduren bat goiko bi egoeratan kideek zuri 
laguntzeko? 
# 1. eszena 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
# 2. eszena 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 



43  3. kapitulua 

 

 
HELBURUA 
Lagunei haserre erreakzioei aurrea hartzen edo maneiatzen laguntzeko 
helburuz parte hartzeko praktika gehigarria eskaintzea ikasleei. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Nirekin gera zaitez" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei gogorarazi laguntzeko parte-hartzeak egiteko trebetasunak 

behar direla eta horiek praktikarekin datozela. 
2) "Nirekin gera zaitez" lan orriko adibideetan oinarrituta, zenbait minutu 

eman ikasleei eszena bat deskriba dezaten. Eszena horretan lekuko 
edota protagonista izan daitezke, eta haserre puntura heldu dira. 
Erosoago sentitzeko, izenak alda ditzakete. 

3) Lauko taldeak egin eta bakoitzak idatzitako eszena kontatuko dio 
taldeari, baita jendea nola sentitu zen ere. 

4) Ondoren, talde bakoitzak, lau eszenetatik bat aukeratu, titulua eman 
eta parodia bihurtuko du. 

5) Taldeei eskatu parodiak aurkezteko (esku-hartzeak barne). Aktoreek 
ez badakite nolako esku-hartzeak egin daitezkeen, parodia gerarazi eta 
taldeari iradokizunak eskatu. 

© (DBH eta BAT) NIREKIN GERA ZAITEZ BERRIZ 
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HELBURUA 
Emozioak moteltzen ikastea beste modu batean begiratuz. 
Besteenganako enpatia garatzea. 
 
IRAUPENA 
40 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei azaldu asaldatuta gaudenean (sistema linbikoak gainezka egin 

du) oso zaila dela inplikatutako beste pertsonak sentitzen ari direna 
imajinatzea. Hori egiten saiatzeko, emozio sakonenak moteldu eta 
ekintza plan eragingarriago bat presta dezakegu. Ondorengo ariketa 
ikasleek hori burutzeko erabil dezaketen tresna bat da. 

2) Boluntario bat eskatu antzezpen baterako. Bi aulki ipin itzazu aurrez 
aurre eta boluntarioari batean esertzeko eskatu. Azal ezazu ariketak 
hiru atal dituela. 

3) Boluntarioari eskatu gezurretako eszena bat asma dezala, non lagun 
batek, guraso batek edo irakasle batek haserre erreakzioa sorrarazi 
duen zerbait esan edo egin baitu. 

4) 1. pausua: eska iezaiozu taldeari laburki kontatzeko zer gertatu zen. 
5) 2. pausua: eska iezaiozu hutsik dagoen aulkiari begiratu eta bertan 

inplikatutako pertsona eserita egongo bailitzan, gertatutakoaren 
aurrean nola sentitzen den adierazteko. 

6) 3. pausua: ikasleari eskatu aulkiak eta rolak trukatzeko eta beste 
pertsona egoera horretan sentitzen ari zena imajinatzen saiatzeko. 
Anima ezazu ikaslea sentimendu horiek ozenki adierazten. 

7) Boluntarioari galdetu zenbat kostatzen den beste pertsona nola 
sentitzen den imajinatzea. Zaila al da? Baretzen lagundu dio? 
Erresistentziarik egon al da beste pertsonaren sentimenduak ulertzen 
saiatzeko? 

8) Gainerako ikasleei eska iezaiezu bikoteka ipini eta ariketa 
errepikatzeko. Lagungarria izan daiteke hiru pausuak arbelean idaztea. 

© (DBH eta BAT) ZUREGATIK SENTITZEN DUT 
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4. KAPITULUA 
 

KOMUNIKAZIOA ETA KULTURA 
 
 
 
4.1. ZERGATIK DA GARRANTZITSUA KOMUNIKAZIOA? 
 
Komunikazioa gatazkak modu eragingarrian ebazteko oinarrizko osagaia da. Ezin 
duzu ulertzen ez duzun gatazka bat ebatzi, eta ezin izango duzu gatazka ulertu 
informazio osoa eta zehatza izan arte. Aldatzea gustatuko litzaizukeena adieraztean 
zure kezka, sentimendu eta joranei buruz hitz egiteko gai izan behar duzu, baita 
arazoa konpontzeko behar duzunari buruz ere. Halaber, komunikazioa behar duzu 
zehazki jakiteko beste pertsonak zer aldatu nahi duen eta gatazka ebazteko zer 
behar duen. 
Komunikazio eskasa gatazkaren sustraian agertu ohi da. Pertsona batek beste batek 
esan duena gaizki interpretatu eta horren arabera modu erasokorrean 
erreakzionatzen badu, interakzioa pixkanaka gatazkara hurbilduko da. Pertsona 
biak nork bere burua eta elkar ulertzeko gai direnean, orduan has daitezke 
elkarrekin lan egiten bientzat onuragarriak izango diren konponbideak bilatzeko. 
Beraz, komunikazioa elementu garrantzitsua da gatazken ebazpenerako hiru 
arrazoi hauengatik: 
– Komunikazio argia besteak ulertzeko eta gatazkara hel daitezkeen arazoak 

ulertzeko tresna garrantzitsua da. 
– Komunikazio nahasia bera izan daiteke gatazka eragiten duena. 
– – Komunikazioari esker gatazka asko eragin edo gehiago nahasten dituzten 

kultura eta ideologia arloko balioen desberdintasun asko uler ditzakegu. 
 
Kapitulu honetan komunikazio prozesua, horrengan eragina duten faktoreak eta 
kultura eta ideologia arloko aurrekarietako desberdintasunek duten eragina 
aztertuko ditugu. Horretarako, honako hau da abiapuntua: kultura eta ideologien 
arteko komunikazio ona komunikazio eragingarriaren definizioaren parte bat da. 
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Horixe da kapituluaren ustezko oinarria, non entzute eta transmisio eragingarrirako 
zenbait teknika berezi, ondo frogatuak, aztertuko baititugu. 
 
 
4.2. KOMUNIKAZIOAREN PROZESUA 
 
Hizkuntzalaritzaren arloan komunikazioa "mezuak bidaltzea eta hartzea" bezala 
defini dezakegu. Definizioak erraza badirudi ere, prozesua –arreta handiz aztertzen 
badugu– azken finean nahiko konplexua da. 
 
 
 

 
 
 
Komunikazioa hasten da "igorleak" beste pertsona bati ("hartzaileari") transmititu 
nahi dion pentsamendu edo ideia bat duenean. Lehenengo eta behin, igorleak mezu 
hori hitzetan "kodetu" behar du. Hartzaileak hitz horiek entzun behar ditu eta 
mezua "deskodetu" –hau da, hitzen esanahia interpretatu–. Mezua jaso ondoren, 
hartzailea igorle bihurtzen da eta bere mezua "feedback" izeneko prozesuan 
kodetzen du. Feedback horri esker jatorrizko igorleak jakingo du mezua ondo 
ulertu den ala ez. Horrela, komunikazioak aurrera jarraituko du. 

IGORLEA HARTZAILEA 

Kodetzen du Dekodetzen du 

Mezua 
feedback 
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Komunikazio prozesuaren pausu guztietan hainbat aukera dago akatsa egiteko 
edota gaizki ulertzeko. Igorleak ez badu argi adierazten esan nahi duena eta hitz eta 
keinu anbiguoak erabiltzen baditu, hartzaileak modu okerrean deskode dezake 
mezua. Igorlea benetan argia denean ere, hartzaileak sarritan aurreikusitakoa ez 
bezalakoa den esanahia ematen dio. 
Egoera gehienetan aldi berean igorri eta hartzen dugunez, komunikazioa noranzko 
biko bidea da eta helburu nagusia esanahi konpartitua sortzea da. Esaten duzuna 
ulertzea nahi baduzu, mezu argia eta osoa bidali behar duzu, eta besteak ulertzeko 
egiten duen ahaleginarekin pazientzia izan behar duzu. Bestea benetan ulertu nahi 
baduzu, arretaz entzun behar duzu eta benetan sinistu besteak ulertua izan nahi 
duela. 
 
 
4.3. KOMUNIKAZIOAN ERAGINA DUTEN FAKTOREAK 
 
Guztiok berdin-berdinak izango bagina eta bizitzako historia, esperientzia eta 
kultura berdinak konpartituko bagenitu, erraz komunikatuko ginateke. Baina 
guztiok bakarrak gara eta familia, kultura, gune geografiko eta aurrekari etniko 
desberdinetatik gatoz. Esperientzia pertsonal, asmo, amets eta iguripen 
desberdinak ditugu eta bizitzatik eta besteengandik gauza desberdinak espero 
ditugu. 
Komunikazio prozesua nahasten duten desberdintasun horiek guztiak egonda, zaila 
da identifikatzea nola egin dezakeen porrot komunikazio trukeak. Era berean, 
nekeza da arazoa non ager daitekeen aurreikustea eta aurrezaintzea. 
Dean Barnlund-ek, San Franciscoko (Kalifornia) Estatu Unibertsitateko Hizketa 
eta Komunikazio arloko irakasleak, egoera errazten du eta desberdintasunak lau 
taldetan sailkatzen ditu: 
– Balioak. 
– Hautemateak. 
– Geureganaketak. 
– Komunikazio estiloa. 
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Barnlundek proposatzen du pertsona bi edo gehiagoren arteko komunikazioa lau 
puntu horietan zenbat eta antzekoagoak izan, hainbat errazagoa izango dela. 
Komunikazioa zaila izango da, berriz, arlo horietako batean edo gehiagotan bi 
pertsonen arteko desadostasuna baldin badago. Eredu honek momentu zehatz 
batean zer gertatzen den identifikatzen laguntzen badigu ere, kontuz ibili beharko 
genuke eta ez genuke erabili behar egoera jakin batean gertatuko denaren 
aurreikuspen bezala. 
 
4.3.1. Balioak 
 
Gure balioak gure usteetan oinarrituta daude: moralaren aldetik zuzentzat edo 
okertzat jotzen duguna, garrantzitsutzat edo egiatzat jotzen duguna. Balioak gehien 
maite ditugun sineskerak dira erlijio, gizarte zein kultura arlokoak. Nor garen 
zehazten dute eta gure bizitzeko moduari buruz hartzen ditugun erabakiak 
gidatzeko erabiltzen ditugu. 
1. kapituluan eztabaidatutakoaren arabera, balioen desberdintasuna da gatazka 
gehien eragiten dituen arrazoia, eta balioei buruzko gatazkak dira eztabaidatzeko 
eta ebazteko zailenak. Hona hemen arrazoia: gurea ez bezalakoa den (edo oso 
desberdina den) balio bat aurkitzen badugu, mehatxu moduan ikusten dugu, bai 
geure buruarentzat bai bizimoduarentzat. Sumatutako mehatxu horiek emozio eta 
erreakzio gogorrak elizitatzen dituzte. Beraz, gatazkan kontrako balioak inplikatuta 
daudenean, modu argi bezain eragingarrian komunikatzeko zailtasun handia dugu. 
Demagun bi kultura desberdinetatik datozen bi pertsona daudela, batean 
indibidualtasuna eta lehiakortasuna dira baliorik preziatuenak eta bestean 
lankidetza bultzatzen da taldearen onerako. Pertsona bi horiek elkarrekin egin nahi 
badute lan desberdintasun horien berri izan gabe, litekeena da zailtasunak agertzea. 
Lankidetzaren alde dagoenak bestea berekoi eta harro ikusiko du, eta azken honek 
menpeko eta ezkor ikusiko du lehenengoa. 
Zaila izango da komunikazio lasaia izatea ez bada balioen desberdintasuna 
identifikatzen eta pertsona guztiak bestearen balioak ez ezik, horiek bere jarreran 
duten eragina ere aintzat hartzeko eta ulertzeko prest ez badira. 
 
4.3.2. Hautemateak 
 
Psikologoek aspalditik dakite gertaera bera esperimentatzen duten edo objektu bera 
ikusten duten bi gizabanakok oso gauza desberdinak hauteman ditzaketela. 
Adibidez, ikus ezazue kapitulu honetako 37. orriko irudia: emakume zaharra eta 
emakume gaztea. 
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Talde bati eskatzen badiogu marrazki hori begiratzeko, batzuek emakume gazte 
baten irudia ikusiko dute, beste batzuek, berriz, atso batena dela baieztatuko dute. 
Era berean, abokatuek badakite gertaera bereko lekukoek bertsio erabat 
kontrajarriak eman ditzaketela, baita biek egia esaten badute ere. 
Hautemate desberdinak emateko arrazoia honako hau da: gutariko bakoitzak 
ikusten eta entzuten duguna moldatzen duen ikuspegi bat daramagu egoera 
bakoitzean. Ikuspegi hori gure balioek, aurreko esperientziak, kulturak eta asmoek 
osatzen dute. 
Pertsona bik gertaera berari buruzko hautemate desberdinak dituztenean, gaizki 
ulertzea eta gatazka sor daitezke. Desberdintasun horiek identifikatu arte 
komunikazioa zaila izango da. Komunikazioak aurrera jarraitzeko alderdi biak 
prest egon behar dira egoera bestearen ikuspegitik ikusteko, eta are gehiago, 
ikuspegi hori baliagarritzat eta eskubide osokotzat jotzeko. 
 
4.3.3. Geureganaketak 
 
Froga edo demostraziorik gabe onartzen den baieztapena edo judizioa da 
geureganaketa. Beste pertsona eta egoerei buruzko geureganaketak gure balio eta 
hautemateetatik datoz. Uste eta hautematen dugunean oinarrituta, besteei buruzko 
gauzak geureganatu eta inferitzen ditugu. Zalantza edo mesfidantza duten susmoak 
eta jende askok dituen suposaketak diren estereotipoak sarritan geureganaketek 
hartzen duten itxura dira. 
Adibidez, ikasle bat salatzen badugu klaseko kidearen motxila lapurtzeagatik, 
berehala ezkutatuko du begirada. Orduan, irakasleak ikasle hori erruduna dela 
ikusiko du (honakoa bereganatu du: begirada kentzeak edo saihesteak errua 
adierazten du). Izan ere, salatutakoa hain lotsatuta dagoenez, ez daki nola erantzun 
eta begirada saihesten du. 
Eztabaidagaiari buruz edo harremanari buruz oso bereganaketa desberdinak 
dituzten bi pertsonen arteko eztabaida ematen bada, komunikazioa txarra izateko 
aukera handiak daude. Suposaketa horiek hitzez agertu ahal badira, komunikazioa 
errazagoa izango da. 
 
4.3.4. Komunikazio estiloa 
 
Komunikatzen saiatzen den pertsona bakoitzeko komunikazio estilo bat dago. 
Bestearekin hitz egiteko hurbiltasuna, ahotsaren tonua, bolumena, erabiltzen 
ditugun hitzak... guztiak dira gure komunikazio estiloaren alderdiak. Oso estilo 
antzekoak izan arren, elkartruke erraza ezin da bermatu; alabaina, komunikazio 
estiloak antzekoak badira, errazagoa izango da pertsona bientzat edozein 
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elkarrizketaren edukian zentratzea. Zenbat eta desberdinagoak izan estiloak, 
hainbat handiagoa izan beharko da ahalegina. Elkarren artean oso desberdinak 
baldin badira estiloak, hortik sor daiteke arazoa. 
Adibidez, zenbait kulturatan, elkarrizketan zehar begi harreman zuzena izatea 
irekitasun, zintzotasun eta adiskidetasun adierazgarritzat jotzen da. Beste 
batzuetan, berriz, eraso, errespetu falta edo sexu probokaziotzat jotzen da. Bi 
kultura desberdin horietako pertsonen arteko topaketa batean biak senti daitezke 
deseroso, nahastuta eta elkarrizketaren edukitik urrunduta. Ez badute bestearen 
jokaeraren jatorri kulturala ulertzen, komunikazioa oso zaila izango da. 
Komunikazio jokaera gehienak –begien harremana, hurbiltasun fisikoa eta keinuak 
kasu– arraza, kultura eta etnia arloko aurrekariekin lotuta daude. Beraz, jatorri 
desberdinetako pertsonen arteko komunikazioari aplikatuta, Barnlunden faktoreak 
are garrantzitsuago bihurtzen dira. Sorraraz ditzaketen komunikazio amildegiak 
handiagoak, sakonagoak eta saihestezinagoak izan daitezke. 
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4.4. KOMUNIKAZIOA KULTURETAN ZEHAR 
 
Gorago aipatu dugunez, gurekin komunikatzen diren pertsona guztiek gure balio 
eta komunikazio berdinak badituzte, komunikazioa erraza izango da, baita 
aspergarria ere. Jakina, eskoletako ingurunea XXI. mendean kultura aldetik gero 
eta konplexuagoa da. Gure hezkuntza sisteman irakasteko dauden hizkuntza ofizial 
desberdinak (gaztelera, euskara, katalana, galegoa, etab.), sistema politikoaren 
(Europar Batasuna) eta hezkuntza sistemaren (nazioarteko batxilergoa, 
ERASMUS...) nazioarteratzea, emigrazio eta inmigrazio prozesuak, etab.; horien 
guztien ondorioz, geure jatorritik urrun dauden pertsonekin gero eta gehiago 
komunikatzen gara. Izan ere, kultura nortasuna benetan konplexua denez, gerta 
liteke komunikatzen saiatzean horretaz ez konturatzea eta hori ulertzeko orduan 
oztopo handia izango litzateke. Beraz, komunikazio trebetasunei buruzko azterlan 
batek kulturen artean modu eragingarriagoan komunikatzeko beharrezkoa denaren 
gaineko informazioa eman beharko luke. 
 
 
4.5. ZER DA KULTURA? 
 
Onartzen badugu komunikazio gehiena "kultura" deritzon zerbaiten bidez ematen 
dela, termino hori aztertzen hasi beharko genuke. Ideia nagusia da jende taldeek 
kultura sortzen dutela. Curriculum honetan komunikazioari buruz ematen dugun 
ikuspuntuari ondo egokitzen zaio kultura anitzeko hezkuntzatik eta horri atxikitako 
diziplinetatik datorren definizio bat. Definizio horrek baieztatzen du talde jakin 
batean "kultura da jende guztiak dakiena jende guztiak dakiela", beraz taldeek 
kultura sortzen dute eta aldi berean taldeko kulturak kide bakoitzaren nortasunean 
eragina du. 
Kulturari buruzko hamaika definizio daude, eta gehienek taldeengan eragina duten 
uste, balio eta arauei buruz hitz egiten dute. Irakasleak ideia horietako batzuk 
ikasleekin aztertzera animatzen ditugu. Aztertzea definizioa bera baino 
garrantzitsuagoa da. Kapitulu honetan ikasleei talde kultura aztertzen laguntzen 
dieten jarduerak aurkezten dira, bereziki euren esperientziei eta garatzen ari den 
nortasunari dagokionean. 
Gure gizarte moderno eta kultura anitzekoan ia inor ez da kultura bakar baten 
emaitza. Aurreiritziaren jatorria (1954) lanean, Gordon Allport gizarte 
psikologoak baieztatzen du gutariko bakoitzak helduarorako "jabetzaren sen" 
konplexu bat metatu dugula: "gu" hitza erosotasunez erabil dezakegun talde 
guztiek osatzen dutena. Horrek adierazten du edozein pertsonaren kultura 
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nortasuna dinamikoa dela eta aldatzea eta haztea onartzen duela. Horren ondorioz, 
komunikazio estilo konplexu eta dinamikoen munduan interaktuatzen ari gara. 
 
 
4.6. ZER DA KULTUREN ARTEKO KOMUNIKAZIOA? 
 
Kulturen arteko komunikazioak interaktuatzeko estilo prozesu horietako bi edo 
gehiago behar ditu, eta horregatik prozesua konplexua eta sumaezina da. Sarritan 
ez dugu jakingo zer espero dezakegun eta zein emaitza izango duten 
komunikatzeko egiten ditugun ahaleginek. Interakzio kulturalei trebetasunak 
aplikatzen ikastean, gure zeregina ez da aurreikuspen puntualak egitea, egoera 
horiek modu eragingarriagoan maneiatzen ikastea baizik. 
Norbanakoaren estiloek nola interaktuatzen duten aztertzean, zaila da estilo jakin 
bat sortzen duen jabetza taldetik bereiztea. Izan ere, komunikazioaren teoriagile 
askok (Tajfel & Turner Brown-en, Prejudice: Its Social Psychology, 1995; 
Gudykunst, 1991) uste dute ezin dela pertsonen arteko komunikazio hutsa eman. 
Horrez gain, azpimarratzen dute pertsona biren arteko komunikaziorik hertsienak 
ere, bikotearen desadostasuna kasu, bakoitzaren jabetza taldearen eragina duela. 
Horrek, kultura nortasunaren izaera konplexuarekin batera, adierazten du gure 
komunikazio gehiena kulturen artekoa dela eta izaten jarraituko duela. 
 
 
4.7. ZERGATIK DA HAU HAIN ZAILA? 
 
Kulturen arteko komunikazioa zergatik hel daitekeen hain zaila izatera ulertzeko, 
lehenengo eta behin mundua nola ikusten dugun aintzat hartu behar dugu. Hain 
mundu konplexuak zentzua izan dezan kategorizatzeko premia ondo laburtzen da 
Gordon Allporten esaldi adierazgarri honetan: "kategoriak gure ingurunea 
xerratzen duten izenak dira". Zoritxarrez, pertsonak kategorizatzean ondorio 
kaltegarriak eragin daitezke. Taldeen arteko desberdintasunek handiagoak ematen 
dute eta talde barneko antzekotasunak ere handiagoak dira. Horren ondorioz, 
jendeak gero eta gehiago babesten ditu bere taldeko kideak eta beste talde 
batzuetako kideenganako mesfidantza eta erreakzio negatiboak gero eta gehiago 
izaten dira. Gainera, besteen jokabidea interpretatzeko joera dugu, behatu eta 
objektiboki deskribatu beharrean, eta horrela, besteei buruzko estereotipoak 
eratzen ditugu. Denborarekin, gure estereotipoek besteen jokaerari buruz egiten 
ditugun interpretazioetan eragina dute, eta gure interpretazioak gure estereotipoak 
indartzen ditu. Inor ez dago joera horretatik kanpo. Gure estereotipoak oharkabean 
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sortu ohi dira eta horregatik ez gara jabetzen taldeen arteko gure komunikazioan 
duten eraginaz. 
Barnlundek komunikazio eragingarrirako ezarri zituen faktoreei esker, gorago 
aipatu ditugunak, interakzioa nola ematen den eta nola eta zergatik doan aurrera 
baloratu dezakegu. Kulturetan zehar interaktuatzen dugunean, kontuan hartu 
beharko genituzkeen bi kontzeptu gehigarri daude: 
Batetik, kulturan oinarrituta dauden eta talde batzuek egoera zehatz batzuetan 
duten jokabideari buruzko gure estereotipoak dituzten itxarobideekin sartzen 
garela edozein interakziotan. Harremana kultura talde desberdinetako jendearen 
artekoa bada, itxarobidea negatiboa izan ohi da, beldurretan oinarritu ohi da: 
norberari buruzko kontzeptuari min egitea, zorrozki epaituak izatea eta ustiatuak 
izatea. Komunikatu nahi dugunean ere, asmo horrek aurrez aurre aurkitzen du 
zalantza eta antsietatea saihesteko gogoa. Ez dakigu zer gertatuko den, beraz, edo 
geure suposaketekin jarduten dugu, edo interakzioa saihesten dugu. 
Bestetik, sarritan asmo zehatz batzuekin ekiten diogula interakzioari, orokorrean 
lortu nahi dugunari buruzkoak. Era berean, gure asmoek gure estereotipoen eragina 
dute askotan eta interakzioan gerta daitekeela aurrezehazten duguna mugatzen 
dute. Gure asmoak beste pertsona batzuenak ez bezalakoak direnean, eta hauxe 
izaten da kulturen arteko trukeen kasua, komunikazioaren emaitzan erabateko 
eragina egon daiteke. Adibidez, ikasle batek irakaslearekin azterketaren emaitza 
eztabaidatzen badu, nota hobetzeko asmoa du. Irakasleak pentsa lezake ikasleak 
jakin nahi duela eskolan hobetzeko zer egin behar duen. Asmo desberdinen 
dinamika hori bereziki arrunta da gatazkan botere desberdintasuna dagoenean. 
 
 
4.8. KULTUREN ARTEKO KOMUNIKAZIO ERAGINGARRIA 
 
Besteekin, bereziki aurrekari desberdinak dituztenekin, ondo komunikatzeko 
trebetasuna ez da berezkoa. Baina komunikazioa ikas daiteke eta guztiok dugu 
modu eragingarriagoan komunikatzeko potentziala. 
Gure komunikazioa eta taldeen arteko eragingarritasuna hobetzeko abiapuntu on 
bat geure ohiturak eta momentuko gidalerroak aztertzea izan liteke. Nola 
komunikatzen gara gatazka egoeretan? Eteten dugu, borrokatzen dugu, isiltzen 
gara? Galdera horiek erantzutea eta besteekin eztabaidatzea lagungarria izango da 
nor garen eta zer komunikatu nahi dugun ulertzeko. Hasteko geure aurrekariez 
jabetu beharko ginateke, gure interakzio jokaeraren azpian dauden balioak eta 
horiek besteekin komunikatzean nolako eragina duten ulertu. Geure ohitura, 
estereotipo eta aurreiritziak ezagutu behar ditugu, nondik sortzen diren eta beste 
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taldeekiko interakzioan nolako eragina duten. Horixe da gure ezagutza prozesutik 
ezabatzeko lehendabiziko pausua. 
Kulturetan zehar komunikazio eragingarriagoa lortzeko lehendabiziko pausua 
geure komunikazio balioak ulertzea eta geure aurreiritzien jabeago izatea da. 
Halaber, aintzat hartu behar dugu beste talde batzuen balio eta arauei buruz 
gehiago ikasteko helburua. Iritzi egokia izateko ahal dugun neurrian sakontzea 
garrantzitsua izan arren, elkarrizketan bertan ikasiko dugu. Nola sentitzen dugu 
interakzioa? Zer adierazten dute beste pertsonaren ez hitzezko erantzunek? Zein 
adierazpenek garamatza interakziorik adierazgarrienetara? Horixe izango da talde 
desberdin batetik datorrenarekin izango dugun interakzioan erabilgarrien 
suertatuko den informazioa. Arakatze horrek lagunduko digu William Gudykunst-
ek (1991) "kontzientziazioa" deritzona eraikitzen. 
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4.9. KONTZIENTEAGO IZATEA 
 
Kontzienteago izateko beste prestakuntza edo kultura bateko jendearekin modu 
eragingarriagoan komunikatzeko motibazioa egon behar da. Horretarako lan 
gogorra eta besteenganako errespetu maila altua dira beharrezkoak eta horrela 
agian pertsona horrekin dugun elkartrukean eragina duten balio, bereganaketa, 
hautemate, komunikazio estilo, itxarobide eta asmoen arloko desberdintasunen 
berri izan dezakegu. Hori egia da bereziki gatazka baten erdian. Ondo egin ahal 
izateko, informazioa, sentimenduak eta premiak eman, jaso eta argitzeko 
pazientzia handia eta borondate ona izan behar dira. Ez badago borondate onik, 
komunikatzeko ahaleginak alferrekoak izan daitezke. 
Pertsonen artean desberdintasunak sortzeko arlo asko daudenez, arriskutsua da 
geureganatzea beste pertsona ondo ulertu dugula edo hark gu ondo ulertzen 
gaituela. Gainera kontziente bagara, jendearen arteko desberdintasunak aztertzeko 
prest ere egongo gara –bereziki deseroso sentiarazten gaituztenak–. Hori egin 
daiteke, adibidez, keinu edo hitz jakin baten atzean dagoen esanahia ezagutzeko 
errespetuzko galderak eginez. Beraz, agerian geratuko da besteak esan behar 
digunari eta nola esaten duen moduari buruz zer ikasi badagoela uste dugula. 
Halaber, kontuan izan behar dugu, batetik, noiz saiatzen garen bestearen jokaera 
geure balioetan oinarrituta interpretatzen eta, bestetik, horrek nolako eragina duen 
bai bestearengan bai bestearekiko interakzioetan. 
 
 
4.10. HARREMANAREN TESTUINGURUA 
 
Gorago agertutako ideia guztietatik abiatuta, ondoriozta dezakegu harremanak 
ezartzea kulturen arteko komunikazio on baterako oinarria dela. Bat-bateko 
elkartruke bat ere izango da sakonagoa bestearen balioei buruz gehiago badakigu, 
eta hori pixkanaka eta harremanaren testuinguruan bertan bakarrik ikas daiteke. 
Prozesu horretan kontziente izateko trebetasuna handiagoa izango da gidatzeko 
zenbait oinarri argi baldin badugu. Ondoren aztertuko ditugun kontzeptuak San 
Franciscoko (Kalifornia) Community Boards-en esperientzian eta Jolene Koester-
ek eta Margaret Olebe-k garatutako Kulturen arteko Konpetentzien Eskalan 
oinarrituta daude. 
 
Kulturen arteko komunikazio eragingarri baterako gakoak: 
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– Besteenganako errespetua agertzea. Beste pertsona adimen osoarekin entzuten 
badugu (begiak, entzumena eta bihotzarekin) interesa, kezka eta ulertzeko 
asmoa transmitituko dugu. Hau errespetuzko jarrera moduan ikusiko da. 

– Iritziak norberaren iritzi moduan agertzea. Erraza da gure ikuspuntua 
unibertsala izango balitz bezala hitz egitea eta pentsatzea, eta hori ez da 
horrela. Garrantzitsua da geure kultura eremua gainditu eta harago joatea. 

– Enpatia agertzea. Honek adierazten du bestearen pentsamendu, sentimendu 
eta esperientziak aintzat hartzen dituzula. Ez da "bestearen tokian ipintzea", 
bere jarrera zein den aztertzea baizik, ulertzea handiagoa izateko helburuz. 

– Ondoeza onartzea. Kulturen arteko interakzio gehienetan nolabaiteko ondoeza 
dago. Honi esker, besteak ere hala sentitzen direla onartu eta uler dezakegu. 

– Trabarik gabe entzutea eta mugak errespetatzea. Dena berehala esateko 
premia saihestea eta beste pertsona mugaren bat adierazten ari denean 
behatzea, baita ez ahozko adierazpenen bidez bada ere. 

– Epaitza adierazpenak saihestea. Deskribatzen duten hitzekin, ez balioetsi eta 
epaitzen duten hitzekin adierazteko trebetasuna. 

 
 
4.11. KOMUNIKAZIO EREDUAREN MUGAK 
 
Ikasleei komunikazioa irakasten diegunontzat oso garrantzitsua da eredu honen 
mugak ezagutzea. Gatazka baten sustraiak sistemikoak badira, jendea ahal bezain 
modu eragingarrian komunikatuko da, baina arazoa konpondu gabe gera daiteke ez 
direlako sistema aldatzeko gai. Arazo sistemikoei aurre egiteko trebetasuna entzute 
eta adierazpen egoki baten bidez hobea izan daiteke, baina hori ez da nahikoa 
izango sistema bera aldatzeko. 
Are garrantzitsuagoa dena: eskolan bertan sortzen diren gatazka batzuk hezkuntza 
sistemaren bidez transmititu diren arrazakeria, sexukeria eta zapalketa arazoekin 
daude lotuta. Pertsonen arteko komunikazio positiboa eta gatazken ebazpena agian 
ez dira nahikoa izango arazo horiek maneiatzeko. Horrez gain, komunikaziotik sor 
daitezkeen pertsonen arteko aldaketak oso garrantzitsuak diren arren, ikasleei ezin 
diegu gezurrik esan benetan aldatzen ari direnari buruz. Ikasleei komunikazio 
eragingarria gizarte aldaketa arrakastatsu baten atal izan daitekeela ulertzen 
laguntzeko premia dugu. 
 
 
4.12. KOMUNIKATZEN IKASTEA 
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Bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleei komunikazioaren kontzeptua 
aurkezten diegunean, komenigarria da komunikazioari buruzko euren definizioak 
eratzeko denbora izatea. Komunikazio eragingarriak zer adierazten duen argi 
ikusten ez badugu, benetan nekeza da komunikatzaile ona izatea. Azpimarratu 
beharreko hitza "eragingarria" da. Adibidez, erraza izango da gatazka bat duen 
ikasleak komunikazioa honela deskribatzea: "Andonirekin izan dudan elkarrizketa 
bat, zeinaren bidez ni zuzen nabilela eta bera oker ulerrarazi baitiot". 
Curriculum honetako jarduerak ikasleei eta irakasleei komunikazioaren eta 
kulturaren osagaiak bilatzen laguntzeko eta horietatik ikasteko bideratuta daude. 
Ikasleei testuinguruak errazten dizkiete, eta horien bidez, bere balio, hautemate, 
jarrera eta komunikazio estiloei buruzko ondorioak atera ahal izango dituzte. 
Ikasleek ez badituzte aldez aurretik landu komunikazioa eragingarri bihurtzen 
dutenari buruzko ideiak, curriculumean zehar garatuko dituzte. Ideiaren bat baldin 
badute, aurrera egin ahala alda dezakete. Lanaren muina ideia horiekin 
eztabaidatzea eta esperimentatzea izango da. 



14  4. kapitulua 

4.13. ONDORIOAK 
 
Komunikazio eragingabea izaten da sarritan gatazkek gorakada izateko arrazoia. 
Komunikazio eragingarriak ikasketa esperientzia bihur ditzake gatazkak. 
Komunikazioa eskasa bada, gatazkak handiago egiten dira; komunikazio on 
batekin, berriz, jendea egiten da handiago. Komunikazioaren arrakasta maila 
zehaztuko duten oinarrizko faktoreak honako hauek dira: jendearen balioak, 
hautemateak, geureganaketak eta komunikazio estiloak. Horietako asko kulturan 
oinarrituta daude. Gure arau eta kultura balioak ulertzea, aurreiritziak barne, eta 
besteen balioetan sakontzen ikastea kulturen arteko komunikazio eragingarriaren 
oinarria da. Adierazpenik zabalenean hartuta, komunikazioa ez da mezuak igorri 
eta hartzeko mekanismo hutsa. Komunikazio benetan eragingarria jendearen 
arteko konexioa da, pentsamenduak, sentimenduak eta ideiak aldatzea posible 
egiten duena, eta horrek ulertzera darama. 
Hurrengo kapituluan komunikazio prozesuaren eragingarritasuna sakontzea 
ahalbidetzen duten entzuteko eta hitz egiteko teknikak ikusiko ditugu. Era berean 
aztertuko dugu zein neurritan diren lagungarriak trebetasun horiek beste kultura 
batzuetako jendearekin elkar-ulertze eta komunikazio eragingarriagora hurbilduko 
gaituen testuingurua eraikitzeko. 
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JARDUERAK 

 
Kapitulu honetako ikasgaietan zehar ikasleek euren balio kulturalak eta besteenak 
aztertzeko aukera izango dute, eta ikusiko dute kultura arloko aurrekariek eta beste 
faktore batzuek komunikazio prozesuan eragina dutela. 
"Gako" jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera osagarriekin (© 
ikurra dutenak) batera dago. "Gako" jarduerak (nagusiak) ikasleek oinarrizko 
kontzeptuak ikasten dituztela ziurtatzeko gomendatuta daude. Jarduera osagarriak, 
berriz, aukerakoak dira eta praktika hobetzeko edota kontzeptu baten ikaskuntza 
indartzeko erabil daitezke. Jarduera bakoitzak aurkezteko beharrezko izango 
dituzun ariketa guztien, lan orrien, inprimakien eta irakurgaien kopia bat dakar. 
 
¶ (DBH eta BAT) Zer da komunikazioa? 
Ikasleei komunikazioa zer den eta haiengan nolako eragina duen 
hausnartzen lagunduko die. 
 
¶ (DBH) Musika bidezko komunikaziorako aulkiak 
Norberaren balio, estilo eta komunikazioaren indartzeak aztertzea. 
 
¶ (BAT) Komunikazioa: Zer da garrantzitsua? 
Balioak eta komunikazio estiloak aztertzea. 
 
¶ (BAT) Komunikazio eragingarria zehazten I 
Honen bidez ikasleek haientzat komunikazio eragingarria zer den kontuan 
har dezakete. 
 
¶ (BAT) Komunikazioan eragina duten faktoreak 
Komunikazioan eragina duten faktoreak identifikatzea. 
 
¶ (DBH) Balio desberdintasuna 
Printzipio desberdinei buruz ikasleek dituzten iritziak agertzea. 
 
© (BAT) Zer da garrantzitsua niretzat? 
Printzipio eta balio desberdinek komunikazioan nolako eragina duten 
esperimentatzea. 
 
© (DBH) Zure ideia ala nirea? 
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Jendeak hitz berdinekin agian gauza desberdinak esan nahi dituela 
demostratzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Bi emakume 
Pertsonek gertaera berari buruzko hautemate desberdinak izan ditzaketela 
ulertzea eta onartzea. 
 
© (DBH eta BAT) Gizon itsuak eta elefantea 
Hautemateek gauzak ikusteko moduan eragina dutela eta nolako 
suposaketak egiten ditugun demostratzea. 
 
© (DBH) Otso gaiztoa 
Egoera edo gertakari berean ikuspuntu desberdinak egon daitezkeela 
ulertzea. 
 
© (BAT) Zurea esadazu 
Kontrajarritako ikuspuntuen eta hautemateen garrantzia demostratzea. 
Egoera desberdinen ikuspuntuei buruz (interpretazioak) ikastea. 
 
© (DBH) Arrosa bat edozein izenen truk 
Gure izenek guretzat zer adierazten duten aztertzea. 
Gure izenaren inguruko txantxek nolako eragina duten ulertzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Nortasun loreak 
Guztiok kultura talde desberdinetakoak garela agertzea. 
Haiek identifikatzen diren talde bateko kideak izateari buruzko kontzientzia 
sakontzea. 
 
© (DBH) Petaloak parekatzen 
Ikasleek aniztasun eta nortasunaren alderdi desberdinetan sakonduko dute. 
¶ (DBH eta BAT) Kultura ulertzen 
Ikasleek kultura uler dezaten eta horren oinarrizko elementuak identifika 
ditzaten. 
 
© (BAT) Kultura aurreiritzien kontzientziari buruzko eztabaida 
Ikasleek euren aurreiritziei buruzko kontzientzia sakontzea. 
Kultura balio desberdinek komunikazioan duten eragina aztertzea. 
 
© (BAT) Suposaketekin gora eta behera 
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Suposaketek komunikazioan eragina dutela eta gatazka eragin dezaketela 
demostratzea. 
 
¶ (DBH) Izaki desberdinak 
Komunikazio estilo desberdinek pertsonen interakzioan eragina dutela 
demostratzea. 
 
¶ (BAT) Komunikazio estiloaren erretratua 
Ikasleei euren komunikazio estiloak ulertzen laguntzea. 
 
© (BAT) Komunikazio estiloak 
Komunikazio modu batek interakzioan nolako eragina duen aztertzea. 
 
© (BAT) Komunikazio faktoreak behatzen 
Gatazka egoeretako komunikazio faktoreak praktikan identifikatzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Aniztasuna baloratzen 
Ikasleei aniztasunaren garrantzia ulertzen laguntzea, baita horrek haien 
bizitza nola aberasten duen ere. 
 
© (BAT) Herri globala 
Ikasleei aniztasuna eta zapalketari buruzko gaiak ikuspuntu orokorrago 
batetik ulertzen laguntzea. 
 
¶ (BAT) Komunikazio eragingarria zehazten II 
Ikasleek komunikazio eragingarriari buruz duten ezagupena aurreko 
ikasgaiekin aldatu denentz zehaztea. 
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HELBURUA 
Ikasleei komunikazioa zer den eta haiengan nolako eragina duen 
hausnartzen laguntzea. 
 
IRAUPENA 
10-15 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Honako galdera honi buruzko eztabaida gidatu: 
 Zer bururatzen zaizu "komunikazio" hitza entzuten duzunean? 
 Honako galdera hauek proposatu: 

a. Nola entzun duzu hitz horren erabilpena, zein zentzutan? 
b. Zeintzuk dira komunikatzeko ditugun tresnak? (saia zaitez 

eztabaida pertsonen arteko komunikazioaren deskripzio batera 
bideratzen) 

c. Zergatik da garrantzitsua elkarrizketa? 
2) Eztabaida bukatzeko, ikasleei esan pertsonen arteko komunikazioari 

buruz gehiago sakondu eta ikasiko dutela, eta zergatik den hori 
garrantzitsua gatazkak maneiatzeko. 

¶ (DBH eta BAT) ZER DA KOMUNIKAZIOA?  
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HELBURUA 
Norberaren balioak eta komunikazio moduak aztertzea. 
 
IRAUPENA 
15-20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Musika bidezko komunikaziorako aulkiak" orria. 
Gehienek ezagutzen duten musika baten grabaketa. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei "Musika bidezko komunikaziorako aulkiak" orriaren kopia 

bana eman eta minutu batzuk eman galderei buruz pentsa dezaten. 
2) Musika hasiko da, ikasleak inguruan mugituko dira eta, musika 

geratzean, gertuen duten lagunarekin #1. galderaren erantzuna 
eztabaidatuko dute. 

3) Pausu berdinak errepikatu #2-5 galderetarako. 
4) Ariketa berrikusi eta galdetu zer ikasi duten besteen eskutik 

komunikatzeari buruz. 

¶ (DBH) MUSIKA BIDEZKO KOMUNIKAZIORAKO AULKIAK  
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MUSIKA BIDEZKO KOMUNIKAZIORAKO AULKIAK (ORRIA) 
 
1. Eztabaida/elkarrizketa onenak izan ditudan pertsona 

......................................... da. Elkarrizketak dibertigarriak dira 

...............................................-lako. 
 
2. Elkarrizketa zailenak ditudan pertsona mota ....................................... 

da. Elkarrizketak zailak dira ....................................................-lako. 
 
3. Elkarrizketa batean nagoenean, jendeak 

................................................................................. egiten duenean 
haserretu egiten naiz. 

 
4. Jendeari nirekin hitz egitea gustatzen zaio 

................................................................-lako. 
 
5. Jendearekin hitz egitean ..............................................-n hobea izan 

nintekeen. 
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HELBURUA 
Norberaren balioak eta komunikazio estiloak aztertzea. 
Komunikazioaren boterea eta hau hobetzeko behar diren trebetasunak 
identifikatzea. 
 
IRAUPENA 
60 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Komunikazioa: zer da garrantzitsua?" galdera orria. 
 
PROZEDURA 
1) Galdera orria banatu eta azal ezazu ikasleei euren komunikatzeko 

modua ebaluatzen laguntzeko tresna bat dela (10-15 minutu 
betetzeko). 

2) 4 edo 5eko taldeak egin eta erantzunei buruzko hausnarketa egin 
dezatela. 

¶ (DBH) KOMUNIKAZIOA: ZER DA GARRANTZITSUA?  
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KOMUNIKAZIOA: ZER DA GARRANTZITSUA? (LAN ORRIA) 
 
1. Ondoen eztabaidatu ahal dudan pertsona .................................. da. 
 Eztabaidak hain dibertigarriak dira .........................................-lako. 
 
2. Eztabaidatzeko zailtasun handiena dudan pertsona mota 

.................................. da. 
 Eztabaidak zailak dira ............................................-lako. 
 
3. Elkarrizketan edo eztabaidatzen ari naizenean, asko haserretzen naiz 

beste pertsonak ............................... .........................-enean. 
 
4. Eztabaida batean banago eta onena izan nahi badut, nik 

.................................. 
 
5. Jendeari nirekin hitz egitea gustatzen zaio ..................................-lako. 
 
6. Jendearekin hitz egiten dudanean uste dut hobea izan nintekeela 

..................................-n 
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HELBURUA 
Komunikazio eragingarriari buruzko eztabaida sortzea, ikasleak haientzat 
zer adierazten duen pentsatzera eramateko. Ikasleek, gainera, kideek zein 
balio duten ikusiko dute. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Arkatza eta papera. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasle bakoitzak komunikazio eragingarria defini dezala esaldi batean. 
2) Taldeak definizio bakoitza entzun eta aztertuko du. Helburua ez da 

kritikoa izatea, baizik eta definizioen oinarrizko balioak ulertzea. 
3) (AUKERAN) Eztabaida taldeko akordiora bidera daiteke, eta hori 

lanaren definizioa izan daiteke. 
 
OHARRA: ikasleek 1. pausuko definizioak gorde behar dituzte, 
"Komunikazio eragingarria zehazten II" jardueran erabiliko baitituzte. 

¶ (BAT) KOMUNIKAZIO ERAGINGARRIA ZEHAZTEN I  
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HELBURUA 
Komunikazio eragingarrian eragina duten faktoreak identifikatzea. 
Ikasleei praktika eskaintzea balioek, hautemateek, suposaketek eta 
komunikazio estiloek komunikazioan duten eragina behatuz. 
 
IRAUPENA 
20-30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Komunikazioan eragina duten faktoreak" orria. 
 
PROZEDURA 
1) Taldearekin eztabaidatu, irakaslearentzako materiala, inprimakia, 

erabiliz. Faktore bakoitzarekin adibideak ipintzen dituzula ziurtatu. 
2) Ikasleek faktoreen adibideak eman behar dituzte euren esperientziatik 

edota gatazka eremuko lan orritik abiatuta. 
 
ALDAKETAK: Ikasle taldeek eszenak antzez ditzatela faktore desberdinak 
eta horiek komunikazioan duten eragina agertuz. 

¶ (BAT) KOMUNIKAZIOAN ERAGINA DUTEN FAKTOREAK 
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KOMUNIKAZIO ERAGINGARRIAN ERAGINA DUTEN 
FAKTOREAK 
 

BALIOAK/JARRERAK 

HAUTEMATEAK 

GEUREGANAKETAK/ 

SUSMOAK 

KOMUNIKAZIO 

ESTILOA 

G 
E 
R 
T 
A 
K 
A 
R 
I 
A 

Niretzat garrantzitsuena 
da........................... 

... ikusten dut ... entzuten dut ... 
pentsatzen dut ... sentitzen 
dut 

Uste dut ...-gatik egin zuela. 
Zer eta nola esan zuen. 

 
 

 
 
 

- BALIOAK / USTEAK / JARRERAK 
- HAUTEMATEAK 

- GEUREGANAKETAK 
- KOMUNIKAZIO ESTILOAK 



26  4. kapitulua 

 

 
HELBURUA 
Ikasleek balioekin lotutako gai desberdinei buruzko iritzia agertzea eta 
elkarri azaltzea zergatik dauden ados ala ez. 
 
IRAUPENA 
55 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Honako hitz hauek idatzi arbelean: 
 
Erabat Ados Neutrala Aurka Erabat 
ados    aurka 
 
2) Balioei buruzko baieztapenak egin ahala, ikasleak arbelaren aurrean 

ilaran ipiniko dira egoera horien aurrean nola sentitzen diren 
adierazten duen hitzaren azpian. 

 Hona hemen zenbait adibide: 
 – Marihuana legezkotu beharko litzateke. 
 – Edateko legezko adina txikiagoa izan beharko litzateke. 
 – Nazionalitate edo arraza desberdinetako pertsonen arteko ezkontzak 

ez lirateke onartu behar. 
 – Ikasleek ez lituzkete notak azterketetan lortu behar. 
 – Ekintza positiboko egitarauek gutxiengoak kaltetzen dituzte. 
 – Familia nire bizitzako gauzarik garrantzitsuena da. 
 – Emakumeak etxean geratu eta haurrak zaindu beharko lituzkete. 
 (Erants itzazu gehiago) 

¶ (DBH) BALIO DESBERDINTASUNA 
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3) Baieztapen bat aukeratu eta sei edo zortziko taldeetan eztabaidatu. 
4) Txandaka, ikasle bakoitzak azalduko du zergatik dagoen ados ala ez. 
 ARAU GARRANTZITSUA: Inor ez lotsarazi! 
 Gogora ezazu esaten ari denaren aurka dauden ikasleak egon arren, ez 

dela eten behar. Galderak egin eta informazio gehiago izateko, ikasle 
bakoitzak azalpena bukatu arte itxaron behar dute. 

5) Berriz ere talde handia osotu eta txikietan esandakoa eztabaidatu. 
 Hona hemen egin daitezkeen galdera batzuk: 
 – Zer moduz zure iritziari eustean taldeko beste batzuk ados ez 

zeudela jakinda? 
 – Zer sentitu zenuen zure iritzia ez zuten ikasleei buruz? Zergatik? 
 – Beste ikuspuntua ulertzeko gai izan zinen? Zurean eraginik izan al 

zuen? 
 – Zer ikasi duzu jarduera honetatik? 
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HELBURUA 
Ikasleek egoera zehatz batzuetan dituzten balioak aztertzea. 
Balio desberdinek komunikazioan nolako eragina duten esperimentatzea. 
 
IRAUPENA 
55 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Balioak" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Balioak zer diren zehazteko eztabaida bat gidatu. 
2) Aurreko materiala erabiliz, eztabaida ezazue balioen antzekotasunek 

eta desberdintasunek nolako eragina duten pertsonen arteko 
komunikazioan. Desberdina izango litzateke gatazka egoeran? 

3) Lan orria banatu bete dezaten. 
4) Talde txikietan banatu ikasleak. Talde bakoitzari egoera bat eman eta 

horri buruz eztabaida dezatela. 

¶ (BAT) ZER DA GARRANTZITSUA NIRETZAT? 
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BALIOAK (LAN ORRIA) 
 
1. KASUA 
Antxon kutsadura eta tabakoaren aurka dago. Ederra eta erakargarria da eta 
finantza arazo larriak ditu. 
Egun batean, kalean zebilela "talentuak" bilatzen dituen horietako bat 
hurbildu zitzaion. Ondo ordainduta zegoen lan bat eskaini zion zigarroen 
iragarki baterako. Lan horri esker, Antxonek zor guztiak kitatu ahal izango 
lituzke. 
Antxonek tabakoa gorroto du jendea hiltzen duela pentsatzen duelako. Bere 
lagun guztiek badakite zer pentsatzen duen, baina dirua behar du familiari 
laguntzeko eta zergak ordaintzeko. 
Orain Antxonek aukeratu behar du: bere printzipioen aurka joan eta 
iragarkia egin ala bere idealei eutsi eta zorrekin jarraitu, familiaren 
sufrimendua luzatuko lukeena. 
ZER EGINGO ZENUKE? ZEINTZUK DIRA ERABAKI HONETAN 
SARTZEN DIREN BALIOAK? 
 
2. KASUA 
Amerikako aurkikuntzari buruzko azterketa baten atal moduan, historia 
irakasleak klaseari eskatu dio lekuko jendeari egindako tratu txarrak 
ikertzeko eta hori agertuko duen adibide bat antzezteko. 
Lan horregatik amorratuta, zure lagun batzuek ez dute azterlana egin nahi 
eta boikota egin nahi dute antzezpen egunean. Zure laguntza nahi dute 
protesta horretarako. 
Zu ez zaude antzezlanarekin ados, baina historia oso gai garrantzitsua da 
zuretzat. Gainera zure nota "bikain" da. Ez duzu zure nota arriskuan ipini 
nahi. 
ZER EGINGO ZENUKE? ZEINTZUK DIRA ERABAKI HONETAN 
SARTZEN DIREN BALIOAK? 
 
3. KASUA 
Ingeleseko eskolan zaude. Irakaslea zure gustukoa da eta konfiantza handia 
duzu berarengan. Irakaslea klasetik kanpo dago arazo pertsonala duen 
ikasle batekin pribatuan hitz egiteko. 
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Irakaslea kanpoan dagoen bitartean, ikasle bat irakaslearen aulkira hurbildu 
da eta zorrotik 30 euro lapurtu dizkio. 
Minutu batzuk geroago, irakaslea sartu eta bere aulkira joan da zorrotik 
zerbait hartzera. Konturatu da dirua falta zaiola. 
Irakasleak esan du bi minutuz irtengo dela eta gustatuko litzaiokeela dirua 
hartu duenak bera itzuli aurretik itzultzea, ez duela galderarik egingo. Hala 
gertatzen ez bada, guztien etxera deituko du eta gertatutakoa gurasoekin 
eztabaidatuko du. 
ZER EGINGO ZENUKE? ZEINTZUK DIRA ERABAKI HONETAN 
SARTZEN DIREN BALIOAK? 
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HELBURUA 
Jendeak hitz berdinekin agian gauza desberdinak esan nahi dituela 
demostratzea. 
 
IRAUPENA 
20-30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Marrazketarako papera eta materialak. 
 
PROZEDURA 
1) Klaseari egin behar duten irudiari buruzko ideia txiki bat eman. 

Adibidez: 
 "Etxe bat marraz ezazu". 
 "Zerbait txukuna, polita marraz ezazu". 
 "Familia bat marraz ezazu". 
 10-15 minutu eman marrazkia buka dezaten. 
2) Ikasleek marrazkiak konpartitu eta alderatu behar dituzte bikoteka. 
3) (Aukeran) Marrazkiak arbelean ipini eta kategorien arabera sailkatu. 

Aukera zabala izan behar da. Eztabaida sustatu. 

© (DBH) ZURE IDEIA ALA NIREA? 
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HELBURUA 
Jendeak gertaera berari buruzko hautemate edo interpretazio desberdinak 
izan ditzakeela ulertzea eta onartzea. 
Ikuspuntu desberdinen onarpena sustatzea. 
 
IRAUPENA 
15 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Bi emakume" marrazkiaren kopiak. 
 
PROZEDURA 
1) Marrazkia banatu. Ikasleek isilik, ezer esan gabe behatu behar dute. 
2) Ikasleei eskatu ikusten dutena deskribatzeko. (Bi emakumeez gain, 

irudi gehiago daude, ikusten dituzten beste gauzak komenta ditzatela 
animatu). Eska iezaiezu ikuspuntu desberdina duen beste ikasle 
batekin bikotea osatu eta ikuspuntuak elkarri azaltzeko. Gehienek 
emakume biak ikusteko beste denbora eman. 

3) Emakume desberdinak ikusten dituzten eta irudiari buruz 
eztabaidatzen ari diren bi ikasle aukeratu. Eztabaidaren ondoren, 
honakoa galdetu: 

 – Nork du arrazoia? 
 – Zeri buruzkoa da eztabaida? 
 – Zer egin dezakete gatazka ebazteko? 
4) "Bi emakume" honako galdera hauen bidez landu daiteke: 
 Koadroa ikusteko zenbat modu dago? 
 Zer sentitu edo pentsatu zenuen koadroa zuk ez bezala ikusten zuen 

jendeari buruz? 
 Nola erreakzionatu zenuen irudian beste gauza batzuk aurkitzean? 
 Nola sor daitezke gatazkak informazioa modu desberdinean 

hautematen duten pertsonen artean? Nola ebatz daitezke gatazka 
horiek? 

 
OHARRA: Irakasleek nahi duten beste edozein irudi erabil dezakete, 

betiere hautematearen kontzeptua agertzen badu. Ikasleei adibide 
gehiago ekartzeko eskatu ahal zaie. 

 
 

¶ (DBH eta BAT) BI EMAKUME 
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BI EMAKUME (LAN ORRIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. G. 

Boring psikologo amerikarrak diseinatutako marrazkia. 
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HELBURUA 
Hautemateek ikusten ditugun gauzetan, egiten ditugun suposaketetan eta 
modu eragingarrian komunikatzeko dugun trebetasunean eragina dutela 
demostratzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Koloreetako arkatzak eta papera. 
"Gizon itsuak eta elefantea" parabolaren kopia. 
 
PROZEDURA 
1) "Gizon itsuak eta elefantea" parabola kontatu. Itsu bakoitzak 

elefantearen deskribapena egin ondoren eten bat egin. 
2) Paragrafo bakoitzaren ondoren, ikasleei eskatu elefantea nolakoa 

ematen duen marrazteko. 
3) Parabolaren bukaeran eta sei itsuek egindako deskribapenetan 

oinarrituta, elefantea marraztu behar dute. 
4) Honako galdera hauek egin: 
 a. Zerk eragin zuen itsuen arteko desadostasuna? 
 b. Zer suposatzen zuen bakoitzak? 
 c. Nork zuen arrazoia eta nork ez? 
 d. Nola ebatz liteke eztabaida hori? 

© (DBH eta BAT) GIZON ITSUAK ETA ELEFANTEA 
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"GIZON ITSUAK ETA ELEFANTEA" PARABOLA 
 
John Godfrey Saxe (1816-1887) 
 
Behinola, Indastango sei gizon, zeintzuei ikastea asko gustatzen 
baitzitzaien, elefantea ikustera joan ziren (itsuak ziren arren) jakin-mina 
asetzeko. 
Lehenengoa elefanteari hurbildu zitzaion eta honen alde zabal eta 
gogorraren gainean erortzeko zorian egon zen. Berehala esan zuen: 
"Jaungoiko maitea! elefantea horma baten modukoa da". 
Bigarrenak, elefantearen letagina nabaritzean, oihu egin zuen: "Zer dugu 
hemen, hain borobil, leun eta zorrotza? Nire ustez elefante zoragarri hau 
lantza baten modukoa da". 
Hirugarrena hurbildu zenean, elefantearen tronpa bihurria hartu zuen esku 
artean, eta honakoa esan zuen: "Badakit, elefantea suge baten modukoa da". 
Laugarrenak eskua luzatu eta belauna ukitu zuen. Esan zuen: "Argi dago 
zeren antza duen pizti honek. Zuhaitz baten modukoa da". 
Bosgarrenak belarri bat ukitzeko aukera izan zuen. Eta esan zuen: "Itsuenak 
ere esan lezake zeren antza duen. Inork ezin du ukatu, elefante hau abaniko 
baten modukoa da".  
Seigarrenak ukitzen hasi bezain laster, buztan urduria hartu zuen, eskura 
baitzuen, eta honakoa esan zuen: "Ikusten dut. Elefantea soka baten 
modukoa da". 
Horrela, gizonek luze eztabaidatu zuten, bakoitzak bere iritzia ematen zuen 
eta horren alde gogor egiten zuen. Guztiek arrazoi pixka bat bazuten ere, 
guztiak zeuden oker. 
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HELBURUA 
Edozein egoeratan ikuspuntu desberdinak egon daitezkeela ulertzea. 
 
IRAUPENA 
Bi saio. 
 
MATERIALAK 
"Otso gaiztoa"ren kopia bana. 
 
PROZEDURA 
 
KLASEKO 1. SAIOA: 
1) "Otso gaiztoa" ozenki irakurri. 
2) Eztabaida bat zuzendu honako galdera hauen bidez: 

a. Nola erreakzionatzen duzu istorioaren bertsio desberdin honen 
aurrean, otsoaren ikuspuntutik kontatua? 

b. Zer ikasi duzu istorio honen bidez ikuspuntuei buruz? 
c. Beste zein ikuspuntu agertzen da? Nola aldatzen da ipuina 

ikuspuntu horietatik ikusita? 
3) Ikasleei eskatu gutxienez hamar kondaira, alegia edo ipuin kontatzeko 

non protagonistaren eta beste alderdiaren ikuspuntuak identifikatzen 
baitira. 

 
KLASEKO 2. SAIOA: 
4) 4 edo 6ko taldeetan zerrendako ipuin bat aukeratuko dute eta beste 

alderdiaren ikuspuntutik antzeztu. 
5) Talde bakoitzak besteei aurkeztuko die istorioa. Besteek zein istorio 

eta zein ikuspuntutik egiten ari diren asmatu behar dute. 
6) Laburki eztabaida ezazu nola aldatzen den istorioa ikuspuntuaren 

arabera. Nola laguntzen digu kontzeptu horrek arazoak modu 
eragingarriago batean ebazten? 

 
OTSO GAIZTOA (LAN ORRIA) 
 
Basoa zen nire etxea. Han bizi nintzen eta beragatik kezkatzen nintzen. 
Garbi eta eder izaten saiatzen nintzen. 
Egun sargoritsu batean, zaborra biltzen ari nintzela, atzetik txango 
etorritako bat zetorren, bere pausuak entzun nituen. Zuhaitz baten atzean 
ezkutatu nintzen eta bidetik zetorren neskato bat ikusi nuen, saski bat 

© (DBH) OTSO GAIZTOA 
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zeramala. Susmoak izan nituen oso modu bitxian jantzita zihoalako. Goitik 
behera gorriz eta burua ere estalita, jendeak nor den ez jakitea nahi izango 
balu bezala. Berari buruz gehiago jakiteko geratu egin nuen, jakina. Nor 
zen, nora zihoan, nondik zetorren eta hori guztia jakiteko galderak egin 
nizkion. Kantuz eta dantzaz azaldu zidan amamaren etxera zihoala, 
saskibete janari eramatera. Pertsona ona ematen zuen, baina nire basoan 
zegoen eta susmagarria zen txano bitxi hori eramateagatik. Beraz, erabaki 
nuen irakatsi behar niola zein arriskutsua den basoan jakinarazi gabe eta 
hain modu bitxian jantzita zilipurdika sartzea. 
Bidea jarraitzen utzi nion, baina bere amamaren etxeraino egin nuen 
korrika. Atso eder hori ikusi nuenean, nire arazoa azaldu nion eta nirekin 
ados zegoen bere bilobak eskarmentua behar zuela. Atsoak nik esan arte 
ezkutaturik egongo zela aitortu zuen. Egia esan, ohe azpian ezkutatu zen. 
Neskatoa heldu zenean, logelara sartzera gonbidatu nuen. Han nengoen ni 
bere amamaren arropak jantzita. Neskatoa hurbildu zitzaidan eta nire 
belarri handiei buruz gauza zakarren bat esan zuen. Gehiagotan iraindu 
naute, beraz esan nion horiei esker hobeto entzuten nuela. Egia esan, niri 
neskatoa gustatzen zitzaidan eta esaten nionari arreta handiagoa ipintzea 
nahi nuen. Baina berak berriz ere iraindu ninduen hain begi handiak 
izateagatik. Imajina dezakezu, beraz, zer pentsatu nuen neskato horretaz, 
hain atsegina kanpotik baina azken finean hain zakarra. Hala eta guztiz ere, 
beste aldea ipintzeko ohitura dut, eta esan nion nire begiei esker hobeto 
ikusten nuela. 
Hurrengo iraina barruraino sartu zitzaidan. Arazoa daukat hagin handiak 
izateagatik eta neskatoak horri buruz ere zerbait txarra esan zuen. Ondo 
dakit hobeto kontrolatu behar nintzela, baina ohetik salto egin nuen eta 
hagin handiei esker bera hobeto jango nuela oihu egin nion. 
Alabaina, onartu behar dugu ez dagoela neskato bat jan dezakeen otsorik, 
edozeinek daki hori, baina neska ero hura korrika hasi zen etxetik oihuka, 
ni atzetik nindoala bera lasaitu nahian. Amamaren arropak kendu nituen, 
baina horrek egoera okertu baino ez zuen egin. Bat-batean atea zabaldu zen 
eta aizkolari bat agertu zen aizkora eskuan zuela. Begiratu nion, eta 
berehala konturatu nintzen arazo bat nuela. Nire atzean leiho bat zegoen 
zabalik, bertatik salto egin eta joan nintzen. 
Horrela bukatu zela esan ahal izatea gustatuko litzaidake. Baina amamaren 
pertsonaiak ez zuen istorioaren nire bertsioa kontatu. Aspalditik esan izan 
da ni gaiztoa naizela. Jende guztia ni saihesten hasi zen. Ez dakit 
gehiagorik txano gorria zeraman neskatoari buruz, baina ni ez nintzen 
sekula berriz ere zoriontsu izan. 
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HELBURUA 
Ikuspuntu desberdinek eta hautemate desberdinek gatazkan duten 
garrantzia ulertzea. 
Istorioen puntu desberdinak ulertzea. 
 
IRAUPENA 
Bi saio. 
 
MATERIALAK 
Arkatza eta papera 
 
PROZEDURA 
 
KLASEKO 1. SAIOA: 
1) Ikasleak gaizki tratatuak sentitu diren momentuei buruzko eztabaida 

bat hasi, hau da, zerbaiti buruz duten ikuspuntua agertzeko edo 
esateko aukerarik izan ez dutenean. Irakaslea berari gertatutako zerbait 
kontatzen has daiteke. 

2) Ikasleek baztertuta sentitu ziren momentu bati buruzko ipuina idatzi 
behar dute lehenengo pertsonan (haien ikuspuntua). 

KLASEKO 2. SAIOA: 
1) Ikasleak bikoteka ipini eta elkarri kontatuko dizkiote istorioak. 

Bakoitzak berriz idatziko du bikotearen istorioa baina beste 
pertsonaren ikuspuntutik. Ondoren, berriz idatzitako hori konpartituko 
dute. 

2) Eztabaida bat gidatu honako galdera hauek eginez: 
a. Nola aldatu da zure istorioa? Desberdina ematen zuen? Zer 

sentitu zenuen aldaketekin? 
b. Nola aldatzen dira beste pertsonarenganako sentimenduak? 
c. Nolako eragina dute gure emozioek, sentimenduek, gure 

ikuspuntuan? Eta jokabideak? 
d. Zer ikasi duzu istorioa berridatzita entzutean? 
e.  Nola lagunduko lizuke zure gatazkak zure kabuz ebazten? 
 

© (BAT) ZUREA ESAIDAZU 
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HELBURUA 
Gure izenek guretzat zer adierazten duten aztertzea. 
Gure izenaren inguruko txantxek nolako ondorioak dituzten ulertzea. 
 
IRAUPENA 
Etxean 30 minutu gutxi gorabehera eta eskolan 20-25 minutu. 
 
MATERIALAK 
Zenbait hiztegi. 
"Nire izena" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Irakasleak "Nire izena" lan orria nola bete azalduko du bere izenari 

dagozkion erantzunak emanez. 
2) Etxerako lan moduan eskatuko zaie "Nire izena" lan orria betetzeko. 
 OHARRA: etxean hiztegirik ez duten ikasleek eskolan denbora behar 

izango dute haien izenaren esanahia behar den tokian bilatzeko. 
3) Klasean, ikasleen erantzunak eztabaidatu #1. galderan (Nondik dator 

zure izena?), #4.ean (Zer da zure izenean gehien gustatzen zaizuna?) 
eta #5.ean (Zer da zure izenean gutxien gustatzen zaizuna?) zentratuz.  

4) Lan orriko 7. eta 8. galderekin hasita, eztabaida ezazue batzuetan 
txantxak egiten direla pertsona baten izenaren gainean. 

5) Lana laburtzeko, honako galdera hauek egin: 
 – Txisterik sor dezakegu edozein izenekin? 
 – Zeintzuk izan daitezke pertsona baten izenaren gaineko txantxak 

egiteko arrazoiak? 
 – Nolako eragina dauka jendearengan bere izenaz barre egiteak? 

© (DBH) ARROSA BAT EDOZEIN IZENEN TRUK 
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NIRE IZENA (LAN ORRIA) 
 
1. Nondik dator zure izena? (Edo zer esan nahi du?) 
 
 
2. Nork aukeratu zuen? 
 
 
3. Zeintzuk izan ziren izen hori aukeratzeko arrazoiak? 
 
 
4. Zer da zure izenean gehien gustatzen zaizuna? 
 
 
5. Zer da zure izenean gutxien gustatzen zaizuna? 
 
 
6. Ahal izango bazenu, zure izena aldatuko zenuke? 
 
 Zeinen ordez? 
 
 
 Zergatik? 
 
 
7. Barre egin al du inoiz norbaitek zure izenaz? 
 
 Horrela bada, nola sentitu zinen? 
 
 
8. Barre egin al duzu zuk pertsona baten izenaz? 
 
 Nola sentitu zinen? 
 
 
 Nola sentitu zen bera? 
 
 
 Zure ustez, zergatik sentitu zen horrela? 
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HELBURUA 
Guztiok kultura talde bateko kide garela demostratzea. 
Haiek identifikatzen diren talde bateko kideak izateari buruzko kontzientzia 
sakontzea. 
 
IRAUPENA 
50 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Nortasun loreak" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleekin eztabaidatu guztiok talde desberdinetako kideak garela eta 

talde bakoitzak bere balioak, ohiturak, etab. dituela. Horri "taldeko 
kultura" izena ematen diogu. Beraz, gure identitatea kultura 
desberdinetako alderdien emaitza da. 

2) Ikasleek "Nortasun loreak" lan orria bete behar dute petalo bakoitzean 
identifikatzen diren taldearen izena idatziz, adibidez: arraza taldeak, 
ikastetxea, klubak, erlijioa... 

3) Loreak dekoratu ahal dituzte eta bistan ipini konparatu ahal izateko. 
4) Ikasleek aukeratuko ez lituzketen edo aldatuko ez lituzketen identitate 

taldeak adierazi behar dituzte. 
5) (AUKERAN) Ikasleek euren loreak besteei azaltzeko denbora eman. 

Besteek galderak egin behar dituzte. 
6) (AUKERAN) Ikasleei eskatu ama/aita batekin elkarrizketa izateko eta 

lan orria betetzeko. Bikoteka, euren loreak gurasoenekin alderatuko 
dituzte. 

¶ (DBH eta BAT) NORTASUN LOREAK 
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NORTASUN LOREAK (LAN ORRIA) 
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HELBURUA 
Ikasleek aniztasun eta nortasunaren alderdi desberdinetan sakonduko dute 
eta zeintzuk aukeratzen dituzten eta zeintzuk ez pentsatuko dute. 
 
BETEKIZUNA 
Nortasun loreak. 
 
IRAUPENA 
40 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Nortasun loreak" lan orria beteta. 
Taula. 
"Petaloak parekatzen" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Loreak erabiliz, ikasleek identitate taldeak esan behar dituzte. 

Erantzunak jasotzeko, bi zutabeko taula bat egin: "aukeratu dute" eta 
"ez dute aukeratu". 

2) Ikasleei kategoriak (klubak, generoak...) zutabe bakoitzean 
identifikatzen lagundu eta bertan egin zerrenda. 

3) Berriz ere identitate loreak erabiliz, haiengan eragin handien duten 
loreko hiru taldeak aipatzeko eskatu. 

4) Ikasleak "petaloak parekatzen" orriarekin ibiliko dira eta haiekin talde 
bat, bi edo hiru komunean duten ikasleekin zerrenda bat egingo dute. 

5) Eztabaidatu beharreko galderak: 
a. Zuretzat garrantzitsuen diren hiru taldeetatik zeintzuk ez dituzte 

besteek aipatu? Zure ustez, zer adierazten du horrek? 
b. Zer sentitzen zenuen talde bat, bi edo hiru komunean zuen jendea 

bilatzean? 
 
OHARRA: interesgarria da irakasleek ikasleekin parte hartzea ariketa 
honetan. 

© (DBH) PETALOAK PAREKATZEN 
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PETALOAK PAREKATZEN (LAN ORRIA) 
Saia zaitez gutxienez hiru ikasle aurkitzen zutabe bakoitzerako. 
 

bat bi hiru 
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HELBURUA 
Ikasleek kultura ulertzea eta horren oinarrizko elementuak identifikatzea. 
 
IRAUPENA 
15-30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Arbela. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleekin eztabaidatu taldeen artean desberdintasunak daudela alderdi 

zehatz askotan. Elementu horien konbinazioaren ondorioz talde edo 
kultura bakoitza desberdina da. 

2) 4-6ko taldeak egin eta taldeek haien artean desberdintasunak dituzten 
alderdiak esan eta idatzi behar dituzte. 

3) Klase osoarekin zerrenda nagusi bat egin (errepikapenak saihestu). 
4) Adibide bat aukeratu (hizkuntza, janaria, jenero bakoitzaren rolak...) 

eta eztabaida ezazue bakoitzean ematen diren desberdintasunek elkar 
ez ulertzea eragin dezaketela. 

¶ (DBH eta BAT) KULTURA ULERTZEN 
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HELBURUA 
Ikasleek euren aurreiritziei buruz duten ezagutza hobetzea. 
Kultura balio desberdinek komunikazioan nolako eragina duten behatzea. 
 
BETEKIZUNA 
Nortasun loreak. 
 
IRAUPENA 
15-60 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Kultura aurreiritzien ezagutza"ri buruzko galdera orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei galdera orriaren kopia bana eman. Sarrera moduan, azal ezazu 

ariketa hau norberaren eta besteen aurreiritziei buruz gehiago ikasteko 
aukera dela. Etxean bete behar dute, horrela, hausnarketa sakonagoa 
izango da. 

2) Talde txikiak egin edo kultura aurrekari desberdinak dituen beste 
ikasle batekin elkar daitezela. Taldeek edo bikoteek 30 minutuz 
eztabaidatuko dituzte emandako erantzunak. 

3) Guztien artean eztabaidatu ariketa hau. Honako galdera hauek egin: 
 – Zer ikasi duzu? 
 – Zeintzuk izan dira galderarik zailenak? Zergatik? 
 – Zein erreakzio eta sentimendu izan duzu galderen aurrean? 

¶ (BAT) KULTURA AURREIRITZIEN KONTZIENTZIARI 
BURUZKO EZTABAIDA 
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AUKERAN 
 
1) Ikasleek bigarren aldiz erantzungo dituzte galderak, haien nortasun 

loreetako beste kultura talde batzuk erabiliz. 
2) Honako galdera hau erantzun eztabaidarako: 
 Zu kide zaren zein taldek du eragin handiena zure bizitzan? 
 Hau ariketa zaila da, baina aukera handiak ematen ditu bai 

irakasleentzat bai ikasleentzat. Segurtasun eta konfiantza sentimendu 
orokorra eskatzen du. Guztiok seguru eta konfiantzaz sentitzeko 
edozein teknika erabilita ere, eztabaidaren hasieran azpimarratu behar 
da. Ikasleak anima itzazu ahalik eta ondoen entzutera eta jendeak egia 
ikusten duen bezala esaten duela onartzera. 
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KULTURA AURREIRITZIEN EZAGUTZARI BURUZKO 
GALDERAK 
 
1. Zein kultura talderekin identifikatzen zara gehien? 
 
 
 
2. Norbait ezagutzen duzunean, zein talde edo kulturatakoa zarela 

pentsatzen dute? 
 
 
 
3. Zer da zure taldean gehien eta gutxien preziatzen duzuna? 
 
 
 
4. Zein aurreiritzi oker izaten du jendeak zure taldeari buruz? 
 
 
 
5. Zerk egiten du talde batzuekin eroso sentitzea eta beste batzuekin 

deseroso? 
 
 
 
6. Zein gairi buruz hitz egingo zenuke talde batzuetako kideekin, baina 

ez duzu egiten ulertua ez izateko beldurragatik edo beste arrazoiren 
bategatik? 

 
 
 
7. Zein esperientzia izan duzu beste talde batzuetako pertsonekin 

harremana izan duzunean? Zein gauza garrantzitsu ikasi duzu? 
 
 
 
8. Zure ustez, zer egin behar duzu talde desberdinetako jendearekin 

komunikatzeko? 
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HELBURUA 
Jendeak egiten dituen suposaketek komunikazioan eragina dutela eta 
gatazkak eragin ditzaketela ulertzea. 
 
IRAUPENA 
30-40 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Suposaketen galderak" orriaren kopiak. 
Gaizki-ulertzeetara daramaten suposaketak "egiten" dituen jendea agertzen 
duen bideo bat (beherago zenbait eszena proposatuko ditugu). 
 
PROZEDURA 
1) Galderak banatu. Bideoa ikusi. Galderak gida moduan erabil daitezke. 
2) Galderak erabili eszenan ikusten diren suposaketak eztabaidatzeko. 
3) (Aukeran) Ikasleek gaizki-ulertzeren bat eragin zuten suposaketak 

egin zituzten egoeraren bat konta dezatela. 
 
Hona hemen proposatzen ditugun bideoak: 
a. Otsoekin dantzan: Dunbar tenienteak "zutik, ukabila airean" aurkitu 

eta herrira eramaten duen unea. 
b. Adiskidetasuna: abokatu defendatzailea itzultzaile baten bidez 

bezeroarekin hitz egiten ari den momentua. Abokatua frustratuta dago 
ez dagoelako "beharko luke" esateko itzulpenik. 

© (BAT) SUPOSAKETEKIN GORA ETA BEHERA 
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SUPOSAKETEN GALDERAK 
 
1. Zein suposaketa egiten ari dira? Nork? 
 
 
2. Zure ustez, zergatik egiten dituzte pertsonek horrelako suposaketak? 
 
 
3. Nolako eragina dute suposaketa horiek interakzioan? 
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HELBURUA 
Komunikazio estiloetako desberdintasunak esperimentatzea. 
Komunikazio estilo desberdinek pertsonen arteko komunikazioan eragina 
dutela demostratzea. 
 
IRAUPENA 
Bi saio, bakoitza 30-40 minutukoa. 
 
MATERIALAK 
"Planeta" izeneko 5 lan orriak. 
 
PROZEDURA 
 
KLASEKO 1. SAIOA: 
1) Ikasleekin eztabaidatu komunikazio estiloa hitzarekin zer esan nahi 

dugun. Honela egin dezakezu: 
 "Beste pertsona batzuk entzuten ditugunean, esaten dituzten hitzak ez 

ezik, esaten duten modua ere heltzen zaigu. Batzuek ozenki hitz egiten 
dute, beste batzuek leunki; batzuek eskuak mugitzen dituzte, beste 
batzuk oso geldi egoten dira. Pertsona bakoitzak hitz egiteko modu 
desberdina du, eta honi komunikazio estiloa deritzo. Pertsona bik oso 
estilo desberdinak badituzte, elkarri ulertzeko arazo handiak izan 
ditzakete hizkuntza bera egin arren". 

2) Ikasleei azaldu taldeka egingo dutela lan, eta talde bakoitza planeta 
batetik datorrela. Planeta bakoitzean komunikazio estilo berezia duen 
irudipenezko izaki desberdin bat dago. 

3) Bost talde egin eta bakoitzari "Planeta" orriak banatu. 
4) Banan-banan, talde bakoitzarekin bere planetako izakiaren 

deskribapena berrikusi. Ziurta ezazu animalia horren komunikazio 
estiloen mekanismoak ondo ulertu dituztela. Posible bada, elkarrekin 
praktika ditzakete komunikazio estiloak, baina hau ikusi gabe edota 
talde txikietan egin beharko litzateke. 

5) Talde bakoitzari eskatu elkarrekin lan egiteko eta banatutako galderak 
bete ditzatela. Horretaz gain, animalia nolakoa den irudikatu behar 
dute. Bost marrazkiak hartu, talde bakoitzeko bat, eta klasearen 
aurrean ipin itzazu. 

6) Azal ezazu hurrengo egunean planeten arteko bisitak egingo direla eta 
izaki bakoitzak beste planetak bisitatuko dituela guztiek elkar 

¶ (DBH) IZAKI DESBERDINAK 
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ezagutzeko. Esan iezaiezu ez eztabaidatzeko animaliak nolakoak diren 
hurrengo egunera arte. 

 
KLASEKO 2. SAIOA: 
7) Talde txikietan banatu ikasleak eta animalia bakoitzaren komunikazio 

estiloa zein den berrikusi. 
8) 1 planetako bi ikasle eta 2 planetako beste bi aukeratu. Eska iezaiezu 

klasearen aurrean ipini eta planeta desberdinetako kideen arteko 
elkarrizketa bat hasteko. Bikote bakoitzak lortu behar du besteak 
"planeta" orriko 1., 3. eta 4. galderak erantzutea: "zein da zure 
planetaren izena?", "nolakoa da hango eguraldia?" eta "zer jaten da?". 

 
 (OHARRA: Ikasleei eskatu elkarrizketan zehar egokitu zaien 

izakiaren komunikazio estiloa agertzeko. Adibidez: 1 planetako 
ikasleek oso motelki hitz egingo dute eta 2 planetakoengana asko 
hurbilduko dira; azken hauek, berriz, gero eta gehiago urrunduko 
dira.) 

 
9) Zenbait minutu pasatutakoan, elkarrizketa geratu eta honako hau 

eztabaidatu talde osoarekin:  
– Zer gertatu da? 
– Nola deskribatuko zenuke izaki bakoitzaren komunikazioa? 
– Zer izan da zaila izakiontzat komunikatzerakoan? Zer izan da 

erraza? 
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10) 8. eta 9. pausuak errepikatu ahal duzun guztietan. Horretarako 
honelako bikoteak aukera itzazu: 

 3 planeta eta 5 planeta 
 4 planeta eta 5 planeta 
 2 planeta eta 3 planeta 
 1 planeta eta 4 planeta 
11) Honako galdera hauek eztabaida itzazu klasearekin: 

– Zein komunikazio estilo mota erabiltzen dugu? Zeintzuk dira 
jendearen arteko komunikazio desberdintasunak? 

– Nolako eragina du gure komunikazio estiloak jendearekin 
ditugun elkarrizketetan? 

– Jendeak komunikazio estilo desberdinak baditu, zer egin dezake 
elkarrizketak errazteko? 

– Gogoratzen al duzu zurea ez bezalako komunikazio estiloa duen 
pertsona batekin komunikatzeko arazoak eduki izana? Zer gertatu 
zen? 
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# 1 PLANETA (LAN ORRIA) 
 
Zure planetako izakiek oso leunki hitz egiten dute eta haientzat 
iraingarria da edozein esaldi errepikatzeko eskatzea. Ondo entzuteko, 
haiekin hitz egiten ari den pertsonarengandik oso hurbil ipintzen dira. 
 
Taldeka lan egin honako galdera hauek erantzuteko: 
 
1. Zein da zure planetaren izena? 
 
 
 
2. Nolakoak dira izakiak? 
 (Mesedez, marrazki bat egin ezazu beste orri batean) 
 
 
 
3. Nolakoa da eguraldia zure planetan? 
 
 
 
4. Zer jaten dute zure planetakoek? 
 
 
 
5. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
onena? 
 
 
 
6. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
txarrena? 
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# 2 PLANETA (LAN ORRIA) 
 
Zure planetako izakiek eskuak asko mugitzen dituzte eta keinu asko 
egiten dituzte hitz egitean. Hori egiteko nahikoa toki izan dezaten, 
haiekin hitz egiten dagoen pertsonarengandik urrun ipintzen dira. 
 
Taldeka lan egin honako galdera hauek erantzuteko: 
 
1. Zein da zure planetaren izena? 
 
 
 
2. Nolakoak dira izakiak? 
 (Mesedez, marrazki bat egin ezazu beste orri batean) 
 
 
 
3. Nolakoa da eguraldia zure planetan? 
 
 
 
4. Zer jaten dute zure planetakoek? 
 
 
 
5. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
onena? 
 
 
 
6. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
txarrena? 
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# 3 PLANETA (LAN ORRIA) 
 
Zure planetako izakiak bizkarrarekin solaskidearen bizkarra ukitzen 
badute komunika daitezke bakarrik. Hitz egiten hasi aurretik buelta 
eman behar dute norberaren bizkarrak bestearena ukitzeko. 
 
Taldeka lan egin honako galdera hauek erantzuteko: 
 
1. Zein da zure planetaren izena? 
 
 
 
2. Nolakoak dira izakiak? 
 (Mesedez, marrazki bat egin ezazu beste orri batean) 
 
 
 
3. Nolakoa da eguraldia zure planetan? 
 
 
 
4. Zer jaten dute zure planetakoek? 
 
 
 
5. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
onena? 
 
 
 
6. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
txarrena? 
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# 4 PLANETA (LAN ORRIA) 
 
Zure planetako izakiek beste sexuko izakiekin bakarrik hitz egin 
dezakete. Sexu bereko norbaiti zerbait esan nahi badiote, beste sexuko 
norbaiti eskatu behar diote mezua edo elkarrizketa konta diezaiola. 
Era berean, sexu bereko norbait haiekin hitz egiten saiatzen bada, 
aurpegia bueltatu eta beste sexuko norbaiti eskatzen diote 
jakinaraztea. 
 
Taldeka lan egin honako galdera hauek erantzuteko: 
 
1. Zein da zure planetaren izena? 
 
 
 
2. Nolakoak dira izakiak? 
 (Mesedez, marrazki bat egin ezazu beste orri batean) 
 
 
 
3. Nolakoa da eguraldia zure planetan? 
 
 
 
4. Zer jaten dute zure planetakoek? 
 
 
 
5. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
onena? 
 
 
 
6. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
txarrena? 
 



58  4. kapitulua 

# 5 PLANETA (LAN ORRIA) 
 
Zure planetako izakiek beste izakiaren begiak zuzenean ikusi ahal 
dituztenean bakarrik hitz egin dezakete. Beste izakiak beste alde 
batera begiratzen badu, hitz egiten geratu behar dute bestearen begiei 
berriz ere begiratu ahal izan arte. 
 
Taldeka lan egin honako galdera hauek erantzuteko: 
 
1. Zein da zure planetaren izena? 
 
 
 
2. Nolakoak dira izakiak? 
 (Mesedez, marrazki bat egin ezazu beste orri batean) 
 
 
 
3. Nolakoa da eguraldia zure planetan? 
 
 
 
4. Zer jaten dute zure planetakoek? 
 
 
 
5. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
onena? 
 
 
 
6. Zein da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik 
txarrena? 
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HELBURUA 
Ikasleei euren komunikazio estiloak hobeto ulertzen laguntzea. 
Komunikazio estilo desberdinek zer daramaten kontuan hartzea. 
 
IRAUPENA 
30-45 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Komunikazio estiloaren erretratua I eta II" lan orriak eta margo 
fosforitoak. 
 
PROZEDURA 
1) Lan orria banatu eta ikasleei eskatu gainetik irakurri eta euren buruari 

erreferentzia egiten dioten laukiak azpimarratzeko. (Argitu ezazu eta 
ziur egon zaitez konturatzen direla lan orri bakoitzaren hasierako 
esaldia desberdina dela.) 

2) Ikasleek bikoteka bere erantzunak alderatuko dituzte. 
3) Honako galdera hauen bidez, eztabaida gida ezazu: 

– Nola aldatzen da zure komunikazio estiloa irakaslearekin edo 
lagunekin hitz egiten duzunean? 

– Nondik uste duzu datorrela zure komunikatzeko modua? 
– Zure ustez zein identitate taldek du eragina zure komunikatzeko 

moduan? (Erreferentzia moduan, "nortasun loreak" begira 
ditzakete). 

– Zer egiten duzu zurea ez bezalakoa den komunikazio estilo 
batekin? 

 

¶ (BAT) KOMUNIKAZIO ESTILOAREN ERRETRATUA 
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KOMUNIKAZIO ESTILOA. 1. ERRETRATUA 
Zeure buruarekin aplikagarriak diren laukiak azpimarra itzazu. 
 
Lagunekin hitz egiten dudanean, ni(k)... 
 
normalean ez 

dut hitz 
egiten 

txantxak 
egiten 
ditut 

bakarrik 
eskuak 
mugitze
n ditut 

  eztabaida on 
bat 
gustatze
n zait 

desadostasunak 
saihesten 
ditut 

ez dut gustu 
txarreko 
gauzei 
buruz 
hitz 
egiten 

txantxak egitea 
saihesten 
dut 

besteen ondoan 
eroso 
sentitzen 
naiz 

ez ohi diet 
kontra 
egiten 

geldirik egotea 
eta 
bakarrik 
entzutea 
gustatze
n zait 

pentsatzen ari 
naizena 
esaten 
dut 

nire iritzia nahi 
izaten 
dute 

sentimendu 
batzuk 
gordetze
n ditut 

haiek hitz 
egiten 
dutenean 
hitz 
egiten 
dut 

emoziorik gabe 
sentitzen 
naiz 

noizbehinka 
begietara 
begiratze
n diet 

aurpegiaren 
bidezko 
adierazp
ena 
erabiltz
en dut 

azkar hitz egin 
ohi dut 

nolabaiteko 
distantzi
a 
fisikoa 
izatea 
nahiago 
dut 

ez dut keinu 
askorik 
egiten 

astiro eta 
etenak 
eginez 
hitz 
egiten 
dut 

noizbehinka 
ukitzen 
ditut 
esaten 
dudana 
azpimar
ratzeko 

begiradaren 
harrema
na 
mantentz
en dut 

ez ohi ditut 
ukitzen 

nire hitzak 
kontuz 
aukeratz
en ditut 

desadostasuna 
adierazte
n dut 

baxu hitz egin 
ohi dut 

begiradaren 
harrema
na 
saihestu 
ohi dut 

eroso sentitzen 
naiz 
edozein 
gairi 
buruz 
hitz 
egiten 

libreki 
adierazte
n ditut 
nire iritzi 
guztiak 

nahi ditudan 
hitzak 
erabiltze
n ditut 

gauza batzuk 
niretzat 
gordetze
n ditut, 
nire 
kontuak 
dira 

besteek bukatu 
arte 
itxaroten 
dut nik 
hitz egin 
aurretik 

ez ditut asko 
mugitzen 
eskuak 

 
Zure komunikatzeko moduren bat ez bada taulan agertzen, hutsik dagoen 
laukiren batean idatz ezazu. 
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KOMUNIKAZIO ESTILOA. 2. ERRETRATUA 
Zeure buruarekin aplikagarriak diren laukiak azpimarra itzazu. 
 
Irakasleekin hitz egiten dudanean, ni(k)... 
 
normalean ez 

dut hitz 
egiten 

txantxak egiten 
ditut 

bakarrik eskuak 
mugitzen 
ditut 

  eztabaida on 
bat 
gustatze
n zait 

desadostasunak 
saihesten 
ditut 

ez dut gustu 
txarreko 
gauzei 
buruz 
hitz 
egiten 

txantxak egitea 
saihesten 
dut 

besteen ondoan 
eroso 
sentitzen 
naiz 

ez ohi diet 
kontra 
egiten 

geldirik egotea 
eta 
bakarrik 
entzutea 
gustatze
n zait 

pentsatzen ari 
naizena 
esaten 
dut 

nire iritzia nahi 
izaten 
dute 

sentimendu 
batzuk 
gordetze
n ditut 

haiek hitz 
egiten 
dutenean 
hitz 
egiten 
dut 

emoziorik gabe 
sentitzen 
naiz 

noizbehinka 
begietara 
begiratze
n diet 

aurpegiaren 
bidezko 
adierazp
ena 
erabiltze
n dut 

azkar hitz egin 
ohi dut 

nolabaiteko 
distantzi
a fisikoa 
izatea 
nahiago 
dut 

ez dut keinu 
askorik 
egiten 

astiro eta etenak 
eginez 
hitz 
egiten 
dut 

noizbehinka 
ukitzen 
ditut 
esaten 
dudana 
azpimarr
atzeko 

begiradaren 
harrema
na 
mantentz
en dut 

ez ohi ditut 
ukitzen 

nire hitzak 
kontuz 
aukeratz
en ditut 

desadostasuna 
adierazte
n dut 

baxu hitz egin 
ohi dut 

begiradaren 
harrema
na 
saihestu 
ohi dut 

eroso sentitzen 
naiz 
edozein 
gairi 
buruz 
hitz 
egiten 

libreki 
adierazte
n ditut 
nire iritzi 
guztiak 

nahi ditudan 
hitzak 
erabiltze
n ditut 

gauza batzuk 
niretzat 
gordetze
n ditut, 
nire 
kontuak 
dira 

besteek bukatu 
arte 
itxaroten 
dut nik 
hitz egin 
aurretik 

ez ditut asko 
mugitzen 
eskuak 

Zure komunikatzeko moduren bat ez bada taulan agertzen, hutsik dagoen 
laukiren batean idatz ezazu. 
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HELBURUA 
Komunikazio estilo desberdinek gure interakzioetan nolako eragina duen 
aztertzea. 
 
IRAUPENA 
45-55 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Komunikazio estiloak" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei galdetu ea zer esan nahi dugun komunikazio estiloekin. 

Aurretik erabilitako materiala erabili eztabaida eragiteko: 
komunikazio estiloek jendearen arteko interakzioetan laguntzen duten 
ala ez. 

2) "Komunikazio estiloak" lan orria banatu eta bete dezatela. 
3) Klasea bosteko talde txikietan banatu erantzunak eztabaida ditzaten. 
4) Talde bakoitzak ozenki esan dezala guztiek entzuteko. 
5) Ikasleei eskatu komunikazio estiloek komunikazioan duten eraginari 

buruzko baieztapen orokorrak egiteko. 
6) (AUKERAN). Ikasleek komunikazio estilo desberdinen ondorioz 

sortutako gatazka bat deskribatzeko eskatu. 

© (BAT) KOMUNIKAZIO ESTILOAK 
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KOMUNIKAZIO ESTILOAK (LAN ORRIA) 
 
ARAUAK 
Honako egoera hau irakur ezazu eta ondoren egiten diren galderak 
erantzun: 
Amaia eta Larraitz aurreko gauean gehien gustatzen zaien telesaioan 
gertatutakoari buruzko iritziak eztabaidatzen ari dira. Gero eta gehiago 
berotzen dira bakoitzak bere ideia defenditzen duen neurrian. Amaiak gero 
eta altuago hitz egiten du eta Larraitzengana gero eta gehiago hurbiltzen 
hasia da. Larraitzek gero eta gutxiago hitz egiten du eta urruntzen saiatzen 
da; ez zaio gustatzen Amaiari oihu egiten entzutea haserre ematen duelako. 
Azkenean Larraitzek honakoa esan du: "ez dut zurekin ezer eztabaidatu 
nahi, azkenean beti haserretzen zara ez banago zurekin ados". 
 
1. Zein komunikazio estilo bereiz ditzakezu egoera honetan? 
 
 
2. Nolako eragina dute desberdintasun horiek Larraitz eta Amaiaren 

arteko komunikazioan? 
 
 
3. Nola sentitzen da Amaia eztabaidaren ondoren? Eta Larraitz? 
 
 
4. Zein suposaketa egiten ari dira bata besteari buruz? 
 
 
5. Zer egin dezakete Amaiak eta Larraitzek modu eragingarriagoan 

komunikatzeko? 
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HELBURUA 
Komunikazioaren faktoreak eta horiek ulertzean zein eragin duten 
identifikatzea. 
 
IRAUPENA 
Etxerako lana eta eskolan 30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Komunikazio faktoreak behatzen" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Etxerako lana: ikasleek ikusten duten telebista saio bateko gatazka 

egoera bat aukeratuko dute eta horrekin lan orria beteko dute. 
2) Telesaio bera ikusi zuten pertsonak bikoteka ipini eta emandako 

erantzunak aldera ditzatela. 
3) Zerrendako telesaio guztiei buruzko eztabaida egin ezazue taldeka. 

© (BAT) KOMUNIKAZIO FAKTOREAK BEHATZEN 
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KOMUNIKAZIO FAKTOREAK BEHATZEN 
 
1) Nor zegoen gatazkan edo gaizki-ulertzean sartuta? 
2) Zeri buruzkoa izan zen? Azal ezazu zer gertatu zen. 
3) Zein faktorek izan zuen eragina komunikazio eragingarrian? 
4) Ondorengo taula bete ezazu pertsona bakoitzarentzako faktoreak 

deskribatzeko. 
 
TELEBISTA SAIOA: 
 
 Balioak Bereganaketak Hautemateak Komunikazio 

estiloa 
A pertsona 
 
 
 
 
 

    

B pertsona 
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HELBURUA 
Ikasleei aniztasunaren garrantzia ulertzen laguntzea, baita horrek haien 
bizitza nola aberasten duen ere. 
 
IRAUPENA 
40-50 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Paradisua espazioan" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Hasteko, haientzat aniztasuna zer den galdetu eta anima itzazu 

erantzun asko ematera. 
2) "Paradisua espazioan" eszena aurkeztu eta lan orrian egin beharrekoa 

azaldu. 
3) 4-6ko taldeetan ikasleek lan orria eztabaidatu behar dute, eman 

dituzten erantzunak eta 3. galderarako zerrenda bete dezatela. 
4) Taldeek "aniztasuna baloratzen" orriko bost ariketak beste ikasleekin 

konpartitu behar dituzte. Zerrenda desberdinen arteko antzekotasunak 
eta desberdintasunak apunta itzazu. 

5) (AUKERAN). Klasearekin eztabaidatu ideiak klasean edo eskolan 
inplementatzeko aukera. 

¶ (DBH eta BAT) ANIZTASUNA BALORATZEN 
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PARADISUA ESPAZIOAN (LAN ORRIA) 
 
Planeten arteko gerra bat dela eta, zu eta beste ehunka izaki espaziora joan 
behar izan duzue espazio-ontzi batean. Barruan, bost izaki espezie 
desberdin daude eta orokorrean ondo eramaten direla esan daiteke. Zuk 
geratzeko eta komunitate bat egiteko leku bat bilatzen duzun bitartean, 
paradisua dirudien planeta batera heldu zarete. Guztiok uste duzue leku 
hori primerakoa izango litzatekeela bizitzeko. Hala ere, argi dago ordura 
arte bertan bizi izan diren izakiak egon direla eta duela oso gutxi joan 
direla. Gehiago aztertzen duzue, eta lehen bertan bizi zirenen dokumentu 
bat aurkitu duzu. Garrantzitsua dirudi. Bertan azaltzen dute planeta hori 
utzi behar izan zutela komunitatea eraikitzean egindako akatsen ondorioz. 
Bukatzeko, bertan geratu eta zoriontsu izan nahi duten izaki guztiek jarraitu 
beharreko arauen berri ematen dute. Lehenengoa aniztasuna baloratzea da. 
 
Talde txikietan, honako hau eztabaidatu: 
 
1. Zure ustez, zer da "aniztasuna baloratzea"? 
 
 
2. Zure ustez garrantzitsua da? Zergatik bai? Zergatik ez? 
 
 
3. Aipa itzazu zuk planetako biztanle moduan aniztasuna baloratzeko 

egingo zenituzkeen bost gauza. 
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HELBURUA 
Ikasleei aniztasuna eta zapalketari buruzko gaiak ikuspuntu orokorrago 
batetik ulertzen laguntzea. 
 
IRAUPENA 
40-50 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Herri globala" orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleek gainetik irakurriko dute informazioa eta zalantzaren bat 

baldin badute, galdetzeko. 
2) Eztabaida presta ezazu honako galdera hauetan oinarrituta: 

– Zein desberdintasun dago zure Autonomia Erkidegoan eta herrian 
ikusten duzun errealitatearekin? 

– Zein sentimendu eta erreakzio eragin dizu irakurgaiak? 
– Hemen aurkeztutakoak, nola eragin dezake gizakien arteko 

gatazka? Eta taldeen artekoa? 

© (BAT) HERRI GLOBALA 
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HERRI GLOBALA (INPRIMAKIA) 
 
Munduko populazioaren eredua adieraziko lukeen 100 pertsonako talde bat 
honela osatuko litzateke: 
 
– 57 asiar 
– 21 europar 
– 14 ipar-amerikar eta hego-amerikar 
– 8 afrikar 
– 70 pertsona kolorekoak izango lirateke eta 30 zuriak 
– 30 kristauak izango lirateke eta 70 beste erlijio batzuetakoak 
– Aberastasunaren %50 sei pertsonen eskuan egongo litzateke 
– 70k ezin izango lukete irakurri 
– 80 maila baxuko etxeetan biziko lirateke 
– pertsona bakarrak izango lituzke unibertsitateko ikasketak. 
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HELBURUA 
Ikasleek komunikazio eragingarriari buruz duten ezagupena aurreko 
ikasgaiekin aldatu denentz zehaztea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Arkatza eta papera. 
Ikasle bakoitzak "Komunikazio eragingarria zehazten I" jardueran 
komunikazio eragingarriari buruz egindako definizioa berreskuratu behar 
du. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasle bakoitzak komunikazio eragingarriari buruzko beste definizio 

bat idatzi behar du. 
2) Aurretik idatzita zutenarekin alderatu behar dute. Zertan aldatu da? 

Zergatik? 
3) Guztiek entzun eta eztabaidatu behar dituzte definizioak. Eztabaida 

itzazue egon diren aldaketak. 
4) Eztabaidaren ondoren, ikasleek komunikazio eragingarria egoteko 

bost elementu garrantzitsuenak zeintzuk diren identifikatu behar dute. 
Klasean horma-irudi handi bat ipiniz egin daiteke. 

 

¶ (BAT) KOMUNIKAZIO ERAGINGARRIA ZEHAZTEN II 
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5. KAPITULUA 
 

KOMUNIKAZIO ERAGINGARRIRAKO TREBETASUNAK 
 
 
 
5.1. SARRERA 
 
Aurreko kapituluan komunikazio prozesua eta bere kalitatean eragiten 
duten alderdiak ikusi genituen. Era berean, komunikazio eragingarri 
baterako beharrezkoak diren jarrerak berrikusi genituen eta balio kulturalek 
komunikazioan duten papera ikusten hasi ginen. Komunikazioaren 
ezagutza orokorrak ez du ziurtatzen pertsona ondo komunikatzeko gai 
denik. Helburua ezagutza hori hobetzea eta aldaketa iraunkorrak eragingo 
dituzten jokabide zehatzetan islatzen ikastea da. Arrazoi horregatik 
komunikatzeko teknika eta trebetasunak ezagutzea garrantzitsua da. Era 
berean, beste kultura eta talde batzuetako oinarri diren balioak hobeto 
ezagutu behar ditugu. Kapitulu honetan eragingarritasunez komunikatzeko 
teknika frogatu batzuk aztertuko ditugu.  
 
 
 
 
 
 
 
5.2. KOMUNIKATZEKO OZTOPOAK 
 
Komunikatzeko trebetasunak ikasteko modu on bat eragingarriak ez diren 
jokabideez ohartzea da, hau da, komunikazioa oztopatzen duten jendearen 
ekintzak identifikatzea.  
Garrantzitsua da ikasleek identifikatu nahi izatea komunikazioa zailtzen 
dituzten ekintza edo elementu zehatzak. Garrantzitsua da, halaber, 
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desberdintasun kulturaletan oinarritutako oztopoak aztertzea. Ikasleek 
elkarrekin zerrendak egin behar dituzte eta zailtasun desberdinek haiengan 
zer-nolako eragina duten eztabaidatzera animatu behar dira. Erakargarriena 
ikasle taldea komunikazioari buruz, orokorrean ulertuta, duen ikuspegia 
zabaltzen ikustea da. Honen bidez, frogatu egiten da aurkitzen dituzten 
zailtasun asko ez direla haienak bakarrik edo ez ohikoak. Irakasleentzat 
gidalerroa izan daiteke hurrengo taula, traba ohikoenak laburbildu eta 
adibideak ematen dituelako. 
 
Komunikaziorako trabak1 
 
AGINTZEN:  ...egin behar duzu. ...egin beharko zenuke. 
MEHATXATZEN: Zuk... egin ezean, orduan... Hobe zenuke... edo bestela... 
PREDIKATZEN: ...zure eginbeharra da. ...egin beharko zenuke. 
 ...egin behar duzu. 
IRAKASTEN: Hemen erratu zara...  Ohartu behar zara... 
ERANTZUNETAN: Nik... egingo nuke. Zuretzat hobe izango zen... 
ERAGITEN 
EPAITZEN: Gaiztoa, nagia... zara. Ilea luzeegia daukazu... 
ZURITZEN: Hobeto sentituko zinateke... Ez dago hain txarto... 
DIAGNOSTIKATZEN:Atentzioa lortu besterik ez duzu nahi... 
 Nik badakit zer behar duzun... 
ERREGUTZEN: Zergatik? Zer? Nola? Noiz? 

                                                 
1 Giza Garapenerako Zentroak 1980an egindako materialetan oinarrituta. 
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5.3. ENTZUTE AKTIBOA 
 
Komunikatzeko trebetasunak irakastea korapilatsua izan daiteke. Are 
zailagoa da kultura anitzeko ikuspegi batetik irakastea. Ikasleek ez dute oso 
zintzotzat epaituko ez den teknikarik ikasi nahi. Indar gehiagorekin 
erantzungo dute nolabait, lengoaia edo intentzioaren bidez, haien balio 
kulturalak ezeztatzen dituzten trebetasunak irakatsiz gero. Trebetasunak 
garrantzitsuak dira, baina are gehiago da jarrera harkorra. Ikasleek jakin 
behar dute irakasten zaizkien tekniken atzean zein balio eta helburu 
dagoen, eta haien komunikazio estilo eta balioen arabera erabiltzen irakatsi 
beharko litzaieke. 4. kapituluan kulturen arteko harremanak eratzeko 
prozesua gidatzen dituzten printzipio batzuk proposatu genituen. Besteekin 
komunikatzen garenean printzipio horiek adierazteko modu bat "entzute 
aktiboa" da. 
Entzute aktiboa besteen pentsamendu, sentimendu eta esperientziak 
ezagutzea, hau da, enpatia eskatzen duen erantzuteko modua da. Horrek 
frogatzen du, entzuleak igarri bezala, komunikazioa ez dela norabide 
bakarrean gauzatzen eta esaten dena entzun eta ulertzea merezi duela. 
Parte-hartzaile biei beren balio eta komunikazio estiloei buruzko 
informazioa aldatu eta ulertzeko aukera ematen die, bai hitzaren bidez bai 
modu ez hitzezkoan. Enpatia eta begirunea erakusten denean, eta epaitzen 
ez denean, pertsonek hitz egiten jarraitu nahi dute, eta hobeto sentitzen dira 
beren pentsamendu eta sentimenduak adierazten. 
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5.4. ENTZUTE AKTIBO BATERAKO ARAUAK 
 
Hurrengo gida oso lotuta dago 4. kapituluan eztabaidatutako kulturen 
arteko komunikazioaren hastapenekin: 
1) Enpatizatzea. Bestearen sinismen, sentimendu eta esperientziekiko 

interesa izaten ahalegintzea.  
2) Ez hitzezko jokabideak ulertzen eta onartzen dituzula erakustea: 

ahotsaren tonua, aurpegiaren adierazpenak, keinuak eta jarrerak. 
3) Ez etetea. Aholkuak ematea eta iradokizunak egitea saihestu beste 

pertsonak argi eta garbi eskatzen ez baditu. 
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5.5. ENTZUTE TEKNIKAK 
 
Entzute aktiboa zaila da atentzioa jartzea eskatzen duelako, baita iritzi, epai 
eta emozio gogor eta muturrekoak eragiten dituzten egoeren aurrean 
objektibizatzea ere. Gainera, besteen balio, premia eta sentimenduetan 
arreta ipini behar da, eta horiek askotan heziketa kulturalean oinarrituta 
daude. Komunikazio on baten alderdi asko bezala, teknika hauek erabil 
daitezke eta gizabanakoak aldaketa emankor baten partaide izatea onartu 
beharko luke. 
Ondoren trebetasunen, berezkoak zein ikasiak, laburpen bat egingo dugu. 
Orokorrean, guztiek jarraitzen dituzte arestian aipatutako arauak, baina ez 
dute zertan arau guztiak jaso eta kulturatik kulturara erabiltzeko modua 
desberdina izan daiteke. Adibideek autoreen komunikazio kulturala islatzen 
dute ezinbestean. Kapitulu honen jardueretan ikasleek haien komunikazio 
estiloetan beretan ikasiko dituzte teknikak. 
 
Animatzea: 
Teknika honek termino neutralak eta kultura aldetik egokia den lengoaiaren 
gorputza erabiltzen du, interesa adierazteko eta hizlaria hizketan jarraitzera 
animatzeko asmoz. Eragingarria izateko entzulea esaten ari dena entzuteko 
eta ulertzeko prest egon behar du. Adibidez: 
"Mesedez, honetaz zerbait gehiago esango al zenidake?" 
 
Argitzea: 
Argitzea "nahastea kentzea" da eta esaten ari dena ulertzeko beharrezko 
informazioa biltzen laguntzen du. Hau bereziki garrantzitsua da gure 
ikuspegi kulturalean bakarrik oinarritutako konklusio arinak egiten 
ditugunean. Galdera horiek irekiak eta begirunearekin egindakoak izan 
behar dute, horrela jendea ez da desafiatuta sentituko eta ez du pentsatuko 
muturra sartzen ari zarenik. Kulturen arteko egoeretan trebetasun hori 
erabiltzerakoan, beste pertsonaren mugekin kontuz ibili behar da eta 
errespetatu egin behar dira. Zure galderak txarto ulertu badira, saia zaitez 
zure helburua eta begirunea erakusteko nahia agertzen. Hona hemen 
argitzeko adibide batzuk:  
"Nola jokatu zenuen gatazka gertatu zenean?" 
"Zenbat iraun zuen egoera horrek?" 
"Lagunak izan al ziren iraganean?" 
 
Errepikatzea: 
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Errepikapena norberaren hitzekin besteak esan dituen pentsamendu eta 
ideia garrantzitsuenak adierazteko erabiltzen da. Honek erakusten du 
besteak esan duena entzun eta ulertu duzula. Gainera, esanahia eta entzun 
duzunaren interpretazioa egiaztatzeko aukera ematen du. Trebetasun hori 
ondo eta tinko erabiliz gero, entzule moduan suposaketak egitea saihestu 
ahal izango duzu. Adibideak: 
"Orduan zuk arazoa horrela ikusten duzu?" 
"Beraz, zure gurasoengan konfiantza gehiago izatea gustatuko litzaizuke, 
ezta?" 
 
Islatzea: 
Islatzeak frogatu egiten du esan denaren atzean dauden sentimenduak 
ulertzen dituzula. Islatzearen bidez hitz egiten ari denak sentitzen ari dena 
argi dezake, edo adierazten ari diren sentimenduak antzeman ditzake. 
Adibideak: 
"Lortu zenituen emaitzen ondorioz zapuztuta dirudizu." 
"Gertatu zenaren ondorioz oso haserre dirudizu." 
 
 
 
Laburbiltzea: 
Informazio guztia –ekintzak eta sentimenduak– bilduta, laburpenak 
informazio guztia eman izana ziurtatzen lagun dezake hizlaria. Era berean, 
laburtzeak zuzentzeko edo zerbait gehitzeko aukera eman dezake. Baina 
trebetasun honetan bada egin beharreko ohar garrantzitsu bat. Kultura 
batzuetako pertsonek suposa dezakete entzuleak lehenengo momentuan 
esaten ari dena ulertzen duela. Errepikatu eta gero laburbiltzen badugu, 
baliteke zalantzan jartzea arreta jartzen ari garenentz. 
 
Baloratzea: 
Baloratzea hitz egiten ari denaren balio, ahalegin eta sentimenduak aintzat 
hartzen direla agertzen duen adierazpena da. Errepikatuz eta islatuz enpatia 
adierazten dugu bere pentsamendu eta sentimenduen ulertzearen bidez. 
Baliozkotzean bere esperientzien garrantzia aitortuz adierazten dugu 
enpatia. Adibideak: 
"Honetaz hitz egiteko eskaintzen duzun denbora eskertzen dut." 
"Amaieraraino heltzea gogorra izan behar da." 
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Kulturen arteko komunikazioaren ikuspegitik, teknika horren eta antzekoen 
helburu nagusiak hauexek dira: 
– Beste pertsona bat aho betean hitz egitera eta gurekin harreman 

emankor bat izatera animatzea. 
– Beste pertsonari gizabanako bezala diogun begirunea adieraztea. 
– Bere pentsamendu, sentimendu eta esperientziak ulertzeko egiten 

ditugun ahaleginen bidez enpatia erakustea. 
 
 
 
 
5.6. MEZU ARGIAK BIDALTZEA 
 
Entzute aktiboa komunikazio eragingarriaren ekuazioan parte hartzen duten 
elementuetariko bat besterik ez da; beste elementu garrantzitsu bat mezuak 
igortzea da. Entzutea bezain garrantzitsua da beste pertsonari informazio 
argia eskaintzea. Mezuak ematen diren erak tonua markatzen du eta, beraz, 
eginkizun garrantzitsua du gatazka egoera bat areagotu ez dadin. 
 
 
5.7. NI-MEZUAK 
 
Besteekin haserre gaudenean gertatu denaren errua leporatu edo intentzio 
txarra izatea egotzi ohi diegu. Esate baterako, Mirenek jakin du bere lagun 
Anek sekretu pertsonal bat zabaldu duela, eta eskolatik ateratzean aurre 
eman dio:  
"Lagun txarra zara. Beti txutxu-mutxuka zabiltza. Ezin duzu ezer isilik 
gorde!" 
Mirenek egindako leporaketetan arrazoi apur bat izan arren, Aneri horrela 
mintzatzean honek bere burua defendatzea baino ez du lortuko. Litekeena 
da Anek ere salaketak eginez aurka egin eta eztabaida biziagotzea. "Zu-
mezu"ak (horrela deituak beste pertsonari egozten diotelako errua) oso 
gutxitan hurbilduko ditu pertsonak gatazka konpontzeko. 
Mirenek "Ni-mezu" baten bidez errazago ulertaraziko dio lagunari bere 
kezka. "Ni-mezu" batekin hizlariak bestearen jokabidearekiko bere 
sentimenduak eta jokabide horrek zelan eragin dion deskribatu baino ez du 
egiten. Esaterako, Mirenek honakoa esan ziezaiokeen Aneri: 
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"Jakin nuenean zuk zabaldu zenuela nire gurasoak banatzen ari direla oso 
haserre sentitu nintzen, eta orain ezin dut zugan konfiantza izan, ezin baitut 
ziurtatu nik esaten dizudana beste inori esango ez diozunik." 
"Ni-mezu"ek eta "zu-mezu"ek oso eragin desberdina dute entzulearengan. 
Zu-mezu baten ondoren, ziur asko entzulea epaitua sentituko da, baita errua 
leporatu diotela ere, eta baliteke bere burua erasotik defendatzea. Horren 
ondorioz, ez du hizlariaren bertsioa ulertzeko aukera, are gutxiago 
gatazkatik zer ikas zezakeen pentsatzekoa. 
Ni-mezua hizlariak nahi, behar edo kezkatzen duen horretan oinarritzen da 
eta, beraz, entzulea nekez sentituko da epaitua. Horrela, hizlaria esaten ari 
dena entzuteko gai izango da. 
"Ni-mezu" formal batek hiru zati ditu. Zatiok honela hasten dira: 
"Zuk ...-nean" (Jokabide zehatza deskribatzea) 
"... sentitzen naiz" (Sentimenduak azaltzea) 
"...-lako" (Beste pertsonaren jokabideak zugan duen 
eragina deskribatzea) 
 
Adibidea: 
"Zuk liburuak eskatu eta garaiz itzultzen ez dizkidazunean zapuztuta 
sentitzen naiz ezin dudalako nire lana bukatu." 
Jende askok aukerako laugarren pausu bat erabiltzen du nahi edo behar 
duena adierazteko. Horrek batzuetan argitasuna gehituko du, baina askotan 
hizlaria jarrera batean itxiko da eta beste pertsona bere burua defendatzera 
behartuta sentituko da. 
Praktikan ni-mezu bat eraikitzea egoeraren eta hizlariaren komunikazio 
estiloaren araberakoa izango da. Garrantzitsua da gogoratzea ni-mezuak 
hizlariarengan oinarritu eta sentimenduak deskribatu behar dituztela, eta ez 
entzulea epaitu. 
Kapitulu honetan ikasleek ni-mezuak eta zu-mezuak bereizten ikasiko dute 
eta horietariko bakoitzak entzule eta elkarrizketan duen eragina 
esperimentatuko dute, balizko egoeretan eta gero haien bizitzako gatazka 
egoera batean praktikatuz. 
 
 
5.8. NI-MEZUAK TESTUINGURUAN 
 
Baliteke ni-mezu bat erabiltzeko oinarrizko gakoa bere testuinguruan 
ulertzea izatea. Gatazka egoera gehienen konplexutasunak eta jokoan 
dauden emozioen intentsitateak besteari errua leporatzera eramaten 
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gaituzte, eta gure emozio eta beharrei buruz pentsatu aurretik errietan 
egitera. Horrek inplikatutako pertsona bakoitzarengan eragina du. Ni-mezu 
eragingarri baten bidez azaldu behar diren emozioak argitu eta esan egiten 
dira. Ni-mezuak hizlariarentzat eragingarriagoak dira entzulearentzat baino. 
4. kapituluan baieztatu genuen komunikatzean, gehienetan, aldi berean 
eman eta jaso egiten dugula. Beraz, hizlari eta entzulearen jarduerak 
harremanaren testuinguru zabalean ikusi behar dira, erantzunek etengabe 
bestearengan eragiten baitute. Ni-mezuen arrakastaren benetako froga 
komunikazioan parte hartzen duten pertsonengan duen eraginean datza. 
Mezua tonu positibo eta eraikikorrean igortzen bada, elkar ulertzera eraman 
ahal duen truke emankor bat erraz dezake. 
 
 
 
 
 
 
5.9. KULTUREN ARTEAN KOMUNIKATZEN 
 
Kapitulu honetan ikusiko ditugun komunikazio eragingarriari buruzko 
ideiak gidalerro eta trebetasun praktiko bezala ikusi behar dira. Hau 
bereziki egia da kulturen artean komunikatzen ari garenean. 4. kapituluan 
ikusten hasi bezala, lan horrek trebetasun eta gaitasun asko eskatzen ditu. 
Orekatsuak izaten desberdintasunak onartuko ditugu eta, aldi berean, gugan 
sinisten jarraituko dugu. Atentzioaren bidez besteen premia eta kezkak 
ulertuko ditugu eta, aldi berean, gugan sinisten jarraituko dugu. 
Atentzioaren bidez besteen premia eta kezkak ulertuko ditugu, eta gure 
malgutasunak diskurtsoa behar horietara egokitzen lagunduko digu. Ikusten 
ditugun trebetasunez gain (bai errepikatzea bai argitzea), informazioa, 
sentimenduak eta premiak eman, jaso eta argitzeko nahia beharrezkoa da. 
Komunikazio estiloei eta gainontzekoen balioei buruz dugun ezagutza 
erabiltzea ezinbestekoa da egoera desberdinetan komunikatzeko modua 
hobetzeko. Horrela, ikusten dugu trebetasun jakin batzuk, ni-mezuak, 
esaterako, ez direla kultura batzuetako pertsonekin eragingarriak. 
Komunikazio eragingarriaren helburua intuizio horiek hobetzea eta 
trebetasunak horien arabera erabiltzea da. 
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JARDUERAK 
 

5. kapituluko jardueren bidez ikasleek entzun eta hitz egiteko trebetasunak 
garatuko dituzte komunikazio eragingarri baterako, gatazka egoeretan zein 
ez. 
"Gako" jarduera bakoitza(¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera 
osagarriekin (© ikurra dutenak) batera dago. "Gako" jarduerak (nagusiak) 
ikasleek oinarrizko kontzeptuak ikasten dituztela ziurtatzeko gomendatuta 
daude. Jarduera osagarriak, berriz, aukerakoak dira eta praktika hobetzeko 
edota kontzeptu baten ikaskuntza indartzeko erabil daitezke. Jarduera 
bakoitzak aurkezteko beharrezko izango dituzun ariketa guztien, lan orrien, 
inprimakien eta irakurgaien kopia bat dakar. 
 
¶ (DBH eta BAT) Zergatik da entzutea garrantzitsua? 
Ikasleak entzule onak izateko motibatzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Entzuten versus aditzen 
Entzun eta aditzearen arteko desberdintasunak ulertzea. 
 
¶ (DBH) Robotaren ibilaldia 
Komunikazio argiaren garrantzia ulertzea. 
 
¶ (BAT) Lapurreta baten istorioa 
Norabide bakarrean gertatzen den komunikazioaren zailtasuna azaltzea eta 
entzutearen garrantzia azpimarratzea. 
 
© (DBH) Txokolatezko krema 
Norabide bakarrean gertatzen den komunikazioaren zailtasuna azaltzea eta 
entzutearen garrantzia azpimarratzea. 
 
 
© (BAT) Zure ametsetako etxea konpartitua 
Ez hitzezko komunikazioa eta taldean lan egiteko estiloak aztertzea. 
 
¶ (ESO eta BAT) Komunikazioa ilaratan 
Ikasleei komunikazio eragingarri eta ez eragingarrietako jokabideak 
desberdintzen laguntzea. 
 
¶ (ESO eta BAT) Entzute eszenak 
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Komunikazio eragingarri eta ez eragingarrietako jokabideen ulermena 
indartzea. 
 
¶ (DBH) Entzute aktiboaren arauak 
Entzute aktiboaren teknikak ikastea. 
 
¶ (DBH) Entzute aktiboa: praktikara eramatea 
Entzute aktiboaren teknikak praktikatzea. 
 
¶ (BAT) Entzute aktiboaren teknikak 
Entzute aktiboaren teknikak ikastea. 
 
¶ (BAT) Entzute aktiboaren hirukunak 
Entzute aktiboaren teknikak praktikatzea. 
 
© (BAT) Entzute aktiboaren tekniken aplikazioa 
Entzute aktiboaren tekniken praktika gehigarria. 
 
© (DBH) Zer esan dut? 
Errepikatzearen trebetasuna lantzea. 
 
© (ESO eta BAT) Entzute aktiboa: errepikatzea eta islatzea 
Entzute aktiboaren trebetasunak praktikatzea: errepikapena eta islapena. 
 
 
¶ (ESO eta BAT) Haserre hitzak 
Haserrearen aurreko erreakzioa eta sentimenduak aztertzea. 
Haserrea eragiten duten arrazoiak aztertzea. 
 
¶ (ESO eta BAT) Haserreari aurre egitea 
Betekizuna: Haserre hitzak. 
Besteen haserrea hartzeko eta baretzeko moduak praktikatzea. 
Entzute aktiboaren teknikak praktikatzea. 
 
© (DBH) Momentuko berotasunean 
Entzute aktiboaren erabilera gatazka egoeretan praktikatzea. 
Gatazka egoeretan haserrea baretzeko modu desberdinak aztertzea. 
 
¶ (BAT) Entzute aktiboa: Sentimenduei jaramon egitea 
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Pentsamenduak eta sentimenduak desberdintzea. 
Sentimenduek gatazkan duten zeregina ulertzea. 
Baieztapenen atzean dauden sentimenduak ulertzea. 
 
¶ (DBH) Sentimenduak identifikatzea 
Pentsamenduak eta sentimenduak desberdintzea. 
Gatazka egoeretan sentimenduak bereiztea. 
 
¶ (ESO eta BAT) Ni-mezuak eraikitzea 
Sentimenduak eta beharrak modu asertiboan adieraztea, eta ez mehatxuen 
bidez. 
 
© (ESO eta BAT) Ni-mezuen hirukunak 
Ni-mezuen erabilera eta gatazka egoeretan entzute aktiboa praktikatzea. 
 
 
© (ESO eta BAT) Gatazka egoerak 
Ikasleei ni-mezuaren zati desberdinekin praktikatzeko aukera ematea. 
 
© (BAT) Informazio eraikikorra itzultzea 
Komunikazio eragingarriaren trebetasunak erabiltzea informazio 
eraikikorra itzultzean. 
 
© (BAT) Entzute aktiboa/Mezu argiak 
Komunikazio eragingarriaren trebetasunak berrikustea eta praktikatzea 
entzute aktiboan eta mezu argiak igortzean. 



13  5. kapitulua 

 

 
HELBURUA 
Ikasleak entzule onak izateko motibatzea. 
 
IRAUPENA 
5-10 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
Ikasleei hurrengo galdera egin: Egun batez entzuterik ez bazenu zer 
galduko zenuke? 
Honako hau jasotzen dituzten erantzunak lortzen saia zaitez: 
– Informazioa lortzea (norbaitek zorrozkailua non dagoen esan dizu). 
– Ikastea (zerbait nola egiten den). 
– Norbaitek behar duena ulertzea (adibidez, ume bat zaintzea). 
– Norbait nola sentitzen den ulertzea (zure laguna hunkituta dago txakur 

berria daukalako). 
– Ondo pasatzea (musika, telebista, zinea). 
– Behar duzuna jakitea. 
– Gustuko duzun norbaitekin jardutea eta intimatzea (arazoak, jolasak, 

etab.). 
– Arrisku batetik defendatzea (kalea zeharkatzean bozina-hots bat). 
 

¶ (DBH eta BAT) ZERGATIK DA ENTZUTEA GARRANTZITSUA?
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HELBURUA 
Entzun eta aditzearen arteko desberdintasunak ulertzea, eta benetan nola eta 
noiz aditzen dugun ezagutzen hastea. 
 
IRAUPENA 
15 minutu. 
 
MATERIALAK 
Arbela edo paper zati bat. 
 
PROZEDURAK 
1) Ikasleei galdetu entzun eta aditzearen artean desberdintasunak dauden 

ala ez. Eska iezaiezu desberdintasuna zein den esateko. Haien 
erantzunekin zerrenda bat egin arbelean ala paper batean. 

 (adibidez: atentzioa jartzea, esaten ari zena ulertzea, etab.) 
2) Entzun eta aditzearen arteko desberdintasunari buruzko adibide batzuk 

aipatu. Ikasleak "entzun" dezake neska batzuk kanpoan jolasten ari 
direla, baina ez daki zer esaten ari diren ez baldin badu horretan 
atentzioa jartzen eta "aditzen". 

3) Ikasleentzat maiz gertatzen den adibide bat hurrengo gidoian daukagu. 
Ozenki irakurri eta gero galde iezaiezu zenbati gertatu zaien: 

 "Zure amari edo aitari esan zenion egun horretan eskolatik beranduago 
itzuliko zinela. Eskola ondoren zure lagun onenenaren etxera, kirola 
egitera edo zinemara joatea pentsatuta zeneukan. Hori azaldu 
zenuenean beste zerbaitetan zebilen, esaterako, harrikoa egiten edo 
telebista ikusten, eta "ondo zela" erantzun zizun. Etxera berandu iritsi 
zinenean arazo bat aurkitu zenuen: zure ama edo aita haserre edo 
kezkatuta zegoen. Esan zenuena entzun zuen baina ez zuen benetan 
aditu eta, beraz, ez zuen gogoratzen zure asmoei buruz esan zeniona.  

4) Norbait aditzen ari dela pentsatzeak arazo bat sor dezake, aurreko 
egoeran bezala, benetan entzuten baino ez badago. Horri buruzko 
elkarrizketa bat gidatu. 

5) Norbaiti zerbait garrantzitsu esatean ikasleek adituak direla 
ziurtatzeko dituzten moduen ideia jasa: gurasoei eskatu harrikoa 
uzteko, edo berak bukatu arte itxaron; iragarkietan telebistaren 

¶ (DBH eta BAT) ENTZUTEA VERSUS ADITZEA 
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bolumena jaitsi, edo, hobeto, telebista amatatu; ohar bat idatzi; 
egunean zehar zure planak gogorarazteko deitzea. 



16  5. kapitulua 

 

 
HELBURUA 
Komunikazio argi baten garrantzia ulertzea. 
 
IRAUPENA 
15 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bufanda bat edo maskara moduan erabil daitekeen beste oihal zati bat. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasle bi aukeratu klasearen aurrera joateko. 
2) Azal iezaiezu ikasle bat robota izango dela eta bestea robotaren jabea. 

Azal ezazu, halaber, robotaren eginbeharra jabearen aginduak orpoz 
orpo betetzea dela. 

3) Robotarena egingo duen ikasleari begiak estali. Jar ezazu aulki bat 
(edo beste objektu handiagoren bat, objektu egonkorren bat) klasearen 
aurrealdean, robotarengandik distantzia batera. 

4) Azal ezazu jabeak hainbat agindu emango dizkiola robotari aulkira 
heltzeko. Robotak agindu bakoitza astiro eta nahita egingo ditu, 
makina bat bezala. 

5) Ariketa behin baino gehiagotan egin, ikasle desberdinek robotaren rola 
zein jabearena egiteko. 

6) Robotaren jabeari galdetu: Pentsatzen zenuena baino errazagoa ala 
zailagoa izan ahal da robota aulkira helaraztea? Zerk egin du zail? Eta 
zerk erraz? 

7) Klasearekin eztabaidatu: Zer egin zuen jabeak robotari aginduak 
betetzen laguntzeko? Zer egin zuten biek aginduak betetzea zailtzeko? 

¶ (DBH) ROBOTAREN IBILALDIA 
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HELBURUA 
Norabide bakarrean gertatzen den komunikazioaren zailtasuna irudikatzea 
eta entzutearen garrantzia azpimarratzea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Lapurreta baten istorioa" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Entzule onak direla uste duten hiru boluntario eskatu katean egiten 

den istorio zatia egiteko. Boluntarioak batetik hirura izendatu eta 
klasetik ateratzeko eskatu. 

2) "Lapurreta baten istorioa" orriaren kopiak banatu. 
3) Lapurretaren istorioa gainetik irakurri klasearekin. Jarduera azal 

ezazu: 
 1. boluntarioa eskatu eta irakasleak lapurretaren istorioa irakurriko 

dio. 
 Ondoren, 2. boluntarioa deitu eta 1.ak buruz kontatuko dio istorioa. 
 Gero, 3. boluntarioa deitu eta 2.ak istorioa buruz kontatuko dio. 

Azkenik, 3. boluntarioak klaseari istorioa errepikatuko dio. 
4) Azal iezaiezu jarduera hasten denean boluntario bakoitzak egiten 

dituen aldaketak apuntatu behar dituztela. 
5) Boluntarioek bukatzen dutenean, berriro irakurri istorioa ikasle 

guztien aurrean. 

¶ (BAT)LAPURRETA BATEN ISTORIOA 
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6) Hiru boluntarioei galdetu: 
– Nola sentitu zara mezua gogoratzen saiatu zarenean? 
– Zerk egin du erraz ala zail mezua gogoratzea? 

 Klaseari galdetu: 
– Nola aldatu da mezua? 
– Zerbait garrantzitsu esan gabe geratu al da? 
– Zerk erraz ziezaiekeen boluntarioei mezua gogoratzen? 
– Zer egin daiteke komunikazio argi bat lortzeko? 
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LAPURRETA BATEN ISTORIOA (LAN ORRIA) 
 
Mezua: 
 
Mesedez, arretaz entzun ezazue ospitalera joan behar dudalako berehala. 
Izkinako gasolindegitik poliziari deitu diot. Hemen itxaron eta lapurreta 
konta iezaiezue. Joxeren burdindendara sartzear nengoela tipo bat korrika 
irten da eta ia bota nau. Poltsa zuri bat zeraman eta ezkerreko eskuan 
pistola bat zeramala ematen zuen. Maukarik gabeko Levi's jaka bat, 
eskoziar oihaleko alkandora berde eta urdina eta praka bakero urdinak 
belaunean zulo bat zutela zeramatzan jantzita. Hanka meheak eta tripa 
handia zituen. Burdin harizko betaurrekoak eta zapatila gorriak zeramatzan. 
Burusoila zen eta bibote marroia zuen, metro bat eta laurogei zentimetro 
inguru eta hogeita hamar bat urte izango zituen. 
 
Argibideak:  
Istorioa errepikatzen den bakoitzean apuntatu zer ez den aipatu, zer gehitu 
eta zer aldatu den aurreko istorioarekiko. 
 
Lehenengo boluntarioa: 
 
 
 
Bigarren boluntarioa: 
 
 
 
Hirugarren boluntarioa: 
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HELBURUA 
Norabide bakarrean gertatzen den komunikazioaren zailtasuna azaltzea eta 
entzutearen garrantzia azpimarratzea. 
 
IRAUPENA 
Ordu bete. 
 
MATERIALAK 
Ikasle bikote bakoitzeko: 
Bote bat Nocilla 
Bikote bakoitzaren Nocilla sartzeko bote txikiak. 
Barra 2 ogi 
Maskara 1 
Aizto 1 
Paper-erroiluak (garbitzeko) 
 
PROZEDURA 
1) Klasea bikoteetan banatu; bati mezulari rola eman eta besteari 

entzulearena. 
2) Entzuleei begiak estali. 
3) Materialak mahaian edo mahaietan jarri. 
4) Ikasleei esan jardueraren helburua nocilla sandwich bat bost 

minututan prestatzea dela. 
5) Arauak azaldu: 

– Igorleek hitz egin dezakete baina ezin dute ezer ukitu. Eskuak 
bizkarrean lotuta izan behar dituzte. 

– Entzuleek ezin dute ezer esan, ezta ikusi ere. Arretaz entzun 
behar dute mezularien aginduak betetzeko. 

© (DBH) TXOKOLATEZKO KREMA 
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6) Ikasleei esan noiz hasi eta noiz bukatu behar duten. 
7) Garbiketa. 
8) Ariketa eztabaidatzen duzuen bitartean, sandwichak eskaini jan nahi 

dutenei. 
 
EZTABAIDA 
Igorleentzako galderak: 
1) Zeintzuk izan dira gauzarik zailenak aginduak ematean? Zergatik? 
2) Ariketa egiten zenuten bitartean, nola konpondu dituzue oztopoak? 
3) Nola sentitu zara ariketa egiten zenuten bitartean? 
4) Lortu al duzue helburua zuk eta zure lankideak? 
5) Zein da ariketa honekin ikasi duzun gauzarik garrantzitsuena? 
6) Zerbait gehiago aurkitu al duzu? 
 
Hartzaileentzako galderak: 
1) Zeintzuk izan dira entzuteko izan dituzun hiru oztopoak? 
2) Beste biderik aurkitu al duzu oztopo horiek saihesteko? Baietz 

erantzun baduzu, nola? 
3) Nola sentitu zara ariketa egiten zenuten bitartean? 
4) Lortu al duzue helburua zuk eta zure lankideak? 
5) Zein da ariketa honekin ikasi duzun gauzarik garrantzitsuena? 
6) Zerbait gehiago aurkitu al duzu? 
 
ALDAKETA 
Ogia, aiztoa eta Nocilla aurrean dituzula esaiozu klaseari Nocilla sandwich 
bat nahi duzula, baina zuk ez duzula inoiz bat ikusi edo ez dakizula egiten. 
Goitik behera bete itzazu haien aginduak, haiek agindu zehatzak eman 
behar izateko. 
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HELBURUA 
Ez hitzezko komunikazioa eta elkarrekin lan egiteko estiloak aztertzea. 
 
IRAUPENA 
30-40 minutu. 
 
MATERIALAK 
Orriak, arkatzak eta margoak ikasle bakoitzarentzat. 
 
PROZEDURAK 
1) Egizu ikasleek beren ametsetako etxea irudikatzea. Utz iezaiezu 

zehaztasunen bat irudikatzeko denbora. (Oharra: Irakasleak animatzen 
ditugu jarduera zati hau erosoen duten eran egitera.) 

2) Klasea bikoteetan banatu eta marrazteko materiala eman. 
3) Bikote bakoitzak ametsetako etxe konpartitu bat irudikatuko du, 

ondorengo arauak betez: 
a. Nork bere ametsetako etxearekin pentsatu. 
b. Ez hitz egin. 
c. Aldi bakoitzean batek marra bat egingo du. 

4) Eztabaidatzeko galderak: 
a. Nola sentitu zara hasieran? 
b. Nola aldatu dira zure sentimenduak irudia egin ahala? 
c. Zein desberdintasun dago hasieran zenuen ideia eta bukaerako 

emaitzaren artean? 
d. Nola sentitzen zara irudiarekiko? 
e. Nola egin duzue lan zure lagunak eta zuk, elkarrekin ala ez? 
f. Zer egin duzue lana aurrera ateratzeko? 

© (BAT) ZURE AMETSETAKO ETXEA KONPARTITUA 
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HELBURUA 
Ikasleei komunikazio eragingarri eta ez eragingarrietako jokabideak 
desberdintzen laguntzea. 
Entzute jokabideetan dauden kultura desberdintasunei buruzko kontzientzia 
garatzea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
Paper handi bat eta arkatzak. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei bi ilaratan jartzeko esan, pertsona bakoitza beste baten aurrean 

geratuko da bikoteak osatuz. Ilara bateko ikasleak "hizlariak" izango 
dira eta bestekoak "entzuleak". Ariketa errepikatu egingo dela 
jakinarazi. 

2) "Hizlariei" esan bi minutuz hitz egin behar dutela interesatzen zaien 
gai bati buruz (esaterako, ikusi zuten film edo telebista saioren bat, 
edo izan zuten arazoren bat). 

3) "Entzuleak" aparte eraman eta esan iezaiezu ariketaren lehen zatian 
ahal den gutxien entzun behar dutela. Bigarren zatian, modu 
naturalean entzun beharko dute, gai diren moduan. 

4) Jar itzazu ikasle ilara biak aurrez aurre. Zuk seinale bat egiterakoan 
ariketaren lehenengo zatia hasi behar dute. Gelditzeko esan minutu eta 
erdi ostean. 

5) "Hizlariei" galdetu: 
a. Aditua sentitu zara? 
b. Zer egin dute "entzuleek" aditua izan ez zarela sentiarazteko? 

 Ikasleen erantzunak orri batean apuntatu eta "entzute ez eragingarria" 
izenburua ipini. 

¶ (DBH eta BAT) KOMUNIKAZIOA ILARATAN 
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6) Ariketaren bigarren zatia gidatu. Minutu eta erdiren ostean ariketa 
gelditu eta "hizlariei" galdetu: 
a. Aditua sentitu al zara oraingoan? 
b. Horrela bada, zein jokabide zehatzek eraman zaituzte ondorio 

horretara? 
 Ikasleen erantzunak orri batean apuntatu eta "entzute 

eragingarria" izenburua ipini. 
7) Gorde ezazu zerrenda "Entzutearen Eszenak" jardueran erabiltzeko. 
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HELBURUA 
Entzute eragingarri zein ez eragingarrietako jokabideen ulermena indartzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Komunikazioa ilaratan" jarduerako "entzute eragingarria" eta "entzute ez 
eragingarria" zerrendak. 
Papera. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleek hiruko edo lauko taldeetan jarri eta talde bakoitzean entzute 

ez eragingarriko jokabide bat edo bi aukeratu. Talde bakoitzak eszena 
bat antzeztu behar du, jokabideak eta horien eraginak erakusteko. 

2) Taldeei eska iezaiezu eszena "eragingarri" zerrendako jokabideak 
erabiliz berregin dezatela. Horrela, entzute eragingarriari buruz duten 
ikuspuntua agertuko dute. 

3) Horretan eta 4. kapituluko jardueretan oinarrituta klaseak zerrenda bat 
egin behar du entzute eragingarriaren bost gidalerrorekin. 

4) Gorde itzazu "Entzute eragingarrirako gidalerroak" hurrengo 
jarduerarako: "Entzute aktiborako gidalerroak". 

¶ (DBH eta BAT) ENTZUTE ESZENAK 
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HELBURUA 
Entzute aktiboaren teknikak ikastea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Entzute aktiborako gidalerroak" inprimakia. 
"Entzutearen eszenak" jarduerako "Entzute eragingarrirako gidalerroak" 
zerrenda. 
Papera eta arkatzak. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei esan deskribatzen egon diren entzute eragingarriko zenbait 

jokabide, jendea entzuteko modu berri baten zati direla, "entzute 
aktiboa" izenekoa. Entzute aktiboak norbaitek esateko daukana eta 
nola sentitzen den hobeto entzuten laguntzen digu. Garrantzitsua dena 
ulertzea eta gogoratzea errazten digu. Era berean, hitz egiten ari denari 
ondo sentitzen laguntzen dio, badakielako norbait bera aditzen eta 
ulertzen dagoela. 

2) Inprimakia banatu eta horman "Entzute Eszenak" jarduerako "Entzute 
eragingarrirako gidalerroak" zerrenda jarri. 

3) Ikasleei eskatu zerrenda biak konparatzeko. Ikasleei galdetu: Zein da 
antzekotasuna? Zein da desberdintasuna? 

4) Zerrendak paper handi batean finkatu eta "Entzute aktiborako 
gidalerroak" izenburua ipini. 

5) Ikasle bat aukeratu zure kidea izan dadin eta bi minutuko eszena labur 
bat egin ezazue trebetasun horien erabilpena erakusteko. Lagun batek 
(ikasleak) beste bati (irakasleari) arazo baten inguruko aholkua 
eskatzen dio. Entzuleak entzute aktiboaren teknikak erabili beharko 
lituzke eta aholkurik ez eman. 

6) Ikasleek asmatu behar dute entzute aktiboaren zein gidalerro erabili 
duzun. 

¶ (DBH) ENTZUTE AKTIBORAKO GIDALERROAK 
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ENTZUTE AKTIBORAKO GIDALERROAK (INPRIMAKIA) 
 
1) Saia zaitez ulertzen beste pertsona zer esaten ari den eta nola sentitzen 

den horrekiko. 
2) Ulermena eta onarpena erakutsi ez hitzezko jokabideen bidez: 

– ahotsaren tonua 
– aurpegiaren adierazpenak 
– keinuak 
– jarrerak 

3) Pertsonaren pentsamendu eta sentimendu garrantzitsuenak errepikatu. 
Zure hitzekin egiten saia zaitez. 

4) Ez eten eta ez eman aholku edo iradokizunik. Ez aipatu zuk bizitako 
antzeko sentimendu edo arazorik. 

5) Neutrala izan zaitez. Ez egin ez alderdi baten ez bestearen alde. 
6) Galdera irekiak egin beste pertsona zerk kezkatzen duen hobeto 

ulertzeko. 
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HELBURUA 
Entzute aktiboaren teknikak praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
Klase bat. 
 
MATERIALAK 
Aurreko ariketako "Entzute aktiborako gidalerroak" zerrenda. 
"Istorio pertsonalaren txartelak" inprimakia. 
"Entzute aktiborako gidalerroak" behatze orria. 
 
PROZEDURA 
1) Aurreko ariketako "Entzute aktiborako gidalerroak" zerrenda horman 

ipin ezazu. "Istorio pertsonalaren txartelak" inprimakitik istorio 
pertsonalen txartel multzoak egin itzazu (lau ikasleko talde bakoitzeko 
txartel multzo bat). "Entzute aktiborako gidalerroak" behatze orriaren 
20 kopia egin. 

2) Ikasleei esan ariketa honetan lehen eztabaidatutako entzute aktiborako 
gidalerroak praktikatzeko aukera izango dutela. 

3) Klasea lauko taldeetan banatu. Talde bakoitzean ikasleek txandaka 
istorioko narratzailearen, entzulearen (2) eta behatzailearen rola bete 
beharko dituzte. Eska iezaiezu lehenengo txandarako rolak 
aukeratzeko. 

4) Narratzaileei txartel multzo bat eman eta txarteletan deskribatzen den 
eszenatokiaz minutu eta erdiz hitz egin behar dutela esan. 

5) Entzuleei behatze orri bat eman eta ariketak iraun artean nola erabili 
behar duten erakutsi. Haien egitekoa entzuleei feedbacka ematea da, 
ondo entzun ote duten adierazteko. Inprimaki beteak gogoraraziko die 
haiek ikus eta entzun zutena. 

6) Entzuleei esan horman dituzten gidalerroak erreferentzia bezala hartu 
eta narratzaileak hizketan dauden artean praktikatzeko. 

7) Zuk seinale bat egiterakoan narratzaileek hizketan hasi beharko dute. 
Minutu eta erdiren ostean deitu itzazu eta ondorengo galderetako 
batzuk, edo guztiak, egin: 

 Hizlariarentzako galderak: 

¶ (DBH)  ENTZUTE AKTIBOA: PRAKTIKARA ERAMATEA 
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– Zer egin du entzuleak gehiago hitz egitera animatu zaituena? 
– Gehiago ez hitz egitera bultzatu zaituen zerbait egin al du 

entzuleak? 
– Nola sentitu zara eztabaidaren bukaeran? 
– Zer egin du entzuleak zuretzat bereziki erabilgarri dena? 

 Entzulearentzako galderak:  
– Zerk egin dizu entzutea zail edo erraz? 
– Zeintzuk teknika izan dira zuretzat erabiltzeko errazenak? Eta 

zailenak? 
– Entzute aktiborako zein gidalerro gustatuko litzaizuke gehiago 

praktikatzea? 
8) Behatzaileei eskatu hartu dituzten oharren feedbacka emateko 

entzuleei.  
9) Ikasleek rolak aldatu behar dituzte eta ariketa gutxienez beste behin 

errepikatu. 
10) Ikasleei gogoratu entzute aktiboa trebetasun bat dela eta praktika asko 

eskatzen duela. Haien lagun, senideko eta irakasleekin praktikatzera 
animatu. Eska iezaiezu norbait teknika hauek erabiltzen ikusten badute 
(telebistan, zinean edo bat-bateko elkarrizketetan), gogoratu eta 
klasearekin komentatzeko. Klaseari behin eta berriz gidalerroak 
komentatu. Hemendik aurrera guztiek entzute aktiboa erabili beharko 
lukete (baita nagusiek ere). Norbaitek ahazten badu, modu onean 
egokian gogorarazi. 
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ENTZUTE AKTIBORAKO GIDALERROAK (BEHATZE ORRIA) 
 
Ondorengo ekintza edo jardueren artean entzuleak egiten duena azpimarra 
ezazu (ikusten edo entzuten dituzunak): 
 
1) Beste pertsona esaten ari dena eta nola sentitzen den ulertzen 

ahalegintzen da. 
 

 
Zure lagunen aurrean kezkatuta 
egon zaren uneren bati buruz hitz 
egin. 
 

 
Pentsatu gabe jokatu zenuen eta 
gero damutu zinen uneren bati 
buruz hitz egin. 

 
Zerbait egiteko beldurra zenuen 
baina, dena den, egin zenuen uneren 
bati buruz hitz egin. 
 

 
Haserre bizian egon zinen uneren 
bati buruz hitz egin. 

 
Hartu behar izan zenuen erabaki 
zail bati buruz hitz egin. 
 

 
Gertatu zen zerbaitekiko sentitu 
zenuenak harritu zintuen uneren bati 
buruz hitz egin. 
 

 
Ustekabean lagun bat traditu edo 
botata utzi zenuen uneren bati buruz 
hitz egin. 
 

 
Bidegabe tratatua edo egin ez 
zenuen zerbait egotzi zizuten uneren 
bati buruz hitz egin. 

 
Zure umoreak egoera zail batetik 
ateratzen lagundu zizun uneren bati 
buruz hitz egin. 

 
Estuasun batean zegoen norbaiti 
laguntzeko benetan zaila zen zerbait 
egin zenuen uneren bati buruz hitz 
egin. 
 

ISTORIO PERTSONALEN TXARTELAK (INPRIMAKIA) 
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2) Ez hitzezko jokabideen bidez ulertzen eta onartzen duela adierazten 
du: 
– ahotsaren tonua 
– aurpegiaren adierazpenak 
– keinuak 
– jarrera 

 
3) Beste pertsonaren pentsamendu eta sentimendu garrantzitsuenak 

errepikatzen ditu. 
 
4) Ez du eten egiten eta ez du aholku edo iradokizunik ematen. Ez ditu 

aipatzen berak bizitako antzeko sentimendu edo arazoak. 
 
5) Neutrala da. Ez du ez baten ez bestearen alde egiten. 
 
6) Beste pertsona zerk kezkatzen duen hobeto ulertzeko galdera irekiak 

egiten ditu. 
 
7) Entzute ona agertzen duen beste jokabideren bat izan badu, deskriba 

ezazu. 
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HELBURUA 
Entzute aktiboaren teknikak ikastea. 
 
IRAUPENA 
Klase bat. 
 
MATERIALAK 
"Entzutearen eszenak" jardueran ikasleek egin duten "Entzute aktiborako 
gidalerroak" zerrenda. 
"Entzute aktiboaren teknikak" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Gidalerroen zerrenda horman jarri eta "Entzute aktiboaren teknikak" 

lan orria bana ezazu. 
2) Ikasleei esan orain arte deskribatu dituzten jokabide eragingarri batzuk 

"entzute aktiboa" deitutako ikuspuntu baten parte direla. 
3) Teknika guztiak berrikusi eta azaldu, ikasleek jokabide eragingarri 

bezala identifikatu dituzten horietatik hasita. Gero, gainontzeko 
teknikak azaldu. 

4) Ikasleek "Entzute aktiboaren teknikak" lan orrian adibideak bete behar 
dituzte. Adibideok klasearekin eztabaidatu. Teknika bakoitzeko 
zenbait adibide ikusten dituzuela ziurtatu. 

5) Azpimarra ezazu teknika hauek erabiltzeak ez duela esan nahi entzulea 
esaten ari denarekin ados dagoenik, baizik eta aditzen eta ulertzen 
duela. 

6) (AUKERAKOA) Ikasleek adibideak demostratzeko eszenak antzez 
ditzakete. 

 

¶ (BAT) ENTZUTE AKTIBOAREN TEKNIKAK 
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ENTZUTE AKTIBOAREN TEKNIKAK (LAN ORRIA) 
 
Beste pertsonari hitz egiten laguntzen dioten teknikak. 
 
Teknika Helburua Egin behar dena Adibideak 
 
Animatu 1. Interesa azaltzea 

2. Pertsona hitz egitera 
animatu 

Hitz neutroak erabili 
Ahots intonazio 
desberdinak erabili 

Argitu 1. Zuk eta zure solaskideak esan duzuena 
argitzea 

2. Informazio gehiago 
lortu 

Bukaera irekiko 
galderak egin 

Errepikatu  1. Beste pertsona esaten ari dena ulertzen 
duzula erakustea 
 

Oinarrizko ideia eta 
ekintzak errepikatu 

Islatu 1. Beste pertsonak sentitzen duena 
ulertzen duzula erakustea 

2. Beste pertsonari bere 
sentimenduak ulertzen 
lagundu 

Hizlariaren oinarrizko 
sentimenduak islatu 

Laburbildu 1. Aurrerakuntzak berrikustea 
2. Ideia eta sentimendu 
garrantzitsuak konpartitu

Adierazitako oinarrizko 
ideiak errepikatzen ditu, 
sentimenduak barne 

Baloratu 1. Beste pertsonaren sentimenduen eta 
esperientzien balioa erakustea 

Bere arazoen eta 
sentimenduen balioa 
onartu 
Bere ahalegin eta 
ekintzak preziatu 
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HELBURUA 
Entzute aktiboaren teknikak praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
50 minutu. 
 
MATERIALAK 
Aurreko jarduerako "Entzute aktiboaren teknikak" lan orria. 
"Entzute aktiboaren hirukunak" behatze orria. 
 
PROZEDURA 
1) Entzute aktiboaren teknikak berrikusi ikasleekin. 
2) Ikasleak hiruko taldeetan banatu: batek hitz egingo du, besteak 

entzungo du eta hirugarrenak behatuko du. 
 Hizlariek 4 minutuz interesatzen zaien zerbaiti buruz hitz egin beharko 

dute. Iradokizun batzuk: 
– Zure baitatik aldatzea gustatuko litzaizukeen zerbait. 
– Ikastea edo garatzea gustatuko litzaizukeen zerbait. 
– Inoiz izan duzun esperientziarik zail, ausart eta deserosoena. 

 Entzuleek entzute aktiboaren teknikak praktikatu beharko dituzte. 
 4 minutuak pasatutakoan denbora gelditu. 
3) Ikasleak talde txikietan banatu eta jarduera bost minututan egin. 

Denbora igaro ostean, behatzaileek hurrengo galderak egingo dituzte. 
 Hizlariari: 

– Nola sentitu zara? 
– Zer egin du entzuleak zu gehiago hitz egitera animatu zaituena? 
– Gehiago ez hitz egitera bultzatu zaituen zerbait egin al du 

entzuleak? 
– Nola sentitu zara eztabaidaren bukaeran? 
– Zer egin du entzuleak zuretzat bereziki erabilgarria dena? 
Entzuleari: 
– Zerk egin du entzutea zail edo erraz? 
– Zeintzuk teknika izan dira zuretzat erabiltzeko errazenak? Eta 

zailenak? 

¶ (BAT) ENTZUTE AKTIBOAREN HIRUKUNAK 
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4) Behatzaileak feedbackaren bidez benetan entzute aktiboaren teknikak 
nola erabili dituen azaldu ahal dio entzuleari. 

5) Ikasleei esan rolak aldatzeko eta guztiek rol guztiak egin arte 
errepikatzeko. 

6) Klaseari galdetu: 
– Zeintzuk dira entzute aktiboa erabiltzearen abantailak, bai 

hizlariarentzat bai entzulearentzat? 
 



36  5. kapitulua 

 
ENTZUTE AKTIBOAREN HIRUKUNAK (BEHATZE ORRIA) 
 
Hizlariaren eta entzulearen arteko eztabaidak iraun bitartean honako hau 
behatu: 
 
Entzute aktiboaren zein teknika erabili du entzuleak? 
 
Zer egin du entzuleak eragingarria izan dena? 
 
Zer egin zezakeen entzuleak beste modu batean? 
 
Denbora bukatutakoan hizlariari galdetu: 
 
– Zer egin du entzuleak gehiago hitz egitera animatu zaituena? 
– Gehiago ez hitz egitera bultzatu zaituen zerbait egin al du entzuleak? 
– Nola sentitu zara eztabaidaren bukaeran? 
– Zer egin du entzuleak zuretzat bereziki erabilgarria izan dena? 
 
Entzuleari galdetu: 
 
– Zerk egin du entzutea zail edo erraz? 
– Zeintzuk teknika izan dira zuretzat erabiltzeko errazenak? Eta 

zailenak? 
– Entzute aktiborako ze gidalerro gustatuko litzaizuke gehiago 

praktikatzea? 
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HELBURUA 
Entzute aktiboaren tekniken praktika bultzatzea. 
 
IRAUPENA 
35-45 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Entzute aktiboaren erreburdina" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei "Entzute aktiboaren erreburdina" banatu. Azaldu orriaren 

"egoera" izeneko saila norbait esaten ari zaiena dela. 
 Emaiezu hamabost minutu inguru adierazpen bakoitzaren erantzun 

posibleak betetzeko. 
2) Ikasleei eskatu haien erantzunak taldearekin konpartitzeko. 
 

© (BAT) ENTZUTE AKTIBOAREN TEKNIKEN APLIKAZIOA 



38  5. kapitulua 

 
ENTZUTE AKTIBOAREN ERREBURDINA (LAN ORRIA) 
 
Entzute aktiboaren teknika bana aipatu egoeren erantzunak emateko: 
 
Egoera Animatu Argitu Errepikatu Islatu Baloratu 
Behar hau 
zentzugabea da. 
Zergatik agintzen 
digute hau egitea? 

     

Gurasoak beti logela 
garbitzeko esaten ari 
zaizkit. Oso astunak 
dira. 

     

Ez daukat eskolan 
lagunik. Ez naiz 
inoren gustukoa. 

     

Josune baldar hutsa 
da. Arropa guztiak 
armairutxoaren 
gainera botatzen ditu. 

     

Nire mutilarekin 
flirteoan aritzen da. 
Iruzurgile bat da. 
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HELBURUA 
Errepikatzearen trebetasuna praktikatzea. 
 
IRAUPENA 25 minutu. 
 
MATERIALAK Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Klasearekin errepikapenaren balioa eta nola egiten den berrikusi. 

Azpimarratu ez duzula zertan pertsona horrek esan duena hitzez hitz 
errepikatu, baina punturik garrantzitsuenak ulertu izanaz ziur egon 
behar duzu gero zure hitzekin errepikatzeko. 

2) "Zer esan dut?" jokoaren bidez trebetasun hau praktikatuko duten 
ikasleak izendatu. Joko honetan bakoitzak hitz egiteko txanda bat 
dauka baina hitza hartu baino lehen aurretik hitz egin duenak esan 
berri duena errepikatu behar du. 

3) Ikasle bati "eguneko gida" izateko eskatu. Gero, ohiko adibide bat 
erabiliz, eska iezaiezu galderari erantzuteko boluntario izan nahi 
dutenek eskua altxatzeko. Esate baterako: Desira bat eskatzerik 
bazenu, zer eskatuko zenuke? Gidak ikasle bati galdera erantzuteko 
eskatuko dio. Horrek erantzun ondoren beste bati eskatuko dio 
aurrekoaren erantzuna errepikatzeko. 

4) Errepikapena ondo egin ondoren ikasleak bere erantzuna emango du 
eta gero gidak beste bati errepikatu eta erantzuteko eskatuko dio. 

5) Errepikatu eta erantzun nahi duten guztiek bukatu arte jarraitu. 

© (DBH) ZER ESAN DUT? 
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OHIKO ADIBIDEAK: 
 
– Zure klaseak 600 euro jaso ditu. Nola gastatu nahi dituzue? 
– Famaturen bat izaterik bazenu, zein pertsona aukeratuko zenuke? 

Zergatik? 
– Desira bat eskatzerik bazenu, zer eskatuko zenuke? Zergatik? 
– Animalia bat izaterik bazenu, zein animalia mota izatea gustatuko 

litzaizuke? Zergatik? 
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HELBURUA 
Errepikatu eta islatzearen trebetasunak praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Bihotzeko ebakuntza" inprimakia (DBHko 4. mailarako eta 
Batxilergorako). 
"Dirua gasta ezazu" inprimakia (DBHko 1., 2. eta 3. mailako ikasleentzat). 
 
PROZEDURA 
1) Errepikatu eta islatzearen teknikak berrikusi. Ikasleei azaldu sarritan, 

baita adi gaudenean ere, norbaitek esan duena txarto entzun edo 
interpretatzen dugula. 

 Gaizki ulertzeak saihesteko lagungarria da esandakoaren ideia eta 
pentsamendu nagusiak hizlariarekin berrikustea laburpena eta 
errepikapenaren bidez. 

 Azpimarratu ez dela beharrezkoa guztia hitzez hitz errepikatzea, baina 
ziur egon behar da ideia eta pentsamendu garrantzitsuenak ulertu 
direla. 

2) Ikasleei komentatu errepikatu eta islatzearen trebetasunak landuko 
dituztela. Joko honetan guztiek izango dute hitz egiteko aukera, baina 
hitz egin aurretik bestearen ideia eta sentimenduak errepikatu eta 
islatu beharko dituzte. 

3) Klasea talde txikietan banatu eta talde bakoitzeko arbitro bat aukeratu.  
 Azal ezazu arbitroaren lana norbaitek hitz egin aurretik beste 

pertsonak esan berri duena errepikatu edo islatu duela ziurtatzea dela. 
4) Demostrazio labur bat. 
5) "Bihotzeko ebakuntza" edo "Dirua gasta ezazu" inprimakia banatu. 
 Ikasleek paragrafoa irakurri eta bihotza zein gaixori eman edo klaseari 

eman zaion dirua zertan gastatu esan behar dute. Azpimarra ezazu 
pertsona bakoitzak hitz egiteko aukera izango duela, baina aldez 
aurretik lehenago hitz egin duenaren iritzia errepikatu behar duela. 

© (DBH eta BAT) ENTZUTE AKTIBOA: ERREPIKATU ETA 
ISLATU 



42  5. kapitulua 

6) Talde guztiek jarduera bukatu ostean, klasearekin ondorengo galderak 
eztabaidatu: 
a. Sentitu al duzu taldekideek benetan aditu eta ulertu zaituztela? 
b. Nola sentitu zara zure iritzia errepikatu eta zure sentimenduak 

islatuak ikustean? 
c. Nola sentitu zara bestearen iritzia errepikatu edo islatu behar izan 

duzunean? 
d. Errepikatzeak/islatzeak eztabaida erraztu ala zaildu du? Nola? 
e. Entzute aktiboaren islatu/errepikatu teknika erabiltzen duen 

norbaitekin hitz egitea errazagoa ala zailagoa da? 
f. Zerk egiten du zail errepikatzea edo islatzea? 
g. Noiz da garrantzitsua edo lagungarria errepikatzea/islatzea? 



43  5. kapitulua 

 
ARIKETA: BIHOTZEKO EBAKUNTZA (INPRIMAKIA) 
 
Ospitale handi bateko zirujauak zarete. Zuen batzordeak erabaki 
garrantzitsu bat hartu behar du. Zazpi gaixok bihotzeko transplante bat 
behar dute. Momentu honetan bihotz bat baino ez dago. Zein gaixori 
emango zenioke bihotza? Zergatik? Batzordekideak ados jarri behar dira. 
 
GAIXOAK: 
1) Bere karrerako momenturik onenean dagoen neurozirujau famatua. 

Ezkongabea, beltza. Ez du seme-alabarik. 31 urte. 
2) 12 urteko kontzertista hispanoamerikarra. 
3) 40 urteko irakaslea. Gineakoa. Bi seme-alaba ditu. 
4) 15 urteko emakume haurdun bat. Ezkongabea, zuria, ez du beste 

seme-alabarik. 
5) 35 urteko abade katolikoa. 
6) 17 urteko zerbitzari bat. Zuria, ez du ikasketarik. Soldatarekin bere 

familiari laguntzen dio. 
7) IHESaren aurkako aktibista garrantzitsua, 38 urtekoa. Magrebiar 

inmigrantea, seme-alabarik gabekoa, lesbiana.  
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ARIKETA: DIRUA GASTA EZAZU (INPRIMAKIA) 
 
Zure klaseari emaile anonimo batek 3000 euro eman berri dizkio. Zure 
batzordearen lana dirua nola gastatu erabakitzea izango da. Beheko aukeren 
artean hautatu behar duzue. Aukera bakoitzak 3000 euroak osorik behar 
ditu, beraz, aukera bakarra egin dezakezue. Batzordea ez bada ados jartzen 
dirua emaileari itzuliko zaio. 
 
AUKERAK: 
1) Klasea astebete kanpo-heziketako camping batera joango da. 
2) Drogarekin eta alkoholarekin arazoak dituzten eskolako ikasleei 

laguntzen dien drogen aurkako elkarte bati emango diozue. 
3) Klasekide bakoitzak astean 3 euro jasoko ditu dirua agortu arte (gutxi 

gorabehera, urtebete). 
4) Klasearentzat koloreko 27"ko telebista, bideo bat, bideokamera bat eta 

bideorako filmen apalategi bat. 
5) Zuen gustukoen musika taldea eskolara etortzeko deitu eta kontzertu 

bat antolatu. 
6) Minbiziaren sendabidea ikertzen ari den ospitaleari emango diozue. 
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HELBURUA 
Haserreak eragindako erreakzioak eta sentimenduak aztertzea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Hitzak", "Ekintzak" eta "Erreakzioak" izenburuko hiru zutabetan 
banatutako papera. 
(goranzko gezia) markadun zutabea eta (beheranzko gezia) markadun 
zutabea dituen orria. 
 
PROZEDURA 
1) Hiru ideia-jasa egin ikasleekin. "Hitzak" izenburuko zutaberako 

ikasleei galdetu zein hitz, sentsazio edo ideia datorkien burura 
haserrean pentsatzean. Erantzun guztiak apuntatu. "Ekintzak" 
izenburuko zutaberako galde iezaiezu nola jokatzen duten haserre 
daudenean. "Erreakzioak" izenburuko zutaberako galdetu nola 
jokatzen eta sentitzen duten besteren bat haserre dagoenean. 

2) Gezien bidez markatutako tauletarako taldeari galdetu zerk egiten 
duen haien haserrea areagotzea. Haien erantzunak (goranzko gezia) 
marka duen zutabean apuntatu. Galde iezaiezu zein erantzun motak 
gutxituko duen haien haserrea eta erantzunak (beheranzko gezia) 
marka duen zutabean apuntatu. 

¶ (DBH) HASERRE HITZAK 
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HELBURUA 
Norbaiten haserrea hartzen eta baretzen ikastea. 
 
BETEKIZUNA 
Haserre hitzak. 
 
IRAUPENA 
20-30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei eskatu zerbaitegatik haserre dagoen norbait agertzen den 

egoerak deskribatzeko. 
2) Boluntarioak eskatu egoera bakoitzean hizlaria eta entzulea 

antzezteko. Hizlaria haserre egongo da eta entzuleak lasaitzeko asmoz 
adituko du. 

3) Antzezpen bakoitza ondorengo galderekin laburbildu: 
a. Hizlariari eta entzuleari galdetu nola sentitu diren antzezpenak 

iraun duen bitartean. 
b. Zer egin du entzuleak hizlariaren haserrea baretzen lagundu 

duena? 
c. Entzute aktiboko zeintzuk trebetasun dira eragingarriagoak 

haserrea baretzeko? 
 
Oharra: DBHko 4. mailako eta Batxilergoko ikasleentzat "Haserre hitzak" 
eta "Haserreari aurre egitea" jarduera bakar batean egin daitezke. 

¶ (DBH eta BAT) HASERREARI AURRE EGITEA 
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HELBURUA 
Entzute aktiboaren erabilera gatazka egoeretan praktikatzea. 
Gatazka egoeretan haserrea baretzeko modu desberdinak aztertzea. 
 
IRAUPENA 
45 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei eskatu entzun ez zietelako haserre sentitu ziren gatazka 

konpartitzeko. 
2) Ikasle biri eskatu gatazka deskribatu zen moduan antzezteko. Gatazka 

kontatu duen ikasleak antzeztu ala ez erabaki dezake. 
3) Eska iezaiezu klaseak antzezpena kritikatzeko entzute txarra egon 

delako. 
– Zer egin zezakeen entzuleak bestearen haserrea baretzeko? 
– Nola bare zitekeen hizlariaren haserrea? 

4) Klasearen iradokizunak kontuan hartuta, berriro antzeztu eta 
bakoitzaren aldaketak apuntatu. 

 Zer ikasi du batak bestearengandik? Zergatik egon dira elkarrekin lan 
egiteko prestuago? 

 
OHARRA: Haserrea baretzeko eragingarritasunez entzutea trebetasun 
garrantzitsua eta zaila da. Klasean landu, eztabaidatu eta feedbacka 
gertatzeko ahalik eta denbora gehien uzten saiatu. 

© (DBH) MOMENTUKO BEROTASUNEAN 
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HELBURUA: 
Pentsamenduak eta sentimenduak desberdintzea.  
Sentimenduek gatazkan duten eragina ulertzea. 
Baieztapenen atzean dauden sentimenduak ulertzea. 
 
IRAUPENA 
Klase bat. 
 
MATERIALAK 
“Entzute aktiborako gidalerroak” inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleekin hurrengo puntuak eztabaidatu: 

a. Guztiok dauzkagu gure bizitzako zati garrantzitsua eta normala 
diren sentimenduak. Gizabanako beraren sentimenduak oso 
desberdinak izan arren, sentimenduak ez dira inoiz zuzenak edo 
okerrak. 

b. Askotan, gatazka baten erdian, ez gara sentitzen ari garenaz 
kontzienteak. Benetan minduak sentitu edo beldurra daukagunean 
haserre gaudela esan dezakegu. Edo ez dugula ezer sentitzen 
baiezta dezakegu. 

c. Sarritan, norbaiti sentitzen duenari buruz galdetzean, sentimendu 
baten ordez pentsamendu bat adierazten du. Batzuetan 
sentimendu bat konpartitzea arriskutsua da eta horregatik 
sentimendu horri buruz pentsatzen duguna esaten dugu, gure 
iritsi edo konklusioa. 
Adibidea: 
“Nola sentitu zinen zure anaiak baimenik gabe zure diskoak hartu 
zituenean?” 
“Ukabilkada bat emateko gogoa izan nuen” ez da sentimendu bat. 
Zeintzuk sentimendu eragin dezakete ukabilkada bat eman nahi 
izatea? 

d. Sentimenduak identifikatzea gatazka ebaztearen zati garrantzitsu 
bat da. Jendeak bakoitzaren sentimenduak ezagutzen dituenean 

¶ (BAT) ENTZUTE AKTIBOA: SENTIMENDUEI JARAMON 
EGITEA 
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gatazkaren izaera alda daiteke eta honek irtenbide egokia bilatzen 
lagun diezaioke. 

2) Ikasleei eskatu esan dezatela hurrengo adibideetatik zeintzuk diren 
sentimenduak eta zeintzuk pentsamenduak. Zuk edo ikasleek adibide 
gehiago sortu eta pentsamenduak eta sentimenduak bereiztu beharko 
dituzte. 

 “Sentitzen dut…” edo “…bezala sentitzen naiz” motako adierazpenak 
maiz pentsamenduak dira eta ez sentimenduak. 

 Pentsamenduak adierazten dituzten adierazpenetan, ikasleek esan 
behar dute pentsamendu horrek zein sentimendu sortuko lukeen haien 
iritziz. 

 Sentitzen dut ez nauzula ulertzen. 
 (Zer sentitzen ari da?) 
 Deseroso sentitzen naiz. 
 Sentitzen dut hobe dela berak ni bakarrik uztea. 
 (Zer sentitzen ari da?) 
 Sentitzen dut ez dudala etxera joan nahi. 
 (Zer sentitzen ari da?) 
 Ez ditut behar. 
 (Zer sentitzen ari da?) 
 Nire bizikleta berria dela-eta hunkituta nago. 
3) Ikasleekin eztabaidatu sentimenduak jendearen arazoen zati 

garrantzitsua direla. 
 Gatazkan sartuta dagoen jendeak besteen sentimenduak ezagutzen 

dituenean, gatazkaren izaera aldatu egiten da eta honek arazoa 
konpontzeko modua aurkitzen laguntzen die. 

4) Ikasleei azaldu “Entzute aktiboa” ez dela bakarrik esaten ari denaren 
edukia entzutea, baizik eta jendeak hitz egitean jartzen dituen 
emozioak ulertzea ere. 

 Gainera, hizlariari adierazten dituen pentsamenduen feedbacka 
emateko gai izan behar da. Feedbacka mezua ondo ulertu eta 
komunikazioa eragingarria izan dela ziurtatzeko modu eragingarria da. 

5) Ikasleei esan jendeak hurrengo adibideetan dituen sentimenduak asma 
ditzatela. 

 Jonek Peiok baino hobeto egin zuen klaseko proiektua. Orain Peio Jon 
iraintzen ari da. Borroka hasi da. 

 Amaia klasean hitz egiteagatik zuzendariaren bulegora bidali dute. 
Klase kanpoan asaldatuta eta zuzendariaren bulegorantz doala, 
Mikelekin atondoan indarrez egin du topo. Mikelek Amaiari nondik 



50  5. kapitulua 

doan begiratzeko oihu egin dio. Amaiak buelta eman eta Mikel jo egin 
du. Borroka hasi da. 

6) Adibideen inguruan eztabaidatu. Galde ezazu gertatu dena 
sentimenduen eraginez izan den. Zer gertatuko da egoera horietan inor 
tartean sartzen ez bada? Zer gertatuko litzateke gatazkan dauden 
ikasleak beren sentimenduak adierazteko gai izango balira? 

7) Pertsona bat sentitzen ari dena esan dezakegu: 
– ez hitzezko seinaleen bidez; aurpegiaren adierazpenak, gorputzaren 

lengoaia, etab. bilatzen. 
– esaten dutena edo nola esaten duten entzunez. 
– “Nola sentitzen zara?" galdetuz. 

8) Borrokan sartutako ikasleek bestearen sentimenduak entzun ostean, 
errazago ulertuko dute bestea eta irtenbide bat bilatzeko gai izango 
dira. Adibidez: Mikelek Amaia haserre dagoela eta zergatik dagoen 
horrela ulertzen badu, haien arazoa errazago konponduko da. 

9) Ikasleei sentimenduak identifikatzeko moduei buruzko ideiak eskatu 
edo galdetu nola anima genezakeen jendea bere sentimenduak 
konpartitzera. Zeintzuk galdera egin ditzakete? Nola erantzun 
dezakete? 

10) Laburpena: Guztiok ditugu sentimenduak. Sentimenduak eta 
pentsamenduak desberdinak dira. Besteen sentimenduak ulertzeak 
haien gatazkak konpontzen lagunduko die ikasleei. 
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HELBURUA 
Pentsamenduak eta sentimenduak desberdintzea. 
Gatazka egoeretan sentimenduak bereiztea. 
 
IRAUPENA 
15 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei eskatu ahalik eta sentimendu gehien pentsatzeko. 

Sentimenduok arbelean idatzi. Ikasleekin aztertu guztiok 
sentimenduak ditugula, garrantzitsuak direla eta gure bizitzako zati 
arrunt bat direla. 

2) Hurrengo ideiak eztabaidatu: 
 "Sarritan, jendeari zer sentitzen duen galdetzean pentsamendu bat 

erantzuten du, sentimendu bat azaleratzea arriskutsuegia delako. 
Pentsamenduak gure sentimenduei buruz pentsatzen duguna dira –
gure iritzi eta konklusioak–. Adibidez: "Nola sentitu zinen Unaik 
baloia kendu zizunean?" "Jotzeko gogoa sentitu nuen." "Jotzeko 
gogoa" ez da sentimendu bat. Zer senti zezakeen pertsona horrek? 
Haserrea? Beldurra? Frustrazioa? 

3) Ikasleei eskatu esan dezatela hurrengo adibideetatik zeintzuk diren 
sentimenduak eta zeintzuk pentsamenduak. Laguntza moduan, 
"Sentitzen dut..." eta "...bezala sentitzen naiz" motako adierazpenak 
pentsamenduak dira, ez sentimenduak. Adierazitakoa pentsamendu bat 
bada, eska iezaiezu pertsona horrek senti dezakeena identifikatzeko. 

 Sentitzen dut ez nauzula ulertzen. (Zer sentitzen ari da?) 
 Lotsatuta sentitzen naiz. 
 Sentitzen dut berak bakarrik utzi beharko nindukeela. (Zer sentitzen 

ari da?) 
 Bakarrik sentitzen naiz. 
 Sentitzen dut etxera joan nahi dudala. (Zer sentitzen ari da?) 
 Ez ditut behar. (Zer sentitzen ari da?) 

¶ (DBH) SENTIMENDUAK IDENTIFIKATZEA 
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 Hunkituta sentitzen naiz. 
4) Eztabaidatu zergatik den sentimenduak identifikatzea gatazken 

ebazpenaren zati garrantzitsu bat. 
 "Sentimenduak gatazken zati garrantzitsua dira. Gatazka bat 

dagoenean, askotan, arazoa nola sentitzen garen da, eta ez zer gertatu 
den. Gatazka batean murgilduta dagoen pertsonak bestearen 
sentimenduak ulertzeko aukera duenean, askotan hobeto sentitzen dira 
eta agian irtenbide egokia aurkitzeko elkarrekin lan egingo dute". 

5) Hurrengo ideiak azaltzen jarraitu: 
 Gatazka batean gaudenean entzule onak izateko ekintzez gain, jendeak 

zein sentimendurekin esaten dituen entzuteko gai izan behar dugu. 
Hau zehaztasun handiagoz egiteko lagungarria da entzun dituzun 
sentimenduak hizlariari esatea. Honela, ziur egon zaitezke sentimendu 
zehatza ulertu duzula eta komunikazioa ona izan dela. 

6) Ikasleei eskatu ondorengo adibideetako pertsonen sentimenduak 
igartzeko: 
– Jonek Peiok baino hobeto egin zuen klaseko proiektua. Orain 

Peio Jon iraintzen ari da. Borroka hasi da. 
– Amaia klasean hitz egiteagatik zuzendariaren bulegora bidali 

dute. Klase kanpoan asaldatuta eta zuzendariaren bulegorantz 
doala, atondoan Mikelekin indarrez egin du topo. Mikelek 
Amaiari oihu egin dio nondik doan begiratzeko. Amaiak buelta 
eman eta Mikel jo egin du. Borroka hasten da. 

7) Aurreko adibideak eztabaidatu. 
 Zer gertatu zen sentimenduen ondorioz? Zer gertatuko litzateke 

Amaia eta Mikel haien sentimenduei buruz hitz egiten hasiko balira? 
(Klasean antzez zenezake) 

8) Hurrengo ideiak eztabaidatu: 
– "Pertsona bat begiratuz (ez hitzezko adierazpena, gorputzaren 

lengoaia), esaten duena edo nola esaten duen entzunez, edota 
"Zelan sentitzen zara?" galdetuz zer sentitzen duen jakin 
dezakegu". 

– "Gatazkan dauden pertsona biak bestearen sentimenduak 
entzuten badituzte, bestea errazago ulertuko dute eta iraungo 
duen irtenbide bat bilatzeko gai izango dira. Adibidez: Mikel 
Amaia haserre dagoela eta zergatik haserre dagoen ohartuz gero, 
haien arazoa desager daiteke". 

9) Hurrengo eran laburbildu: 
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 "Guztiok dauzkagu sentimenduak. Sentimenduak eta pentsamenduak 
desberdinak dira. Bestearen ideiak ulertzeak gatazkak ebazten lagun 
diezaguke". 



54  5. kapitulua 

 

 
HELBURUA 
Sentimenduak eta beharrak modu asertiboan adieraztea, eta ez mehatxuen 
bidez. 
 
IRAUPENA 
Klase bat. 
 
MATERIALAK 
Arkatzak. 
"Entzutearen eszenak" inprimakia banatu (zuretzat eta ikasleentzat). 
"Ni-mezu bat diseinatu" inprimakia ikasleei banatu. 
 
PROZEDURA 
1) Arbela edo orri zati batean hurrengoa idatzi: 
 1# Parodia 2# Parodia 
 hitzak sentimenduak hitzak sentimenduak 
 
2) Klaseari honako informazioa eman: 
 Jarduera honetan haserre edo frustratuta zaudenean eta pertsonei 

benetan entzun nahi diezunean nola hitz egin ikasiko duzu. 
 Lehenik parodia beraren bertsio bi erakutsiko dizkizugu. Pertsona 

batek arazo bati buruz bi modu desberdinetan hitz egin dezakeela 
ikusiko duzu. Arretaz entzun antzezleek erabiltzen dituzten hitzak eta 
bestearenganako sentimenduak adierazteko modua. 

3) Boluntario bi eskatu eta 1# Parodian Ane eta Mirenen pertsonaiak 
egiteko esan. 

4) 1# Parodia irakurri ostean, ikasleei eskatu ondorengo galderak 
eztabaidatzeko: 
a. Zure ustez nola sentitu da Miren parodia honetan? 
b. Eta Ane? 
c. Uste al duzu Anek ez duela gehiago Mireni buruzko 

zurrumurrurik zabalduko? Zergatik? 
 Klaseak aipatutako sentimenduekin zerrenda bat egin arbelean 

edo paper batean eta 1# Parodia izenburua ipini. 

¶ (DBH eta BAT) NI-MEZUAK ERAIKITZEA 
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5) 2# Parodia irakurtzeko ikasle berberak edo beste batzuk aukera 
ditzakezu. 

6) 2# Parodia irakurri ostean, ondorengo galderak eztabaidatu 
klasearekin: 
a. Zure ustez, nola sentitu da Miren oraingoan? 
b. Eta Ane? 
c. Uste al duzu Anek ez duela gehiago Mireni buruzko 

zurrumurrurik zabalduko? Zergatik bai ala zergatik ez? 
7) Ikasleei eskatu 1# Parodiako eta 2# Parodiako adierazpenak 

konparatzeko. Eztabaida "ni" eta "zu" erako adierazpenetan oinarritu. 
 Parodia bakoitzeko "ni" eta "zu" izenburuen azpian adierazpen horiek 

idatzi. Hitz horiek erabiltzearen ondorioak eztabaidatu. 
8) "Ni-mezua" formula arbelean idatzi eta hurrengo pausuak jarraitu: 

– "Zuk ...-nean" (jokabidea azaldu-ZEHATZA izan) 
– "...sentitzen naiz" (emozioa adierazi) 
– "...-lako..." (jokabideak ZURE bizitzan duen eragina azaldu) 

 Honen moduko adibide bat eman: "Klase ematen nagoenean 
frustratuta sentitzen naiz zuk zure ikaskidearekin hitz egiten duzulako 
eta kontzentrazioa galtzen dudalako". 

9) Ni-mezuak eraikitzeko materiala erabili eta ondorengo ideiak klasean 
eztabaidatu: 
– Ni–mezuak lagungarriagoak dira hizlariarentzat entzulearentzat 

baino. Errudun sentitu gabe sentimendu eta kezka garrantzitsuak 
azaltzen laguntzen diote hizlariari. 

– Helburu nagusia jendeak elkarrekin lan egitea ahalbidetuko duen 
elkarrizketa bat hastea da. 

– Testuinguru batzuetan baino ez dira erabili behar; aukerarik 
onena oso ukituta gaudenean eta esku artean duguna egitea zaila 
gertatzen denean da. 

– Ikasleei eskatu eztabaidatzeko noiz izan daitezkeen ni-mezuak 
egokiak eta noiz ez. Garrantzitsua da haien 
adostasun/desadostasun mailari buruz hitz egiten uztea. 

10) "Ni-mezu bat diseinatu" orria banatu eta ikasleek ariketa bete behar 
dute. Egoera bakoitzeko adibide desberdinak eskatu. Ikasleentzat zaila 
da ni-mezuak ikastea eta horregatik haien ahaleginak onartu behar 
dira. Bukatzean hurrengo galderak egin: 
a. Zaila izan da ni-mezuak egitea? Zergatik? 
b. Istorio hauek gertatuko balitzaizkizu, ni-mezuak erabiltzea 

lagungarria izango zela uste duzu? 
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c. Pertsona biren arteko gatazka ebazterakoan nola lagundu 
dezakete ni-mezuek? 

 
(AUKERAKOA) Lan orria banaka egin ostean, ikasleak elkar daitezke eta 
haien erantzunak besteekin praktikatu. 
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PARODIAK (INPRIMAKIA) 
 
 
1# PARODIA 
Miren: Ane lagun txarra zara. Beti zabiltza zurrumurruak zabaltzen. 

Zergatik ezin dituzu gauzak isilean gorde? Esan nizun Leirek eta 
biok eztabaida bat izan genuela. Orain eskola guztiak uste du 
borroka bat izango dugula. Goiz erdia egon ginen gauzak 
konpondu nahian, baina zure aho beroak berriro dena nahasi 
zuen. Ez dizut berriro ezer kontatuko. 

Ane: Zergatik ez zara isiltzen? Gainera, nori axola zaio zuk pentsatzen 
duzuna? Ni zu lagundu nahian nenbilen. Ez duzu ezer eskertzen. 
Ez duzu lagun bat izaterik merezi. 

 
2# PARODIA 
Miren: Benetan haserretu nintzen Leire eta biok eskola ostean borrokatu 

behar genuela esaten entzun nizunean. Gu adiskidetu ginen baina 
bera berriro haserretu zen. Ni minduta nengoen lagun moduan 
konfiantzaz esan nizuna beste pertsona batzuei esan zenielako. 
Nik zure laguna izan nahi dut baina uste dut ezin dizudala ezer 
kontatu eta niretzat zaila da zurekin egotea. 

Ane: Sentitzen dut, Miren. Benetan gaizki sentitzen naiz gauzak 
nahastu izanagatik; nik benetan maite zaitut eta lagundu baino ez 
nuen egin nahi. Ez zaitut lagun moduan galdu nahi eta agintzen 
dizut ez dudala berriro horrelakorik egingo. Beste sekreturen bat 
esanez gero, isilean gordeko dut. 
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NI-MEZU BAT DISEINATU 
 
(DBH) 
Praktikarekin ni-mezuak erabiltzea erraza da. Erabiltzeko ohitura hartuz 
gero, harritu egingo zara jendea zu entzuteko eta zure eskariei erantzuteko 
prestuago egongo  delako. Sarritan gatazkak areagotzen dira gatazkan 
inplikatutako alderdi batek edo biek haserrea pilatu –eztanda egiteko 
zorian– dutelako aurrez aurre ipini aurretik. Gatazka txikia eta sinplea 
zenean haien artean hitz egin izan balute ni-mezuak erabiltzen, gatazka arin 
eta erraz konpon zitekeen. 
Argibideak: Hurrengo ni-mezuak bete itzazu: 
 
1) Eskolatik etxera heldu eta sukaldera joan zara tarta zatitxo baten bila, 

baina zure ahizpak azkeneko zati biak jan berri ditu. 
Zuk.................................................................................-nean 
.........................................................................sentitzen naiz 
.........................................................................................-lako. 

 
2) Zure mutil-laguna/neska-laguna edo lagunik onena bazkalorduan beste 

batekin ikusi duzu. 
Zuk.................................................................................-nean 
.........................................................................sentitzen naiz 
.........................................................................................-lako. 

 
3) Ondo ezagutzen ez duzun klasekide batek defendatu zaitu umemoko 

pare bat zu gogaitzen ari zirenean. 
Zuk.................................................................................-nean 
.........................................................................sentitzen naiz 
.........................................................................................-lako. 

 
4) Jai batean zaude. Zure laguna garagardoa edatean ari da eta eskaini 

egiten dizu. 
Zuk.................................................................................-nean 
.........................................................................sentitzen naiz 
.........................................................................................-lako. 
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NI-MEZU BAT DISEINATU 
 
(BAT) 
Praktikarekin ni-mezuak erabiltzea erraza da. Erabiltzeko ohitura hartuz 
gero, harritu egingo zara jendea zu entzuteko eta zure eskariei erantzuteko 
prestuago egongo delako. Sarritan gatazkak areagotzen dira gatazkan 
inplikatutako alderdi batek edo biek haserrea pilatu –eztanda egiteko 
zorian– dutelako aurrez aurre ipini aurretik. Gatazka txikia eta sinplea 
zenean haien artean hitz egin izan balute ni-mezuak erabiltzen, gatazka arin 
eta erraz konpon zitekeen. 
Argibideak: Hurrengo ni-mezuak bete itzazu: 
 
1) Jai batean zaude. Zure lagunak gehiegi edan du. Motorra gidatu egin 

nahi du. 
Zuk.................................................................................-nean 
.........................................................................sentitzen naiz 
.........................................................................................-lako. 

 
2) Jakin duzu zure klasekide batek beste hiru ikasleri esan diela historian 

bikain atera duzula kopiatu egin zenuelako. 
Zuk.................................................................................-nean 
.........................................................................sentitzen naiz 
.........................................................................................-lako. 

 
3) Eskolatik etxera heldu eta sukaldera joan zara tarta zatitxo baten bila, 

baina zure ahizpak azkeneko zati biak jan berri ditu. 
Zuk.................................................................................-nean 
.........................................................................sentitzen naiz 
.........................................................................................-lako. 

 
4) Zure laguna berandura arte geratu zen jaikita historiako azken 

azterketarako ikasten laguntzeko. 
Zuk.................................................................................-nean 
.........................................................................sentitzen naiz 
.........................................................................................-lako. 
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HELBURUA 
Ni-mezuen erabilera eta gatazka egoeretan entzute aktiboa praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Ni-mezuak eraikitzen hiru gatazka egoeratan praktikatuko dutela 

azaldu ikasleei. Egoeren adibideak eman edo haiek aukera ditzatela. 
2) Ikasleak hiruko taldeetan banatu. 
3) Hiru alderdiak azaldu: 

a. Igorlea: entzulea erantzuteko gai izan dadin Ni-mezu 
deskribatzaileak eman. 

b. Hartzailea: Defendatuz erantzun, entzute aktiboaren trebetasunak 
erabili gabe. Erantzun defendatzaile bi eman igorleak ni-mezuak 
adierazten jarraitu ahal izateko. 

c. Behatzailea: 
1) Prozesua behatu. 
2) Ebaluazioan lagundu: 

a. Igorle eta hartzaileari galdetuz nola erreakzionatu zuten 
ariketaren aurrean. 

b. Igorleari lanari buruzko oharrak eta iradokizun 
positiboak eginez. 

4) Azpimarra ezazu taldekide guztiek paper bakoitza egin behar dutela. 
 Talde bakoitzak hiru eszena labur desberdin asmatu eta antzeztuko 

ditu. Horietan pertsona batek jokabidea deskribatzeko ni-mezuak 
erabiliko ditu, beste batek mezuak defendatuz jasoko ditu eta 
hirugarren batek interakzioa behatuko du. 

5) Trebetasunak eta behaketa gehiago lantzeko ariketa hau hurrengo 
moduan egitea gomendatzen da: 
a. Taldea zirkuluerdi batean jarri. 

© (DBH ETA BAT) NI-MEZUEN HIRUKUNAK 
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b. Pertsona batek beste bati zerbait zaila esan behar dion eszenak 
proposatzeko eskatu taldeari.  

c. Boluntario bik eszena antzeztuko dute; batek ni-mezuak erabiliko 
ditu eta besteak defendatuz erreakzionatuko du.  

d. Klase guztiak antzezpena eztabaidatuko du eta iradokizun 
positiboak ez ezik, antzezleei feedbacka ere emango dizkie. 

 



62  5. kapitulua 

 

 
HELBURUA 
Ikasleei mezuaren zati desberdinekin praktikatzeko aukera ematea. 
 
MATERIALAK 
"Gatazka egoera" lan orria. 
Irakaslearentzako "Ni-mezu eragingarriak" informazioa. 
 
PROZEDURA 
Irakaslearentzako informazioa eta "Gatazka egoera" orriak irakasleek nahi 
dituzten moduan erabiltzeko diseinatuta daude, ikasleek ni-mezuen hiru 
zatiak erabiltzen praktika izan dezaten. Irakaslearentzako informazioak ni-
mezuaren zatiak ondo erabiltzeko gidalerroak ematen ditu. 

© (DBH eta BAT) GATAZKA EGOERAK 
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NI-MEZU ERAGINGARRIAK (IRAKASLEARENTZAKO 
INFORMAZIOA) 
 
Mezuaren zati bakoitzeko gako batzuk ulertuz gero, ni-mezuekin 
eragingarriagoak izango gara. Jarraian zati bakoitzeko aholku batzuk 
daude: 
 
1) Sentimendua azaldu: 

– Nola sentitzen zaren zehazki azaldu. 
– Gatazketan zure sentimenduak azaltzeko hitz desberdinak 

erabiltzen saiatu. 
– Ez puztu sentimenduak soilik zure kasua azaltzeko. 

 
2) Jokabidea deskribatu: 

– Objektiboa eta zehatza izan zaitez. Deskribatu zuk argi eta garbi 
entzun edo ikusi zenuena, interpretazio barik. 

 Saihestu: 
– Hitz zatarrak. 
– "Beti", "inoiz" "nahita" bezalako orokortzeak. 
– "Ez zara oso laguntzailea" bezalako kritikak. 

 
3) Eraginak deskribatu: 

– Zure bizitzan edo momentuko egoeran duen eragina azaldu. 
– Ez puztu. 
– Zugan zentratu. 
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1# GATAZKA EGOERA (BANATU) 
 
Duela zenbait denbora rock kontzertu handi batera joatea planeatzen egon 
zara. Asteazken gauean gurasoek esandako ordua baino ordu erdi 
beranduago itzuli zinen. Zuk protestatu zenuen esanez ez zela zure errua 
izan eta deitzen saiatu zinela baina telefonoa hartuta zegoela. Zuk 
protestatu arren, zure gurasoek astebete atera gabe zigortu zaituzte eta ezin 
zara kontzertura joan. 
 
Erantzuna Egokia da? Zergatik? 
 BAI EZ  
1) Gorrotoa sentitzen dut. 
 

   

2) Engainatuta sentitzen naiz. 
 

   

3) Haserre sentitzen naiz. 
 

   

4) Lotsatuta sentitzen naiz. 
 

   

5) Apur bat etsita nago. 
 

   

 
Beste erantzun egoki batzuk: 
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2# GATAZKA EGOERA (INPRIMAKIA) 
 
Zure gurasoek familiako lagun baten ezkontzara joatea nahi dute, zuk joan 
nahi ez duzula esan arren, bertan ez delako beste neraberik egongo. 
Ezkontza zuk pentsatu zenuen bezain aspergarria izan zen. 
 
Erantzuna Egokia da? Zergatik? 
 BAI EZ  
1) Minduta sentitzen naiz. 
 

   

2) Mehatxatuta sentitzen naiz. 
 

   

3) Haserre sentitzen naiz. 
 

   

4) Beldurtuta sentitzen naiz. 
 

   

5) Ikusezina sentitzen naiz. 
 

   

 
Beste erantzun egoki batzuk: 
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3# GATAZKA EGOERA (INPRIMAKIA) 
 
Zure neskalaguna edo mutil-laguna zure lagunetako hiru edo laurekin 
flirteoan ibili dela uste duzu eta jeloskor zaude. Berarekin hitz egiten saiatu 
zara eta ez kezkatzeko esan dizu. Gogaitzen zaituen jokabideak jarraitzen du 
eta elkarrizketa serio bat izatea erabaki duzu. 
Erantzuna Egokia da? Zergatik? 
 BAI EZ  
1) "Berarekin argi eta garbi ligatzen 
duzunean..." 
 

   

2) "Ez dituzunean nire 
sentimenduak aintzat hartzen" 
 

   

3) "Beste batzuei arreta ipintzen 
diezunean..." 
 

   

4) "Beti berarekin txantxetan eta 
barreka zaudenean..." 
 

   

5) "Zurekin dibertitzera animatzen 
duzunean..." 
 

   

6) "Beste batzuekin aurkitzen 
zarenean..." 
 

   

7) "Beste batzuengatik 
horrenbesteko interesa duzunean..." 
 

   

8) "Etengabe irribarre eta agurtzen 
duzunean..." 
 

   

 
Beste erantzun egoki batzuk: 



67  5. kapitulua 

4# GATAZKA EGOERA (INPRIMAKIA) 
 
Matematikako irakasleak ia egunero agintzen ditu etxerako lanak eta 
askotan ez ditu lanak itzultzen. Zure lanak nahi dituzu zure aurrerapenak 
ikusteko. Berarekin horretaz hitz egin nahi duzu. 
Erantzuna Egokia da? Zergatik? 
 BAI EZ  
1) "Gure lanak itzultzen ez 
dituzunean..." 
 

   

2) "Gure lanekin arduragabea 
zarenean..." 
 

   

3) "Guk berrikusi ahal izateko lanak 
itzultzen ez dituzunean..." 
 

   

4) "Lanak itzultzen horrenbeste 
berandutzen zarenean..." 
 

   

5) "Gure lanak jasotzen ez 
ditugunean ez dakigu nola egin 
dugun..." 
 

   

6) "Beti gure lanekin geratzen 
zara..." 
 

   

7) "Gure lanak botatzen 
dituzunean..." 
 

   

8) "Zure lana egiten ez duzunean eta 
gure etxerako lanak zuzentzen ez 
dituzunean..." 
 

   

Beste erantzun egoki batzuk: 
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5# GATAZKA EGOERA (INPRIMAKIA) 
Zure armairutxoko kideak modu desberdin batean gordetzen ditu bere 
gauzak eta zuk askotan desordenatuta dagoela sentitzen duzu. Horretaz hitz 
egin duzue eta ados zaudete gauzak zuen apaletan gorde behar direla eta ez 
lurrean. Ordutik zure kidearen gauzak zure apalean eta lurrean aurkitu 
dituzu. 
Erantzuna Egokia da? Zergatik? 
 BAI EZ  
1) "Gauzak lurrean eta nire apalean 
uzten dituzunean..." 
 

   

2) "Zure gauzak armairutxoan 
ordenatu gabe uzten dituzunean..." 
 

   

3) "Gauzak ordenatuta eta antolatuta 
uzten ez dituzunean..." 
 

   

4) "Nire gauzak kontuan ez 
dituzunean eta zureak non-nahi 
ipintzen dituzunean..." 
 

   

5) "Gauzak zure apalean inoiz ez 
dituzunean gordetzen..." 
 

   

6) "Armairutxoa garbitzen 
berandutzen zarenean..." 
 

   

7) "Zure liburuak nire apalean uzten 
dituzunean..." 
 

   

 
Beste erantzun egoki batzuk: 
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6# GATAZKA EGOERA (INPRIMAKIA) 
 
Zure armairutxoko kideak eta zuk armairutxoa mantentzeko arazoak izaten 
jarraitzen duzue. Hartu dituzuen erabakiak ez dira bete. Bere jokabideak 
zugan duen eragina deskribatzea erabaki duzu. 
Erantzuna Egokia da? Zergatik? 
 BAI EZ  
1) "Ez zaidalako lagunek nire 
armairutxoa horren desordenatuta 
ikustea gustatzen..." 
 

   

2) "Horren desordenatuta dago, ezen 
botaka egin nahi baitut..." 
 

   

3) "Nire gauzak aurkitu eta 
ordenatuta gordetzea zail egiten 
zaidalako..." 
 

   

4) "Gogaitu egiten nauelako..." 
 

   

5) "Nire gauzak gal eta sarritan apur 
daitezkeelako..." 
 

   

6) "Armairutxoa garbi izateak 
arduratsuak garela esan nahi 
duelako..." 
 

   

7) "Nire neskalagunak itxarongo ez 
nauelako etxerako lanak aurkitzen 
ez ditudanean..." 
 

   

Beste erantzun egoki batzuk: 
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HELBURUA 
Komunikazio eragingarriaren trebetasunak erabiltzea feedback eraikikorra 
emateko. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Hutsik dagoen aulki bat. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei eskatu iraganean jaso zuten eta gustatu ez zitzaien feedbacka 

eztabaidatzeko. Nola erreakzionatu zuten eta zergatik? 
2) Jaso zuten eta gogoko izan ez zuten feedbacken zerrenda bat egin 

ezazu arbelean. 
3) Adibide bat aukeratu eta ikasle bati horren feedbacka modu 

eraikikorrean errepikatzeko eskatu. Desberdin sentitzen al da 
oraingoan lehenengo ikaslea? Zergatik? Zer egin du desberdin? Bere 
jokabidea aldatzeko prestuago al dago oraingoan? 

4) Ikasleei eskatu konpartitzeko betidanik eman nahi izan duten feedback 
bat baina beldurragatik eman ez dutena. Hartzailea ez da bertan egon 
behar eta ez da beharrezkoa pertsonaren benetako izena erabiltzea. 

 Ikasleak bere feedbacka hutsik dagoen aulki bati adieraziko dio, 
pertsona egongo balitz bezala. Ikasleari eskatu feedbacka adierazteko 
moduan zerbait suntsitzailea dagoen ala ez esateko. 

 Eska iezaiezu hizlariari feedbacka emateko. Gero, ikasleak modu 
positiboagoan emango dio feedbacka aulkiari eta baita boluntario bati. 
Boluntarioak erantzun bat antzez dezake eta feedbacka nola jaso zuen 
esan. Ahal beste ikaslerekin errepikatu. 

© (BAT) INFORMAZIO ERAIKIKORRA ITZULTZEA 
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HELBURUA 
Komunikazio eragingarriaren eta entzute aktiboaren trebetasunak 
berrikustea eta praktikatzea, eta mezu argiak igortzea. 
 
IRAUPENA 20-30 minutu. 
 
MATERIALAK "Entzute aktiboaren teknikak" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) Entzute aktiboaren teknikak berrikusi eta azkenaldian egin den ni-

mezuen lana azpimarratu. 
2) Ikasleak binaka jarri eta bikote bakoitzak hizlari eta entzule bat 

aukeratzeko eskatu. Denbora batez hitz egin dezaketen gatazka egoera 
batean pentsatzeko denbora eman ikasleei. 

3) Jarduera lau zati laburretan banatzen da eta horietan hizlariak 
entzuleari aukeratu duten gaiari buruz hitz egingo dio. Lau zatiok 
horrela banatzen dira: 

 
Hizlaria 
 

Entzulea 

 
1) Mezu pobrea 
2) Mezu argia 
3) Mezu pobrea 
4) Mezu argia 
 

 
Entzute aktiborik gabe 
Entzute aktiborik gabe 
Entzute aktibo onarekin 
Entzute aktibo onarekin 

 

                                                 
2 Jay Rothmanen Conflict Management: Managing Interpersonal and Group Conflicts  
(1986) lanean oinarrituta. 

© (BAT) ENTZUTE AKTIBOA/MEZU ARGIAK2 
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6. KAPITULUA 
 

GATAZKA MANEIATZEA 
 
 
 
6.1. SARRERA 
 
Bizitzan zehar aurkitzen ditugun gatazkak modu eragingarrian maneiatzeko 
zenbait ezagupen eta trebetasun behar dugu. 1-3 kapituluetan ikusitakoaren 
arabera, garrantzitsua da gatazkak berez duen jatorria ulertzea, baita bertara 
hurbiltzeko bakoitzak duen modua ere. 3., 4. eta 5. kapituluetan gatazka 
egoeretan komunikazio ona izateko behar diren trebetasunak garatzen hasi 
ginen: emozioak maneiatzen, entzuten eta hitz egiten. Honako kapitulu 
honetan gatazka maneiatzeko hurbilketa zehatza egitea da helburu nagusia, 
oinarri horretan bermatzen baita. Gatazkak ebaztean –pertsonen artekoak 
zein taldeen artekoak– erabilgarriak diren estrategia formalak eta ez 
formalak proposatuko ditugu. (Ez dugu liburu honetan txertatu arazoak 
konpontzeko hirugarren pertsonen parte-hartzea (bitartekaritza) sartzen 
duen prozesua, kideen arteko bitartekaritzara dedikatutako entrenamendu 
eskuliburu bereizi bat egingo baita.) 
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6.2. TESTUINGURUA 
 
Gatazka maneiatzean testuingurua ezinbestekoa da. Gatazkan eragina duten 
hainbeste aldagai dagoenez, akats handia izango litzateke ikasleei 
pentsaraztea gatazkaren aurrean atera eta berehala berau maneiatzeko 
modurik eragingarriena ezagutzeko aukera emango digun gidoi magikoa 
dagoela. Hobe izango litzateke ikasleekin gatazkaren ulerkuntza berria 
norberaren arazoetan nola aplikatu aztertzea eta egoera berezietarako 
hurbilketak aplikatzeko asmatzea. Azterketa hori hasteko, gatazkan eragina 
duten eta orain arte behatutako zenbait faktore berrikusi beharko genuke. 
Aurreko kapituluetan eztabaidatu dugun bezala, faktore horiek guztiek 
eragina izan dezakete kultura, ideologia, erlijio, pertsona, etab. desberdinen 
arteko interakzioetan. 
- Gatazkari buruz ditugun uste eta jarrerak. 
- Gatazkari aurre egiteko dugun eredua. 
- Arazoa lantzeko dugun borondate ona. 
 - Baliabideen ondoriozko gatazka. 
 - Balio eta premia psikologiko desberdinak. 
 - Emozioak. 
 - Komunikazio balio eta estiloak. 
- Eztabaida mota (pertsonen artekoa, pertsonaren baitakoa, taldeen 
artekoa). 
 
 
6.3. METODOLOGIA 
 
Curriculum honetan materiala elkarren gainean eraikitzen diren atal 
txikietan aurkezteko kontua izan dugu. Hala eta guztiz ere, ikasleak gatazka 
maneiatzea zein konplexua den ulertzen duten heinean, euren burua 
gaindituta ikus dezakete. Gatazkaren ebazpen eragingarrirako kontzeptu 
guztiak elkarrekin ipintzeko lana errazteko, eta horixe da kapitulu honen 
helburua, honako ikuskera hau proposatzen dugu: 
1) Gela toki segurua eta egituratua dela eta laguntza ematen duela 

bermatzen dugu, non ikasleek gatazka maneiatzeko estrategiak aztertu 
eta praktikatu baititzakete. 

2) Orduan, gelan ikasitakoa gelatik kanpo (etxean, eskolan eta auzoan) 
saiatzeko animatzen ditugu. 
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3) Ikasleak gelara itzultzen direnean, aukera emango diegu aztertzeko 
zerk izan zuen arrakasta eta zerk ez. Eztabaida, rol joko eta 
aurreratutako trebetasunei buruzko ikasgaien bidez, ikuspuntua 
zehazten eta kanpora itzultzen laguntzen diegu esperimentatzen jarrai 
dezaten. 

Zikloa errepikatu eta ikasleek emaitza positiboak ikusten dituzten neurrian, 
hobeto ulertuko dute nola jokatu eta nola ikasi gatazketatik. Prozesu 
honetan dugun helburua, batetik, ikasleek lan hori egiteko trebetasunetan 
duten konfiantza garatzen laguntzea da eta, bestetik, gure laguntzaren gero 
eta premia gutxiago izatea gidatzeko. Baina hori mailaka eman behar den 
prozesua da. Laguntza handia eta praktikatzeko aukera asko eman beharko 
diegu helburua lortu aurretik. 
 
 
6.4. GATAZKAREN ETAPAK 
 
Agian, gatazka maneiatzeko estrategiei buruzko eztabaida hasteko modurik 
onena gatazkaren etapak identifikatzea da. Etapa horiek gida seinaleak izan 
daitezke bizitza errealean ematen diren egoeretan ezagutza eta trebetasun 
berriak noiz eta nola aplikatu erabakitzen laguntzeko. 
Jendeak sarritan deskribatzen du egoera bat "gatazka" moduan gorakada 
jasan ondoren eta ezin denean gehiago baztertu. Egia esan, gatazka fase 
horretara heldu orduko, bazeraman denboratxo bat berotzen. Gatazka asko 
erraz aurreikus daitezkeen etapetan garatzen dira, eta nolabaiteko 
desadostasun batetik krisiraino doaz. Laburtzeko, "Gatazkaren Etapak eta 
Esku-hartzeak" atalean, oinarrizko argibide hauen bukaeran dagoenean, 
bost etapak eta bakoitzean egokiago diren esku-hartzeak deskribatzen dira. 
Gehienetan, hasierako etapetan bideratzen ez den gatazka azken punturaino 
haziko da. 
Sarritan, azken etapetan emozioek arazoak ilundu dituzte, hitz mingarriak 
esan dira eta haserreak sortu dira eta, ondorioz, esku-hartze xeheak ez dira 
hain eragingarriak. Ikasleekin lan egiten dugunean, zerbitzu baliagarria 
eman diezaiekegu, batetik, gatazka hasierako etapetan identifikatzen eta, 
bestetik, horrek gorakada jasan aurretik pausu egokiak ematen irakasten 
badiegu. Badakigu prebentzioa eta berehalako esku-hartzea metodorik 
onenak eta seguruenak direla gatazkak maneiatzeko, baina horrek ez du 
esan nahi krisira heldu diren gatazkak ezin direnik maneiatu. Maneia 
daitezke, baina litekeena da konpontzeko denbora eta ahalegin handiagoak 
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behar izatea, baita esku-hartze mota desberdinak erabiltzen dituen 
hurbilketa ere. 
Garrantzitsua da ohartzea gatazka guztiak ez direla etapetan garatzen 
denbora batean. Batzuk berehala ematen dira, esate baterako, bi ikaslek 
talka egiten dute ikastetxeko atean eta hitzezko borroka zein borroka 
fisikoa izaten dute. Egoera mota horiek maneiatzeko, batzuetan, esku-
hartze modu bereziagoak eta azkarragoak beharrezkoak dira. 
 
 
 
6.5. ESKU-HARTZE ANITZ 
 
Egin daitezkeen esku-hartzeak hiru taldetan sailka ditzakegu: prebentzioa, 
berehalako esku-hartzea eta hirugarren aldeen esku-hartzea. Gatazkak 
etapak pasatu ahala esku-hartze konplexuagoak eta denbora luzeago behar 
dituenez, errazagoa eta eragingarriagoa izango da edozein gatazka 
hasierako etapetan maneiatzea. 
 
6.5.1. Prebentzioa 
Lehenengo kapituluan gatazkak saihestezinak direla eztabaidatu genuen, eta 
saihesten saiatu arren, ezin ditugu gure bizitzatik kanpo mantendu. Hala ere, 
identifikatu eta hasierako etapetan –desadostasunak eta gaizki ulertzeak– 
bideratzen ikas dezakegu, horrela hazi eta "gatazka" ofizial bihurtzea 
saihestu. Etapa hauetan, geure interesak adierazteko eta harremanaren oreka 
berrezartzeko komunikazio trebetasunak erabiltzea gomendatzen dugu. Hori 
modu ziurrean egingo bagenu, "gatazkarik ez dugula" sentitzen has gintezke. 
Hurbilketa hau eragingarriagoa da pertsonen arteko arazoak maneiatzeko 
taldeen artekoak edo talde handienak maneiatzeko baino. 
 
6.5.2. Berehalako esku-hartzea 
Gatazkak tirabira edo tentsioa izatera heldu badira, ez gara gai izango 
komunikatzeko trebetasun onekin bakarrik ebazteko. Beste pertsonarekin 
hitz egiteko gaitasuna gordetzen badugu, arazoak "banan-banan" ebazteko 
prozesuarekin saia gaitezke, kapitulu honetan aurkeztuko duguna. Prozesu 
hori, komunikatzeko trebetasun onetan oinarritua, oso eragingarria izan 
daiteke pertsonen arteko eztabaidetan, bereziki parte-hartzaileek botere edo 
status bera baldin badute. Halaber, malgua da eta ikasle/ikasle, 
irakasle/ikasle, irakasle/guraso, irakasle/irakasle, taldeen arteko etab. 
erako eztabaidak maneiatzeko erabil daiteke. 
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Horretaz guztiaz gain, gatazken ebazpenerako planifikatzeko gomendioa 
ematen dugu hala egin daitekeen guztietan. Arrakasta izateko aukerak 
handiagoak izango dira geure emozioak baretzen hasten bagara eta egoera 
berrikusteko denbora hartzen badugu. Zenbait arrazoi direla-eta ezin 
badiogu elkarri hitz egin, hirugarren atal baten laguntza bila dezakegu: 
arazoak "banan-banan" ebazteko prozesuaren pausuetan zehar gida 
gaitzakeen norbaitena edota bitartekari moduan trebatu den norbaitena. 
Kapitulu honetan, arazoak ebazteko prozesua azpimarratuko dugu, baita 
hori prestatzeko behar diren pausuak ere. 
 
6.5.3. Hirugarren aldeen esku-hartzea 
Gatazkak krisira heldu direnean, maneiatzeko artean ere erabilgarria izan 
daiteke komunikatzeko trebetasunak eta arazoak "banan-banan" ebazteko 
prozesuak erabiltzea, baina litekeena da horiek gainditzen dituzten esku-
hartzeak behar izatea. Lehenengo pausua egoera egonkortzea da gure 
emozioak hoztu ahal izateko eta segurtasun sena nolabait berreskuratzeko. 
Egoera baretu denean, arazoak ebazten saia gaitezke, betiere kontuan 
hartuta hirugarren aldeen laguntza behar izan dezakegula. Batzuetan, 
horrela lan egitea eta kipula bat zuritzea oso antzekoak dira: geruza 
bakoitzak gatazkaren etapa bat adierazten du, eta azkenean gatazkaren 
jatorria aurkitzen dugu eta trata dezakegu. 
 
6.5.4. Gatazken ebazpenerako lankidetza prozesua 
Gatazken ebazpenerako lankidetza prozesua negoziatzeko modu informala da, 
non gatazka duten bi pertsonek elkarren artean dituzten desberdintasunak 
adierazten eta konpontzen saiatzen baitira. Prozesua eragingarria izan dadin, 
pertsona biek lankidetzarako eta elkarrekin lan egiteko asmoa izan behar dute. 
Prozesuak bi atal nagusi ditu: 
– Lehenengo, pertsona bakoitzak planifikatu eta hausnartu ahal izateko 

denbora. 
– Bigarren, gatazka ebazteko bilera bat, non arazoak pausuka 

konpontzeko prozesua erabiliko baita. 
 
 
6.6. PLANIFIKAZIOA ETA HAUSNARKETA 
 
Planifikazioa da gatazkak maneiatzean osagairik garrantzitsuenetako –eta 
gutxien erabilienetako– bat. Denbora behar dugu geure premiak eta 
egoerarekiko nola sentitzen garen ulertzeko. Beste pertsonarekin esertzen 
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garenean, informazio hori argi eta garbi komunikatzeko premia ez ezik, 
beste pertsonak gatazkari buruz dituen ikuspuntuak ondo ezagutzeko 
informazio zehatza lortzeko premia ere sentitzen dugu. Aldez aurretik 
planifikatzen badugu, geure premia eta sentimenduak modu ez 
mehatxuzkoan adierazteko gaitasun handiagoa izango dugu. Era berean, 
hobeto prestatuko gara beste pertsona gatazkaren ebazpenean gurekin lan 
egitera animatzen duen modu batean entzuteko. 
Horretaz gain, planifikazio denbora aukera ona da berriz ere gure bizitzan 
gatazka maneiatzeko dugun moduari buruzko hausnarketa egiteko, 1. 
kapituluan egin genuen bezala. Geure eredu negatiboak eta eurek aurre 
egiten ari garen gatazkan duten eragina ulertzen baditugu, aukerako 
erantzun desberdinak identifikatu ahal izango ditugu, eta horrela gatazkaren 
ziklo positibora hurbildu. Hausnarketa hori berreskuratzeko une ezin hobea 
da gatazka jakin bati buruz beste pertsona batekin hitz egiteko zorian 
gaudenean. 
Beste pertsonarekin gatazka ebazteko bildu aurretik, ezin izaten dugu beti 
denbora hartu. Hala ere, posible zaizunean, zeure buruari pentsatzeko 
aukera eman iezaiozu eta eztabaidarako presta zaitez. 
 
 
6.7. AZALEKO ETA AZPIKO ARAZOAK 
 
Prestaketa eta hausnarketa fase honetan zenbait puntu hartu behar ditugu 
kontuan. Lehenengo eta behin, garrantzitsua da gatazkaren azpian egon 
daitezkeen arazo guztiak identifikatzea. 1. kapituluan gatazkaren arrazoiak 
deskribatu eta hiru maila desberdinetan sailkatu genituen: 
1) Baliabideei buruzko gatazkak. 
2) Premia psikologikoei buruzko gatazkak. 
3) Balioak inplikatzen dituzten gatazkak. 
Bitxia da gatazkek arrazoi bakarra izatea. Gehienetan arrazoi desberdinak 
inplikatzen dituzte –batzuk beste batzuk baino garrantzitsuagoak–. 
Horrexegatik, gatazkak zergatik sortzen diren pentsatzen badugu, 
garrantzitsua da agerian dagoena ez ezik sustraian egon litezkeen ezkutuko 
arrazoiak zeintzuk diren behatzea ere. Agerian dauden arrazoiak bakarrik 
aintzat hartzen badira, gatazka berriz ere agertuko da sarritan beste itxura 
batekin. Arazo batentzako behin betiko konponbidea bilatu behar badugu, 
ezinbestekoa da azpian dauden arazoak ere identifikatu eta tratatzea. 
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6.8. JARRERAK ETA INTERESAK 
 
Bigarrenik, arazo bakoitzean geure jarrera eta benetako interesa bereiztu 
behar ditugu. Hasieran, gatazka baten aurrean dugun erreakzioa jarreraren 
itxura du, aldez aurretik zehaztu den ekintza bidea. Adibidez, jarrera 
honako hau izan liteke:  
"Berandu bazatoz berriz ere, ez naiz hemen egongo". 
Jarrera baten azpian pertsonak benetan esan nahi duena azaltzen duen 
eskaera edo mehatxua dago. Mehatxu horrek babes jarrera eragiten du beste 
pertsonarengan eta gatazkak hazteko joera du. 
Interesa, bestalde, jarrera hori hartzera bultzatu gaituen premia erreala da. 
Kasu honetan interesa honela ager zitekeen: 
"Berandu helduko bazara jakinarazi behar didazu, horrela nire planak alda 
ditzaket." 
Gatazka ebaztea benetan garrantzitsua baldin bada guretzat, hasierako 
jarrera gainditu eta harago begiratu behar dugu egoera horretan benetan 
ditugun interesak eta premiak modu zintzoan aztertzeko. Beste pertsonaren 
interesak zeintzuk diren pentsatzea ere lagungarria da. 
 
 
6.9. GATAZKA EBAZTEKO GIROA 
 
Hirugarrenik, gatazka ebazteko egiten ditugun saioetan eragina izan 
dezaketen kanpoko faktoreak aintzat har ditzakegu honako galderen bidez: 
- Bioi komeni zaigun momentua aukeratu dugu hitz egiteko? 
- Toki lasaia eta etenik izango ez duena aukeratu dugu? 
- Nahikoa denbora eman dugu arazoa eztabaidatu eta konponbidea 

aurkitzeko? 
Arazo bat lantzeko toki egokia eta nahikoa denbora izatea ezinbestekoak 
dira prozesuaren arrakastarako. 
 
 
6.10. HAUSNARKETARAKO GALDERA GEHIGARRIAK 
 
Hona hemen hausnarketa eta planifikazio fase honetan gida zabalagoa 
izateko erabil ditzakegun zenbait galdera: 
– Egoera honetan zerk du nirekin zerikusi zuzena? 
– Nolako eragina du nigan? 
– Zergatik da garrantzitsua niretzat gatazka hau? 
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– Zeintzuk dira nire benetako premiak egoera honetan? 
– Kolokan ote daude neure balioak? Zeintzuk? 
– Nola ikusten dut beste pertsona? Zein aurreiritzi eta susmo dut berari 

buruz? 
– Zer nahi dut benetan pertsona horrek nitaz ulertzea? 
– Zerk hobetuko luke egoera niretzat? 
 
6.11. ARAZOA EBAZTEA 
 
Hausnarketa eta planifikazio epearen ondoren gatazken ebazpenerako 
prozesuaren bigarren atala dator: arazoan inplikatutako pertsona bien 
aurrez aurreko eztabaida. Eztabaida hau bideratzeko, oso erabilgarria da 
arazoa ebaztea izenarekin ezaguna den pausuen sekuentzia jarraitzea. 
 
6.11.1. Tonua ezartzea 
Harrigarria da zein onuragarri den modu onean hastea. Horretarako, 
harremanarekiko eta orduko egoerarekiko dituzun asmo positiboak ezartzen 
hasi. Adibidez: 
"Arazo hau ebatzi nahi dut." 
"Zure ikuspuntua entzun nahi dut." 
"Harreman hau garrantzitsua da niretzat, eta hala izaten jarraitzea gustatuko 
litzaidake." 
Halaber, lagungarria da beste pertsonaren asmo positiboak ezagutu eta 
baloratzea honako adierazpen baten bidez: 
"Hau aurrera ateratzeko duzun asmoa benetan preziatzen dut." 
 
6.11.2. Arazoa zehaztu eta eztabaidatzea 
Ezin izango diogu gatazkari konponbiderik aurkitu pertsona biek ez badute 
arazoa ulertzen. Elkar zehazte honetara heltzea da arazoak ebazteko 
metodoaren muina eta ezin diogu garrantzirik kendu pausu honi. 
Arazoa benetan zehazki definitzen duzula ziurtatu, pertsona bien ageriko 
eta ezkutuko alderdi guztiak barne. 
Gainetik eta orokorrean definitzen den arazoa ez da modu betegarrian 
konponduko. Era berean, arazoa modu okerrean zehazten bada, konponbide 
ona bila dezakegu, baina beste arazo batentzat. 
Interakzio honetan, pertsona biek identifikatuko dituzte interesak eta 
premiak eta jarreretatik bereiziko dituzte. Halaber, beharrezkoa izango da 
gatazkan eragina duten balioak, suposaketak eta susmoak eztabaidatzea. 
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Eztabaida emankorra izatea nahi badugu, ezinbestekoak izango dira modu 
eragingarrian hitz egiteko eta entzuteko trebetasunak. Gogora ezazu alderdi 
bakoitzari denbora berdina eta etenik gabea ematea. Arretaz entzun ezazu 
ulertua zarela ziurtatzeko eta aldi berean beste pertsonak adierazten duena 
ulertzen ari zarela ziurtatzeko. 
 
6.11.3. Aurrera pausuak laburtzea 
Gatazka guztiz zehaztu dela ematen duenean, geratu eta egoera laburtzea 
komeni da. Horixe izango da pertsona biek informazio bera entzun eta 
ulertu dutela ziurtatzeko. Era berean, erabilgarria da bakoitzaren ahaleginak 
balioesteko eta noraino aurreratu den zehazteko. Pausu hau arazoaren 
definizioa eta eman daitezkeen konponbide desberdinen arteko zubia da. 
 
6.11.4. Aukerako konponbideak aztertzea 
Aurreko pausuak ondo eman badira, gatazkarentzako konponbide 
onargarria aurkitzeko bidean asko aurreratu duzue. 
Hurrengo pausua, aldez aurretik gatazkaren atal moduan identifikatutako 
arazo bakoitzarentzako aukerako konponbideak aztertzea izango da. 
Proposatutako konponbideak kontuz eztabaidatu behar dira bakoitzak 
dituen abantailak eta desabantailak zehazteko, etorkizunean izan ditzaketen 
ondorioak barne. 
Garrantzitsua da konponbideen artean momentuko arazoarentzako zenbait 
aurkitzea, eta baita arazoa etorkizunean errepikatzea saihesten lagunduko 
duten beste zenbait ere. 
Eragingarriak izateko, konponbideek honako irizpide hauek bete beharko 
lituzkete: 
– Alderdi bientzat onargarriak izan beharko lirateke. 
– Zehatzak izan beharko lirateke, pertsona bakoitzak zer, nola eta noiz 

egingo duen zorrozki ezarriz. 
– Orekatuak izan beharko lirateke, alderdi bakoitzak gatazkaren 

ebazpenerako ekarpenen bat egiteko modukoak. 
 
6.11.5. Jarraipenerako denbora zehaztea 
Bilera bukatu aurretik, akordioa etorkizun hurbilean berrikusteko epe bat 
ezarri. Zaila da adostutako konponbideen ondorio guztiak aurreikustea. 
Horrexegatik, ezinbestekoa da berrikusteko denbora bat ezartzea ustekabeko 
arazoak ager daitezkeen momenturako. Horrek ere lagunduko die alderdi biei 
adostutakoa aintzat hartzen. 
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6.12. GATAZKEN EBAZPENERAKO LANKIDETZA 
PROZESUAREN LABURPENA 
 
Gatazken ebazpenerako lankidetza prozesua honako pausu hauetan labur 
daiteke: 
I. atala: Planifikazioa eta hausnarketa 
– Azaleko eta ezkutuko arazoak identifikatzea. 
– Jarreren atzean dauden interesak identifikatzea. 
– Eztabaida egingo den tokia adostea. 
II. atala: Gatazka beste pertsonarekin ebaztea 
– Tonu positiboa ezartzea. 
– Arazoa zehaztea. 
– Aurrerapenak norainokoak diren laburtzea. 
– Aukerako konponbideak aztertzea. 
– Jarraipenerako denbora ezartzea. 
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6.13. NEGOZIAZIO FORMALA 
 
Gorago lankidetza prozesua negoziatzeko modu "informala" bezala aipatu 
dugu. Hala ere, sarritan "negoziazio" hitza askoz prozesu formalago bati 
dagokio eta orain deskribatu dugun ikuspuntuak ez bezalako helburuak 
ditu. Sarritan negoziazioari buruz hitz egiten entzuten dugu taldeen arteko 
arazoen testuinguruan, hala nola, lan kudeaketa edota enpresako bestelako 
gorabeherak. 
Negoziazio formalean, alderdi bakoitza tinko ezarritako jarrera eta eskaera 
multzoa garatuz prestatzen da. Arazoaren konponbidearen fasea 
elkartrukerako eta negoziatzeko da. Sentimenduen adierazpenari edo 
ezkutuko arazoen azterketari arreta gutxi ipintzen zaio. Helburua ez da 
bakarrik elkar ulertzea, baizik eta alderdi bientzat onargarria den 
konpromisora heltzea lehenbailehen eta ahal bezain modu eragingarrian. 
 
 
6.14. GATAZKEN EBAZPENERAKO PROZESUAK ETA 
HIRUGARREN ALDEEN ESKU-HARTZEA 
 
Batzuetan, trebetasun eta ziurtasun handiak izan arren, bi gizabanakok edo 
taldek ezin dute gatazka bat ebatzi. Susmoa eta konfiantza falta handiak baldin 
badira komunikazioa apur daiteke. Bestalde, arazoak gehiegi eta konplexuegiak 
izan daitezke inplikatutakoek behar bezala identifikatzeko. 
Halako egoeretan, sarritan, erabilgarria da hirugarren pertsona bat inplikatzea, 
pertsona objektibo bat edo pertsona talde bat konponbidea aurkitzen 
laguntzeko. Pertsona edo talde hori "hirugarren aldea" izendatzen dugu. 
Badira hirugarren alderdiak parte hartu behar duen prozesu asko, ondoren 
deskribatuko ditugunak. 
 
6.14.1. Bateratzea 
"Elkartzea" adierazten du eta gorago deskribatu dugun arazoen "banan-
banako" ebazpen prozesuarekin helburu eta metodo komun asko ditu. 
Desberdintasuna hirugarren alde bat egotea da: bateratzailea. Horrek 
eztabaidaren alderdi bien arteko komunikazioa errazten du sentimenduak 
eta premiak adieraz ditzaten, arazoak identifikatzen ditu eta eman 
daitezkeen konponbideak aztertzen ditu. Helburua ez da bakarrik 
konponbidea adostea, baizik eta eztabaida duten alderdiei bientzat 
onargarriak diren konponbideak garatzen laguntzea, betiere beraiek 
proposatuak. 
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6.14.2. Bitartekaritza 
"Bitartekaritza" eta "bateratzea" sarritan sinonimo moduan erabiltzen dira. 
Prozesu biak antzekoak dira bateratzaileak edo bitartekariak ez dutelako 
botererik arrazoia nork duen eta nork ez erabakitzeko, ezta gatazkan 
inplikatutakoei konponbide bat ezartzeko ere. 
"Bitartekaritza" hitza "tarte"tik dator, "erdia" adierazten duena. Egia esan, 
hirugarren aldea eztabaidaren alderdi bien artean ipintzen da eta duten 
arazoarentzako konponbidea bilatzen laguntzen die. Bitartekaritza modu 
gehienetan lehenengo eta behin aurrean dagoen arazoarentzako 
konponbidea bilatzea azpimarratzen da. Bateratzean ez bezala, ez da hain 
arreta handia ipintzen eztabaida duten alderdien arteko harremanean eta 
komunikazioaren kalitatean. 
 
6.14.3. Tartekaritza 
"Tartekaritza" desberdina da, ez da bitartekaritza edo bateratzea bezalakoa, 
gatazka duten alderdiek hirugarren aldeari –tartekariari– ematen baitiote 
erabakia hartzeko boterea. Alderdi biak erabakia betetzeko akordiora 
heltzen dira, legez derrigorrezko bihurtua. 
Tartekaritza saioan alderdi bakoitzak bere jarrera azaltzen du eta 
tartekariaren lana epailearen lanaren antzekoa da. Bien azalpenak aintzat 
hartzen ditu, baten edo bestearen aldeko erabakia hartzen du eta bere 
erabakiaren arrazoiak azaltzeko "esleipen" bat idazten du. 
Tartekaritza merkataritza gorabeheretan eta lan kontratuen 
desadostasunetan erabiltzen da gehien. Epaitegietara jo beharrean, 
tartekaritzara jotzen da, arazoak azkarrago eta merkeago maneiatzen 
baitira. 
 
 
6.15. GATAZKEN EBAZPENERAKO PROZESUEN ESPARRUA 
 
Ikusi ditugun gatazken ebazpenerako prozesuen arteko desberdintasunak 
eskala edo diagrama baten bidez gogoratuko ditugu hobeto. Eskalak bi 
dimentsio paralelo ditu: 
1) Hirugarren aldeak aurrean duen arazoarentzako konponbidea 

aurkitzeko erantzukizuna. 
2) Eztabaida duten aldeen arteko komunikazioa ezartzeari emandako 

garrantzia. 
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Aldeen Hirugarren aldearen  
erantzukizuna erantzukizuna 
Harremanaren garrantzia Konponbidearen garrantzia 
<---------------------------------------------------------------------------------------------------> 
Gatazken Bateratzea Bitartekaritza Tartekaritza Epaiketa 
lankidetza sistema 
ebazpena 
 
Eskalaren ezkerreko muturrean hirugarren aldeak ez du konponbidea 
aurkitzeko inolako lanik egiten eta gatazkan dauden pertsonen arteko 
komunikazioa hobetzea da helburu nagusia. Eskalaren eskuineko 
muturrean, berriz, hirugarren alde batek hartzen du konponbidea aurkitzeko 
erantzukizun osoa eta arazoa konpontzea da garrantzitsuena, ez 
komunikazio ona ezartzea. 
Kontuan hartu behar da negoziazio formala diagramatik kanpo geratu dela. 
Negoziazioa ez da eskema honetan osorik sartzen, erantzukizuna 
eztabaidaren alderdi bien esku bete-betean geratu arren, arazo 
zehatzarentzako konponbidea aurkitzea ez ezik komunikazioa ezartzea ere 
baita helburua. 
 
6.16. ONDORIOA 
 
Gatazka modu eragingarrian ebazteko faktore asko behar dira: 
– Gatazkaren jatorria ulertzea. 
– Gatazkari aurre egiteko nor bere estiloaren jabe izatea. 
– Gatazkari buruz argi eta modu eragingarrian hitz egiteko gaitasuna ematen 

diguten komunikazio trebetasunak. 
– Sentimendu, premia eta esperientzia desberdinengatik errespetua eta 

enpatia agertzeko trebetasuna. 
– Gatazkaren ebazpenerako prozesu egokia. 
 
 
GATAZKAREN FASEAK ETA ESKU-HARTZEAK 
 
Lehen pausua noiz eman jakitea 
 
Arazo edo gatazka gehienak gutxitik hasi eta etapaka hazten dira. 
Batzuetan, ez ditugu "gatazka" moduan ikusten benetan hazi edo kontrola 
galtzen hasi arte. Hona hemen faseak: 
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1. FASEA: DESEROSOTASUNAK 
Zerbait ondo ez doala susmatzen duzu, baina ez zaude ziur. Pentsatzen 
duzu egoera kontuan hartzen ez baduzu dena ondo joango dela. 
Esku-hartzea: Entzute aktiboa erabil dezakezu informazio gehiago lortzeko 
eta zure interesak modu positiboan adieraz ditzakezu. 
 
2. FASEA: GAIZKI-ULERTZEAK 
Deserosotasuna gero eta handiagoa da. Orain badakizu arazo bat dagoela, 
baina ez dakizunez zein den, suposaketak egiten dituzu. Horietan 
oinarrituta erreakzionatu egiten duzu deserosotasuna arintzen saiatzeko. 
Gehienetan saihesten edo aurre egiten saiatuko zara, edo biak batera, 
gauzak mugitzen saiatzeko. 
Esku-hartzea: Hitz egiteko denbora ezar ezazu; orduan, entzute aktiboa 
erabili egoera arintzeko. Ni-mezuak erabil itzazu zure interesak adierazteko 
beste pertsona babes jarreran ipini gabe. 
 
3. FASEA: GORABEHERAK 
Egoerak okerrera egin du. Gauza mingarriak, mesprezuzkoak edo 
mehatxuzkoak esaten dira. Elkarren irudi negatiboak eratzen hasiak zarete. 
Esku-hartzea: Oraindik ere badago nolabaiteko erraztasuna puntu honetan 
jarduteko. Arazoaren ebazpenerako prozesu bat proposa ezazu. Hitz egiteko 
denbora bat ezarri eta bilerarako presta zaitez (kapitulu honetako gida 
erabil ezazu). Bileran zehar komunikazio onerako trebetasunak erabil 
itzazu. 
 
4. FASEA: TENTSIOAK 
Zenbait gorabeheren ondorioz, egoerak tentsio handiagoa du. Zu eta beste 
pertsona elkarren kontrakoak sentitzen zarete eta jarrera hartzen duzue. 
Agian, zuen alde dauden beste gizabanako batzuk hartzen hasi zarete. 
Esku-hartzea: arazoaren konponketa oraindik ere aukera bat da eta aplikatu 
behar da tentsioa arintzeko. Arazoa banan-banan konpontzea zailegia 
baldin bada, hirugarren alde baten esku-hartzea eska ezazue (bitartekaria) 
parte hartu eta arazoaren ebazpena erraz dezan. 
 
5. FASEA: KRISIA 
Egoera puntu kritiko batera heldu da. Fase honetan hartu ohi dira arazoak 
modu serioan. Orain, arazoa konpontzen saiatu beharrean, beste pertsonari 
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aurre egiteko (eztabaidatzeko) premia sentitzen duzu edo ahal bezain urrun 
egoteko (ihes egiteko). Zure emozioak sakonak dira. 
Esku-hartzea: Ulertzea lortu eta urratutako harremana konpontzea oso zaila 
da. Agian, arazoa konpontzen saiatu aurretik esku-hartzeren bat behar 
izango duzue, betiere trebatutako bitartekarien laguntzaz. Bitartekariek 
zuetako bakoitzari denbora bat emango diote arazoa ebazteko saioa edo 
saioak prestatzeko. Kontuan hartu behar duzu egoera horrek denbora eta 
ahalegina behar duela ebatzi ahal izateko. 
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JARDUERAK 
 
Jarduera multzo honen bidez, ikasleek pertsonen arteko eta taldeko gatazkak 
ebazteko prozesua ikasiko dute. Gatazkaren garapenaren 5 etapak bereizten eta 
gatazka etapa bakoitzean nola ebatzi ere ikasiko dute. 
"Gako" jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera osagarriekin (© 
ikurra dutenak) batera dago. "Gako" jarduerak (nagusiak) ikasleek oinarrizko 
kontzeptuak ikasten dituztela ziurtatzeko gomendatuta daude. Jarduera 
osagarriak, berriz, aukerakoak dira eta praktika hobetzeko edota kontzeptu baten 
ikaskuntza indartzeko erabil daitezke. Jarduera bakoitzak aurkezteko beharrezko 
izango dituzun ariketa guztien, lan orrien, inprimakien eta irakurgaien kopia bat 
dakar. 
 
¶ (DBH eta BAT) Gatazkaren etapak 
Ikasleei gatazkaren etapez jabetzen laguntzea. 
 
© (BAT) Gatazka baten anatomia 
Betekizuna: Gatazkaren etapak. 
Gatazkaren faseak identifikatzen praktikatzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Hasieran 
Ikasleek gatazkaren hasierako etapak ebazteko (gaizki-ulertzeak, 
deserosotasunak) komunikazio trebetasunak erabiliko dituzte. 
 
¶ (DBH) Laukiak nahasian 
Taldeko egoeretan gatazkak ebazteko trebetasunak aplikatzea. Lankidetzaren 
garrantzia esperimentatzea. Talde sena eraikitzen hastea 
 
© (DBH eta BAT) Eskola zuzenduko banu 
Entzute aktiboa eta arazoak konpontzeko trebetasunak aplikatzea. 
 
© (DBH eta BAT) Etorkizuna aukeratu 
Ezohiko egoeretan gerta daitezkeen gatazkei buruz pentsatu eta aurki daitezkeen 
konponbideak aztertu. 
 
¶ (DBH eta BAT) Jarrerak eta interesak/premiak 
Ezohiko egoeretan gerta daitezkeen gatazkei buruz pentsatu eta aurki daitezkeen 
konponbideak aztertzea. 
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¶ (DBH) Gatazka ebaztea 
Gatazken ebazpenerako prozesu oso bat erakustea. 
 
¶ (BAT) Gatazken ebazpena pausuz pausu 
Gatazken ebazpenerako prozesuaren eta inplikatuta dauden pausuen eta 
kontzeptuen ikuspegi zabala ematea. 
 
¶ (BAT) Arazoen ebazpenerako planifikazioa 
Arazoak konpontzeko plana aurrera ateratzeak duen garrantzia ikastea. 
 
© (BAT) Tonua ezartzen 
Gatazken ebazpenerako tonua ezartzeak duen garrantzia ulertzea. 
 
¶ (DBH) Arazoa identifikatzea 
Arazoa zehazteko trebetasunak garatzea. 
 
© (DBH) Ni-eskutitzak 
Gatazka egoera bateko interesak eta premiak adieraztea. 
 
© (BAT) Arazoa zehazten 
Gatazka egoeretan arazoen eta interesen definizioa praktikatzea. 
 
© (DBH) Konponbide ona bilatzen 
Konponbide egokien ezaugarriak identifikatzea. 
 
© (BAT) Konponbide ona aurkitzen 
Betekizuna: arazoa zehazten. 
Konponbide egoki baten ezaugarriak ikastea. 
 
© (DBH eta BAT) Jaia 
Hizketa eragingarria eta entzute aktiboaren teknikak erabili "Jaia"n gatazka 
eztabaidatzeko eta eman daitezkeen konponbideak aztertzeko. 
 
¶ (DBH eta BAT) Gatazkaren ebazpenerako rol jokoa 
Gatazken ebazpenerako prozesua rol jokoen egoera desberdinetan praktikatzea. 
 
© (BAT) Rol joko gehigarriak 
Gatazken ebazpenerako prozesuaren praktika aurreratua. 
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© (BAT) Kurtso bukaerako bidaia 
Gatazken ebazpenerako prozesua ikasleak eta helduak inplikatzen dituzten 
gatazketan praktikatzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Agian hiru behar dira 
Hirugarren alde batek esku-hartzeak (bitartekaritza) arazoa konpontzen lagun 
dezakeela erakustea. 
Ikasleei arazo bat euren kabuz konpontzeko gai ez direnean bitartekaritza 
erabiltzen laguntzea. 
 
¶ (DBH eta BAT) Gatazkaren etapak: zer egin eta noiz egin jakitea 
Gatazkaren fase bakoitzean egokiak diren ikuspegiak identifikatzea. 
Kapitulu honetan proposatutako esku-hartze desberdinak laburtu eta berrikustea. 
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HELBURUA 
Ikasleei gatazkaren etapez jabetzen laguntzea. 
 
IRAUPENA 
15 minutu eta etxerako lana. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkaren faseak" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei gatazkaren etapei buruzko aurkezpen labur bat egin. 
2) Materiala zabaldu. 
3) Etapen deskribapenak irakurri eta bakoitzaren adibide bat ipini. 

(Ikasleei jakinarazi "hurbilketa" zutabea geroago beteko duzuela.) 
4) Klasea talde txikietan banatu eta etapa guztiak betetzen dituen gatazka 

bategatik galdetu. 
5) Esandakoa klase osoaren aurrean azaldu. 

¶ (DBH eta BAT) GATAZKAREN ETAPAK 
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GATAZKAREN ETAPAK (BAT) (INPRIMAKIA) 
 
Arazo edo gatazka gehienak gutxitik hasi eta etapaka hazten dira. 
Batzuetan, ez ditugu "gatazka" moduan ikusten benetan hazi edo kontrola 
galtzen hasi arte. Hona hemen etapen zerrenda: 
 
Etapa Deskribapena Esku-hartzea 
1. 
Deserosotasunak 

Zerbait ondo ez doala susmatzen duzu, baina ez zaude ziur. 

Pentsatzen duzu egoera kontuan hartzen ez baduzu dena ondo 

joango dela. 

 

2. Gaizki-
ulertzeak 

Deserosotasuna gero eta handiagoa da. Orain badakizu arazo bat 

dagoela, baina ez dakizunez zein den, suposaketak egiten dituzu. 

Horietan oinarrituta erreakzionatu egiten duzu deserosotasuna 

arintzen saiatzeko. Gehienetan saihesten edo aurre egiten 

saiatuko zara, edo biak batera, gauzak mugitzen saiatzeko. 

 

3. Gorabeherak Egoerak okerrera egin du. Gauza mingarriak, mesprezuzkoak 

edo mehatxuzkoak esaten dira. Elkarren irudi negatiboak eratzen 

hasiak zarete. 

 

4. Tentsioak Zenbait gorabeheren ondorioz, egoerak tentsio handiagoa du. Zu 

eta beste pertsona elkarren kontrakoak sentitzen zarete eta 

jarrera hartzen duzue. Agian, zuen alde dauden beste gizabanako 

batzuk hartzen hasi zarete. 

 

5. Krisia Egoera puntu kritiko batera heldu da. Fase honetan hartu ohi 

dira arazoak modu serioan. Orain, arazoa konpontzen saiatu 

beharrean, beste pertsonari aurre egiteko (eztabaidatzeko) 

premia sentitzen duzu edo ahal bezain urrun egoteko (ihes 

egiteko). 
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GATAZKAREN ETAPAK (DBH) (INPRIMAKIA) 
 
Arazo edo gatazka gehienak gutxitik hasi eta etapaka hazten dira. 
Batzuetan, ez ditugu "gatazka" moduan ikusten benetan hazi edo kontrola 
galtzen hasi arte. Hona hemen etapen zerrenda: 
 
Etapa Deskribapena Esku-hartzea 
1. 
Deserosotasunak 

Zerbait ondo ez doala susmatzen duzu, baina ez zaude ziur. 

Pentsatzen duzu egoera kontuan hartzen ez baduzu dena ondo 

joango dela. 

 

2. Gaizki-
ulertzeak 

Deserosotasuna gero eta handiagoa da. Orain badakizu arazo bat 

dagoela, baina ez dakizunez zein den, suposaketak egiten dituzu. 

Horietan oinarrituta erreakzionatu egiten duzu deserosotasuna 

arintzen saiatzeko. Gehienetan saihesten edo aurre egiten 

saiatuko zara, edo biak batera, gauzak mugitzen saiatzeko. 

 

3. Gorabeherak Egoerak okerrera egin du. Gauza mingarriak, mesprezuzkoak 

edo mehatxuzkoak esaten dira. Elkarren irudi negatiboak eratzen 

hasiak zarete. 

 

4. Tentsioak Zenbait gorabeheren ondorioz, egoerak tentsio handiagoa du. Zu 

eta beste pertsona elkarren kontrakoak sentitzen zarete eta 

jarrera hartzen duzue. Agian, zuen alde dauden beste gizabanako 

batzuk hartzen hasi zarete. 

 

5. Krisia Egoera puntu kritiko batera heldu da. Fase honetan hartu ohi 

dira arazoak modu serioan. Orain, arazoa konpontzen saiatu 

beharrean, beste pertsonari aurre egiteko (eztabaidatzeko) 

premia sentitzen duzu edo ahal bezain urrun egoteko (ihes 

egiteko). 
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HELBURUA 
Gatazkaren etapak identifikatzen praktikatzea. 
 
BETEKIZUNA 
Gatazkaren etapak. 
 
IRAUPENA 
Etxerako lana ezartzea. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkaren etapak" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) Eskolan "Gatazkaren etapak" berrikustea. 
2) Etxerako lana: 
 Ikasleei eskatu krisiaren punturaino heldu den egoera baten adibidea 

pentsatzeko. Liburu batetik, telebistako programaren batetik edo film 
batetik hartua izan daiteke, baita euren esperientziakoa ere. 

3) Alderantzizko ordenan lan eginez gero, ikasleek diagrama moduan 
idatzi eta erregistratu behar dute nola ikusiko litzatekeen gatazka 
lehenengo etapetan. 

© (BAT) GATAZKA BATEN ANATOMIA 
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HELBURUA 
Ikasleek gatazkaren hasierako etapak ebazteko (deserosotasunak, gaizki-
ulertzeak) komunikazio trebetasunak erabiliko dituzte. 
 
IRAUPENA 
45 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Adierazpen gidalerroak" inprimakia. 
"Gatazka egoerak" inprimakia (bigarren hezkuntza edo batxilergoa). 
 
PROZEDURA 
1) Azal ezazu ikasgai honetan ordura arte ikasitako komunikazio eta 

gatazken ebazpenerako trebetasunak praktikatuko dituztela. Ulermena 
agertzeko istorioak sortuko dituzte. 

2) Klasearekin eztabaidatu antzezpen gidalerroak. 
3) Ikasleak binaka ipini eta bikote bakoitzari "Gatazka egoerak" 

inprimakiaren kopia bat eman. Bikote bakoitzak egoera bat aukeratuko 
du eta istorio bat sortuko du "gida istorioak" materialaren arabera. 

4) Utz ezazu klaseak istorioak eztabaidatzen honako galdera hauen bidez: 
– Zeintzuk dira gatazka honetako arazoak? 
– Zer egin zuten ondo aurkezleek? 

– Zer hobetu daiteke? 
– Zein trebetasun izan zen moldatzen zailena? 

¶ (DBH eta BAT) HASIERAN 
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ANTZEZPEN GIDALERROAK (INPRIMAKIA) 
 
Zure bikotearekin eskolako gatazka egoera bat aukera ezazu. Zure istorioak 
gatazken ebazpenerako honako trebetasun hauek izan behar ditu: 
 
1) Pertsona bakoitzak, gutxienez, hiru lerro izan behar ditu. 
2) Pertsonaietako batek gutxienez ni-mezu bat erabili behar du. Biek 

erabiltzen badute, askoz hobeto. 
 Ni-mezuaren adibidea: 
 "Irainduta sentitzen naiz kontatu dizkizudan sekretuak esaten 

dituzunean ezin dudalako zugan konfiantzarik izan". 
3) Pertsonaietako batek, gutxienez, beste pertsonaren iritzia edo 

komentarioak errepikatu behar ditu. 
4) Pertsonaiek asertibitatea agertu behar dute, ez oldarkortasuna edo 

pasibitatea. Asertiboa izateko, modu zintzoan eta zuzenean, irainik 
edota zu-mezuak erabili gabe ager itzazu zure sentimenduak. 

 
Honakoa egiazta ezazu: 
 
Honako esaldietako hauen aurrean baietz esan ahal baduzu, zure istorioa 
zuzena izango da. Egiazta ezazu esaldi hauek egia direnentz: 
– Pertsonaia bakoitzak, gutxienez, hiru lerro ditu. 
– Gure istorioak ni-mezu bat du. 
– Istorioan pertsonaietako batek bestearen iritzia errepikatzen du. 
– Gure pertsonaiak asertiboak dira, ez oldarkorrak edo pasiboak. 
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GATAZKA EGOERAK (INPRIMAKIA) 
 
Bigarren Hezkuntza 
 
1) Laborategiko mahaiko kideetako batek klasean zehar nahasi egiten 

zaitu. 
 Irakaslearekin arazo bat duzue biok eteteagatik. 
 
2) Eskolako ikasle batek zure familiari buruzko zurrumurru zikinak 

zabaltzen ari da. Aurre egin diozu. 
 
3) Zure klaseko ikasle bat beti egoten da zurekin "borroketan jolasten", 

baina zuri ez zaizu gustatzen. Beti joaten da urrunegi eta ez daki noiz 
geratu. 

 
4) Armairutxoa zurekin konpartitzen duen pertsonak gauzak lapurtzen 

dizkizu. Aurre egin diozu. 
 
5) Ikasle batek zurekin behaztopatu da sarreran. Klasean behin eta berriz 

izaten dituzu arazoak ikasle horrekin. 
 
6) Zure mahaiko ikasle bat beti hitz egiten eta nahasten egoten da. 

Horren ondorioz, klaseko azalpenak galtzen dituzu. Ikasleak gehiago 
hitz egiten du ez dituenean etxerako lanak ulertzen. 
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GATAZKA EGOERAK (INPRIMAKIA) 
 
Batxilergoa 
 
1) Zu eta lagun min bat konturatu zarete biak saiatzen ari zaretela kide 

berdinak hartzen kurtso bukaerako partidan elkarren aurka jokatzeko. 
 
2) Soinketako klasean ikasle bat zu bizi zaren auzoari buruzko txantxak 

egin ditu. Gauza bera egiten hasi zara bera bizi den auzoarekin. 
 
3) Eskolatik etxera autobusean zoaz eta beste ikasle batek ezizen batekin 

deitu dizu eta modu txarrean so egin dizu. Ez diozu kasurik egin eta 
koldar deitu dizu. 

 
4) Zure neska-laguna / mutil-laguna bere bikote ohiarekin modu 

intimoan hitz egiten ikusten duzu. Geroago, berarekin eztabaidatu nahi 
duzu gertatutakoari buruz. 

 
5) Lagun batek 6 euro zor dizu eta eskatzen diozunean, tontoarena egiten 

du. 
 
6) Armairutxoa zurekin konpartitzen duen pertsonarekin desadostasunak 

izan dituzu. Zure gauza batzuk galdu dira eta berak harrapatu dituen 
susmoa duzu. 
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HELBURUA 
Taldeko egoeretan gatazkak ebazteko trebetasunak aplikatzea. 
Lankidetzaren garrantzia esperimentatzea. Talde sena eraikitzen hastea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Laukiak nahasian" jokoaren puzzlea duen gutunazal bat bosteko talde 
bakoitzarentzat. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleak bosteko taldeetan banatu (talde bakoitzeko seigarren pertsona 

behatzailea). Talde bakoitzari puzzlearen piezen jokoa duen 
gutunazala eman eta pertsona bakoitzari edozein 3 pieza banatu. 

2) Talde bakoitzeko kideek elkarrekin lan egin behar dute pertsona 
bakoitzak 3 piezako lauki bat osatu duen arte. 

 Hona hemen arauak: 
 a) Ezin da hitzik edo keinurik egin. 
 b) Ez hartu beste baten piezak, ezta eskatu ere. 
3) Talde bakoitzak bukatu duenean, honako galderak egin: 

a) Zer gertatu da zure taldean? 
b) Nola sentitu zara ariketan zehar? 
c) Zerk erraztu zion gehien taldeari puzzlea osatzea? 
d) Zeintzuk izan dira oztopoak? 
e) Zer moduz egin duzue lan taldeka? 
f) Zein da ariketa honen helburua? 

¶ (DBH) LAUKIAK NAHASIAN 
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LAUKIAK NAHASIAN (1. EREDUA) 
 
 

 



29  6. KAPITULUA 

 
LAUKIAK NAHASIAN (2. EREDUA) 
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LAUKIAK NAHASIAN (3. EREDUA) 
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LAUKIAK NAHASIAN (4. EREDUA) 
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LAUKIAK NAHASIAN (5. EREDUA) 
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HELBURUA 
Entzute aktiboa eta arazoak konpontzeko trebetasunak aplikatzea. 
 
IRAUPENA 
40-60 minutu. 
 
MATERIALAK 
Papera eta arkatzak ikasle guztientzat. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei eskatu imajina dezatela zuzendaria klasera etorri eta hau 

esaten diela: "Bakarrik gaurko eskolako funtzionamenduan hiru gauza 
aldatzeko boterea izango duzue. Baldintza bakarra da klaseko pertsona 
guztiak ados egon behar direla aldatuko dituzuen hiru gauzekin". 

2) Ikasleei eskatu aldatu nahi dituzten hiru gauzak idazteko. 
3) Ikasleak bikoteka ipini eta eskatu bikote bakoitzak ados dauden 

gauzen zerrenda bakarra egiteko. Ikasleak animatu eztabaidatzen 
duten bitartean entzute aktiboa erabiltzera. 5 minutu eman. 

4) Prozesu horrekin jarraitu eta ikasleak lauko taldeetan batu, gero 
zortzikoetan eta gero hamaseikoetan. Talde bakoitzak kideak ados 
dauden hiru proposamenen zerrenda egiteko ideiak agertu behar ditu. 
(Taldeak handiagoak izan ahala, denbora gehiago eman beharko 
genieke akordioak egiteko.) Taldeak hamaseikoak direnean, talde 
osoari eskatu elkarrekin lan egin dezatela zerrenda bakarra ateratzeko. 

5) Azken zerrenda arbelean idatzi. Ikasleekin eztabaidatu: 
– Zer iruditu zaizue ariketa hau? Dibertigarria da? Frustrantea da? 
– Zer iruditzen zaizue azken zerrenda? 
– Nola sentitu zarete zuentzat garrantzitsua zen zerbait ez denean 

zerrendan azaldu? 
– Nola saiatu zarete besteak konbentzitzen zuen ideia zerrendan sar 

zedin? 
– Entzute trebetasunik erabili al duzue eztabaidatzean? Laguntzarik 

izan al duzue? Nolakoa? 

© (DBH eta BAT) ESKOLA ZUZENDUKO BANU 
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HELBURUA 
Ezohiko egoeretan gerta daitezkeen gatazkei buruz pentsatu eta aurki 
daitezkeen konponbideak aztertu. 
 
IRAUPENA 
30 minutu eskolan eta etxerako lana. 
 
MATERIALAK 
"Etorkizuna aukeratu" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) "Etorkizuna aukeratu" materialaren kopiak banatu. Eska ezazu ikasle 

bakoitzak etorkizun bat aukeratu eta horren araberako galderak 
erantzunez istorio bat idazteko. 

2) Hurrengo klasean, ikasleei eskatu istorioak ozenki irakurtzeko. 
Aurreikusitako gatazkak eta horien konponbideak eztabaidatu. 

 

© (DBH eta BAT) ETORKIZUNA AUKERATU 
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ETORKIZUNA AUKERATU (INPRIMAKIA) 
 
1. etorkizuna: bi hilabetez euria egingo du geratu gabe. 
Zer egingo du jendeak? 
Nola sentituko dira eta zer egingo dute? 
Zein gatazka sor liteke? 
Nola ebatziko lirateke? 

2. etorkizuna: jende guztia berdin-berdina izango da. 
Nola izango da elkarren arteko tratua? 
Zein gatazka sor liteke? 
Nola ebatziko lirateke? 

3. etorkizuna: beste kultura batean bizi behar duzu. 
Zein kultura aukeratuko duzu? 
Nola biziko zara? 
Nola aldatuko da zure bizitza? 
Zein gatazka sor liteke? 
Nola ebatziko lirateke? 

4. etorkizuna: jende guztiak egunero egingo du gauza onen bat beste 
pertsona batengatik. 
Zertan aldatuko dira gauzak? 
Zein gatazka sor liteke? 
Nola ebatziko lirateke? 

5. etorkizuna: jendeak ezin izango du hitz egin. 
Nola komunikatuko dira? 
Zein eragin izango du horrek? 
Nola moldatuko da jendea? 
Zein gatazka sor liteke? 
Nola ebatziko lirateke? 

6. etorkizuna: munduan zerbait alda dezakezu. 
Zer aldatuko zenuke? Zergatik? 
Zer gertatuko litzateke aldaketa horren ondorioz? 
Zein gatazka sor liteke? 
Nola ebatziko lirateke? 

7. etorkizuna: jendeak hankak izan beharrean gurpilak izango ditu. 
Zertan izango da bizitza desberdina? 
Zein gatazka sor liteke? 
Nola ebatziko lirateke? 
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HELBURUA 
Gatazka egoeretan jarrera eta interes eta premien arteko desberdintasunak 
ikastea. 
Gure jarrera eta benetan behar dugunaren artean, gure interesak, bereiztea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Jarrerak eta interesak" lan orria. 
 
PROZEDURA 
1) Honako egoera hau eztabaida ezazu ikasleekin: 
 Bi pertsona laranja bat dela-eta eztabaidatzen ari dira. Biek nahi dute 

laranja eta ez daude besteari emateko prest. Azkenean, hirugarren 
pertsona batek laranja erdibitu eta bakoitzari zati bat ematen dio. 
Pertsona bakoitzari laranjatik zer behar duen galdetu balio, batek 
pastela egiteko azala behar zuela eta besteak zukua egiteko mamia 
behar zuela argituko litzatekeen. Biek euren premiak eztabaidatu 
balituzte, bakoitzak nahi zuena lortuz ebatziko zatekeen gatazka. 

2) Jarrera eta interesen arteko desberdintasuna azal ezazu. Azpimarra 
ezazu jendeak benetako premiak agertzen dituenean, askoz errazagoa 
dela ebazpen betegarria egotea. 

3) Jarreren honako adibide hauek irakur itzazu eta ikasleei eskatu 
bakoitzaren atzean dauden benetako interes edo premiak 
identifikatzeko: 
a) Jarrera: Berriz eteten badidazu, banoa. 
  Interesa: 

¶ (DBH eta BAT) JARRERAK ETA INTERESAK/PREMIAK 
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b) Jarrera: Arropak alda itzazu berehala, bestela ez zara gurekin 
etorriko. 

  Interesa: 
 
c) Jarrera: Berriz ere berandu heltzen bazara, ez naiz zurekin berriz 

irtengo. 
  Interesa: 
 

4) "Jarrerak eta interesak" lan orria banatu eta ikasleei bete dezatela 
eskatu. 

5) Lan orrian emandako erantzunak eztabaidatu. Klaseak erantzunetan 
dauden desberdintasunak eztabaidatu ahala, eska iezaiezu jarrera edo 
interes batek entzulearengan duten eraginari buruz eztabaidatzeko. 
Zeinek eramango du emaitza positibo batera errazago? 
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JARRERAK ETA INTERESAK (1. LAN ORRIA) 
 
Ondoren, jarreren adibideak agertuko dira. Bakoitzari dagokion interes edo 
premia idatz ezazu. 
 
1. Jarrera: Berriz ere janzten badituzu nire arropak, gorriak ikusiko 

dituzu. 
 Interesa: 
 
2. Jarrera: Inoiz ez didazu garaiz itzultzen. Beti eskatu behar dizut nire 

dirua. Ez dizut berriz ere dirurik utziko. 
 Interesa: 
 
3. Jarrera: Berriz sartzen bazara nire gelara eta gauzak hartzen 

badizkidazu, amari esango diot. 
 Interesa: 
 
4. Jarrera: Berarekin berriz hitz egiten baduzu, haserretu egingo gara. 
 Interesa: 
 
5. Jarrera: Nire lagunak berriz kritikatzen badituzu, damutuko zaizu. 
 Interesa:  
 
6. Jarrera: Berriz horrela begiratzen banauzu, jai duzu. 
 Interesa: 
 
7. Jarrera: Ez zaitez nirekin sar, bestela ez dizut berriz hitz egingo. 
 Interesa: 
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JARRERAK ETA INTERESAK (2. LAN ORRIA) 
 
Jarrera eta premiak agertzeko balio duten zenbait baieztapen erantsi. 
 
Jarrera: 
Interesa: 
 
Jarrera: 
Interesa: 
 
Jarrera: 
Interesa: 
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HELBURUA 
Gatazken ebazpenerako prozesu oso bat erakustea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu azaldu eta erakusteko. 
5-10 minutu antzezteko. 
 
MATERIALAK 
"Gatazken ebazpenerako pausuak" inprimakiaren kopia bat. 
 
PROZEDURA 
1) "Gatazken ebazpenerako pausuak" banatu. Taldearekin honakoa 

eztabaidatu: 
 "Gatazken ebazpenerako zenbait trebetasun ikasitakoan ere errazagoa 

izango da gatazkak ebaztea jarraitzeko pausu batzuk baldin badaude. 
Gatazkan dauden bi ikaslek jarrai ditzaketen pausuak dira hauek. 
Eragingarria izan dadin, ikasle biek gogoa izan beharko dute arazoa 
konpontzen saiatzeko." 

 Hona hemen gatazken ebazpenerako pausuak: 
1. pausua: guztiak daude oinarrizko arauekin ados. 
 Txandaka, ikasle bakoitzak hau esango du: "Ados nago ez dudala 

etengo, ezta irainduko ere, eta gatazka ebazteko lan egingo dudala". 
2. pausua: pertsona batek gertatutakoari buruz berari dagokion atala 

kontatzen du eta besteek entzuten dute. 
 Pausu honetan lehenengo ikasleak etenik gabe honako honi buruz hitz 

egiteko aukera dauka: 
 – Nola sentitzen den 
 – Zer gertatu zen 
 – Zer nahi duen 
3. pausua: bigarren pertsonak lehenengoak esandakoa errepikatzen 

du, eta ondoren galderak egiten ditu egoera hobeto ulertzeko. 
 Errepikapenak bermatzen du bigarren pertsonak entzun duela eta 

lehenengo pertsonaren ikuspuntua ulertu duela. Errepikatu ondoren, 
galderak egin behar ditu beste pertsonarentzat egoera nolakoa zen 
hobeto ulertzeko. 

¶ (DBH) GATAZKA EBAZTEA 
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 2. eta 3. pausuak errepikatu egiten dira bigarren pertsonak bere 
bertsioa kontatu eta lehenengoak esandakoa errepikatzen duenean. 
Garrantzitsuena da ikasleek arazoa ebatzi aurretik komunikazio 
onerako trebetasunak ikasi izana (entzute aktiboa eta mezu argiak 
bidaltzeko trebetasuna). 

4. pausua: pertsona biek konponbideak proposatzen dituzte. 
 Biek onar ditzaketen konponbideak pentsatuko dituzte. Pixka bat 

pentsatzen saiatu behar dira eta bururatutako lehenengo 
konponbidearekin geratzea saihestu behar dute. 

5. pausua: konponbide baten akordioa. 
 Ikasle biak ados daude arazoari/ei bilatutako konponbidearekin/ekin. 
 
2) Gatazken ebazpenerako pausuak erakutsi haiek aukeratutako eszena 

bat erabiliz. 
3) Bi boluntario eskatu balizko gatazka baten ebazpenerako pausuak 

erabil ditzaten. Ikasleei pausuak betetzen lagundu. 
4) Taldearekin honako galdera hauek eztabaidatu: 
 – Ebatzi al da gatazka? 
 – Zein konponbide aurkitu duzue? 

– Zer egin du pertsona bakoitzak gatazka konpontzen laguntzeko? 
5) Beste gatazka egoera bat erabili, ikasleak bikoteka ipini eta bost 

minutu inguru eman pausuak betetzen saia daitezen. 
6) Boluntario gehiago eskatu gatazka taldearen aurrean antzez dezaten 

eta 4. puntuko galdera berdinak eginez eztabaida dezaten. 
7) 5. eta 6. pausuak errepikatu denbora dagoen bitartean eta aldi 

bakoitzean gatazka bat erabili. 
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GATAZKEN EBAZPENERAKO PAUSUAK (INPRIMAKIA) 
 
1) Pertsona biak ados daude oinarrizko arauekin: 
 – Ez eten. 
 – Inor ez iraindu edo gutxietsi. 
 – Arazoa konpontzen saiatzeko lan egin. 
 
2) Lehenengo pertsonak gertatutakoari buruzko bere bertsioa kontatzen 

du (gertatutakoa eta sentimenduak) eta beste pertsonak entzuten du. 
 
3) Bigarren pertsonak lehenengoak esandakoa errepikatzen du eta gero 

zenbait galdera egin dezake egoera hobeto ulertzeko. 
 
4) 2. eta 3. pausuak errepikatzen dira: bigarren pertsonak gertatutakoari 

buruz berari dagokion atala kontatuko du eta gero lehenengoak 
errepikatuko du. 

 
5) Pertsona biek eman daitezkeen konponbideei buruz pentsatzen dute. 
 
6)  Biak konponbide batekin ados ipintzen dira. 
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HELBURUA 
Gatazken ebazpenerako prozesuaren eta berau osatzen duten pausuen eta 
kontzeptuen ikuspegi zabala ematea. 
 
IRAUPENA 
45-50 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Eserlekua esleitzea" gatazkaren eszena. 
"Gatazkaren ebazpenerako prozesua" lan orria. 
Arbela edo grafikoa. 
 
PROZEDURA 
1) Azal ezazu gatazken ebazpenerako prozesu bat erakutsiko duzula. 

"Eserlekua esleitzea" gatazkaren eszena erabili ezazu edo zeuk 
asmatutako batengatik aldatu. Irakaslea eta ikaslearen arteko gatazka 
bat erabili irakasleak arazoak modu horretan ebazteko duen borondate 
ona agertzeko. 

2) Eszena erabiliz, gatazken ebazpenerako prozesuaren pausuetan zehar 
joan zaitez: 
a) Ikasleei eszena eta "Gatazken ebazpenerako prozesua" lan orria 

bana iezazkiezu. 
b) "Jarraituko den plana - azterketa" izenburupean dauden galderak 

ahoz egin gatazkaren alderdi bakoitzarekin eta klaseari 
erantzuteko eskatu. Idatz itzazu Beitia jaunarentzako eta 
Ikerrentzako erantzunak. 

c) Eska ezazu boluntario bat gatazkako beste pertsona antzezteko. 
Konponbidea antzeztu gatazkaren ebazpenerako prozesuko 
pausuak erabiliz. 

 (Irakasleak erosoago senti daitezke klaseko norbaitekin 
praktikatzen badute hau eskola aurretik. Hala ere, sarritan, 
berezkotasunak eragina du antzezpenaren efektuan.) 

d) Klasearekin antzeztu. Eska iezaiezu beste pertsonarekin egin 
zenituen pausuak eztabaidatu eta aipatzeko. Beste pertsonari 
prozesuak berarengan izandako eragina azaltzeko eskatu. 

¶ (BAT) GATAZKEN EBAZPENA PAUSUZ PAUSU 
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ESERLEKUA ESLEITZEA (ESZENA) 
 
Ingeleseko eskolako lehenengo egunean, Beitia jaunak ikasle bakoitzari 
eserleku bat esleitu zion eta esan zien ikasturte osoan ezin izango zituztela 
aldatu. Ikasle batzuek aldatzeko eskatu zuten. Ikerren eserlekua klaseko 
atzeko bazterrean zegoen eta ez zuen ondo ikusten arbela. Ikerrek Beitia 
jaunari galdetu zion ea aldatu ahal zuen, baina Beitia jaunak ezetz esan 
zion. Ikerrek arrazoia galdetu zion eta Beitia jauna gorritu zen, altxatu eta 
oihu egin zuen: "hemen nik agintzen dudalako eta ezetz esan dut. Argi 
dago?" 
Klasea bukatutakoan Ikerrek Beitia jaunari galdetu zion ea eskola ondoren 
hitz egin zezaketen. Irakasleak baietz esan zion. 
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GATAZKEN EBAZPENERAKO PROZESUA (INPRIMAKIA) 
 
Planifikatzea - aztertzea 
– Zerk kezkatzen nau bereziki gatazka honetan? 
– Nolako eragina du nigan? 
– Zergatik da garrantzitsua niretzat? Zein da nire balorazioa? 
– Zein suposaketa edo aurreiritzi dut besteari buruz? 
– Zerk hobetuko du nire egoera? 
 
Tonua ezartzea 
– Asmo positiboak agertu (adib.: "harreman honek aurrera jarraitzea 

nahi dut", "hau oso garrantzitsua da niretzat", "benetan ulertu nahi dut 
hau"). 

– Beste pertsona aintzat har ezazu (adib.: "ni bezain kezkatuta zaudela 
ikus dezaket", "honi buruz hitz egiteko duzun borondate ona 
preziatzen dut", "eskerrik asko hau serio hartzeagatik"). 

 
Eztabaidatzea eta arazoa zehaztea 
– Pertsona bakoitzak bere arazo eta pentsamenduak agertzen ditu 

(txandaka, batek hitz egiten duen bitartean, besteak entzute aktiboa 
praktikatzen du). 

– Entzute eta hizketa teknika eragingarriak erabili. 
– Interesak eta premiak identifikatzea. 
– Beharrezkoa bada, aurreiritziak, suposaketak eta balorazioak 

eztabaidatu. 
 
Egoeraren ulerkuntza berria laburtzea. Aukerako konponbideak 
pentsatzea. 
– Ekintza bide bakoitzaren abantailak eta desabantailak zehaztu; 

ondorioak aztertu eta egiaztapen erreala egin. 
– Alderdi guztientzat betegarriak diren konponbideak aukeratu. 

Konponbidea(k) zehatza(k) eta orekatua(k) d(ir)ela ziurtatu. 
 
Jarraipen plana 
– Etorkizunean une bat zehaztu egoera berrikusteko. 
 

 
¶ (BAT) GATAZKEN EBAZPENERAKO PLANIFIKAZIOA 
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HELBURUA 
Arazoak konpontzeko plana aurrera ateratzeak duen garrantzia ikastea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Zerk kezkatzen nau zehazki?" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) Honakoa eztabaidatu taldearekin: 
 Estrategia bat izatea ezinbestekoa da geure gatazkak maneiatzeko. 

Aldez aurretik baldin badakigu zein premia dugun gatazka batean eta 
nola sentitzen garen gertatutakoaren ondorioz, informazio hau beste 
pertsonari jakinarazi ahal diogu egoera okertu gabe. Halaber, beste 
pertsonarengandik informazioa nola lor dezakegun ere pentsatu behar 
dugu, horrela, gatazka ebazteko gurekin lan egitera anima dezakegu. 
Edozein egoera zailetan bezala, gatazkari modu eraikigarrian 
hurbiltzeko, beharrezkoa da planifikazioa. 

2) "Zerk kezkatzen nau zehazki?" lan orria banatu. Aurkeztu eta 
pertsonen arteko eztabaidak maneiatzeko prestakuntzan lagunduko 
duen tresna bezala eztabaidatu. Ikasleek euren gatazka esperientziak 
adibide moduan proposa ditzakete eta lan orriko galderentzat erantzun 
desberdinak eztabaidatu. 

3) Ikasleei eskatu izandako edo orduan duten gatazka bati buruz 
pentsatzeko. Bakoitzak horren arabera bete dezala lan orria. 

4) Talde txikietan, ikasleek lan orriko puntu bakoitzari buruzko ideiak 
eztabaidatuko dituzte. Hobeto prestatuta sentitzen dira euren gatazkak 
ebazteko? Haien ustez, galderek gatazkari buruzko edota beste 
pertsonari buruzko ikuspuntuan eragina al dute? Aldez aurreko 
planifikazioak beste pertsonari esango dioguna aldatuko du? 
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ZERK KEZKATZEN NAU ZEHAZKI? (INPRIMAKIA) 
 
Gatazka honetan, zerk kezkatzen nau zehazki? 
 
 
 
Nolako eragina du horrek nigan? 
 
 
 
Zergatik da hori garrantzitsua niretzat? Nire balorazioetatik zeintzuk daude 
inplikatuta? 
 
 
 
Beste pertsonari buruzko suposaketa edo aurreiritzirik al daukat? Zeintzuk? 
 
 
 
Zerk hobetuko du egoera niretzat? 
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HELBURUA 
Gatazken ebazpenerako tonua ezartzeak duen garrantzia ulertzea. 
 
IRAUPENA 
45 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bat ere ez. 
 
PROZEDURA 
1) Honakoa eztabaidatu ikasleekin: 

A. Bi pertsonen artean gatazka sortzen denean, salaketa, irain edo 
ezeztapenen bidez adierazi ohi dugu. Gatazkan ikasitako ereduak 
aldatzeko, momentuko beroaldian erantzuteko modu desberdinak 
aurkitu edo garatu behar ditugu. 

B. Zeure burua eztabaida antzu edo negatibo batean aurkitzen 
baduzu, zikloa apurtzen has zaitezke gertatzen ari dena geratuz 
gero. 

C. Eztabaida emankorragoa izan dadin tonua ezartzeko: 
1) Zure asmo positiboa agertu. Beste pertsonari zuretzat 

garrantzitsua dela eta gatazka modu eraikigarrian konpondu 
nahi duzula jakinarazi. Adibidez: "egoera hau niretzat 
garrantzitsua da eta hobeto ulertzea gustatuko litzaidake". 

2) Beste pertsona aintzat hartu. Berak ere asmo positiboak eta 
sentimenduak dituela onartzea: "honetan zuk ere lan egin 
nahi izatea preziatzen dut". 

3) Momentu horretan ezin bada eztabaidatu (denbora 
faltagatik, bietako bat gehiegi haserretu delako...), zure 
erreakzioa azal ezazu: "orain nahastuta nago. Hitz egin 
aurretik, gauzak ondo pentsatzeko denbora behar dut". 

 Puntu bakoitzean adibide desberdinak eztabaidatu eta 
ikasleei euren hitzekin erantzutera animatu. 

2) Bikoteka, gatazka egoerak sortu eta gatazken ebazpenerako 
elkarrizketarekin hasita praktika dezatela. 

© (BAT) TONUA EZARTZEN 
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HELBURUA 
Arazoa zehazteko trebetasunak garatzea. 
 
IRAUPENA 
10 minutu. 
 
MATERIALAK 
Klariona eta arbela. 
 
PROZEDURA 
1) Arazoa zehazteari buruzko gaia aurkeztu eta azal ezazu zergatik den 

garrantzitsua arazoa zein den ulertzea konponbideetan lan egin 
aurretik. 

 "Gatazka bat ebatzi ahal izan aurretik, arazoa zein den ondo 
identifikatu behar duzu; ondoren, pertsonek elkarrekin lan egin ahal 
izango dute konponbide bat bilatzeko. Ez den arazoa identifikatzen 
baduzu, gatazkak hor jarraituko du, konponbide bikaina aurkitu 
arren." 

 "Adibidez: Leirek CD berria eskatu zion Mireni eta apurtu zuen. Oso 
lotsatuta zegoenez, lagun bati eskatu zion Mireni itzul ziezaion eta 
bera saihestea erabaki zuen CD berri bat erosi ahal izateko dirua bildu 
arte. Miren minduta zegoen Leirek ez ziolako barkamenik eskatu eta 
ez ziolako hitz egiten. Ez zuen CD berririk behar bere ahizpak berdina 
zuelako eta entzuteko utziko ziolako." 

 "Adibide horretan, Leirek pentsatu zuen Mirenek CD berria behar 
izatea zela arazoa. Baina benetan behar zuena barkamena eskatu eta 
lagunak izaten jarraitzea zen. Okerreko arazoa identifikatu zuenez, 
kantari beraren bi CD erosi izan arren, segur aski ez zukeen gatazka 
ebatziko." 

¶ (DBH) ARAZOA IDENTIFIKATZEA 
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2) Ondorengo istorioa irakurri ikasleei: 
 "Imanolek eskolara eraman zuen osabak urtebetetzean oparitutako 

"Gameboy"a. Harro dago eta klaseko guztiek nahi dute partida bat 
egin. Anderren txanda denean, nahi gabe botoi bat apurtu du. 
Imanolek gertatutakoa ikusi eta Anderrekin haserretu da." 

3) Ikasleei honakoa galdetu: 
– Zein da arazoa Imanolentzat? 
– Zer galde dezakezu Imanolek arazo gehiago duenentz jakiteko? 

(adib.: arazoari buruzko beste kezkaren bat ote duen) 
– Nola sentitu beharko litzateke Imanol? 
– Zein da arazoa Anderrentzat? 
– Zer galde dezakezu Anderrek arazo gehiago duenentz jakiteko? 
– Nola sentitu beharko litzateke Ander? 

4) Azal ezazu arazo batzuk errazak izango direla eta beste batzuk 
zailagoak. Garrantzitsua da jakitea zein da arazoa pertsona 
bakoitzarentzat konponbide on batera heldu ahal izateko. 

 
Praktika gehigarria 
Kasu bakoitzean, honakoa galdetu ikasleei: 
– Zein da arazoa pertsona bakoitzarentzat ondoko gatazketan? 
– Zer gehiago galde daiteke pertsona bakoitzak arazo gehiago ote duen 

jakiteko? 
– Nola sentitzen da pertsona bakoitza? 
 
1) Eskolako autobusean, etxerako bidean, Kepa kontatzen ari da Josebak 

drogak hartzen dituela. Guztiak hasten dira Josebarekin sartzen. 
Joseba haserretu eta Kepa jo du. 

2) Xabierrek futbolean jokatu nahi du baina Mikelek ez dio uzten ez 
duelako ondo jokatzen. Xabierrek baloia hartu, zelaiaren beste aldera 
doa korrika eta ez dio itzuli nahi. 

3) Karmelek Port Aventurako boligrafo berria mahai gainean utzi du 
bazkaltzera joan denean. Klasera itzultzean boligrafoa ez zegoen. Ane 
ikusten du horrelako batekin eta irakasleari esan dio berak kendu 
diola. Anek Karmeleri gezurti deitu dio. 

4) Idoiak ez zuen Amaia gonbidatu larunbateko jaira. Astelehenean, 
geografiako azterketan, Amaiak Idoia salatu zuen kopiatzeagatik. 
Idoiak dio Amaia jeloskor dagoela bera ezagunagoa delako. 

5) Josuk nota txarra atera zuen matematiketan. Badaki ama haserretuko 
dela jakitean. Jatorduan, Koldok, Josuren lagun batek, Josuri barre 
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egiten dio orrazkera berriagatik. Josuk Koldo jo du eta borroka hasi 
da. 

6) Usua Jon eta Mirenen atzetik doa janariaren azpila eskuan daramala. 
Jon eta Miren leloarena egiten ari dira eta Usuarekin behaztopatzean 
gainera bota dio janaria. Usua oihuka hasi da eta Jonek apropos egin 
duela dio. 
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HELBURUA 
Gatazka egoera bateko interesak eta premiak adieraztea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Boligrafoa eta papera ikasle guztientzat. 
 
PROZEDURA 
1) Ozenki irakurri honako istorio hau: 
 "Julen eta Mikel anaiak dira eta logela bera konpartitzen dute. Julenek 

altu ipintzen du irratia oso programa berezia entzuten ari delako. 
Mikel gizarte zientziei buruzko oso liburu zaila irakurtzen ari da 
hurrengo egunean azterketa baitu. Mikelek ezin du irakurtzen ari 
denarekin pentsatu Julenek benetan altu entzuten duelako irratia. 
Mikelek errieta egin dio irratia itzal dezan. Julenek isiltzeko erantzun 
dio eta eztabaida hasi da." 

2) Talde erdiari Julenen pertsonaiaren tokia hartu eta Mikeli eskutitza 
idazteko eskatu. Beste erdiari Mikelen tokia hartu eta Juleni eskutitza 
idazteko eskatu. Eskutitzean honakoak esan behar dira: 
– Nola sentitu zaren. 
– Zer gertatu den zure ikuspuntuaren arabera. 
– Zergatik haserretu zaren. 
– Zerk hobetuko lukeen egoera zuretzat. 

3) Ozenki irakurri Julenen eta Mikelen eskutitzen bat. 

© (DBH) NI-ESKUTITZAK 
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ALDAKETAK 
– Ikasleei eskatu antzerako eskutitz bat idazteko benetan gatazkaren bat 

duten pertsona bati. 
– Ikasleei esan gatazka antzezteko horri buruzko ikuspuntua adierazteko 

ni-eskutiz desberdinak erabiliz. 
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HELBURUA 
Gatazka egoeretan arazoen eta interesen definizioa praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Gatazka egoerak" inprimakia. 
"Gatazken ebazpenerako prozesua" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) Azal ezazu gatazkak ebazteko atal garrantzitsu bat arazoak modu 

egokian zehaztea dela. Azpimarra ezazu arazo bat ez badago guztiz eta 
modu zuzenean zehaztuta (barne eta kanpoko arazoak) alde 
guztientzat, ezin izango dela behin betiko konponbidea lortu. 
"Jarraitu- aztertu beharko plana" izenburupean dauden galderak 
("Gatazken ebazpenerako prozesua" inprimakian) lagungarriak dira 
arazoa pertsona bakoitzaren ikuspuntutik zehazteko. Ikasleei 
gogorarazi ez dela harritzekoa gatazkan dauden bi pertsonek arazoari 
buruzko ikuspuntu desberdinak izatea (3. kapituluko hautemate 
jarduerak ikusi). 

2) "Gatazka egoerak" orriaren kopiak banatu. Egoera bakoitzeko ikasleek 
bi esaldi idatzi behar dituzte arazoa identifikatzeko: 
– Zein da arazoa A pertsonarentzat? Eta B pertsonarentzat? (barne 

eta kanpoko arazoak sartzen direla ziurtatu). 
– Arazo bera al da bientzat? 

3) Ikasleak talde txikietan banatu. Ikasleek galderak euren kabuz 
erantzun ondoren, talde txikiek egoera bakoitzeko pertsona 
bakoitzaren arabera arazoa zein den eztabaidatu eta erabaki behar 
dute. Talde bakoitzean erabakitakoa idazten duen pertsona bat izan 
behar da. 

4) Klase osoarekin, talde bakoitzak egoeretako alde bakoitzarentzat 
zehaztutako definizioak konpartitu behar ditu. Idatzita gera dadila 
ondorengo jarduera batean erabiltzeko. 

© (BAT) ARAZOA ZEHAZTEN 
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GATAZKA EGOERAK (INPRIMAKIA) 
 
1) Usain txarreko armairutxoa 
Unai, txikietako bat, ez ditu soinketako arropak garbitzen duela astebete. 
Bigarren orduan dauka soinketa klasea eta eskolatik irtetean egunero 
ahazten zaio arropak batzea. Antxon, zaharrenetako bat, eta armairutxoa 
Unairenaren ondoan duena, behin eta berriro sartzen da berarekin eta 
"txerria" deitzeaz gain, besteek ere gauza bera egin dezatela animatzen 
ditu. Unairen inguruan armairutxoa duten beste guztiak ere zaharragoak 
dira eta berarekin sartzea gustatzen zaie txikiak haien etsaiak direlako. 
Antxon da gehien sartzen dena eta besteak bultzatzen ditu horretara. Unai 
kasurik ez egiten saiatzen da. Lehengo egunean Unaik goia jo zuen eta 
Antxoni oihu egin zion. Antxonek ez zuen ulertzen zergatik haserretu zen 
hainbeste. Inoiz ez du horrelakorik egin. Gainera bere arropek benetan 
zuten usain txarra. Antxonek benetan nahi du Unaik bere arropak garbitzea, 
baina arazoa tratatzeko duen modua Unairekin sartzea da. 
 
2) Gaizki ulertutako elkarrizketa 
Nerea eta Asier elkarrekin esertzen dira matematikako klasean. Eskola hasi 
aurretik hitz egitea gustatzen zaie. Duela bi egun Asierrek zerbait esan zuen 
eta Nereak haserre ematen zuen. Nereak ez dio Asierri hitz egin ordutik. 
Asier nahastuta dago ez dakielako zer esan edo egin duen gaizki eta Nereak 
ez duelako berarekin hitz egin nahi. Nereak ere espero du berriz ere 
lagunak izatea, baina lehengo egunean Asierrek zerbait esan zuen eta 
horren ondorioz uste du hori ezinezkoa dela. Telebistan gehien gustatzen 
zaizkien programei buruz hitz egiten egon ziren eta Asierrek pentsatu zuen 
Nereari saio jakin bat gustatzen zitzaiola parte-hartzaileak emakumeak 
zirelako eta bere moduan hitz egiten eta janzten zirelako. Asierrek 
esandakoa iruzkin estereotipatu eta mesprezatzailea ematen zuen eta horrek 
bere sentimenduak mindu zituen. 
 
3) Pistarik gabe 
Maren eta Edorta lagun batzuekin bazkaltzen ari ziren joan den astean. 
Marenek esan zuen sarrera bat zuela soberan futbol partida on baterako eta 
lagunen batekin konpartitu nahi zuela. Edortak uste du Marenen lagun mina 
dela eta ziur zegoen sarrera lortuko zuela. Marenek Joni eman zionean 
harrituta eta minduta geratu zen. Edortak ez zuen ezer esan momentuan 
bertan, baina ordutik horrekin pentsatzen ibili da eta orain haserre dago 
Marenekin. Marenek ez du partidara joateko asmorik, horregatik eman 
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zuen bere sarrera, baina ez dio hori azaldu Edortari. Gaur, bazkaltzeko 
orduan, Marenek Edortari makinatik lata bat hartzeko eskatu dionean, 
Edortak oso modu gogorrean begiratu dio eta honakoa esan dio: "Har ezazu 
zeuk. Ez naiz zure morroia" eta joan da. Maren harrituta geratu da eta 
galdetu du ea zer gertatzen zaion. Marenek ez daki ezer. 
 
4) Arrotz bat lur arrotzean 
Miren minduta eta nahastuta dago. Elkartrukeko ikaslea da eta neska talde 
baten laguna izatea gustatuko litzaioke, baina haiek ez ei daude oso 
interesatuta. Izan ere, haiekin hitz egiten saiatzen den bakoitzean haiek 
buelta ematen dute eta ez diote kasurik egiten. Mirenek ez daki zergatik. 
Cristina da taldeko burua eta Mirenek pena ematen dio herri arrotz batean 
bizi delako eta ez duelako lagunik, baina ez da eroso sentitzen Miren 
hurbiltzen zaienean. Neskek ez dute nahikoa denbora eskolan harremanak 
egiteko eta Miren haiekin dagoenean galdera asko egiten ditu eta besteek 
erantzuteko denbora izatea espero du. Modu dibertigarrian hitz egiten du, 
modu barregarrian janzten da eta ideia bitxiak dauzka. Cristinak ez du uste 
Mirenek bere denbora eta indar guztiak behar izatea bidezkoa denik. 
 
5) Ez da euskalduna 
Gorkari Elena gustatzen zaio. Elenari ere Gorka gustatzen zaio. Arazoa da 
Gorkak nahi duela Elena berarekin eta lagun talde batekin bolatokira edo 
merkataritza zentrora joatea, baina gurasoek ez diote uzten. Ez zaie inporta 
Gorka haien etxera joan eta Elenarekin egotea, baina familiako jende 
gehiago egon behar da. Gorkak uste du Elenaren gurasoak oso zorrotzak 
direla. Kanpokoak dira eta ez dituzte euskal ohiturak ulertzen. Euskadin 
daudenetik Elenari gauzak euskal eran egiten utzi beharko liokete. Gorkak 
Elenari etxetik ihes egin eta berarekin joateko proposatu dio. Elenari asko 
gustatzen zaio Gorka, baita lagunak ere, eta benetan tentatuta dago. 
 
6) Altu baina ez hain argi 
Ainhoak gauero hitz egiten du telefonoz bere mutilarekin. Batzuetan ez dio 
ondo entzuten mutilaren etxean familia beti zarataka eta eztabaidatzen 
dagoelako. Ainhoak pentsatzen du elkarri oihuka ari direla (oso altu hitz 
egiten dute). Ainhoaren etxean jende guztiak baxu hitz egiten du, haserre 
daudenean izan ezik. Orduan ahotsak gero eta altuagoak dira. Xabier inoiz 
ez da kexatzen, ezta etxean gertatzen ari denari buruz hitz egiten ere, 
horregatik Ainhoak bereganatzen du etxeko gatazkak direla eta lotsatzen 
dela. Xabierrek ez du ulertzen zergatik kezkatzen den hainbeste Ainhoa, 
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beti galdetzen baitio familiari buruz eta haien arteko harremanari buruz. 
Harreman ona dute. Izan ere, oso dibertigarriak dira, beti barrezka, 
txantxetan eta eztabaidatzen. Egia esan, Xabierrek Ainhoaren familiari 
buruz jakin nahi du. Telefonoz hitz egiten dutenean inoiz ez ditu entzuten. 
Ematen du ez dutela elkarren berririk izan nahi. Oso familia aspergarria 
dirudi. 
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HELBURUA 
Ebazpen egokien ezaugarriak identifikatzea. 
Ebazpen egokiak sortzea. 
 
BETEKIZUNA 
"Arazoa identifikatzea". 
 
IRAUPENA 
25-30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Ebazpen egoki baterako galderak" lan orria. Ikasle bakoitzarentzat bi 
kopia. 
"Arazoa identifikatzea" ariketan emandako erantzunak. 
 
PROZEDURA 
1) Honela aurkeztu ariketa: "Arazoak ondo konpondu ahal izateko gai 

izan behar duzu jakiteko zerk egiten duen ebazpen bat on eta nola 
lortu gatazkarentzako ebazpenik onena. Ondorengo ariketak puntu bi 
hauek lantzen lagunduko digu". 

2) Ikasleei eskatu esan dezatela ebazpen ona lortuko lukeen zenbait 
gauza (adibidez: erreala izan behar du, arazoa berriz sortzea saihesten 
du, alderdi biek benetan egin nahi dute, orekatua da). Ikasleekin hitz 
egin "ebazpen egoki baterako pausuen zerrenda"ri buruz. Ikasleek 
aipatu ez duten edota argitu behar diren puntuak eztabaidatu. 

3) "Arazoa identifikatzea" jardueran, Imanol, Patxi eta apurtutako 
jostailuari buruzkoan, proposatutako konponbideak aipatu. Bi 
aukeratu, bata ona eta bestea txarra, eta A eta B izenak eman. Ikasleei 
eskatu galderak bete ditzatela bakoitzarekin berrikusi duten 
informazioaren arabera. Gero galdetu zergatik uste duten konponbide 
bakoitza ona edo txarra dela. 
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EBAZPEN EGOKI BATERAKO GALDERAK 
(LAN ORRIA) 
 
 
BAI EZ 
 
  �     � 1) Nahikoa zehatza da ebazpena? Esan behar 

digu: 
  �     �  Nork? 
  �     �  Noiz? 
  �     �  Non? 
  �     �  Nola? 
  �     � 2) Orekatuta al dago ebazpena? (Alderdi 

biek hartu al dute erantzukizuna ondo irten 
dadin?) 

  �     � 3) Bete dezakete alderdi biek agindutakoa? 
  �     � 4) Arazoa ebatziko luke ebazpen honek? 
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BETEKIZUNA 
"Arazoa zehazten". 
 
HELBURUA 
Ebazpen egoki batek zer izan behar duen ikastea. 
"Arazoa zehazten" jarduerako gatazka egoera bakoitzarentzako 
konponbideak pentsatzea eta konponbide egokia sortzeko irizpidearen 
arabera ebaluatzea. 
 
IRAUPENA 
20 minutu. 
 
MATERIALAK 
Paper grafikoa edo arbela. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei galdetu haien ustez zerk egiten duen konponbide bat ona 

izatea. Esandakoaren zerrenda bat egin paperean edo arbelean. 
2) Eska iezaiezu eztabaida dezatela zerk eragiten duen konponbide batek 

ez funtzionatzea. Haien gatazka izango balitz, zer ez lukete ikusi nahi 
ebazpenean? 

3) Egindako zerrenda erabili akordio on baten alderdiak eztabaidatzeko: 
– Arazoa ebazten dute. 
– Errealistak dira (egingarriak). 
– Alderdi biek egin nahi dituzte. 
– Orekatuak dira (alderdi biek egiten dute ebazpenaren aldeko 

zerbait). 
4) Talde bakoitzak klase osoarekin konpartitu eta eztabaidatuko ditu 

egoerei emandako konponbideak. 
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HELBURUA 
Hizketa eragingarria eta entzute aktiboaren teknikak erabili "Jaia"n gatazka 
eztabaidatzeko eta eman daitezkeen konponbideak aztertzeko. 
 
IRAUPENA 
45 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Jaia" istorioaren kopiak. 
 
PROZEDURA 
1) "Jaia" irakurgaiaren kopiak zabaldu guztiek irakurtzeko. Klase 

osoarekin eztabaidatu istorioaren ideiak eta arazoak, harremanak eta 
sentimenduak, baina EZ eman daitezkeen konponbideak. 

2) Klasea "Jaia"ren batzorde txikietan banatu: istorioaren arazoak 
eztabaidatu eta konponbide egingarria bila dezatela. 

3) Talde bakoitzak proposatutako konponbideak klase osoarekin 
konpartituko ditu. Eska iezaiezu talde bakoitzeko kide guztiek 
prozesua talde barruan nola esperimentatu duten azaltzeko. 

 
 
JAIA (IRAKURGAIA) 
 
Aranburu irakasleak mahai aurrean zituen hiru aurpegi ilunak begiratu 
zituen. Horietako bat Jon Arana zen, nagusien klaseko ordezkaria 
(ordezkari ona, langile zuhurra eta atsegina). Bere ondoan Karmele zegoen, 
klaseko liderretako bat, oso argia, orokorrean arduratsua eta bere buruaz 
nahiko ziurra. Ondoan, María García, eskolako Inauterietako Jai 
Batzordeko zuzendaria. Begi ilunek eta azalaren koloreak jatorri 
andaluziarra agerian uzten zuten. Bere aitak, Eduardo Garcíak, institutuko 
historia irakasleak, Granadako erresumak historian zehar lortutako 
garaipenak azaltzean interes berezia agertu ohi zuen. 
"Ez ditut zuen planak aldatu nahi", hasi zen Aranburu irakaslea, "baina uste 
dut hori egiten ari naizela hain zuzen". Berari begira zeuden 17 urteko 
begirada ilunei irribarre egin zien. Haiek ez zuten irribarrerik egin eta 
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geldirik egon ziren. Aranburu irakasleak berehala jarraitu zuen: "Orain 
eskolako jaia ez da eskolarentzat bakarrik. Auzo honetan udaberriko 
ekitaldirik garrantzitsuenetako bat da, eta arrakastatsua izatea nahi dugu. 
Badakit denbora luzean egon zaretela planak egiten eta dekorazioa lantzen 
hasi ziren batzordeak antolatzen". Mariari begiratu zion erantzun baten 
zain, baina honek begiratu besterik ez zion egin. 
"Ez zait niri bakarrik bururatu zuen planak berrazter ditzazuen" jarraitu 
zuen Aranburu irakasleak egin behar zuena gogorra zela ulertzen hasita 
zegoela. "Dantza honetako babesle moduan, egiten duzuenean 
erantzukizuna dut, zuhurrak eta burutsuak zaretela dakidan arren". Baina 
lausengu horiek ere alferrik izan ziren. "Rekalde jaunak, zuzendari onak, 
eman dit arazoaren berri gaur goizean, zuen horma-irudiak ipinita 
zeudenean. Bere ustez, horri buruz hitz egin behar dugu eta zer egingo 
dugun aztertu". Aranburu irakasleak etena egin zuen. Aulkia atzera bota 
zuen. Ikasleek hitz egiteko momentua zen. 
Jon izan zen lehenengoa, minutu batzuk pasatutakoan. "Ez dut ulertzen, 
Aranburu irakaslea. Hemen planak egiten ari gara, dena prestatu dugu 
ikastetxean sekula egon den jairik onena egiteko, eta gero "aurreiritziak" 
eta "estereotipoak" aipatzen ditu norbaitek, baita "jendearen sentimenduak 
zauritu" ere. Zintzotasunez, oker dabiltza". 
"Ziur horrela egiten dutela" esan du Maríak urduri. "Uste dut zerbait 
badakidala aurreiritzi eta estereotipoei buruz, gu andaluziarrak garelako eta 
jendeak batzuetan esaten dituenak entzun beharko zenituzkete. Jaia egiteko 
gai bat aukeratu dugu eta horma-irudian ijito batzuk agertzen dira kapela 
eta guzti gurdian lo egiten. Baina horrexegatik bakarrik jendeak kritikatzen 
gaitu eta gauza asko leporatzen dizkigute". 
"Benetan ideia ona zela uste genuen" esan zuen Maríak. "Ijitoen jaia eginez 
gero, dekoraziorako gauza asko izan ditzakegu eta, besteak beste, musika 
andaluziarra eta flamenkoa ipini. Barran saltzeko urdaiazpikoa eta 
antzerako gauzak egon zitezkeela ere pentsatu genuen". Besteei begiratu 
zien eta baietz esan zuten. Horiexek ziren bere ideiak eta gustukoak 
zituzten. 
"Hauxe da arazoa". Esan zuen Aranburu irakasleak. "Ikastetxeko ijitoak 
kexatzen dira horma-irudian agertzen diren ijitoak lotan eta eskale 
arropekin agertzen direlako. Hori ez da gure hiriko ijitoen errealitatea". 
"Baina, Aranburu irakaslea", esan zuen Jonek, "ikastetxean 10 edo 12 ijito 
baino ez dago. Ez dakit zergatik kexatu behar diren. Inork ez die barre 
egiten. Jaia egiteko ideia ona da, besterik ez".  
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"Eta horma-irudi guztiak eginda daude, eta egitarau guztiak eskatuta daude 
eta gaur ekarriko dituzte inprimategitik; horretan gastatu dugu jaia egiteko 
geneukan diru guztia. Ezinezkoa da gaia aldatzea", Maríak gero eta altuago 
hitz egiten zuen. 
"Zergatik izan behar dute hain sentiberak? Utziko al dugu gutxi batzuek 
beste guztioi jaia apurtzen? 200 pertsona espero ditugu jaia ona bada". 
Jonek begirada gogorra bota zion Aranburu irakasleari. 
"Aranburu irakaslea", erregutu zion Maríak, "ezin dugu ezer egin?" 
Horixe da, pentsatu zuen Aranburu irakasleak, neuk ere jakin nahi nuena. 
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HELBURUA 
Gatazken ebazpenerako prozesua rol jokoen egoera desberdinetan 
praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu antzezpen bakoitzerako. 
 
MATERIALAK 
"Zerk kezkatzen nau zehazki?" lan orriaren kopia bana. 
"Gatazken ebazpenerako prozesua" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) Lauko taldeetan banatu ikasleak. Ikasleek "Gatazka eszena" bat edo 

ondoren datozen antzezteko egoeretako bat aukera dezatela, edo eurek 
sortzeko bat. 

 Talde bakoitzeko pertsona bik egoera antzeztu behar dute. Lehenengo, 
antzezleek "Zerk kezkatzen nau zehazki?" lan orria behatuko dute 
jarraitu beharreko planaren atal moduan. Beste biek antzezpena behatu 
eta feedbacka emango dute. 

2) Lehiakideek gatazken ebazpenerako prozesua osotu eta ebazpena lortu 
dutenean, behatzaileek feedback zehatza eta eraikigarria eman behar 
dute; alderdi positiboak zein hobetu beharrekoak azpimarratu behar 
dituzte. (Antzezleek ezin izan badute egoera konpondu, antzezpena 
geratu 30 minutu pasatutakoan). 

3) Rolak aldatu eta orain behatzaileak izango dira eztabaidatzen dutenak. 
Antzezpen bera erabil dezakete edo eszena berria proposatu ahal 
diezu. 

¶ (DBH eta BAT) GATAZKEN EBAZPENERAKO ROL JOKOA 
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HONEK DIO, BESTEAK DIO: ZURRUMURRUAK 
(ANTZEZPENA) 
Lehiakideak: Bi lagun min: Xabier eta Mikel. 
Gatazka: Xabierrek neska lagunarekin utzi du. Mikeli, lagun min bati, 
gertatutako guztia kontatu dio, apurtzeko arrazoiak barne. Xabier kanpoan 
bi egun egon ondoren eskolara itzuli zenean, jakin zuen ikasle batzuek utzi 
zuela eta xehetasun guztiak zekizkitela. Xabierrek zurrumurru guztien 
errua Mikeli egotzi zion eta esan zion ez zuela berriz ere bere laguna izan 
nahi. Mikelek Xabier konbentzitu zuen gertatutakoari buruz hitz egiteko 
geratzeko. 
Xabierrentzako informazioa: Xabier, benetan minduta eta lotsatuta zaude 
ikasle askok zuretzat pribatua denaren berri dutelako. Mikeli leporatu diozu 
zurrumurruen errua. Kezkatuta zaude Mikelekin geratzen bazara egoera 
eztabaidatzeko, besteei esandakoa kontatuko dielako. 
 
HONEK DIO, BESTEAK DIO: ZURRUMURRUAK 
(ANTZEZPENA) 
Lehiakideak: Bi lagun min: Xabier eta Mikel. 
Gatazka: Xabierrek neska lagunarekin utzi du. Mikeli, lagun min bati, 
gertatutako guztia kontatu dio, apurtzeko arrazoiak barne. Xabier kanpoan 
bi egun egon ondoren eskolara itzuli zenean, jakin zuen ikasle batzuek utzi 
zuela eta xehetasun guztiak zekizkitela. Xabierrek zurrumurru guztien 
errua Mikeli egotzi zion eta esan zion ez zuela berriz ere bere laguna izan 
nahi. Mikelek Xabier konbentzitu zuen gertatutakoari buruz hitz egiteko 
geratzeko. 
Mikelentzako informazioa: Mikel, minduta eta salatua sentitu zara. 
Xabierrek oso gauza desatseginak esan dizkizu. Zure lagunik onenari 
kontatu zenion Xabierrek neska lagunarekin utzi duela eta zergatik. Ez 
zenuen uste beste batzuei kontatuko zienik eta are gutxiago, denborarekin 
gauza batzuk Xabierrengana handituta itzuliko zirenik. Gaizki sentitzen 
zara gertatutakoagatik, baina ez zaizu gustatu nola hitz egin zizun 
Xabierrek. Hala ere, lagunak izaten jarraitzea nahi duzu. 
DISKO KONPAKTUAK: MATXURATUTAKO JABETZA 
(ANTZEZPENA) 
Lehiakideak: Bi lagun: Gorka eta Gotzon. 
Gatazka: Gorkak Gotzoni utzi zizkion CDak. Gotzonek autoan utzi eta 
ahaztu zituen. Egun sargoritsua zen eta beroaren ondorioz matxuratu ziren. 
Gotzonek Gorkari gertatutakoa kontatu zionean, Gorka asko haserretu zen 
eta eztabaidatzen hasi zen. 
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Gorkarentzako informazioa: Gorka, pentsatzen duzu Gotzon axolagabea 
izan zela eta ezin izango dizkizula matxuratutako 6 CDek balio zuten 80 
euroak ordaindu. Horretaz gain, badago oraindik ere aipatu ez duzun arazo 
bat: Gotzonek zuri asko gustatzen zaizun neska gonbidatu du irtetera. Egia 
esan, azken hau CDak baino askoz garrantzitsuagoa da. 
 
DISKO KONPAKTUAK: MATXURATUTAKO JABETZA 
(ANTZEZPENA) 
Lehiakideak: Bi lagun: Gorka eta Gotzon. 
Gatazka: Gorkak Gotzoni utzi zizkion CDak. Gotzonek autoan utzi eta 
ahaztu zituen. Egun sargoritsua zen eta beroaren ondorioz matxuratu ziren. 
Gotzonek Gorkari gertatutakoa kontatu zionean, Gorka asko haserretu zen 
eta eztabaidatzen hasi zen. 
Gotzonentzako informazioa: Alberto, benetan damututa zaude CDak 
matxuratzeagatik, baina ez duzu ulertzen zergatik Gorka haserretu zen 
hainbeste. Azken finean, ordainduko zenizkiola esan zenion. 
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NEBA-ARREBAK: FAMILIAKO EZTABAIDA 
(1. ANTZEZPENA) 
 
Lehiakideak: Miren, arreba nagusia. Igor, txikiena. Mirenek Igorrek baino 3 
urte gehiago ditu. 
Gatazka: Sarritan Mirenek etxeko lanak egin behar ditu amak ordu asko 
pasatzen dituelako etxetik kanpo lanean familia mantentzeko. Mirenek eta 
Igorrek etxeko lanei buruz eztabaidatzen dute. Mirenek jakin-min handia 
du Igorren lagunei buruz. Asko eztabaidatu ondoren, Mirenek proposatu du 
hitz egitera eser daitezela. Igorrek onartu du. 
Mirenentzako informazioa: Miren, etxea eta familia batuta mantentzeko 
erantzukizuna hartzen duzu nolabait. Kexatzen zara Igorrek ez dituelako 
bere lanak egiten etxean. Beti gogorarazi behar dizkiozu betebeharrak. 
Batzuetan zeuk egiten duzu bere lana (eta bera ez da konturatzen, edo ez du 
ikusi nahi). 
Ez dituzu bere lagun berriak onartzen. Haietako batzuk dendetan 
lapurtzeagatik atxilotu dituzte eta entzun duzu gehienak droga kontuetan 
ibiltzen direla. 
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NEBA-ARREBAK: FAMILIAKO EZTABAIDA 
(2. ANTZEZPENA) 
 
Lehiakideak: Miren, arreba nagusia. Igor, txikiena. Mirenek Igorrek baino 3 
urte gehiago ditu. 
Gatazka: Sarritan Mirenek etxeko lanak egin behar ditu amak ordu asko 
pasatzen dituelako etxetik kanpo lanean familia mantentzeko. Mirenek eta 
Igorrek etxeko lanei buruz eztabaidatzen dute. Mirenek jakin-min handia 
du Igorren lagunei buruz. Asko eztabaidatu ondoren, Mirenek proposatu du 
hitz egitera eser daitezela. Igorrek onartu du. 
Igorrentzako informazioa: Igor, Mirenek sarritan gogaitzen zaitu etxeko 
kontuekin. Bakean utziko bazintu, etxeko lanak orain arte baino askoz 
hobeto egingo zenituzke. 
Zuretzat garrantzitsua da ezaguna izatea eta lagunak izatea. Lagun talde 
berriak zarenagatik hobeto onartu zaitu eta horregatik ondo sentitzen zara. 
Bestalde, zu ere drogagatik kezkatzen zara eta kontu handiz ibiltzen zara. 
Benetan nahi duzuna da Mirenek zu errespetatzea eta "arreba heldua, neba 
txikia" jokoa alde batera uztea. Mirenek ia ez dizkizu inoiz esaten lagunek 
utzitako mezuak eta behin telefonozko elkarrizketa bat entzun zuen. 
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KLASEA: IRAKASLEA/IKASLEA 
(1. ANTZEZPENA) 
 
Lehiakideak: Landa irakaslea, ingeleseko irakaslea. Julen, ikasle bat. 
Gatazka: Landa irakasleak eta Julenek ez dute harreman ona. Aurreko 
astean irakaslea asko haserretu zen klase osoaren portaeragatik eta Juleni 
oihu egin zion bere lanera garaiz ez itzultzeagatik. Horren ondoren, Julen 
ez zen eskolara joan hiru egunetan. Gero konturatu zen hori ez zela 
konponbidea eta Landa irakaslearekin hitz egiteko ordua eskatu zuen. 
Irakasleak gertatutakoari buruz hitz egitea onartu zuen. 
Julenentzako informazioa: Julen, lotsatuta eta haserre sentitu zinen Landa 
irakasleak oihu egin zizunean. Zurekin asko sartzen dela sentitzen duzu. 
Beste egun batean, ikasle asko hitz egiten ari zirenean adi egon gabe, Landa 
irakaslea zurekin haserretu zen eta errua leporatu zizun. Zerbait esaten 
entzun zizunean ikasketa buruarengana joateko esan zizun. 
Uste duzu ez zarela bere gustukoa, ingelesa suspendituko dizula eta ezin 
izango duzula kurtsoa pasatu. Pentsatzen duzu irakaslearen jarrera ez dela 
bidezkoa, batzuetan klasean hitz egin arren, ez zarelako bakarra eta zure 
lana egiten ari zarelako. 



70  6. KAPITULUA 

KLASEA: IRAKASLEA/IKASLEA 
(2. ANTZEZPENA) 
 
Lehiakideak: Landa irakaslea, ingeleseko irakaslea. Julen, ikasle bat. 
Gatazka: Landa irakasleak eta Julenek ez dute harreman ona. Aurreko 
astean irakaslea asko haserretu zen klase osoaren portaeragatik eta Juleni 
oihu egin zion bere lanera garaiz ez itzultzeagatik. Horren ondoren, Julen 
ez zen eskolara joan hiru egunetan. Gero konturatu zen hori ez zela 
konponbidea eta Landa irakaslearekin hitz egiteko ordua eskatu zuen. 
Irakasleak gertatutakoari buruz hitz egitea onartu zuen. 
Landa irakaslearentzako informazioa: Landa irakaslea, Julen 
klasearentzako adibide txarra dela diozu. Sarritan leloarena egiten du eta ez 
du ondo pasatzen ez badu lagunekin hitz egiten klasean. Ez zaude gustura 
ezin izan duzulako espero zenuen materia guztia ikusi. 
Zure ustez Julen oso azkarra da eta potentzial handia du. Horrexegatik izan 
zara zorrotzagoa berarekin. Ados zaude berarekin hitz egiteko eskola 
ondoren. 
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HELBURUA 
Gatazken ebazpenerako prozesua gehiago praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
45 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Zerk kezkatzen nau zehazki?" inprimakia. 
"Gatazken ebazpenerako prozesua" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei eskatu orri bateko istorioa idatz dezatela bi pertsonen arteko 

gatazka deskribatuz eta ahalik eta xehetasun gehien sartzeko. Gogora 
iezaiezu asmatutako izenak erabiltzeko gertaera benetakoa baldin 
bada. 

2) Klasea 5 edo 6ko taldeetan banatu. Talde bakoitzak gatazka eszena bat 
hartuko du. Talde bakoitzeko bi boluntariok gatazkaren alderdi biak 
antzeztuko dituzte gatazken ebazpenerako prozesua erabiliz. Ziurta 
ezazu antzezten ari direnek "Zerk kezkatzen nau zehazki?" lan orria 
erabiltzen dutela planifikazioa egiteko. Taldeko beste kideek behatu 
egingo dute ondoren ebaluatzeko. Prest egon behar dute pertsona 
bakoitzak prozesuak aurrera egin dezan zer egin duen komentatzeko.  

3) Bukatutakoan, taldeek beste eszena bat aukera dezakete; horrela beste 
ikasle batzuek izango dute gatazkaren ebazpenerako metodoa 
praktikatzeko aukera. 

© (BAT) ROL JOKO GEHIGARRIAK 
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HELBURUA 
Gatazken ebazpenerako prozesua ikasleak eta helduak inplikatzen dituzten 
gatazketan praktikatzea. 
 
IRAUPENA 
Eskola bat. 
 
MATERIALAK 
"Kurtso bukaerako bidaia" istorioa. 
"Zerk kezkatzen nau zehazki?" inprimakia. 
"Gatazken ebazpenerako prozesua" inprimakia. 
 
PROZEDURA 
1) "Kurtso bukaerako bidaia" istorioaren kopiak banatu ikasleek irakur 

dezaten. 
2) Klasea lauko taldeetan banatu. Gatazkaren alderdi bakoitzean bi 

pertsona egon behar dira. Gainerako ikasleek behatzaile lanak egin 
ditzakete edo eztabaida bikoteka antzez dezakete. 

3) Taldeek rolak aukeratu behar dituzte (bidaia batzordeko bi ikasle eta 
bi heldu egon behar dira: helduak irakasleak, laguntzaileak edota 
egitarauaren aurka dauden gurasoak izan daitezke). 

4) Gatazka talde bakoitzak "Zerk kezkatzen nau zehazki?" lan orriko 
galderak bete behar dituzte. Bete ondoren, alderdi bakoitzak 
bozeramale bat aukeratuko du eta laburki eztabaidatuko dute haien 
artean nola interpretatuko dituzten haien pertsonaiak. Bozeramaleak 
taldeko kideen ordezkaria izango da eztabaidan. 

 Talde bakoitzak talde barnean egingo du antzezpena. Helburua 
egutegiaren gainean dagoen eztabaidan gatazken ebazpenerako 
prozesua aplikatzea da. 

 Lehiakideek arazoa zehaztu eta eztabaidatu ondoren, 3-5 minutu 
pasatutakoan geratu bikoteen ideiak edo feedbacka izateko. (Bikoteak 
eman beharreko feedbackean honakoak aztertu behar dira: entzute 
aktiboa eta hizketa teknika eragingarriak ondo erabiltzen ari direnentz, 
arazoak agertzeko teknikak, eman daitezkeen konponbideak, etab.) 

© (BAT) KURTSO BUKAERAKO BIDAIA 
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5) Klase osoak antzezpenak eta talde bakoitzak aurkitutako konponbide 
desberdinak eztabaidatuko ditu. Taldea bideratu prozesuaren aurrean 
nolako erreakzioa izan duten eta prozesua erabiltzean esperimentatu 
dituzten zailtasunak edota gorabeherak eztabaida ditzaten. 
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KURTSO BUKAERAKO BIDAIA (ISTORIOA) 
 
Institutuko zaharrenek urtero egiten duten kurtso bukaerako bidaia oso 
garrantzitsua da. Ikasleek, irakasleek, administrazioko langileek, baita auzo 
txiki horretako biztanleek ere, bi galdera garrantzitsu dituzte urtero: nora 
izango da kurtso bukaerako bidaia? eta nola lortuko dute dirua? 
Aurten, kurtso bukaerako batzordeak galdera bien erantzuna berehala 
izango zuela uste zuen. Ia aho batez onartu zuten Parisera joan eta bertan bi 
gau egitea eta dirua biltzeko proposatutako ideiak originala eta emankorra 
zirudien. Kaleko modari buruzko egutegi bat egitea pentsatu zuten, eta 
klaseko ikasleak izango ziren argazkiak egiteko modeloak. Udako 
hilabeteetan bainurako arropak ipintzea pentsatu zuten. Auzoko argazkilari 
bat argazkiak egiteko prest zegoen eta lanean hasi ziren. 
Dirua biltzeko proiektuaren berria berehala zabaldu zen eta irakasleak 
batzordearekin biltzeko prest zeudenean, egutegiaren ideia ezagutu ez ezik, 
horri buruzko oso kritika gogorrak entzunak zituzten ere. Ikasketaburu 
biak, eta zenbait irakasle, administrazioko langile eta guraso egutegiaren 
ideiaren kontrakoak ziren, bereziki bainurako arropen planaren kontrakoak. 
Haien ustez, argazki horietan agertuko ziren neskentzat desegokia eta 
degradatzailea izango zen. Ikasketaburuek, irakasle batek eta tutore batek 
iritzi horiek batzordean azaldu zituzten eta dirua biltzeko beste modu bat 
bilatu beharko zutela esan zieten. Kurtso bukaerako bidaiaren batzordeko 
kideen aburuz, ez zegoen arazorik egutegiarekin, beraz erabakiarekin 
haserretu eta frustratu ziren. 
Bidaia batzordeko bi ikaslek egutegiaren kontra zeuden helduen bi 
ordezkarirekin biltzea onartu zuten gatazkari konponbide bat aurkitzen 
saiatzeko. 
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HELBURUA 
Hirugarren alde baten esku-hartzeak (bitartekaritza) arazoa konpontzen 
lagun dezakeela erakutsi. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
Bideoa (aukerakoa). 
 
PROZEDURA 
1) Ikasleei eskatu arazo bat buruz buru konpontzeko zailtasunak eragin 

ditzaketen faktoreak edo egoerak pentsatzeko. 
2) Jakinaraz iezaiezu gatazka buruz buru ebazteko prozesuaren bidez 

ebazteko gai ez direnean, hirugarren aldeen laguntza eska dezaketela 
bitartekari moduan. Azal iezaiezu bitartekariak inpartzialak direla eta 
entrenamendu berezia izan ohi dutela. Erabiltzen duten prozesua eta 
ikasleek ikasi berri duten gatazken ebazpenerako prozesua oso 
antzekoak dira. 

3) Zure ikastetxean antzerako bitartekaritza programaren bat baldin 
badago (gatazka maneiatzea), antola ezazu bitartekaritza baten 
antzezpena klasean, edo bitartekarien lana agertzen duen bideo bat 
ipini. 

4) Ikasleei eskatu bitartekariek erabilitako prozesuak eta gatazken 
ebazpenerako prozesuak nolako antzekotasunak eta desberdintasunak 
dituzten eztabaidatzeko.  

¶ (DBH eta BAT) AGIAN HIRU BEHAR DIRA 
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HELBURUA 
Gatazkaren fase bakoitzean egokiak diren ikuspegiak identifikatzea. 
 
IRAUPENA 
30 minutu. 
 
MATERIALAK 
"Gatazkaren atalak" inprimakia. 
Grafikoa edo arbela. 
 
PROZEDURA 
1) Laburki berrikus itzazu gatazkaren eszenak. 
2) Hiru esku-hartze mota idatz itzazu arbelean zein grafikoan: 

1. Komunikazio onerako trebetasunak bakarrik. 
2. Arazoa buruz buru ebazteko prozesua. 
3. Hirugarren aldearen esku-hartzea. 

3) Ikasleak 4 edo 5eko taldeetan bana itzazu eta eska iezaiezu eszenak eta 
esku-hartze egokiak elkar ditzatela. Erantzunak banatutako orrietan 
idatzi behar dituzte. Egindako aukerak azaltzeko prest egon beharko 
dira ("ideia oinarriak" 6. kapitulua ikusi). 

4) Eztabaida talde handia bideratu ikasleek emandako erantzunak 
konpara ditzaten. 

5) Ikasleak anima itzazu esku-hartzeak froga ditzaten eta esperientziak 
taldearekin konpartitzeko, horrela hortik ere ikasi ahal izango dute. 
Astean birritan edo hirutan berrikusketak egiteko 5-10 minutu 
programatuko dituzula jakinarazi. 

 

¶ (DBH eta BAT) GATAZKAREN ETAPAK: ZER EGIN ETA NOIZ EGIN



1  7. kapitulua 

 
 
 
 
 
 

7. KAPITULUA 
 

GATAZKEN EBAZPENERAKO CURRICULUMA 
INPLEMENTATZEN 

 
 
 

7.1. CURRICULUMA APLIKATZEN 
 
Ikasle askoren apaletan hautsez beteriko curriculum famatuak daude. Kapitulu 
honen helburua hori Gatazken ebazpena: Batxilergorako eta Bigarren 
Hezkuntzarako programarekin gertatzeko aukerak gutxitzea da. Kapitulu 
honek oinarrizko hiru helburu ditu zehazki: 
 
– Gidaliburu honen jarduerak eskolako ahalik eta ikasle gehienei 

eskaintzeko prozesua erraztea. 
– Zuzendaritza taldeei eskola osoan gatazken ebazpenerako programa bat 

erabiltzeko beharrezko pausuak ulertzen eta errazten laguntzea. 
– Irakaskuntzako praktiketan gatazken ebazpenaren printzipio eta 

trebetasunak sartzeko modu desberdinak aztertzea. 
 
Eskola batean gatazken ebazpenerako programa garatzeko metodo 
orokorrenak berezko ikuspegia eta tartekatze ikuspegia dira. Kapitulu 
honetan horietako bakoitza zehaztasunen batekin eztabaidatuko dugu. 
Ikuspegi bien aldeko eta kontrako puntuak zehazten dituzten taula eta karpeta 
bana sartu ditugu. Zuzendaritza taldeek horietaz balia daitezke zein metodo 
erabiliko duten eztabaidatzeko. 
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7.2. ESKOLA OSOAK ESKOLA OSARENTZAT EGINDAKO 
EGITARAUA 
 
Eskolak gatazken ebazpenerako curriculuma erabiltzeko edozein ikuspegi 
aukeratuta ere, arrakasta lortzeko beti osagai batzuk egon behar dira: 
– Lidergo indartsua. Oinarrizko alderdia da. Lidergoa sortzailea eta 

lagungarria izan behar da. Programa garatzeko guztiek adostutako 
ikuspegi bat lortzeko helburuarekin lan egin behar du taldeak. 

– Langile konprometituak. Programa bat eskolako berezko zatia izatea nahi 
badugu, langileek konpromiso handia hartu beharko dute. Hori errazago 
lortuko da taldea planifikatze, erabakitze eta aplikatze prozesuetan sartuz 
gero. Curriculum programa batek irakasle askoren laguntza behar du; 
gatazken ebazpenari buruzko klaseak ematea, gatazken ebazpenerako 
balio eta trebetasunak modelatzea eta balio eta trebetasun horiek 
irakaskuntzako praktiketan sartzea. Behin eta berriz indartzen den 
aplikazio senak askoz parte-hartze handiagoa sorraraziko du. 

– Talde arduratsua: Talde honek gainerako kideekin egingo du lan talde 
ikuspegia eta programaren plana garatzeko. Talde honen zeregina 
programa garatu ahala garatuko da. Sarritan taldekide batzuk "edukian 
aditu" bihurtzen dira eta beste irakasle batzuentzat entrenamendu 
gehigarria, eskola ereduak eta informazioa eskaintzen dituzte. Logikoa 
dirudi elkarlana balio nagusien artean duen programa elkarlanaren bidez 
ulertu eta aplikatzea.  

– Filosofia berdina: Curriculumak irakastearen ekintzarekin eta eskolaren 
helburuekin bat etorri behar du. Gatazken ebazpenaren hezkuntzan 
helburu nagusia fisikoki eta emozionalki ziurra eta lagungarria den 
eskola giroa sortzen eta areagotzen laguntzea da. Gainera, arazoak modu 
sortzailean konpontzea, adierazpen baketsuak eta gatazken ebazpena 
bultzatuko ditu. Hori eskola gehienen helburuetara egokituz gero, 
programaren arrakastak helburu horiek lortzen lagunduko du. 

 
 
7.3. BEREZKO IKUSPEGIA 
 
Curriculum hau aplikatzeko modurik errazena jarduera batzuk aukeratu eta 
osotasun bezala edo "gatazken ebazpena"ri buruzko unitate eta ikastaro baten 
zati bezala erabiltzea da. Baina hau ez da erraza, helburua materiala ahalik eta 
ikasle gehienei aurkeztea delako. Ezin dugu espero langileei materiala banatu 
eta gatazken ebazpenerako jarduerak mirari bat balitz bezala eskolan 
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gauzatzea. Gure esperientziak erakutsi digu pausu segida argi bat garatzeak 
eta jarraitzeak gerta daitezkeen arazo asko saihesten lagunduko digula. 
 
7.3.1. Ebaluazioa 
Ohiko curriculumean edozein material sartu aurretik, balorazioren bat egin 
beharko litzateke. Taldeak zehaztu beharko luke gatazken ebazpenari buruzko 
zein material irakatsi den dagoeneko, eta material hartan bete ziren trebetasun 
eta kontzeptuak curriculum honetakoekin alderatu. Prozesu honen bukaeran 
hiru ondorio posible egongo dira: 
– Ez da beharrezkoa gatazken ebazpenerako material gehigarririk 

aplikatzea. (Hau, jakina, ez da erraz gertatuko.) 
– Liburu honen ariketa batzuk erabiltzen ari garen materialari erantsi 

beharko genizkioke. 
– Liburu hau gatazken ebazpenaren curriculumaren oinarria izango da 

eskolarentzat, eta denborarekin eranskinak eta aldaketak egin ahal izango 
zaizkio. 

 
7.3.2. Taldearen entrenamendua 
Curriculuma hasteko, taldeek gatazkak ebazten eta komunikatzeko 
trebetasunak garatzen entrenamendua bilatzeko beharra sentituko dute. 
Horrek taldea batzen lagunduko du, guztien artean gatazken ebazpenerako 
hiztegia eratzetik hasita, baita klaseetan ikasgaiak gidatuko dituzten 
irakasleen konfiantza areagotzen ere.  Gainera, entrenamenduak gatazken 
ebazpenaren ikuspegien aplikazioak aztertzeko aukera ematen du. Ahal dela, 
hasierako entrenamendurako onena talde osoa sartzea da. 
 
7.3.3. Froga esperientzia 
Hurrengo pausua froga esperientzia bat garatzea da. Egokitzat jotzen diren 
hezkuntza mailetako eta departamentuetako boluntarioekin (maiz 
zuzendaritza taldekoak) egin daiteke. Hori erabaki ostean, liburu honen 
egiturak nahiko erraz egiten du praktika. Irakasleek proposatutako segida (C 
eranskina ikusi) zein haiek egindako bat erabil dezakete. Lana bukatzeko 
denbora tarte zabala (sei astetik seihileko batera) ezarri beharko litzateke. 
Talde askok arrakasta izan dute kapitulu baten bi edo hiru jarduera denbora 
gutxian (aste bat edo bi) egiten. Orduan ebaluatu eta bi edo hiru jarduera 
gehiago aukeratzen dituzte frogatzeko. Froga lanean aukeratutako ikuspegia 
edozein izanda ere, garrantzitsua da lehen aldiz gatazken ebazpena irakasten 
ari diren irakasleentzat aldiro laguntza-batzarrak antolatzea haien 
aurrerapenak komentatzeko. 
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7.3.4. Ebaluazioa eta hedapena 
Froga lana eztabaidatu eta beharrezko aldaketak eta gehikuntzak egin ostean, 
programa hedatzeko pausuak eztabaida daitezke. Fase hau oinarrizkoa da 
edozein eskolatan programa garatzeko. Ordurako, talde liderraren muinak 
jakin beharko luke egitarauak aurrera egin ahala gero eta erantzukizun 
handiagoa izango duela. Froga lanean parte hartu duten irakasleek eta interesa 
duten beste taldekide batzuek baldintza hori ulertu behar dute. Taldea 
informatu beharko dute honako hauek erabakitzeko: 
– Zeintzuk dira proiektuaren helburu nagusiak? 
– Zein da egutegi orokorra? 
– Zein arlo edo mailatako gaiak sartu beharko lirateke orain? 
– Zein gai aztertu beharko da urtetik urtera? 
 
7.3.5. Aldeko eta kontrako puntuak 
Ikuspegi honek zenbait abantaila du. Aurretik prestatutako ikasgaiak eta 
proposatu diren mailako sekuentziak direla-eta gutxi planifikatu behar da. 
Horrek irakasle gehiago anima ditzake lehenago jarduera hauekin saiatzera. 
Curriculuma maila bakoitzeko klase bakar batzuetan –ikasle guztientzat 
derrigorrezkoak– sartzen bada, irakasle bakar batzuek baino ez dute gatazken 
ebazpena irakatsiko. Honek lasaitu egingo ditu gaia haien espezialitatetik 
kanpo dagoela uste duten irakasleak. Gainera, horrek ziurtatzen du parte-
hartzaile guztiek trebetasunak eta kontzeptuak beteko dituztela, eta gatazkak 
aurkezteko moduan nolabaiteko trinkotasuna egongo dela. 
Berezko ikuspegiaren desabantaila nagusia gatazken ebazpena non eta noiz 
irakatsi da. Gehienetan, irakaskuntzako curriculuma irakasle guztientzat 
aurretik ezarrita dago eta beste gai bat sartzeak beharrezko edo garrantzizko 
zerbait kentzea dakar. Erraz aurki daiteke gatazken ebazpenaren jarduerak 
bigarren mailako gai bakar batzuetan sartzeko modua, hala nola, osasunean 
(bizi-trebetasunak), gizarte-ikasketetan eta psikologian. Hala ere, honek ez 
digu curriculuma eskolan zehar hedatzeko erantzuna ematen. 
Bestalde, urtetik urtera irakasgaiak errepikatzeko interesa dago. Eranskinaren 
sekuentziak jarraitzeak gerta litezkeen errepikatzeko aukerak nolabait 
gutxituko ditu, baina ez ditu guztiak desagerraraziko. Artikulazio ziurrak 
planifikazio zabala, esperimentatzea eta mailen arteko lankidetza eskatzen 
ditu. 
 
 
7.4. TXERTATZE IKUSPEGIA 
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Ikuspegi honen bidez irakasleek curriculum honetako trebetasunak hartu eta 
beste klase-irakasgaietan txertatzeko modua ikusten dute. Metodo honek 
denbora gehiago behar du planifikatzeko baina luzera abantaila asko ekar 
ditzake: ikasketaren ondorioak hobetzea, eskolako eta klaseko giroa hobetzea 
eta irakasleen arteko lankidetza gehitzea. Pausu orokorrak oso antzekoak dira 
berezko ikuspegian ikusitakoekin, baina zehatzak, berriz, nahiko ezberdinak 
dira. 
 
7.4.1. Ebaluazioa eta planifikazioa 
Ikuspegi honen lehenengo pausuak berezko ikuspegiak baino planifikazio 
gehiago eta aurre-ebaluazio gutxiago behar ditu. Taldeak txertatze ikuspegia 
aukeratu ostean hiru eginkizun daude: 
– Dagoen ikuspegia behatzea komunikatzeko eta gatazkak ebazteko 

trebetasunak non eta zein sakontasunez irakatsi diren ikusteko. 
Informazio hau erabili irakaskuntza curriculumaren zein tokitan egingo 
den txertatze ikuspegiaren froga lana erabakitzeko. Ez izan ikuspegi 
estua izateko beldur eta arrakasta lortzeko ondo planifikatu puntu hau. 

– Gatazken ebazpenaren kontzeptu eta trebetasun guztiak berrikusi eta 
zeintzuk sartuko diren erabakitzea. Zerrenda honi nahi beste eranskin 
egin dakizkioke. 

– Curriculum hau txertatzen ari den gairako egokiak diren ikasgaiak 
aukeratzea. Litekeena da ikasgai bakar batzuk asmatzea eta liburu 
honetako batzuk haien irizpideetara egokitzea. Eginbehar hau erronka 
bat izango da eta denbora asko hartuko du. Gatazken ebazpenaren 
berezko trebetasun eta kontzeptuak oinarri dituzten ikasgaiak sortu behar 
dira. Ikasgai horiek eragingarriak izateko gai bakoitzaren balio eta 
edukiak gorde behar dira eta naturaltasunez gai biak nahastatu, ez 
behartuta. 

 
7.4.2 Froga esperientzia 
Froga lana irakasten parte hartzen duten irakasleak aitzindariak dira taldearen 
gainontzekoentzat. Bere lana beharrezkoa dela senti dezaten gainerako 
taldekideek lagundu eta haien lana onartu behar dute. Fase honetan oso 
beharrezkoak dira ondo egindako gauzetatik eta zailtasunetatik ikastea 
ekarriko duten batzarrak. Izan ere, eztabaida horietako informazioa oso 
erabilgarria izango da froga lana ebaluatzeko eta hurrengo pausuak 
planeatzeko. 
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7.4.3. Ebaluazioa eta hedapena 
Froga lanak ebaluatzeko metodoak eskolatik eskolara aldatu egingo dira, 
baina aztertutako gaiek hurrengoa jaso beharko lukete: 
– Gatazken ebazpenaren materiala eta txertatutako gaia ondo egokitzea. 
– Ikasleen gaitasuna gaiak erlazionatzeko eta gatazken ebazpenaren 

trebetasunak ikasteko. 
– Materiala ikasleen gustuekin, gatazken ebazpenaren ulermenarekin eta 

gai "gonbidatuarekin" lotzea. 
– Aztertutako materialak hobetzeko modua. 
– Programa eraikitzeko hurrengo pausua. 
Pausu hauek garatzean taldeak astiro mugitzen saiatu beharko lirateke. 
Bigarren fase logiko bat beste irakasgai bat aukeratzea litzateke, ahal dela 
beste kurtso batean, eta horretan txertatuko diren materialak garatzea. Horrela, 
programa irakasleak, ikasleak eta gurasoak edozein aldaketetara egokitzea 
posible egingo duen erritmo batean gauzatuko da. 
 
7.4.4. Aldeko eta kontrako puntuak  
Txertatze ikuspegiaren zenbait alderdik irakasleak erakar ditzake. Lehenik, ez 
zaie beste gai batzuei lekua kenduko, gatazken ebazpena hasita dagoen 
zerbaitetan txertatuko delako. Horretxegatik aukeratzen dute bigarren 
hezkuntzako irakasleek ikuspegi hau. Gainera, txertatzeak gatazken 
ebazpenaren materialak bizitzako hainbat testuingurutan aplikatzeko aukera 
anitz eskaintzen ditu. Esaterako, bai historian bai literaturan aztertzeko eta 
baita antzezteko ere gatazka ugari daude. 
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Gatazken ebazpenaren eta hau txertatu den gaiaren arteko erlazioa beste 
abantaila garrantzitsu bat da. Azkenaldiko azterketek (Laurie Stevahn, "Goi 
eskolako ikasleengan izandako eragina", 1997) erakusten dute gatazken 
ebazpena beste gai baten barruan (kasu honetan ingelesa) ematen denean 
ikasleen interesa handiagoa dela, eta gai bietan (gatazken ebazpena eta 
ingelesa) kontzeptuak eta trebetasunak errazago ikasi eta denbora gehiagoz 
gogoratuko direla. 
Irakasleek ikuspegi honi gehien egozten dioten desabantaila planifikatzeko 
denbora behar izatea da. Lehenago eztabaidatu dugun bezala, ikasgaiak 
txertatzeak denbora darama hainbat pausu jarraitu behar direlako eta azkenik 
produktua frogatzen ari denean aldaketak egin behar direlako. Hori guztia 
nekagarria izan daiteke irakasleek izaten dituzten zamengatik. 
 
 
7.5. PROGRAMA BATEN GARAPENA 
 
Deskribatu berri ditugun curriculumaren ikuspegiak ez dira zertan banaka 
ikusi. Eskola batek bere aurrerapenak baloratu ahala, taldea eta ikasleen 
premiak elkartzen saiatuz, ziur asko hasierako planean aldaketak egin behar 
izango dira. Bidean zehar aldaketa batzuk gerta daitezke, eta batzuk 
eskuetatik ihes egingo digute. Eskola askok berezko ikuspegi mugatua 
aukeratzen dute programa hasteko. Hori erabilgarria da eta irakasle gartsu 
bakar batzuei esperimentatu eta atsegina hartzeko aukera ematen die. Hala 
ere, ikuspegi hau behera etor daiteke hedapen garaian, irakasle askorentzat 
zaila baita gatazken ebazpenari buruzko ikasgaiak haien programa estuetan 
sartzea. Puntu honetan, gurekin lan egin duten hainbat eskolek aldaketa bat 
egin dute txertatze ikuspegian, haien esperientzia erabiliz bere neurriko 
ikuspegia garatzeko. Animatzen zaituztegu horrelako malgutasun eta 
sormenez jokatzera, askotan eskolaren premia zehatzetara moldatzen diren 
programak sortzen direlako. 
 
 
7.6. GAKOAK: MODELATZEN ETA HELARAZTEN 
 
Lehenago esan den bezala, gatazken ebazpenaren irakaskuntzan helburu 
nagusia eskolei haien kultura aldatzen laguntzea da, hurrengo hauek sartuz: 
jarduera bakegilea, gatazken ebazpena taldean, elkarlanean erabakiak hartzea, 
aniztasunaren balorazioa eta erkidego sena. Gatazken ebazpenari buruzko 
programa eragingarri bat helburu horiek lortzeko aurrerapauso garrantzitsua 
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da. Hala ere, aurrerakuntza eten daiteke eskolako maila eta arlo guztietan ez 
badira gatazken ebazpenaren printzipio eta trebetasunak zabaltzen. 
Eginbehar hau ikusteko modu errazagoa hiru arlo orokorretan banatzea da: 
irakaskuntzako praktikak, gatazkaren kudeaketa eta erabakiak hartzeko 
prozesuak. Arlo horiek, jakina, elkarren artean lotuta daude eta elkarrekin 
gatazken ebazpenaren balio eta printzipioetan sarritan modelatze bat egotea 
ahalbidetuko duen lur ongarritua eman dezakete. Jarraian eskaintzen dugun 
zerrendak arlo bakoitzeko zenbait aukera aztertzen ditu. Gandhik esan zuen 
bezala, "bilatzen dugun aldaketa bihurtu behar bagara", planeatutako pausu 
maneiagarrietan egin behar dugu. Zerrenda hauek ez dira oso zehatzak eta 
ezin dugu espero errezeten moduan jarraitzea. Irakasle eta administratzaileak 
animatzen ditugu haien plan propioak garatzeko gidalerro bezala erabiltzera, 
beren eskoletako kulturan gatazken ebazpena eta baketzea sorrarazteko 
helburuarekin. 
 
 
7.7. AUKERAK 
 
7.7.1. Hezkuntza praktikak 
– Gatazken ebazpenaren printzipio eta prozesuak klasearen kudeaketako 

zati osoa egitea, hala nola, entzute aktiboa eta taldean erabakiak hartzea. 
Adibideak: 
– Entzute aktiboa ikasleek euren arazo indibidualei aurre egiteko erabil 

ezazu. 
– Ikasleei klasean gertatzen denari buruzko erabakiak hartzen utzi (agian 

irakaslea emaitzarekin zerikusirik ez duen egoerekin hasita). 
– Ahal den neurrian egizu lankidetza ikaste esperientziaren zati bat izatea. 
– Ikasleei irakasten ari zaren trebetasunak klasean zu tarteko hartzen 

zaituzten gatazketan erabili. 
– Ikasleei beren komunikatzeko eta arazoak konpontzeko trebetasunak 

erabiltzeko aukerak eskaini, esate baterako: 
– banan-banako gatazken ebazpenerako gatazka-izkina. 
– klasearengan eragina duten egoerei aurre egiteko taldean arazoak 

konpontzea. 
– ikasleen bizitzetan berebiziko garrantzia duten gai eta interesei 

buruzko eztabaida eraikikorrak erraztea. Eztabaida horiek errazteko 
ikasleak entrenatzeko aukera hausnartu. 

 
7.7.2. Gatazka kudeatzen 
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– Taldeari, gurasoei eta erkidegoari entrenatzeko aukera egokiak eskaini 
komunikatzeko trebetasunetan, gatazken ebazpenean, bitartekaritzan eta 
beharrezko gaietan. 

– Arazoak elkarlanean konpondu taldeko beste kideekin egoera zailetan 
gatazken ebazpena nola erabili aztertzeko. 

– Eskola erkidegoan helduen arteko gatazken ebazpen ez formala sustatu. 
– Helduen arteko gatazka konplexuagoak maneiatzeko bitartekaritza 

formala hartu kontuan, betiere administratzaileak, irakasleak, 
aholkulariak, taldeko beste kideak eta gurasoak inplikatzen badituzte. 

– Talde barruko zein taldeen arteko liskarrak eta eskolako arazo orokorrak 
bideratzeko gatazken taldekako ebazpena susta ezazu. 

– Kideen arteko bitartekaritza programa bultzatu gatazka egokiak 
proposatuz. 

– Irakasle-ikasle gatazka aukeratuetarako ikasle bat eta heldu bat ipin 
itzazu bitartekari. Modelatze aukera bikaina izango da eta irakasle-ikasle 
harremanetan ez ezik, eskolako giroan ere oso eragin positiboa izan 
dezake. 

 
7.7.3. Erabakitze prozesuak 
– Irakasle moduan, erabakiak nola hartzen ari diren azter ezazu eta, 

hasteko, komenigarriagoa den egoeretan lankidetza prozesuak abian 
ipini. (Konturatu gara erabaki guztiak talde akordioz hartzen dituen 
eskola berehala anabasa izango litzatekeela.) 

– Irakasleak, gurasoak eta ikasleak planifikatzean eta erabakitzean inplika 
ditzakezun zenbait egoera identifika itzazu. Hori hasteko puntu egokia 
gatazken ebazpenerako programa bera da. Ez itzazu gutxietsi inplikazio 
zabal batek edozein egitarauren arrakastarako izan ditzakeen ondorio 
positiboak. 

 
 
7.8. ONDORIOAK 
 
Lan hau garrantzitsua, erronkaria eta oso zabala da. Eskola batean gatazken 
ebazpenerako printzipioak eta trebetasunak irakasteko egingo dugun edozein 
ahalegin benetan indartuko da, batetik, planifikazio arduratsua eta praktikoa, 
eta bestetik, prozesuan zehar ebaluazio errealista egiten baldin badira. 
Irakasleek egitaraua astiro zabaltzeko ardura hartu beharko lukete, bilakatzen 
uzteko asmoz. Malgua izan zaitez egutegiekin eta gogora ezazu izaera 
honetako aldaketa ahaleginak etengabeak direla eta emaitzarik 
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garrantzitsuenak pixkanaka eta denborarekin agertzen dituztela. Lan hau 
aitzindaria izaki, poztasun momentuak etsipen momentuak beste izan 
ditzakeena, garrantzitsua da irakasleak hasieratik autoebaluaketarako eta 
programa laguntzeko egiturez hornitzea. 
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GATAZKEN EBAZPENERAKO KONTZEPTU ETA 
TREBETASUNAK 
 
1. kapitulua: Gatazkaren dinamika 
 
1) Gatazka gure bizitzako atal naturala da. 
2) Gatazka norbera hazteko aukera izan daiteke. 
3) Gure gatazka jokaerak txikitatik ikasten ditugu: 

– Guraso eta familiarengandik. 
– Irakasleengandik. 
– Komunikabideetako heroiengandik. 
– Rol adierazgarrien beste eredu batzuengandik. 

4) Gatazkari egoeraren arabera aurre egin ahal badiogu ere, azpian ditugun 
joerak oso eragin handia dira. 

5) Norberaren gatazka eredua honako hauen bidez alda daiteke: 
– Gure ereduen kontzientzia zabalduz. 
– Trebetasun berriak ikasiz. 
– Aldatzeko borondatea izanez. 

6) Faktore batzuek gatazkaren gorakada edo beherakada eragingo dute. 
7) 4 gatazka mota daude: 

– Pertsonaren barnekoak. 
– Pertsonen artekoak. 
– Taldearen barnekoak. 
– Taldeen artekoak. 

 
2. kapitulua: Gatazkara hurbiltzea 
 
1) Gutariko bakoitzak gatazka ikusteko modu berezi bat ikasi du. 
2) Gatazkaren ikuspegiak hiru kategoria orokor hauetako batean sartzen 

dira: 
– Saihestea. 
– Aurre egitea. 
– Arazoa konpontzea. 

3) Ikuspegi desberdinak egokiak dira egoera desberdinetan. 
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3. kapitulua: Emozioak eta gatazka 
 
1) Gatazka guztiek eduki emozionala dute. 
2) Emozioek modu desberdinetan dute eragina gatazketan: 

– Gatazka bera edota honen gorakada eragin dezakete. 
– Gatazka saihestera edo ebaztera bultzatzen gaituzte. 
– Gatazka gehienak ebazteko kontrolatu behar dira. 

3) Gatazkan emozioak hobeto maneiatzeko, ikasleek honakoak behar 
dituzte: 
– Emozioaren jatorria ulertzea. 
– Emozioak agertzen direnean identifikatzeko gai izatea. 
– Emozioak kontrolpean izateko estrategiak. 
– Sentimenduak modu osasuntsuan adieraztea. 

4) Emozioek oso funtzio garrantzitsuak dituzte. 
5) Batzuetan, gure emozioek eraman egiten gaituzte eta erabaki eskasak 

hartzen ditugu. 
6) Ikasitako trebetasunen artean honako hauek daude: 

– Lehertzera daramaten baldintzak bereiztea. 
– Besteen sentimenduak identifikatzea. 
– Lehertzea saihestea, eta ematen bada, tratatzea. 

 
4. kapitulua: Komunikazioa eta kultura 
 
1) Komunikazio eragingarria ezinbestekoa da gatazka maneiatzeko. 
2) Komunikazioa prozesu konplexua da eta parte-hartzaile bakoitzak 

mezuak eragingarritasunez igortzea eta hartzea eskatzen du. 
3) Komunikazioaren emaitza nagusia esanahi konpartitua sortzea da. 
4) Komunikazioaren eragingarritasunean eragina dute parte-hartzaileen 

arteko antzekotasunek eta desberdintasunek, baina honako hauek ere: 
– Balioak. 
– Hautemateak. 
– Geureganatzeak. 
– Komunikazio estiloak. 
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5) Komunikazio faktoreek kultura oinarria dute. 
6) Gaur egungo arraza, etnia, kultura, erlijio eta ideologia nahasketa dela 

eta, komunikazio gehienak kultura artekoak dira. 
7) Kulturak, orokorrean, jende taldeen jokaeretan eragina duten sineskera, 

balio eta arauei egiten die erreferentzia. 
8) Guztiok gara kultura desberdinetako emaitza. 
9) Komunikazio faktoreek jatorri desberdinetako jendearekin dugun 

komunikazioa aztertzen laguntzen digute. 
10) Guztiok dugu estereotipoak eta aurreiritziak egiteko eta mantentzeko 

joera. 
11) Kulturen arteko komunikazio eragingarriak honako hauek inplikatzen 

ditu: 
– Geure kultura balioak aintzat hartzea. 
– Geure estereotipo eta aurreiritzien kontzientzia aktiboa. 
– Beste kultura batzuetako balioak ezagutu eta ulertzeko borondatea. 
– Beste talde batzuekin komunikatzeko motibazioa. 
– Honako hauen kontzientzia: 

– Geure ohiturak. 
– Balioetan oinarritutako geure jokaerek kultura desberdinetako 

pertsonengan eragina dutela. 
– Kulturen artean egon daitekeen aldea. 
– Kulturak berak duen izaera dinamikoa. 
– Praktika eta pazientzia. 

 
5. kapitulua: Komunikazio eragingarrirako trebetasunak 
 
1) Ikasketak eta trebetasun zehatzak praktikatzeak gure komunikazio 

trebetasuna handi dezake. 
2) Komunikazio eragingarrirako oztopo komunak daude. 
3) Komunikazio eragingarriaren helburua esanahi konpartitua sortu eta 

ulertzea da. 
4) Entzute aktiboaren teknikek honakoak daramatzate: animatzea, argitzea, 

errepikatzea, sentimenduak islatzea eta informazioa laburtzea. 
5) Modu eragingarrian hitz egiteak pentsamendu eta sentimendu 

garrantzitsuak argi eta garbi eta epaiketa edo zigorrik gabe adieraztea 
inplikatzen du. 

6) Beste trebetasun garrantzitsu batzuek berriz: 
– Komunikazio trebetasunak erabiltzea emozioa arintzeko eta gatazka 

baretzeko. 
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– Feedback eraikikorra ematea. 
– Ez hitzezko komunikazioaren informazioa ulertzea. 
– Pentsamenduak eta sentimenduak bereiztea. 
– Besteei bere sentimenduak ulertzen laguntzea. 

 
6. kapitulua: Gatazka maneiatzea 
 
1) Gatazka egoeretan komunikazio trebetasunak aplikatzea. 
2) "Gatazkaren etapak" eta bakoitzean nola erantzun identifikatzea. 
3) Taldekide gisa modu eragingarrian lan egitea. 
4) Jarrerak eta interesak ulertzea. 
5) Norberaren jarrerak onartu eta interes edo premia moduan adieraztea. 
6) Besteen jarrerak interes edo premia moduan islatzea edo berrikustea. 
7) Besteen premiak aitortzea eta erantzutea. 
8) Gatazka bateko ageriko zein ezkutuko arazoak identifikatzea. 
9) Arazoa argi eta garbi definitzea, edukia eta emozioak barne. 
10) "Ideia-jasa"ren bidezko konponbideak eta irekia izatea. 
11) Konponbideek izan ditzaketen ondorioak ebaluatzea. 
12) Arazoa banan-banan konpontzeko prozesuaren pausuak ulertu eta 

aplikatzea. 
13) Gatazken ebazpenerako trebetasunak eguneroko bizitzako arazoetan 

aplikatzea. 
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CURRICULUMA APLIKATZEA, METODOAK ETA EGUTEGIA 
 
Ikuspegia Ebaluazioa 

Planifikazioa 
Froga lana Ebaluaketa 

Hedapena 
Trebatzea 

Berezkoa - Zentroan lidergo 

talde bat egitea. 

- Antzeko curriculum 

bat dagoeneko abian 

dagoenentz ikertzea. 

- Froga lana egiteko 

mailak edo arloak 

zehaztea. 

- Jarduerak eta 

egutegia aukeratzea. 

- Irakasle 

boluntarioek gidatzen 

dituzte ikasgaiak. 

- Aurrera pausuak 

ebaluatzeko bi 

hilabetean behin 

batzarra. 

- Proposatutako 

aldaketak erregistratu 

eta gordetzea. 

- Froga lanaren 

ebaluaketa ez formala. 

- Lidergo taldea 

berronartzea. 

- Sekuentzia 

trebatzea. 

- Hedapen plana: 

- Hurrengo 

pausua. 

- Pausuen bidea 

egitea 2. eta 3. 

urteetarako. 

- Mailaz mailako 

plana egitea. 

- Hurrengo hedapen 

baterako pausuak 

argitzea. 

 

Tartekatzea - Curriculumean 

lidergo taldea eratzea. 

- Gatazken 

ebazpenerako 

trebetasun eta 

kontzeptuei buruzko 

beste curriculumik 

dagoenentz 

ziurtatzea. 

- Froga lanerako 

maila eta saila 

zehaztea. 

- Ikasgaiak 

moldatzea. 

- Irakasle  

boluntarioek gidatzen 

dituzte ikasgaiak. 

- Laguntza eta 

aurrerapen batzarrak. 

 

- Froga lana 

ebaluatzea. 

- Hedapen plana. 

- Epe luzerako plana: 

maila bakoitzean 

txertatu beharreko gai 

arloak. 

- Hurrengo pausua 

eskura ipini. Ez joan 

azkarregi! 

 

- Epe luzerako 

pausuak argitzen eta 

aurrera ateratzen 

jarraitzea. Bereziki 

maila bakoitzean 

pausuen txertaketa. 

 

 1. urtea 1. urtea 2. urtea 3. urtea 
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APLIKATZE METODOAK 
Abantailak eta desabantailak 
 

Berezko ikuspegia Tartekatze ikuspegia 
Aldeko 

puntuak 
Kontrako 
puntuak 

Aldeko 
puntuak 

Kontrako 
puntuak 

- Planifikazio gutxi 
behar du. 
- Gatazken 
ebazpena irakasteko 
moduan 
iraunkortasuna 
bermatzen du. 

- Urtetik urtera 
errepika daiteke. 
- Curriculum batean 
egokitzeko 
zailtasuna. 

- Dagoeneko 
existitzen diren 
arloetan ez da 
tarterik egin behar. 
- Ikasleak gatazken 
ebazpena eta berau 
txertatu den gaia 
ulertzeko modua 
zabaltzen du. 
- Materiala 
eguneroko bizitzako 
testuinguru 
desberdinetan 
aplikatzeko aukera 
ematen du. 

- Planifikazioak 
denbora gehiago 
eskatzen du. 
- Gatazken 
ebazpena irakasteko 
modua ez da hain 
iraunkorra. 

 



 
 
 
 
 

A ERANSKINA 
 
 
 

GATAZKEN EBAZPENERAKO TREBETASUNEN 
IRAKASKUNTZAKO BALIO INPLIZITUAK 

 
Gatazken ebazpenerako trebetasunei buruzko curriculum honetan balio 
desberdinak irakasten dira, besteak beste: 
 
 
GATAZKAK BALIO POSITIBOA DU 
 
Gatazka konpontzeko elementuak gatazkan bertan daude. Pertsona batek ezin du 
borroka bat konpondu horretan eraikikortasunez konpromisoa hartu gabe. 
Gatazka zerk eragin duen eta honekin lotuta dauden sentimenduak ezagutzea 
beharrezkoa da. Informazio honen zati bat gatazkan dago. 
Informazio hori gatazkaren "altxorra-muina" da. Altxor hori lantzeak gatazkako 
alderdi bien arteko konponbidea edota tentsio eta liskarrak gutxitzea ekarriko du 
(begirunez baina desadostasunean jarraitzen badute ere). 
 
Gatazkaren adierazpen baketsuak balio positiboa du 
 
Ezinbestekoa da honako kontzeptu hau irakatsi eta modelatzetik hastea: 
elkarlanaren eta desberdintasunen adierazpen baketsuaren bidez, benetan 
bilatzen duguna baino askoz ere gehiago lortzeko gauza gara. Jendearen arteko 
desberdintasunak ugariak diren gizarte konplexu eta heterogeneo batean, behar-
beharrezkoa da komunikatzeko adierazpide berri eta eragingarriagoak sustatzea 
eta bultzatzea. Horrek gizaki gehienek gatazkari dioten beldurra gutxitzen du eta 
arazo eta interesen adierazpen baketsua babesten duen gizarte araua bultzatzen 
du. 
 
Gatazka norberaren borondatez konpontzeak balio positiboa du 



 
Askoz hobea da jendeak euren kabuz desadostasun batekin bukatzea 
erabakitzea, hirugarren pertsona batek haien ordez erabaki bat hartzea baino. 
Gatazka baten borondatezko ebazpena gatazkako alderdi bien boterearen 
adierazpena da. Gatazkan daudenek arazoa konpontzeko erantzukizuna hartzen 
dutenean edo arazoa konpontzeko bateratzaile bat erabiltzen dutenean, 
gatazkaren kontrol osoa dute eta haientzat egokia den emaitza lortzeko gai dira. 
Hau oso garrantzitsua da gazteentzat, sarritan botererik ez dutela sentitzen 
dutelako. Boterea dutela erakusten badiegu eta haien gatazkak adierazteko eta 
konpontzeko trebetasunak ematen badizkiegu, haien autoestimua eraikitzen eta 
erantzukizunaren gizarte balio positiboa bultzatzen lagunduko diegu. 
 
Aniztasuna balio positiboa da 
 
Gatazka gehienak komunikatzeko zailtasunak direla-eta sortzen dira, 
komunikatzeko arazo asko, berriz, gatazkan dauden alderdiak sexu, arraza, etnia, 
adin, heziketa, ideologia edo ekonomia baliabide desberdinekoak direlako 
azaleratzen dira. Gizakien artean entzutea eta ulertzea lortzea zaila da. Ulertzen 
dugula uste dugun arren, ez dugu beti jakiten argi eta garbi zer esaten ari den. 
Hori areagotu egiten da ekuazioari desberdintasun fisiko edo material bat 
eransten badiogu. Aniztasuna eranstean aurreiritziak, irudipenak eta usteak 
ugaritzen hasten dira. 
Aniztasunaren gizartean bizi gara. Garrantzitsua da aniztasuna balio positiboa 
dela onartzea –gure eskoletan, korporazioen entrenamendu programetan, 
gizartearen testuinguruan–. Horrek gure aurreiritziei buruzko beste ideia bat 
ematen digu eta kultura eta gizabanakoen gainean irakasten digu (ikaskide bat, 
auzoko bat, senideko bat edota lankide bat), aniztasunaren ideia negatibo bat 
izaten jarraituz gero ezinezkoa litzatekeen moduan. Honekin lotuta, gatazka 
geure buruari eta besteei buruz ikasteko aukera bat da. 
Azkenik,  eskolan, etxean edo lantokian balio hauek eman daitezkeen sistema 
bat garatzea berez da balio positiboa. 
Gizarte balio horiek hiriko esperientziaren parte dira eta gizarte demokratiko 
batean hiritar guztien erantzukizuna dira. Ez daude profesionalek bakarrik izan 
ditzaketen trebetasunekin lotuta. Batetik, komunikazio eta bateratze 
trebetasunak nola erabili irakastea eta, bestetik, jendea modu baketsuan 
adieraztera eta desberdintasunak haien borondatez konpontzera animatuko duen 
sistema errazak garatzea giza eskubideen eta erantzukizunaren zati bat da. 
Azpimarratu beharra dago. Gizarte demokratiko batean hiritarrek bakarrik dute 
gatazketan esku-hartzeko boterea eta gaitasuna legea urratu aurretik. Estatuak 



legea urratu denean baino ezin du esku hartu. Horrela, liskarrak eta jendearen 
artean egon litekeen indarkeria gutxitzeko garaiz esku-hartzean ematen diren 
prebentzio eta ahaleginak hiritarrek haien gizarte gaitasunaz baliaturik baino 
ezin ditzakete burutu. Prebentzioa giza funtzioa da eta, hortik aurrera, 
komunitatearen funtzio bat. Ez da poliziaren funtzioa. 
Gazteek gizarte erantzukizun hori garaiz ikastea beharrezkoa da, baina are 
beharrezkoagoa gatazkako alderdien arteko bakea modu arrakastatsuan nola 
lortu ikastea. Gatazken ebazpena hezkuntza sistemaren laugarren esparrua izatea 
(idazmena, irakurmena, aritmetika, gatazken ebazpena) gizarte arau eta balio 
jasoagoak sustatzeko balio du eta gazteak gaurko gizartean dituzten zein 
etorkizunekoan izango dituzten rol eta erantzukizunetarako prestatzen ditu. 
 



 
 

B ERANSKINA 
 
 

ROL JOKOA DUTEN ARIKETETAN EZTABAIDA GIDATZEKO 
GALDERAK1  

 
Ondoren aurkeztuko dugun galdera prozesua ikasleek eztabaidan, 
egituratutako esperientzietan eta rol jokoetan oinarritutako ikasketari ahalik 
eta etekin handien ateratzeko gida moduan pentsatuta dago. Jarduerak edo 
aurkezpenak prestatu ahala, gida honek ikasketa errazteko galdera egokiak 
egiten lagunduko dizu. 
 
 
1. etapa: esperimentatzen 
 
Ikasleek norberaren iformazioa sortzen dute sentitzeko, pentsatzeko, 
maitatzeko edo gauzak egiteko duten moduan oinarrituta. Ikasleak gatazken 
ebazpenean trebatzeko helburuetarako, 1. etapak ikasketa jarduera bateko 
parte-hartzea eta bertan sortutako datuak biltzen ditu. Etapa honetan ez ohi da 
galderarik planteatzen ez bada ikasle batek ez duelako parte hartu nahi; kasu 
horretan bere jarrerari buruzko galderak egin ahal izango genizkioke. 
 
2. etapa: konpartitzen 
 
Ikasleek esperientziatik abiatuta lortutako datuen berri ematen dute. Hona 
hemen datuak sortzera zuzendutako zenbait galdera: 
– Nork egin nahi du ekarpenen bat? Beste inork? 
– Zer gertatu zen? 
– Nola sentitu zinen hori zela eta? 
– Beste inork izan du esperientzia berdina? 
– Nork erreakzionatu zuen beste modu batean? 
– Gauza harrigarriren bat egon al zen? 
– Zuetako zenbatek sentitu zenuten gauza bera? 
– Zuetako zenbat sentitu zineten bestela? 

                                                 
1  Baimenarekin moldatua: John E. Jones eta J. William Pfeiffer (Eds), The 1979 Annual Handbook for 
Group Facilitators, San Diego, CA: University Associates, Inc. 1979. 



– Zer behatu zenuen? 
– Zertaz jabetu zinen? 
 
3. etapa: interpretatzen 
 
Ikasleek eurek edota taldeek sortutako datuak aztertzen dituzte: 
– Nola konturatu zinen horretaz? 
– Oso garrantzitsua zen? 
– Ona ala txarra zen? 
– Nolako eragina izan zuen zuretzat? 
– Zer egin zenuten elkarrekin? 
– Nola izan zitekeen bestela? 
– Ikusten al duzu printzipio edo sentimenduren baten eragina hemen? 
– Zer esaten dizu horrek zeure buruari buruz? Eta taldeari buruz? 
– Orain zer ulertzen duzu hobeto zeure buruari buruz? Eta taldeari buruz? 
 
4. etapa: orokortzen 
 
Ikasleek egiazta daitezkeen hipotesiak eta abstrakzioak egiten dituzte 
datuetatik abiatuta. Eurek eta taldeek printzipio orokorrei buruz duten 
ezagutza espezifikoan oinarrituta, abstrakziorako bidean egiten dute lan. 
– Zer ondoriozta dezakegu hortik? 
– Edozeini aplika dakioke hori? 
– Zer ikasi zenuen? Zer berrikasi zenuen? 
– Hori dela eta, zer bururatu ohi zaizu ________-ri buruz? 
– Zerbait gogorarazten dizu horrek? 
– Zein printzipio edo lege ikusten duzu hor? 
– Zerk laguntzen du hori azaltzen? 
– Nola erlazionatzen da hori beste esperientzia batzuekin? 
– Zer lotzen duzu horrekin? 
 
5. etapa: aplikatzen 
 
Ikasleek iragana eta etorkizuna lotzen dituzte ulermenaren bidez, edota 
orokortze horiek bere bizitzaren beste zein momentutan froga daitezkeen 
planifikatzen. 
– Nola aplika edo transferi dezakezu hori? 
– Zer gustatuko litzaizuke horrekin egitea? 
– Nola lor dezakezu berriz ere gertatzea? 



– Zer egin dezakezu hori mantentzeko? 
– Zeintzuk dira aukerak? 
– Zer egin dezakezu zeure buruari laguntzeko? 
– Nola egin dezakezu hobeto? 
– Zeintzuk izan daitezke hori egiteko ala ez egiteko ondorioak? 
– Zeintzuk aldaketak egin ditzakezu zeure kabuz? 
– Zer imajina dezakezu horri buruz? 
 
Hemen azken etapa bat erants genezake: esperientzia osoa ikasketa moduan 
prozesatzea. Galderak feedbacka eskatzeko egingo genituzke. 
– Nolakoa izan zen hau zuretzat? 
– Zer izan zen positiboa eta zer negatiboa? 
– Nola izan zezakeen zentzu handiagoa? 
– Zein aldaketa egingo zenuke? 
– Nola jarraituko zenuke? 
– Zeintzuk dira kostuak/etekinak? 
– Berriz ere aurre egin behar izango bazenio, zer egingo zenuke? 
– Zer eranstea edo kentzea lagunduko luke? 
– Iradokizunen bat? 
 
Oharra: Galdera hauek zeharkako baieztapenak dira eta entrenatzaileak 
esperientziaren aurrean izandako erreakzioak iluntzeko balio dute. Galderak, 
berez, ez dira ez onak ez txarrak; entrenatzaileak nola erabili eragingarritasun 
handiagoa ala txikiagoa izango dute. 
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C ERANSKINA 
 
 

MAILAKA PROPOSATUTAKO JARDUERA SEKUENTZIA 
 
 
 
 
DBHko 1. ETA 2. MAILETARAKO JARDUERAK 
 
Gatazkari buruzko ideia-jasa 
Gatazkaren collageak 
Gatazkaren zikloa 
Gatazka motak 
Irabazteko formula berria 
Gatazkari buruzko albisteak 
Amaierarik gabeko istorioa 
Bi burmuinen kontaketa 
Haserre puntua 
Sentimenduak entzuten 
Musika bidezko komunikaziorako aulkiak 
Bi emakume 
Nortasun loreak 
Izaki desberdinak 
Aniztasuna baloratzen 
Entzuten versus aditzen 
Entzute eszenak 
Entzute aktiboaren arauak 
Haserre hitzak 
Ni-mezuak eraikitzea 
Gatazkaren etapak 
Hasieran 
Gatazka ebaztea 
Konponbide ona bilatzen 
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3. eta 4. DBHko eta BATXILERGOKO 1. ETA 2. MAILETARAKO 
JARDUERAK 
 
Gatazkari buruzko ideia-jasa 
Gatazkaren zikloa 
Gatazka pertsonalen zikloa 
Ziklo negatiboa apurtzen 
Gatazka motak 
Gatazkaren egunkaria 
Ihes egitea, borrokatzea ala konpontzea 
Ebazpen estiloen antzezpenak 
Bi burmuinen kontaketa 
Haserre puntua 
Prebentzio pixka bat 
Komunikazioa: zer da garrantzitsua? 
Komunikazioan eragina duten faktoreak 
Zurea esadazu 
Nortasun loreak 
Kultura ulertzen 
Komunikazio estiloaren erretratua 
Entzuten versus aditzen 
Zure ametsetako etxea konpartitua 
Entzute eszenak 
Entzute aktiboaren teknikak 
Entzute aktiboaren hirukunak 
Haserreari aurre egitea 
Ni-mezuak eraikitzea 
Hasieran 
Gatazken ebazpena pausuz pausu 
Arazoen ebazpenerako planifikazioa 
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