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SARRERA

Gatazken Ebazpenari buruzko Curriculum hau ikasleek eguneroko gatazkei
aurre egiteko tresna hobeak izan ditzaten nahi duten lehen hezkuntzako
irakasleek garatu dute, betiere borroka fisikoak, irainak, irakaslearen
aurreko kexak edota atzerapenak saihesteko.
Eskuliburu honetan bildu ditugun jarduerak ikasleei gatazka egoeretan
hartu beharreko erabakietan laguntzeko diseinatu dira, eta, aldi berean,
bizitzan izan ditzaketen gatazkei indar eta independentzia handiagoz aurre
egiten laguntzeko.
Trebetasun

hauek

ikasleekin

erabili

dituzten

irakasleak

gatazken

ebazpenean egindako lanari esker bi helburu garrantzitsu lor daitezkeela
konturatu dira. Batetik, taldeak giro baketsuagoa eta emankorragoa izango
du, eta horrela bai ikasleak bai irakasleak ikasteko eta dibertitzeko
helburuan errazago murgilduko dira. Bestetik, ikasleek bizitzarako
oinarrizko trebetasunak hobetzen dituzte, heziketa hobea eta osoago baten
alde laguntzen dutenak, alegia; izan ere, trebetasun horiek ikastetxean ez
ezik etxean, auzoan eta etorkizunean gizarte demokratiko bateko hiritar
izango direnean ere gertatuko zaizkie baliagarri.
Gatazken ebazpenaren esparruan egindako lanak bere taldeetan “lankidetza
ikaskuntza” ezarri nahi duten irakasleentzat oraindik ere abantaila gehiago
ditu. Azken urteotako hezkuntza arloko ikerketen arabera, jarduera
akademikoa hobea izan daiteke taldeetan ikasleak izendatzen badira eta
ikaskuntzarako jarduerak egituratzen badira, horrela, ikasleek, talde
bakoitzean, elkarrekin egin ahal izango dute lan, arazoak ebatziz eta
edukiak menperatuz. David Johnsonek eta Roger Johnsonek, Minesotako
Unibertsitateko Lankidetza Ikaskuntza Zentroko zuzendariek, lankidetza
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irakaskuntzaren arrakastaren gakoa ikasleen gizarte trebetasunetan datzala
adierazten dute. “Ikasle guztiak trebeak izan behar dira komunikatzeko,
eraikitzeko eta konfiantza izateko, liderrak emateko eta gatazkak
erabiltzeko...

lankidetza

trebetasunen

irakaskuntza

ikaskuntza

akademikoaren aldez aurreko baldintza garrantzitsua da, aprobetxamendua
handiagoa izango baita ikasleak elkarrekin lan eginez eragingarriagoak
agertu ahala.”

Ibilaldi bat Curriculumean zehar
Eskuliburu honek bi atal ditu. Lehenengo atala, “Gatazken ebazpenerako
Curriculuma”, komunikazio eta gatazken ebazpenaren arloko trebetasunen
ezagupena eta garapena estimulatzeko jarduerak dira. Bigarrenak, “Klase
baketsua”, azaltzen du Curriculumean ikasitako trebetasunak nola aplika
daitezkeen egunez egun bai gelan bai ikastetxean.
I. atalak, “Gatazken ebazpenerako Curriculuma”, sei kapitulu ditu.
Horietariko bakoitza oinarrizkoa da gatazkak modu eragingarrian ebazteko
behar diren kontzeptuak eta trebetasunak garatzean.

1. kapitulua: Gatazka gure bizitzetan:
Gatazkak gure bizitzetan duen funtzioa, gatazkaren aurreko jarrera eta
jarrera horiek nola sortu ziren ezagutzen laguntzen die ikasleei.

2. kapitulua: Guztiok ez gara berdinak; gure burua eta besteak
estimatzen:
Ikasleei gizabanakoaren desberdintasunen kontzeptua eta ikuspuntu
desberdinak bereizten irakasten zaie. Bestalde, ikasleei beren ezaugarriak
eta lehentasunak ez ezik besteenak ere estimatzen laguntzen zaie.
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3. kapitulua: Emozioak ulertzen:
Sentimenduen garrantzia azpimarratzen da eta horiek aitortzeko eta
deskribatzeko hiztegia aurkezten zaie.

4. kapitulua: Argi eta garbi hitz egiten:
Beste pertsona bati gatazkari buruz hitz egiteko formatu erraz eta
emankorra aurkezten da.

5. kapitulua: Besteei entzuten:
Gatazkak ebaztean entzuteak duen indarra azaltzen da. Ondo entzuteko
erronka esperimentatzeko aukera ematen die ikasleei.

6. kapitulua: Gatazkak ebazten:
Lehenengo kapitulutik azkeneraino ikasitako trebetasun guztiak bildu
egiten dira. Gatazkak ebazteko prozesu erraz bat aurkezten da.

Nola erabiltzen da Curriculuma?
Kapitulu bakoitzean, ikasleei aurkeztu behar dizkiezun kontzeptu
garrantzitsuak ulertzen lagunduko dizuten irakaslearentzako oinarrizko
argibideak aurkituko dituzu, eta kontzeptu horiek gatazken ebazpenerako
zergatik diren garrantzitsuak azalduko zaizu. Oinarrizko argibide horiek
ikasleei jardueren atal moduan aurkeztu behar dizkiezunak baino
zabalagoak eta sakonagoak dira; horrela, ikasleen arteko eztabaidak
errazten lagunduko dizun testuinguru zabalagoa izango duzu.
Oinarrizko argibideen bloke bakoitzaren ondoren zenbait jarduera dator.
Horietako batzuek ¶ ikurra dute; “gako jarduerak” dira eta horiek erabiltzea
gomendatzen dugu ikasleek oinarrizko kontzeptuak menperatzen dituztela
bermatzeko. Beste jarduera batzuek © ikurra dute; “jarduera osagarriak”
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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 irakurgaiaren kopia bat dago. Zenbait
jarduerak marrazki originalak behar ditu, horiek ere bakoitzarekin batera
datoz.
Jarduera batzuk maila jakin batzuetarako diseinatu dira. Edozein modutan
ere, maila bereko ikasleak oso desberdinak izan daitezke komunikazio eta
gatazken

ebazpenaren

arloko

trebetasunak

ikasteko

erraztasunari

dagokionean. Azpimarratu nahi dugu irakasle bakoitzak, jarduerak
aukeratzean, kontuan hartu behar duela bere ikasleak zein mailatan dauden
eta jarduerak beharrizanen arabera egokitzeko edo aldatzeko askatasuna
duela.
Oso haur gazteentzat zail suerta daiteke curriculum honetan aurkeztutako
material guztia bereganatzea. Landa lana egin zenean, haur hezkuntzako eta
lehen hezkuntzako irakasleek jakinarazi zuten emaitza hobeak lortu
zituztela kontzeptu garrantzitsu bat edo bi aukeratu eta horietan zentratu
zirenean ikasturte osoan. Esate baterako, “Gatazka laminak” jarduera (1.
kapitulua) aste batzuetako epean aurkez daiteke saio bakoitzean bi lamina
erabiliz.
Curriculuma taldearekin erabili aurretik, bolumen osoa begiratzea
gomendatzen dugu, horrela, ikasleentzat erabilgarrien izan daitezkeen
kontzeptuak eta jarduerak bilatu ahal izango dira. Eta azken erabakia hartu
aurretik, interesgarria da zenbait astetan taldea behatzea gehien behar
dituzten trebetasunak identifikatzeko.
Esperientziak irakatsi digu ikasle gazteek laminak dituzten jarduerei
harrera ona egiten dietela. Jarduera horiek hobeto aurkitzeko, kapitulu
bakoitzeko jardueren atalaren hasieran dagoen zerrendan * ipini dugu.
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Curriculuma klase berezi baten moduan eman daiteke edo beste gai batzuen
barruan txerta daiteke. Adibidez, entzumen ariketez osatzen den jarduera
bat irakurgai edo antzezpen baten aurretik erabil daiteke girotzeko.
“Sentimenduak

aitortzeko”

ariketa

bat

ikasleek

istorio

bateko

pertsonaiengana hurbiltzeko erabil daiteke. Gatazka bat ebazteko aukera
desberdinen ebaluaketaren bidez, pentsamendu kritikoaren trebetasunak
hobe ditzakegu. Jarduerak klasearen barruan txertatzeko moduari buruzko
ideia gehiago izateko, C eranskina kontsulta ezazu: “Nola txertatu gatazken
ebazpena beste gai batzuetan”.

Gatazken ebazpenaren irakaskuntzako gai bereziak
Geure gatazkak nola ebatzi ikasten dugunean, ikasleek eguneroko egoerei
aurre egitean jokabide desberdina hartuko dute. Jokaera trebetasun berri
horiek hobeto ikasten dira praktikatuz. Horrexegatik, ikasbidea gehien
batean esperientziaren bidezkoa izango da. Jardueretan zehar zure
ikasleentzako

praktika

egituratuak

sortuko

dituzu.

Horrela,

zer

esperimentatu duten baloratzen eta ikasitakoari buruzko euren ondorioak
ateratzen lagunduko diezu.
Emango zaien giro psikologikoak eragin handia izango du ikasleek
ikaskuntza esperientzia horri emango dioten erantzunean. Errespetatzen
dituzula eta bere ikaste trebetasunetan sinisten duzula jakin behar dute.
Ingurumena aldekoa eta positiboa bada, ikasleek gauza berriekin saiatuz,
akatsak eginez, galderak eginez eta berriz ere saiatuz ikasiko dute.
Jarraibide

desberdinak

kontuan

hartuz,

esperientzia

bidezko

ikasbidearentzako ingurugiro segurua eta erabilgarria erraz daiteke.
Lehenik, ez dago erantzun zuzenik edota okerrik, ikuspuntu desberdinak
baizik. Ikasleek hobeto gordeko dute ikasitakoa euren eskutik baldin
badator eta ondorioak euren kabuz ateratzen badituzte. Arretaz entzutean
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eta galdera irekiak egitean (“bai” edo “ez” esanez erantzun daitezkeen
horien kontrajarpenez) ematen diezun laguntza eta indarrari esker, ikasleek
euren ideiak eta sentimenduak arakatuko dituzte. (B eranskinak ikasleen
arteko eztabaida nola erraztu azalduko dizu).
Ikasleek parte hartzen dutenean, garrantzitsua da euren erantzunak aintzat
hartzea eta baloratzea inolako epaiketarik egin gabe, bidetik kanpo daudela
ematen badu ere. Aldi berean, onartze jokabidea moldatu eta besteen ideiak
eta sentimenduak errespetatzera anima itzazu. Azpimarra ezazu inor ez
dutela gutxietsiko eta inork ez diela iseka egingo besteei.
Bigarrenik,

jarduera

batzuek

ikasleak

euren

sentimenduak

eta

pentsamenduak elkarbanatzera bultzatzen dituztenez, adi egon zaitez izan
ditzaketen arriskuekin. Lagun iezaiezu eta proposatzen dutena positiboki
baloratu, betiere euren banakotasuna errespetatuz. Ikasleren batek ez badu
zerbait kontatu nahi, ez dugu presionatu behar. “Ondo da” edo “hori ez
kontatzeko erabakia errespetatzen dut” esan eta beste batekin jarraitu.
Hirugarrenik, curriculum honetan aurkezten den gatazkara hurbiltzeko
modua oso desberdina izan daiteke euren etxeetan ikusi dutenaren arabera.
Agian, laguntza behar izango dute onartzeko, batetik, jendeak gatazkari oso
modu desberdinetan aurre egiten diola eta, bestetik, bere trebetasun berriek
egoera batzuetan beste batzuetan baino erantzun positiboagoa izan
dezaketela. Liburu honen II. atalak hausnarketa bat egiten du: “Eskola eta
etxearen arteko hutsunea betetzen”.

Ereduaren garrantzia
Azkenik, gogora ezazu zeu zarela zure ikasleek ikasiko dituzten
trebetasunen eredua. Haiekin egunero sei ordu, astean bost egunetan,
interakzionatzen

duena

esanguratsuenetariko bat zara.

izaki,

euren

bizitzetako

pertsonarik
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Zu haiekin gustura egotea bilatzen dutenez, gatazkak ebazteko duzun
modua imitatuko dute. Azkarrago ikasiko dute trebetasunak demostratzeko
edozein aukera aprobetxatzen baduzu, eta ez bakarrik gatazken
ebazpenerako ikasgai bat gidatzen ari zarenean, denbora guztian baizik.
Liburu honetako II. atalak, “Klase Baketsua” izenekoak, hausnarketa
sakonagoa egiten du “Irakaslea, rol eredu eta gatazka administratzaile”.

I. kapitulua – Gatazka gure bizitzetan
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I. KAPITULUA
GATAZKA GURE BIZITZETAN

1.1 Sarrera
Gatazka eguneroko bizitzaren atal bat da. Lehen hezkuntzako ikasleek ere izaten
dituzte egunero desadostasunak: nork duen arkatza, baten bat futbolean ibil
daitekeen ala ez, edo iturrira joateko zein den biderik onena. Gatazka horiek
txikikeriak badirudite ere, ikasle eta irakasle bakoitzaren indarrean eta moralean
eragina dute, eta taldearen ikaskuntza eta dibertsio helburuak lortzeko oztopo
handia izan daitezke.
Egia esan, gatazkak ikastetxeko hesiak ere gainditzen ditu. Etxean ere, ikasleek
borrokak izan ditzakete neba-arrebekin, edota gurasoen eztabaiden lekuko izan
daitezke. Era berean, auzokoen haserreak ikus ditzakete txakurren zaunkak
direla-eta, edo musika altuegi dagoelako. Egoerarik gogorrenetan polizia deitzen
dutela edota auzien mehatxua egiten dela ikus dezakete. Hilketa, eraso eta auzirik
gehienak ez dira gertatzen ezagutzen ez diren pertsonen artean, ezagunen artean
baizik, eta batzuetan aspaldiko ezagunen artean.

1.2 Gatazkaren aurreko jarrerak
Ikasleei “gatazka” hitza entzutean zer bururatzen zaien galdetzen diegunean,
sarritan honako ideia negatiboekin lotzen dute: “sumina”, “etsaitasuna”,
“bortizkeria” edo “gorrotoa”. Gatazkara hurbiltzen garen gehienetan jarrera
negatiboa izan ohi dugu eta, horren ondorioz, txarra dela edo sufrimendua,
estresa, beldurra eta harreman desatseginak sortzen dituela esaten dugu. Onartzen
dugu gatazka baten ondorioa pertsona batentzat “irabaztea” eta beste batentzat
“galtzea” izan daitekeela edo, kasurik onenean ere, zerbaiti uko egitea
konpromiso bat lortzearen truke.
Gatazkatik espero duguna, positiboa zein negatiboa izaki, gure bizitzetan zehar
jasotzen joan garen mezuen emaitza da. Mezu horiek gure gurasoen, bikotearen,
kulturaren, erlijioaren etab. eskutik dator. Behin baino gehiagotan entzun ditugu
honako esaldi hauek: “ez zaitez zoratu, horrela utz ezazu”, “begia begi truk,
hagina hagin truk”, “gauza atseginik ezin baduzu esan, hobe ez baduzu ezer
esaten”, “neska onek ez dute borrokarik egiten”, etab.
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1.3 Gatazkaren aurreko estiloak
• Ezeztapena
Norberaren egoeraren arabera, gatazkari oso modu desberdinetan aurre egin ahal
badiogu ere, bakoitzak “gatazkari aurre egiteko estilo” berezia du eta hori
gatazka baten aurrean agertu ohi da. Gatazkaren aurreko jarrera asko negatiboak
direnez, ez da harritzekoa askotan erabat saihesten saiatzen garela –batzuetan,
harreman bat etetera ere helduz– aurre egin beharrean. Gatazka saihesteko bide
baliagarri bat gatazkarik badela ezeztatzea da, baita geure buruari ere. Gatazken
ezeztapena “gatazkari aurre egiteko estilo pertsonala” bezala ezagutzen ditugun
horietako bat da.
• Erasoa
Zenbait pertsonak gatazkari aurre egiteko duen estiloa “erasoa” da. Gatazka
saihesten duten pertsonek ez bezala, erasotzaileak eraso egiten du eta errua
botatzen du, gupidarik gabe agertzen du bere jarrera eta ez dago beste
pertsonaren ikuspuntuarekin ados. Pertsona batek arrazoia duela eta besteak ez
pentsatzen duenez, erasotzaileak irabazi egin behar du, arrazoirik izan ez arren.
Ezeztapena eta erasoa desberdinak direla ematen badu ere, estilo bietan gatazkari
buruz dagoen iritzia negatiboa dela da.

1.4 Gatazkaren balio positiboa
Community Boards-en egitaraua gure kulturan nagusi dena ez bezalakoa den
jarrera batekin hurbiltzen zaio gatazkari. Gatazka positiboa izan daitekeela
onartzen dute. Gatazkak, modu eraikikorrean erabiltzen bada, badu zenbait
etekin. Horrek honetan lagundu ahal digu:
a. arazoei erantzuteko modu berriak eta hobeak ikasten;
b. harreman hobeak eta iraunkorragoak eraikitzen;
c. gure buruari buruz eta besteei buruz gehiago ikasten.
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Gatazkak etekin horiek izan ditzake pertsonen arteko gatazka sarritan jendearen
arteko desberdintasunetan oinarrituta dagoelako –desberdintasunak mundua
ikusteko moduan, beste pertsona batzuei buruzko usteetan, euren bizitzak
bizitzeko dituzten balioetan eta adierazteko dituzten moduetan (komunikatzeko
estiloak)–. Gatazka batek berau hausnartzeko eta desberdintasun horiek ulertzeko
motibazioa ematen digunean, geure buruari eta besteei buruz ikas dezakegu.
Gatazkaren ebazpen positiboak harreman hobeak eta iraunkorragoak eraikitzen
lagun diezaguke. Gatazka askoren sustraia balio desberdinetan edo uste
sakonetan dago, horregatik, horien adierazpen baketsua aniztasuna ulertzera
eramango gaituen bidetzat hartu behar dugu, betiere besteen sentimenduak eta
premiak errespetatuz eta gure desberdintasunak ebazteko elkarlanean arituz.
Gatazkaren ebazpen eraikikorra talde osoen zein gizabanakoen onurarako izan
daiteke. Talde bateko kideen arteko harremanak gatazkara hurbiltzean estutzen
badira, talde osoaren nortasuna indartu egingo da eta erkidego sentimendua hazi
egingo da.

1.5 Arazoa konpontzea. Gatazkara hurbiltzea
Zer egin daiteke gatazka egoera bat esperientzia negatibo batetik positibo batera
aldatzeko? Community Boards-en Egitarauan ikusi dugu arrakasta izateko
modurik onena “arazoa konpontzea” deritzon gatazkara hurbiltzeko modua dela.
Ezeztapena eta erasoa ez bezala, “arazoa konpontzea” honako ideia honetan dago
oinarrituta: gatazkaren alde biek “irabaz” dezakete, hau da, biek senti dezakete
euren arazoak kontuan hartu direla. Horren ondorioz, biak senti daitezke hobeto
euren buruekin eta beste pertsonaren aurrean.
“Irabazi-irabazi” ustea buruan izanda, arazoaren konponketa lehian daudenen
interesak aurkitzetik dator, eta ez du helburu inoren akatsa agertzea. Benetako
arazoa zehaztu ondoren, litekeena da gatazkan dauden aldeek elkarrekin lan egin
ahal izatea bientzako konponbide ona aurkitu arte. Lagunak izatera heltzen ez
badira ere, behinik behin hobeto ulertuko diote elkarri etorkizunean suerta
daitezkeen gatazkak ebaztea erosoago izateko.

1.6 Azaleko konponbideak eta konponbide indartzaileak
Gatazkan murgilduta arazoa zehaztea ez da beti erraza edo automatikoa.
Lehenengo eta behin, emozio bortitzek, sarritan, arazoak ilun ditzakete (gai hau
3. kapituluan zabalduko dugu, “Emozioak ulertzen”). Bigarrenik, arazoa ematen
duena azaleko gaia izan daiteke, besterik ez, eta azpiko arazo bat, ez hain
nabaria, estal dezake. Bakarrik azaleko arazoari aurre egiten bazaio, gatazkak
gero eta handiagoak egin daitezke oinarrizko gaiei aurre egin arte. Adibidez:
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Etxean futbolean ari ginela, Anak leiho bat apurtu zuen eta Koldori bota
zion errua. Hurrengo egunean eskolan, ikasle batzuk pilota elkarri
kentzen ari ziren jolasean. Koldok Anari tranpatia izatea egotzi zion eta
eztabaida bat sortu zen.
Kasu honetan azaleko arazoa jolasean tranpetan ibili izana da, baina oinarrizko
arazoa da aurreko egunean leihoa apurtu izana nori egotzi zioten.

1.7 Arazoak konpontzeko behar diren trebetasunak
Gatazka batean oinarrizko konponbidea bilatzeko eta benetako arazoa zehaztu
ahal izateko trebetasuna eta praktika behar dira. Pertsona bakoitza bere aldetik
interesatzen zaiona deskribatzeko gai izan behar da, eta era berean beste
pertsonari arretaz entzuteko. (Trebetasun horiek 4. kapituluan “Argi eta garbi hitz
eginez” eta 5. kapituluan “Besteei entzunez” landuko ditugu).
Baina trebetasunak bakarrik ez dira nahikoa. Arazoaren konponbidea
eragingarria izan dadin, ikasleek lehenengo eta behin euren burua ezagutu behar
dute. Gatazkaren aurrean emandako erantzunez eta egindako aukerez jabetu
behar dira. Ondoren datozen jarduerek bizitzan zehar aurkituko dituzten gatazken
jabe izatera heltzeko aukera emango diete. Horretaz gain, gatazkaren aurrean
duten jarreraz eta jarrera horren iturburuaz ere jabetuko dira. Era berean,
gatazkak ebazteko duten estiloaz eta estilo horrek gatazkak handiagotzean edo
ebaztean duen eraginaz jabetuko dira.
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LEHENENGO KAPITULUAREN JARDUERAK
“Gako” jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera osagarriekin (©
ikurra dutenak) batera dago. “Gako” jarduerak (nagusiak) ikasleek oinarrizko
kontzeptuak ikas ditzaten 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. *
ikurrak adierazten du jarduera horrek gainera irudiak dituela eta bereziki
erabilgarria izan daitekeela ikaslerik gazteenekin.

¶ (2-6) Gatazkari buruzko ideia-jasa
Gatazka klasearen ideiak eta esperientziak erabiliz zehaztea.
Gatazkaren balio positiboa aztertzea.

¶ (2-6) Gatazkaren collageak
Ikasleek gatazkari buruz jasotzen dituzten mezuak adieraztea.
© (4-6) Hortik izan nuen horren berri
Ikasleek gatazkari buruz jasotako mezuak aztertzea.
© (4-6) Familiako elkarrizketa
Familiaren baitan gatazkari buruz zer ikasi duten identifikatzea.
© (4-6) Bi txori elikatzen
Gatazkari buruz jasotzen dituzten mezuen azterketa sustatzea gure hizkuntzaren
adierazpide komunak behatuz.

*¶ (6.) Gatazkaren marrazkiak
Gatazkaren ebazpenerako erabil daitezkeen estilo desberdinak identifikatzea
(galdu/galdu, irabazi/galdu, irabazi/irabazi).
Gatazkaren alderdi bakoitzak zein ebazpen estilo erabiltzen duen bereiztea.
© (2-6) Irabazteko bide berria
Gatazkara hurbiltzeko aukera positiboak eta irabazi/galdu ez bezalakoak direnak
badaudela irakastea.
© (6.) Nire gatazka guztiak
Gatazkaren ebazpenerako estilo desberdinak identifikatzea (galdu/galdu,
irabazi/galdu, irabazi/irabazi).
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© (2-6) Gatazkaren ebazpenerako estiloak
Gatazkaren ebazpenerako estilo desberdinak ezagutzea.
© (4-6) Gatazkaren behaketa
Gatazkak ebazteko hiru estiloen arteko desberdintasunak ikustea.

¶ (2-6) Zer gertatzen ari da?
Gatazkan, azaleko gaien eta gai sakonen artean bereiztea.
© (3-6) Denboraren kapsula
Denbora pasatzeak bizitzako gatazketan nolako eragina duen ikustea.

I. kapitulua – Gatazka gure bizitzetan
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¶ (2-6) GATAZKARI BURUZKO IDEIA-JASA
HELBURUA:

Gatazka klasearen ideiak eta esperientziak erabiliz
zehaztea.
Gatazkaren balio positiboa aztertzea.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Arbela eta klariona, papera eta koloreetako lapitzak.

PROZEDURA:

1) Ikasleei galdetu zer den gatazka bat. Adibideak
emateko eskatu.
2) Ideia-jasaren prozesua azaldu.
“Ariketa honetan “eurijasa” balitz bezala bota behar
dituzue ideiak. Emankorra izan dadin, emango
dizuedan denboran bururatzen zaizkizuen ideia guztiak
adierazi behar dituzue, eta ezin duzue bat ere
kritikatu.”
3) Ikasleei eskatu gatazka batean murgilduta egon ziren
azken aldiarekin pentsatzeko.
4) Ikasleei eskatu GATAZKA hitza entzuten dutenean
bururatzen zaizkien hitz guztiak esateko eta horiekin
arbelean zein paperean zerrenda bat egiteko.
5) Ondoren, eskatu identifika dezaten zerrendako
hitzetatik zeintzuk diren positiboak, zeintzuk
negatiboak eta zeintzuk neutroak. (Adibidez,
“konponbidea” edo “ikasi” positiboak dira, “haserrea”
edo “triste”, berriz, negatiboak, eta “informazioa” edo
“komunikazioa” neutroak izan daitezke).
6) Ikasleei eskatu kategoria positiboan eta neutroan hitz
gehiago eransteko.
7) Ikasleekin eztabaidatu:
•
•
•

Zein kategoriak du hitz gehiago? Zergatik?
Zailagoa izan al da hitz positibo edo neutroekin
pentsatzea? Zergatik?
Zergatik ote dago hitz negatibo gehiago?
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•

Bukaera positiboa duen gatazka bat deskribatu ahal
duzu –hau da, alde bakoitza ondo sentitzen dela eta
aldi berean biak irabazle sentitzen direla–? Ikasleek
euren adibideak pentsa ditzakete edo eredu bat
eman ahal zaie.

Ana eta bere ama ez daude ados. Anak kalera irten nahi
du lagunekin udako soineko kutuna jantzita, bereziki
polit sentitzen delako. Amak dio kalean hotzegi
dagoela hain soineko fina eramateko eta zerbait
beroago jantzi behar duela esan dio. Sentitzen diren
moduari buruzko informazioa txandaka trukatu
ondoren, akordio batera heldu dira: Anak nahi duen
soinekoa jantziko du, baina azpitik hotzetik babesteko
kamiseta bat eta galtzak janzten baldin baditu.
Elkarrekin lan eginez, bai Anak bai amak nahi zutena
lortu dute eta ez dira galtzaile sentitzen.
AUKERAKOA:

Ikasleek rol-jokoak egin ditzakete aurretik deskribatu
dituzten eta irabazi/irabazi konponbidea duten
egoeretan oinarrituta.
8) Honakoa azaldu ikasleei:
•
•
•
•

Edozeinek izan ditzake gatazkak.
Gatazka jendearen arteko adostasun falta da.
Jendeak ideia desberdinak baditu edota gauza
desberdinak nahi baditu, gatazka egon daiteke.
Gatazka bizitzaren atal natural eta arrunta da.
Gatazka izateagatik pertsona bat ez da gaiztoa.
Gatazka
positiboa
izan
daiteke.
Gure
desberdintasunei buruz hitz egiten badugu, arazoei
aurre egiteko modu berriak eta hobeak ikas
ditzakegu, baita harreman hobeak eraiki eta geure
buruari eta besteei buruz gehiago ikasi ere.

9) Jarduera bukatzeko, lana antzeztu: “Gatazkari buruz
ikasiko dugu. Horretaz gain, gure desberdintasunak
ezartzeko nola egin lan ere ikasiko dugu, nola sentitzen
garen eta zer nahi dugun esanez eta besteei entzunez”.

I. kapitulua – Gatazka gure bizitzetan
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¶ (2-6) GATAZKAREN COLLAGEAK
HELBURUA:

Ikasleek gatazkari buruz jasotzen dituzten mezuak
adieraztea.

IRAUPENA:

55 minutu.

MATERIALAK:

Aldizkariak, egunkariak, eraikitzeko paperak, artaziak
eta kola.

PROZEDURA:

1) Kartoi mehe zuri bat oinarritzat erabiliz, ikasleek
gatazkari buruz dituzten mezuak adierazteko collage
bat egingo dute.
2) Collageek ikasleentzat adierazten dutenari buruzko
azalpenen inguruko eztabaida labur bat egin.

ALDAKETAK:

Ikasleek jendea nola erlazionatzen den adierazten duen
marrazki bat egin behar dute; abstraktua edo
adierazgarria izan daiteke. Ikasleei eskatu gatazkari
buruz dituzten sentimenduak adierazten duen musika
aukeratu eta eramateko. Hori entzun eta egindako
aukerak eztabaidatu. Eztabaidan honako galdera hauek
tratatu: zergatik aukeratu dute kantu hori?, zein
sentimendu adierazten du?, ikasleek aukeratutako
kantuen artean zein antzekotasun edo desberdintasun
dago?
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© (4-6) HORTIK IZAN NUEN HORREN BERRI
HELBURUA:

Ikasleek gatazkari buruz jasotako mezuak aztertzea.

IRAUPENA:

30-45 minutu.

MATERIALAK:

Arbela eta klariona.

PROZEDURA:

1) Oinarrizko material hau taldearekin eztabaidatu:
Gatazka sortzen da pertsona bat edo batzuk ados
ez daudenean. Jendeak gauza desberdinak nahi
dituenean edo ideia desberdinak dituenean
gatazkara hel daiteke.
Gatazka gurekin dago gure bizitza osoan.
Ibiltzen eta hitz egiten besteak behatuz ikasten
dugu; era berean, desberdintasunak konpontzen
ikasten dugu besteek gatazkak nola ebazten
dituzten behatuz. Hazi ahala, gatazkari buruzko
mezuak jasotzen ditugu eta horiei esker
gatazkari buruz ditugun ideiak eta sentimenduak
garatzen dira. Mezu horiek jendearen eskutik ez
ezik –gurasoak eta irakasleak–, telebistatik eta
zinematik edota sinismen erlijiosoengandik ere
jasotzen ditugu.
2) Ikasleei galdetu ea gatazkari buruzko mezurik
jasotzen duten beste iturriren batetik. Erantzunak
arbelean zein paperean idatzi (bestelako iturriak
honako hauek izan daitezke: aldizkariak, lagunak,
neba-arrebak, egunkariak, aitite-amamak, auzokoak eta
jostailuak).
3) Ikasleei eskatu gatazkari buruz entzun dituzten
mezuen adibideak ipintzeko. Mezuok arbelean idatzi.
Honako estilo honetakoak izan daitezke:
“Begia begi truk, hagina hagin truk”
“Ez zaitez leloa izan”
“Inork ez zaitzala zapaldu”
“Zu zeu izan zaitez”
“Alferrik da borrokatzea”
“Galdetu aurretik jo ezazu”
“Neska onek ez dute borrokarik egiten”
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“Nagusia nor den erakutsi behar da”
“Beste aldea ipin ezazu”
“Burua erabil ezazu, ez indarra”
Ondo aztertu mezuak zehatz-mehatz jakiteko ikasleek
zer esan nahi duten horiekin.
4) Mezuak taldearekin eztabaidatu.
•
•
•
•

LABURPENA:

Zer dio mezu bakoitzak gatazkari buruz?
Zeintzuk dira gatazkari buruzko mezuak ematen
dituzten telesailak?
Zein mezu ematen dute gurasoek gatazkari buruz?
Gatazkak nola ebatziko dituzun erabakitzean, nola
laguntzen dizute mezu horiek?

Guztiok jasotzen ditugu gatazkari buruzko mezuak.
Mezuok oso modu desberdinetan laguntzen digute
gatazka baten aurrean jardutean eta sentitzean. Gatazka
bati aurre egiteko dugun modua gure bizitzetan beste
pertsona batzuei ikusi diegun moduaren oso antzekoa
izan daiteke. Jaso ditugun mezuetatik abiatuta, gatazka
baten aurrean jarduteko modu desberdinak ikasten
ditugu. Arazo bat konpontzeko modurik onena
eztabaidatzea edo borrokatzea dela entzuten edo
ikusten badugu, modu horiek onenak direla sinistuko
dugu. Aitzitik, arazo batek pertsona bat kezkatzen
duenean eta honek kontrakoa adierazten duenean,
pentsa
dezakegu
arazoaren
ezeztapena
dela
desberdintasunak ebazteko modurik onena. Jendea
elkarren arteko desberdintasunei buruz hitz egiten
ikusten badugu eta ona izan daitekeenaren bidez
konponbideetara hurbiltzen saiatzen badira, pertsona
bakoitzak behar duena lor dezakeela ikasiko dugu.
Jasotzen ditugun mezuek gatazka baten aurrean nola
jardungo dugun erabakitzen lagunduko digute.
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© (4-6) FAMILIAKO ELKARRIZKETA
HELBURUA:

Familiaren baitan gatazkari buruz zer ikasi duten
identifikatzea.

IRAUPENA:

20 minutu etxean. 20 minutu klasean.

MATERIALAK:

“Familiako elkarrizketa” lanaren kopia bana.

PROZEDURA:

1) Ikasleei esan gauean egunkariko erreportariak
izango direla eta beren senitarteko bati gatazkari
buruzko galderak egingo dizkiotela. (Ikasleei azaldu
elkarrizketa horretan pertsonari buruz eta gai jakin bati
buruz pertsona horrek duen ikuspuntuari dagokionez
gauza gehiago jakiteko galderak egin behar dituztela).
2) Klasean elkarrizketa baten adibidea eman. Ikasle bat
aukeratu erreportaria izateko. “Familiako elkarrizketa”
lan orriko galderak egiteko eskatu. Erantzun ezazu,
berak erantzunak idatzi behar izango ditu lan orrian.
3) Ikasleei “Familiako elkarrizketa" lan orriaren kopia
bana eman.
4) Ikasleei esan etxean familiako kide batekin izateko
elkarrizketa (aita, aitaita, osaba...) eta lan orrian
gatazkari buruz dauden galderak egiteko. Ikasleek
horretarako utzitako tartean idatzi ahal izango dituzte
erantzunak.
5) Zenbait boluntariori eskatu taldeari zer ikasi duen
azaltzeko. Honako galdera hauek egin:
•
•

Zein gauza interesgarri ikasi zenion elkarrizketa
izandako pertsonari?
Gatazketan
jarduteko
duzun
modua
eta
elkarrizketatutako pertsonak duena antzekoak ala
desberdinak al dira?
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FAMILIAKO ELKARRIZKETA
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(LAN ORRIA)

Elkarrizketa egindako pertsonaren izena.

Zer adierazten du gatazka hitzak zuretzat?

Zein sentimendu duzu gatazkaren aurrean?

Nire adina zenuela, neba-arrebekin eztabaidaren bat zenuenean nola konpontzen
zenuen?

Zure esperientziaren arabera, zein da gatazka batean jarduteko modurik onena?
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© (4-6) BI TXORI ELIKATZEN
HELBURUA:

Gatazkari buruz jasotzen dituzten mezuen azterketa
sustatzea gure hizkuntzaren adierazpide komunak
behatuz.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Papera eta lapitzak edo arbela eta klariona.

PROZEDURA:

1) Ikasleekin honako ideia hau eztabaidatu: adierazpide
komunak aztertuz, kultura bakoitzeko balioei buruz
ikas daiteke.
2) Gure hizkuntzan lengoaia bortitza duten esaldien
“ideia-jasa” bat egin. Esaldiok paperean edota arbelean
idatzi. Adibidez: “hiltzeko garaia”, “harri batez bi txori
bota”, “jokoz kanpo dago”...
3) Adierazpide bakoitzaren esanahia aztertu ikasleekin.
4) Adierazpide bakoitzaren mezu nagusia eztabaidatu.
Zer esaten digute guri buruz, gure kulturari buruz, gure
balioei buruz?
5) Ikasleak talde txikietan banatu eta adierazpide
bortitzen ordez baketsuak ipintzeko eskatu, adibidez:
“bi txori esku bakar batez elikatuz”.
6) Taldearekin eztabaidatu: zerk eragin du adierazpide
horiek aldatzea nekeza edo erraza izatea?

I. kapitulua – Gatazka gure bizitzetan
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*¶ (6.) GATAZKAREN MARRAZKIAK
HELBURUA:

Gatazkaren ebazpenerako erabil daitezkeen estilo
desberdinak identifikatzea (galdu/galdu, irabazi/galdu,
irabazi/irabazi).
Gatazkaren alderdi bakoitzak zein ebazpen estilo
erabiltzen duen bereiztea.

IRAUPENA:

10 minutu marrazki bakoitzeko (jarduera errepika
daiteke).

MATERIALAK:

Gatazkaren zazpi marrazkiak: “mehatxatu”, “baztertu”,
“menperatu”, “murmurikatu”, “ez konpartitu”,
“bultzatu”, “iraindu”. (Marrazkiak ondorengo orrietan
daude. Taulan ipin daitezke, gardenkiak egin daitezke
edota marrazkien kopia bana eman dakieke ikasleei).

PROZEDURA:

1) Gatazkaren marrazki bat aukeratu.
2) Honako galdera hauek egin ikasleei:
•
•
•
•
•
•

Zer gertatzen ari da marrazki honetan?
Zure ustez, zerk eragin du egoera hori? Zer
gertatuko zen aurretik?
Nola sentitzen marrazkiko 1. pertsona? Eta 2.a?
(Marrazki guztiekin errepikatu galdera hau).
Zer behar du marrazkiko 1. pertsonak ondo
sentitzeko?
Zer behar du marrazkiko 2. pertsonak ondo
sentitzeko?
Nola konpon daitezke arazo horiek?

3) Arbelan idatzi konponbideak. Konponbide
bakoitzerako, honako hau galdetu ikasleei:
•
•
•

Pertsona biak gera daitezke desados (galdu/galdu)?
Pertsona bat pozik gera daiteke eta bestea ez
(irabazi/galdu)?
Biak egon daitezke pozik (irabazi/irabazi)?

4) Ikasleek ezin badute bilatu pertsona biak pozik
geratuko diren konponbiderik, bat edo beste aurkitzen
lagun iezaiezu.

16

I. kapitulua – Gatazka gure bizitzetan

5) Azal ezazu sarritan gatazkak alde biak “irabazi”
balute bezala sentitzeko moduan konpon daitezkeela.
AUKERAKOA:

5. pausuan azaltzen den gatazka (eta ebazpen) batean
oinarrituta klasean rol-jokoa egingo duten bi boluntario
eskatu.
Gatazkak ebazteko estilo bakoitzeko (galdu/galdu,
irabazi/galdu, irabazi/irabazi) gatazkaren rol-jokoa
egiteko boluntarioak eskatu. Bakoitzak estilo bat
erabiliko du.
Ikasleek koloreetako lapitzak erabili ahal izango
dituzte marrazkiak pintatzeko.

I. kapitulua – Gatazka gure bizitzetan
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© (2-6) IRABAZTEKO BIDE BERRIA
HELBURUA:

Gatazkarako hurbilketa positiboak eta irabazi/galdu ez
bezalakoak erakustea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Ikasleek kidea aukeratuko dute eta elkarren aurrean eserita,
kontrako eskuetatik helduko dira ukalondoak mahai gainean
ipinita. EZ ERABILI “pultsuan egin” edo lehia adierazten
duen beste hitzik. Azal ezazu helburua: kidearen eskuaren
atzealdeak 45 segundotan ahalik eta gehienetan ukitu behar du
mahaia. Ikasle biek zenbatu beharko dute.
2) 45 segundo pasatutakoan, geratu eta galdetu zenbat aldiz
lortu duten kidearen eskuak mahaia ukitzea: 10 baino gehiago,
5etik 10era edo 0tik 5era.
3) Lehen hezkuntzako 3.etik 6.era bitarteko ikasleekin
“Irabazteko bide berria” lana banatu. Ikasleekin guztiontzat
irakurri edo bakoitzak berea irakurriko du (lehen hezkuntzako
1. eta 2. mailako ikasleei ahoz azaldu materiala).
4) Eztabaidarik gabe, ikasleei eskatu jarduera errepikatzeko
bikote berarekin. Helburua gogorarazi: pertsona guztiek lortu
behar dute kidearen eskuak mahaia ukitzea ahalik eta
gehienetan.
5) Galdetu ea norbaitek ariketa egiteko modua aldatu duen
eta, hala baldin bada, ea nolako eragina izan duen emaitzetan.
Lehenengo aldian eta bigarrenean nola sentitu diren
konparatzeko eskatu.
6) Ikasleei irakatsi modu kooperatiboan egin dezaketela lan
(erresistentziarik ipini gabe); horrela, pertsona guztiek lortuko
lukete kidearen eskuak ahalik eta gehienetan ukitzea mahaia.
7)
Ikasleekin
eztabaidatu
gatazkara
hurbiltzeko
“irabazi/galdu” eta “irabazi/irabazi” kontzeptuak. Azpimarra
ezazu jendeak batera lan egiten badu, sarritan, elkarren aurka
lan eginez baino gauza gehiago lor ditzakeela.
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* William J. Kreidler: Creative Conflict Resolution lanean oinarrituta, 1984.
Cambridge: Scott, Foresman and Co.

IRABAZTEKO FORMULA BERRIA

(IRAKURGAIA)

Sarritan, gatazka bat dagoenean, jendeak pentsatzen du pertsona batek galdu eta
besteak irabazi egingo duela. Pertsona bakoitzak irabazteko bere esku duen guztia
egiten du. Baina pertsona bakoitzak irabaztea baino ez duenean pentsatzen, oso
nekeza da haientzat arazoen konponbidea aurkitzea. Haserre edo zaurituta senti
daitezke eta arazoak hobera egin beharrean txarrera egin dezake. Irabazi nahi duten
bitartean, gatazka ez da bukatuko.
Pertsona biren arteko gatazkak zerbait aldatu beharra dagoela adierazi ohi du.
Jendeak bestea entzuten duenean eta gatazka badagoela ulertzeko elkarrekin lan
egiten duenean, sarritan, gatazka konpon daiteke eta horrela bakoitzak nahi duena
izango du. Hori gertatzen denean, jendea ondo sentitzen da biek “irabazi” dutelako
eta inork ez duelako galdu.
Desadostasunei buruz modu baketsuan hitz egiten badugu eta denok ondo
sentiaraziko gaituzten konponbideak bilatzeko elkarrekin lan egiten badugu,
gatazkak artean txikiak eta errazak direnean ebatzi ahal izango ditugu. Horretaz
gain, gure buruari eta besteei buruz gauza asko ikas ditzakegu.
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© (6.) NIRE GATAZKA GUZTIAK
HELBURUA:

Gatazkaren
ebazpenerako
estilo
identifikatzea
(galdu/galdu,
irabazi/irabazi).

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

Aldaketetarako bakarrik: aldizkariak, papera, masa,
artaziak eta txotxongiloak.

PROZEDURA:

Lau boluntario eskatu. Bakoitzak izandako gatazkaren
bati buruz hitz egin behar du. Aurkezpen bakoitzaren
ondoren, honako galdera hauek egin:
•
•
•
•

ALDAKETAK:

desberdinak
irabazi/galdu,

Zeri buruzkoa zen gatazka?
Nola sentitu zen pertsona bakoitza?
Nola
bukatu
zen
gatazka:
galdu/galdu,
irabazi/irabazi ala irabazi/galdu?
Pozik al daude gatazkaren alde biak emaitzarekin?
Ezezkoa bada, nola bukatuko litzateke gatazka bat
jendea pozik sentitzeko?

1. Ikasleei esan deskribatutako gatazken artean bat
aukeratu eta marrazki baten bidez edo aldizkarietatik
argazkiak hartuz adierazteko.
2. Gatazkari buruzko satira bat egin txotxongiloekin.
(Paperezko txotxongiloak izan daitezke).

I. kapitulua – Gatazka gure bizitzetan
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© (2-6) GATAZKAREN EBAZPENERAKO ESTILOAK
HELBURUA:

Gatazkaren ebazpenerako estilo desberdinak ezagutzea.

IRAUPENA:

45 minutu.

MATERIALAK:

Zazpi edo zortzi txartel. Horietan guztietan
“Ezeztapena - Arazoak ebatziz” edo “Erasoa - Arazoak
ebatziz” egon behar da idatzita. “Istorio bat eta hiru
bukaera desberdin” orriaren kopia bat. Arbela eta
klariona.

PROZEDURA:

1) Gatazka hitza definitu:
“Pertsona bat edo gehiago ados ez daudenean sor
daiteke gatazka. Gure arteko askok egunero izaten
ditugu gatazkak. Nik neure buruarekin izan dezaket
gatazka gauean telebista ikusiko dudan ala ez
erabakitzean. Zuk eta zure lagunik onenek gatazka izan
dezakezue eskola ondoren zer egingo duzuen
erabakitzean; baita futbol jokalari bik ere, jokoaren
arauei buruz. Gatazkak sortzen dira guztiok pentsatzen
dugulako eta batzuetan gauzei buruzko iritzi
desberdinak ditugulako. Neurri batean, desberdintasun
horiek dira gizaki bihurtzen gaituztenak”.
2) Ikasleei galdetu ea gogoratzen duten duela gutxi
izandako gatazkaren bat. Horiek laburki kontatu nahi
dutenentz galdetu.
3) Gatazkari aurre egiteko hiru modu desberdinei buruz
eztabaidatu:
EZEZTAPENA,
ERASOA
eta
ARAZOAK EBAZTEA. Hirurak idatzi arbelean.
“Gatazka edo borroka baten ondoren inor haserre
dagoenean EZEZTAPENA ematen da. Gustatzen ez
zaiena esan beharrean, arazorik ez dagoela edo haserre
ez daudela ikusarazten dute. Gatazka bat modu
horretan bukatzea nekeza da, benetan ez delako
bukatzen, beste pertsonak ez baitaki zer dagoen gaizki
edo zergatik haserretu den lehenengo pertsona.
Horrela, zaila da hurrengoan beste modu batean
jokatzea edo gatazkan dauden bi aldeek pozik
bukatzea”.
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“Gatazka batean pertsona batek bestea erasotzen
duenean, hitzez zein fisikoki, ematen da ERASOA. Bi
pertsona elkarren ikuspuntua entzuteko edo gatazkari
buruz hitz egiteko prest ez daudenean sortu ohi da
egoera hau. Horretaz gain, elkarren ideiak edo balioak
erasotzen dituzte”.
“Jendeak arazoari buruz bestea iraindu gabe hitz egiten
duenean edo arazoa besteari leporatzen ez dionean
ARAZOA EBATZIZ egoera ematen da. Badakite arazo
bat dutela eta hori ebazteko aukera desberdinei buruzko
hausnarketa egiten dute. Orduan irtenbiderik onena
aukeratzen dute denontzat”.
4) Ikasleei galdetu zalantzarik dutenentz eta, hala
baldin bada, argi iezaiezu.
5) “Istorio bat eta hiru bukaera desberdin” irakurri
lehenengo bukaerarekin.
6) Ikasleei istorioari buruzko honako galdera hauetako
batzuk egin:
•
•
•
•
•

Bukaera honekin nola ebatzi da gatazka?
Neska-mutilak elkarri entzuten eta elkarren
sentimenduak ulertzen ari ziren? (Deskribatu).
Nola dakizu bestearen sentimenduak iraindu
dituztela?
Nor zen zoriontsu bukaeran? Nor ez? Zergatik
dakizu?
Esango al zenidake istorio honetan gatazka
ebazteko zein estilo erabili den?

7) Istorioa errepikatu bigarren bukaera erabiliz eta
berriz ere lehengo galderak egin.
8) Istorioa errepikatu hirugarren bukaera erabiliz eta
berriz ere lehengo galderak egin.
9) Ikasleei eskatu lau edo bosteko taldeak egiteko.
Talde bakoitza gelako alde batera joango da. Talde
bakoitzari “Ezeztapena - Arazoak ebatziz” edo “Erasoa
- Arazoak ebatziz” idatzita duen txartel bana eman.

I. kapitulua – Gatazka gure bizitzetan
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Talde bakoitzari gatazka bati buruzko parodia
prestatzeko eskatu. Horretan, ikasleek txartelean
idatzita izan duten estiloa erabili behar dute.
Lehenengo, ezeztapen edo eraso bukaera erabili
beharko dute, txartelean izandakoaren arabera, eta
ondoren, berriz ere errepikatuko dute arazoak ebatziz
bukaera erabiliz. Gehienezko denbora: 5 minutu.
10) Talde handi batean bildu eta talde bakoitzak bere
parodia antzeztuko du. Parodia bakoitza bukatu
ondoren eskatu behar zaie gatazkak ebazteko zein
estilo erabili den asmatzeko. Aktore bakoitzak egoera
sentitu eta maneiatzeko duen modua eztabaidatu.
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ISTORIO BAT ETA HIRU BUKAERA DESBERDIN (IRAKURTZEKO)
Jon eta Mikel saskibaloian ari dira bata bestearen atzetik baloia saskiratzen
saiatzen. Kepa heldu da eta galdetu die ea bera ere jolastu ahal den haiekin.

1. BUKAERA
Jonek baietz esan du. Mikeli ez zaio asko gustatzen Kepa eta nahiago du haiekin
jokatuko ez balu. Baina ezer esan beharrean, sorbaldak jaso eta gogorik gabe
jarraitu du jokatzen. Keparen txanda denean, Mikelek gogorregi bota dio baloia
eta bi edo hiru aldiz zelaitik irteten behartu du premiazkoa ez zenean. Minutu
batzuk pasatu ondoren, Kepak galdetu dio ea zer ez zaion gustatzen. Mikelek
zakarki erantzun dio “ez, ez da ezer” eta berehala urrundu da.

2. BUKAERA
Jonek baietz esan du, baina Mikelek “ezta pentsatu ere!”. Kepa Mikeli gerturatu
zaio eta “Zergatik ezin dut jokatu?” galdetu dio. Mikelek azaldu dio berarekin
jokatzea gorroto duela baloiaz jabetzen delako eta horrela beste inork ezin duela
bere txanda eskuratu. Kepak honakoa erantzun dio: “Gezurti hori. Ez duzu nahi
nik jokatzerik zuk baino azkarrago egiten dudalako korrika eta jokalari hobea
naizelako”. Mikelek, haserre, zera esan dio: “Hobe duzu hemendik alde egin!”.
Eta Kepak: “Bota nazazu”. Mikelek aurrera pausu bat egin du eta ematen du
borrokan hasteko zorian daudela.

3. BUKAERA
Jonek baietz esan du, Mikelek ezetz. Jonek Mikeli zera galdetu dio: “Zergatik ez
duzu Kepak gurekin jokatzerik nahi?” eta Mikelek Kepari: “Saskibaloian ibili
ginen azkenen aldian zuk aurretik esandakoa baino askoz gehiagotan bota zenuen
baloia, eta ez zenuenez baloia utzi nahi, haserretu egin nintzen. Txandaka ibiltzen
garenean gehiago jokatzen dut”. Kepak Mikeli erantzun dio: “Orduan zuk ez
duzu nik zurekin jokatzerik nahi gehiegitan botatzen dudalako. Baloi bakarra
hartzen duzunean haserretu egiten naiz eta, zurekin ez bada, ezin dut baloiarekin
jolastu. Akordio batera hel gaitezke: hiru aldiz botako du bakoitzak eta gero
hurrengoari pasatuko dio”. Jonek “ondo dago” esan du. Eta Mikelek: “eta inork
hiru aldiz baino gehiago botatzen badu, jokoa utzi beharko du, ados?”. Kepak eta
Jonek “Bai, goazen jolastera” erantzun diote.

I. kapitulua – Gatazka gure bizitzetan
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© (4-6) GATAZKAREN BEHAKETA
HELBURUA:

Gatazkak
ebazteko
hiru
desberdintasunak ikustea.

estiloen

arteko

IRAUPENA:

20 minutu inguruko klaseko txanda bi.

MATERIALAK:

Ikasleentzat “Ikusi nituen gatazkak” lan orriaren kopia
bana.
Paper koadrikulatua eta markagailuak, edo arbela eta
klariona.

PROZEDURA:

1. txanda
1) “Ikusi nituen gatazkak” lan orria banatu. Ondorengo
jarraibidea eman:
a) Eskolako, etxeko, telebistako etab. gatazkak behatu
behar dituzu.
b) Gatazka bakoitzaren ondoren, behatutakoa honela
erregistratu:
•
•
•

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

c) Ahalik eta zehatzen izaten saia zaitez.
d) Behatzaile isila izan zaitez. Ikusitakoaren eta
entzundakoaren berri eman zu sartu gabe.
e) Behaketa txostena beteta ekarri hurrengo klaserako.
2) Inprimakia laburki gainbegiratu eta nola erabiltzen
den azaldu.
3) Ezeztapena, Erasoa eta Arazoak Ebatzi hitzen
esanahia argitu.
4) Ikasleei gogorarazi hurrengo klaserako behaketa
orriak ekarri behar dituztela.
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2. txanda
4) Ikasleei eskatu etxean egindako lana atera eta
egindako oharrak besteei kontatzeko.
5) Paper batean edo arbelean ikasleek ikusitako
gatazkarako gaien eta horiek ebazteko estiloen
zerrenda bat egin.
6) Honako galdera hauek eztabaidatu:
•
•
•

ALDAKETA:

Zeri buruzkoak izan ziren gatazka gehienak?
Zeintzuk dira gehien erabilitako gatazken
ebazpenerako estiloak?
Nola bukatu ahal ziren gatazka jakin batzuk modu
positiboago batean?

Boluntarioei eskatu gatazka batzuei buruzko rol-jokoa
egiteko lehenengo estiloa erabiliz, eta ondoren
gatazkak ebazteko planteamendua erabiliz.
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IKUSI NITUEN GATAZKAK

1. gatazka
Zeri buruzkoa zen
gatazka?
- Eztabaida
- Irainak
- Ilarako ordena
- Gelako arauak
haustea
- Bestela

Nola bukatu zen?
- Borrokan
- Akordioan
- Oihuka
- Heldu batek parte
hartu zuen
- Zuzendariarengana
bidali zituzten
Nolako
ebazpena
erabili zen?
- Ezeztapena
- Erasoa
- Arazoen ebazpena

33

Izena__________________

2. gatazka

3. gatazka
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¶ (2-6) ZER GERTATZEN ARI DA?
HELBURUA:

Gatazkan, azaleko gaien eta gai sakonen artean
bereiztea

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

Arbela eta klariona edo papera eta markagailuak.

PROZEDURA:

1) Ikasleei etxean zein ikastetxean ikusitako gatazka
komunei buruzko ideia-jasa bat egiteko eskatu.
Arbelean edo paperean idatzi.
2) Gatazken azaleko gaiak eta gai sakonen kontzeptua
eztabaidatu:
“Jendea eztabaidetan sartzen denean, arrazoi bat baino
gehiago izan ohi du jokoz kanpo egoteko. Normalean
arrazoi bat erraz ikusten da. Baina hain argi ikusten ez
diren beste arrazoi batzuk egon litezke”.
“Adibidez, arratsalde batean amak Iñigori eskatu dio
kamioitxoa anaia txikiarekin konpartitzeko. Iñigok
haserre erantzun du: “Ez”, eta Jon bultzatu du. Hau
negarrez hasi da”.
“Iñigoren amak uste du eztabaidarako arrazoia Iñigok
jostailua Jonekin konpartitu nahi ez izana dela. Errieta
egin dio Iñigori berekoia izan ez dadin. Ez dakiena da
goizean Iñigok Joni bere abioi kutuna utzi diola
jolasteko eta honek nahi gabe apurtu duela”.
“Eztabaidarako arrazoi bat baino gehiago dago, beraz.
Iñigok ez du kamioia konpartitu nahi. Baina, aldi
berean, triste dago Jonek abioia apurtu diolako”.
3) Erabilitako gatazka bakoitzerako (ideia-jasaren
zerrendatik edo beheko adibideen artetik) galdera
hauek egin ikasleei:
•
•
•

Zeri buruzkoa da gatazka?
Zergatik izan da gatazka identifikatzeko hain
erraza? Eta hain zaila?
Nola sentitu zen pertsona bakoitza?
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•
•
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Gatazkan dagoen pertsona bakoitzak zer behar du
ondo sentitzeko?
Nola ebatz liteke gatazka alde biak ondo
sentitzeko?

“Leirek Martari esan zion Eider esaten zebilela Marta
leloa zela ortografia azterketa gainditu ez zuelako.
Atsedenaldian, Marta Eiderren aurrean ipini zen
kafetegiko ilaran. Biak hasi ziren elkarri bultzaka”.
“Amaiak gutxi egin du lo bere neba, haurtxo txikia,
negarrez egon delako gau osoan eta familia osoa esna
egon da. Hurrengo egunean, eskolan, Amaiaren
lagunak jendearen izenei buruz barre egiten ari dira.
Inork Amaiaren izenaren gainean zerbait esan duenean,
hau haserretu da eta borroka bat hasi da”.
“Saioaren lagunak, Klaudio, Miren, Eneko eta Borja,
Anaren urtebetetze ospakizunera joango dira
larunbatean. Saioak ere joan nahi du, baina ez dute
gonbidatu. Mirenek Saioari lapitz bat eskatu dionean
matematika egiteko, Saioak ezetz esan dio eta begi
bistatik kentzeko eskatu dio. Eztabaidatzen hasi dira”.
4) Taldeari galdetu: inoiz gertatu al zaizu eztabaida
batean sartu izana beste arazo bategatik haserre egon
zarelako? Zer gertatu zen?
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© (3-6) DENBORAREN KAPSULA*
HELBURUA:

Denbora pasatzeak bizitzako gatazketan nolako eragina
duen ikustea.

IRAUPENA:

Bi saio, bakoitza 15 minutu ingurukoa, hiru hilabeteko
tarteetan.

MATERIALAK:

Kartoi mehe bat eta gutunazal bana ikasleentzat.

PROZEDURA:

1. Ikasle bakoitzari kartoi mehea eta gutunazala banatu.
Ikasleei eskatu kartoi mehean bere bizitzetan momentu
horretan duten gatazka baten azalpen labur bat
idazteko. Gutunazalean sartu eta ixteko eskatu. Haien
izena idatzi behar dute kanpoan. Gutunazal guztiak
batu eta toki ziur batean gorde.
2. Gutxi gorabehera hilabete beranduago, gutunazalak
berriz ere banatu. Ikasleei eskatu gutunazalak zabaldu
eta gatazkaren deskribapena irakurtzeko. Honako
galdera hauek erantzun ikasleekin:
•
•
•

Zer gertatu zen idatzitako gatazkarekin? Konpondu
al zen? Okerrera egin al zuen? Oraindik ere
garrantzitsua al da?
Gatazka konpondu bazen, zer gertatu zen
aldatzeko? (adibidez: zerbait egin al zenuen zuk
edo beste pertsonak konpontzeko?).
Zer-nolako gatazka hobetu edo desagertzen da
denbora pasatzean? Nolakoak egiten du okerrera?

* Center for Peace and Conflict Studies, Wayne State University
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II. KAPITULUA
GUZTIOK EZ GARA BERDINAK: GURE BURUA ETA BESTEAK
ESTIMATZEN

2.1 Sarrera
Guztiok berdin-berdinak izango bagina, segur aski oso gatazka gutxi egongo
litzateke gure bizitzetan. Baina pertsonak elkarren artean desberdinak diren
gizabanakoak dira. Amets, asmo eta ikusmira desberdinak ditugu. Familia
desberdinetatik gatoz; jatorri etniko eta kultural desberdinak ditugu. Esperientzia
pertsonal desberdinak ditugu. Bizitzatik eta besteengandik gauza desberdinak
nahi ditugu.

2.2 Desberdintasunek gatazkara eraman gaitzakete
Desberdintasun potentzialeko gune asko daudenez, posible da bi pertsona egoera
berean aurkitu arren, ondorio desberdinetara heltzea. Hori gertatzen denean
gatazka sortu ohi da. Adibidez:
Kalean, Nereak Ainhoari “ahohandi” esan dionean, eztabaida hasi da.
Nerea haserre dago Ainhoak eskolako autobusean beste neska guztiei
Nereari Gorka gustatzen zaiola kontatu dielako. Nereak pentsatu zuen
Ainhoak, laguna izaki, bere “sekretua” errespetatuko zuela. Baina
Ainhoak inoiz ez du sekreturik izan bere lagunekin eta ez zuen
pentsatu Nereari min emango zionik.
Lehenengo eskola egunean, Urtzi eta Jagoba elkarri bultzaka hasi dira
kafetegian Jagobak barre egin duelako Urtzik eta lagunek hitz egiten
duten moduagatik.
Ane eta Jon jolastokian eztabaidatzen ari dira Jonek ez diolako uzten
futbolean ibiltzen. Jonen etxean futbola eta beste kirol gogor batzuk
mutilentzat bakarrik dira eta arrebei ez diete uzten jokatzen. Jonek
ezin du ulertu Anek jokatu nahi izatea.

2

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...

2.3 Gatazkak ebazteko desberdintasunei buruz hitz egiten
Community Boards Egitarauaren lanean aurkitu dugu gatazkaren ebazpena
iraunkorragoa dela alde biek elkarren arteko desberdintasunak aztertzen
dituztenean, bereziki beste pertsonak egoera nola ikusten duen eta zergatik jokatu
duen horrela ulertuz. Horri esker indartuta, sarritan gerta daiteke gatazka batean
murgilduta dagoen jendeak bere konponbidea bilatzea bere arazoari. Aldi berean,
pertsona bakoitzak bestearengandik ikasten du. Horrela, gatazka hazteko aukera
bihurtzen da.
Ainhoa eta Nerearen adibidean, gorago aipatutakoan, irakasleak, besterik gabe,
Nereari esan ahal zion irainak uzteko, baina segur aski arazoa berriz ere itzuliko
litzateke. Konponbidea hobea izango litzateke neska bakoitzak bestearentzat
laguna izatea zer den hobeto ikasteko aukera izango balu.
Horrela, ikuspuntu desberdinak onartu eta errespetatzeko ahalmena ezinbestekoa
da gatazkak ebazteko. Gatazkari esker, mundua ikusteko beste modu batzuk
ikasteko aukera dugu.
Ikasle askorentzat, bereziki gazteenentzat, nekeza izan daiteke egoera askotan
ikuspuntu bat baino gehiago egon daitekeela ulertzea. Baina hasierako urteetan
ere presta dezakegu haurra kontzeptu horretarako.

2.4 Autoestimua
Beste pertsonenganako tolerantzia eraikitzen hasteko modu bat ikasleei euren
buruak errespetatzen eta estimatzen laguntzea da. Euren ezaugarri bereziak ondo
ezagutzen dituzten eta autoestimu handia duten haurrek bereak ez bezalakoak
diren ikuspuntuak mehatxu baten moduan sentitzeko aukera gutxiago dute.
Munduari buruzko ikuskeraz ziur daude eta beste pertsonen ikuspuntuari buruzko
jakin-mina izango dute. Gatazka egoeretan, ahalmen handiagoa izango dute beste
pertsona baten ikuspuntua entzuteko berearen balioa galtzeko beldurrik gabe.
Ondoren datozen jardueretan, ikasleek euren buruak hobeto ezagutzeko aukera
izango dute –balioak, lehentasunak, iritziak eta emozioak–, baita euren
lagunenak bezalakoak diren ala ez ikusteko ere. Egoera bera ikuspuntu
desberdinetatik ikusten praktikatu ez ezik, gatazkara eraman ahal dituzten
desberdintasun motak ezagutzen ere ikasiko dute.
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BIGARREN KAPITULUAREN JARDUERAK
“Gako” jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera osagarriekin (©
ikurra dutenak) batera dago. Gako jarduerak ikasleek oinarrizko kontzeptuak ikas
ditzaten gomendatuta daude. Jarduera osagarriak, berriz, aukerakoak dira eta
trebetasunen praktika gehiago emateko edota kontzeptu bati buruzko ulermena
indartzeko erabil daitezke. Jarduera bakoitzak aurkezteko beharrezko izango
dituzun ariketa guztien, lan orrien, inprimakien eta irakurgaien kopia bat dakar.

¶ (1-6) Collagea nire buruan
Bakarrak eta bereziak direla ikustea.
¶ (1-6) Hatz-markak
Bakarrak direla esperimentatzea.

¶ (1-6) Asteko ikaslea
Talde osoaren arreta positiboa esperimentatzea.
© (1-6) Adiskidetasunaren zirkulua
Ikasleen ezaugarri bereziak eta berezitasunak identifikatzea.
© (4-6) Nor da?
Beste ikasleen ezaugarri bereziak eta berezitasunak identifikatzea.
© (1-6) Eskerrik asko
Besteenganako estimua adieraztea.
Autoestimua sakontzea.

¶ (2-6) Lagunarekin elkarrizketa
Beste ikasle batzuen balioei, sentimenduei, lehentasunei buruz ikastea.
© (2-6) Txotxongiloarekin elkarrizketa
Asmatutako irudi baten bidez norberaren lehentasunak eta ezaugarriak
adieraztea.
© (2-6) Txotxongilo antzekoak
Gizabanakoak elkarren artean desberdinak eta antzekoak garela argiago ikustea.
(Betekizuna: Txotxongiloarekin elkarrizketa).
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¶ (2-6) Emakume gaztea ala emakume zaharra?
Pertsonek egoera beraren ikuskera desberdinak izan ditzaketela ikastea.
Ikuspuntu desberdinak onartzea.
© (2-6) Otso gaiztoa
Istorio baten alde biak entzutea oso garrantzitsua dela ulertzea.

¶ (2-6) Makilak eta harriak
Irainen ondorioak eta horien atzean dauden arrazoiak aztertzea.
© (4-6) Arrosa bat edozein izenen truk
Gure izenek guretzat zer adierazten duten aztertzea.
Izenei buruz egiten diren txantxen ondorioak ulertzea.

¶ (1-6) Hiru egoera
Egoera testuinguruetako emozioak identifikatzea eta horiek adierazteko hiztegia
garatzea.
Pertsona desberdinek, egoera beraren aurrean, emozio desberdinekin
erreakzionatu ahal dutela jabetzea.
Pertsonak beren emozioen arduradun direla hausnartzea.

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...
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¶ (1-6) COLLAGEA NIRE BURUAN
(edo “Hatz-markak”)
HELBURUA:

Bakarrak eta bereziak direla ikustea.

IRAUPENA:

40-50 minutu marrazkia bilatu, ebaki eta itsasteko.
5-10 minutu boluntario bakoitzeko.
15 minutu klasean komentatzeko.

MATERIALAK:

Aldizkariak, paper zati handiak, lanpara distiratsu bat,
artaziak, kola.

PROZEDURA:

1) Paperean haur bakoitzaren buruaren silueta marraztu
(paper handia eta lanpara distiratsua erabili). Bestela,
ikasle bakoitzarentzat silueta bat egin hurrengo
orrialdeko adibidean oinarrituta.
2) Ikasleei esan eurek mozteko siluetak.
3) Moztutako marrazkiak banatu edo ikasleei eskatu
aldizkarietatik irudiak moztu eta siluetan itsasteko.
Irudiak haiek pentsatzen dituzten edo egitea atsegin
duten gauzei buruzkoak izan behar dira.
4) Ikasleei eskatu talde osoari azaltzeko zergatik egin
duten aukera hori.
5) Collage guztiak gelako hormetan ipini.
6) Ondoko galdera hauek planteatu:
•
•
•

ALDAKETA:

Zer ikasi duzu zeure buruari buruz?
Zer ikasi duzu gelako beste batzuei buruz?
Pentsatzen edo atsegin dituzun gauzetan antzekoa
ala desberdina zara?

Haur bakoitzaren eskuen formarekin silueta handiak
ebaki eta ikasleei eskatu eskuz egitea gustatzen
zaizkien gauzei buruzko collagea egiteko.
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¶ (1-6) HATZ-MARKAK
(edo “Collagea nire buruan”)
HELBURUA:

Bakarrak direla esperimentatzea.

IRAUPENA:

30-40 minutu.

MATERIALAK:

Paper
zuria
(eskuen
silueta
marrazteko),
errotuladoreak, koloreetako lapitzak eta tinta-kuxin bat.
Ura, xaboia eta eskuoihalak garbitzeko.

PROZEDURA:

1) Ikasleei azaldu ez daudela bi pertsona hatz-marka
berdinekin –horrexegatik erabiltzen dira hatz-markak
pertsonak identifikatzeko–. Tintarekin hatz-marka
egitea sinatzea baino askoz hobea da nor zaren
egiaztatzeko.
2) Ikasleei kontatu nortasun agirietan hatz-markak
erabiltzen direla identifikatzeko. Eska iezaiezu hatzmarkak identifikatzeko erabiltzen diren beste kasu
batzuk pentsatzeko.
3) Papera eta arkatzak banatu ikasle guztiei. Paperean
bere eskuaren profila marrazteko eskatu. Ikaslerik
gazteenek laguntza behar izango dute.
4) Tinta-kuxina erabiliz, ikasleek beren eskuaren
irudiko hatz bakoitzean hatz-marka bat inprimatuko
dute.
5) Hatz-markak egindakoan, ikasleei eskuetan duten
tinta garbitzen lagundu.
6) Ikasleei eskatu euren hatz-markak klaseko kidearen
hatz-markekin konparatzeko.
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7) Ondorengo galdera hauek planteatu:
•
•
•
•

Esan dezakezu zein desberdintasun dagoen zure
hatz-marken eta beste lagunen hatz-marken artean?
Ba al dago klasean zureen antzeko hatz-markak
dituen inor?
Zein desberdintasun dago zure hatz-marken eta
beste ikasleen hatz marken artean?
Zer ikasi duzu zeure buruari buruz ariketa hau
egitean?

8) Bakarra hitza sartu hiztegian. Azal ezazu bakarra
izateak berdin-berdina den beste inor ez dagoela
adierazten duela. Guztiok gara bakarrak, gu bezalakoa
den beste inor ez baitago. Hatz-marka berdin-berdinak
dituen beste inor ez egotea da bakarrak garela azaltzen
digun adibiderik argiena.
AUKERAKOA:

“Bakarrak gara” titulua duen horma-irudi bat egin eta
bertan ikasleen eskuen profilak eta hatz-markak ipini.

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...
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¶ (1-6) ASTEKO IKASLEA
HELBURUA:

Talde osoaren arreta positiboa esperimentatzea.

IRAUPENA:

15 minutu asteko (aste bat ikasle bakoitzeko).

MATERIALAK:

Polaroid kamera bat. Ikasleen izenak dituzten paper
zatiak. Paperezko poltsa handi bat. “Asteko ikaslea”
idatzita duen kartel handi bat.

PROZEDURA:

1) Astea hasten denean, ikasle guztien izenak kutxa edo
poltsa batean sartu eta izen bat atera. Besteei jakinarazi
pertsona hori “asteko ikaslea” izango dela.
2) “Asteko ikaslea”ri klaseko kideekin konpartitzea
gustatuko litzaiokeen zerbait ekartzeko eskatu.
Horretarako momentua zehaztu egin behar da. (Oharra:
irakurgairen bat ekar dezakete).
3) Aldez aurretik zehaztutako momentuan “asteko
ikaslea”ri talde osoaren aurrean esertzeko eskatu.
4) Ikasleak ekarritakoa konpartitu duenean, besteei
eskatu “asteko ikaslea”rengan gustuko duten zerbait
esateko.
5) Ikasle horren argazki bat egin eta “Asteko ikaslea”
idatzita duen kartelaren azpian itsatsi.
6) Ariketa errepikatu ikasle bakoitzak bere txanda izan
arte.
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© (1-6) ADISKIDETASUNAREN ZIRKULUA
HELBURUA:

Ikasleen ezaugarri
identifikatzea.

bereziak

eta

IRAUPENA:

3 minutu ikasle bakoitzeko.

MATERIALAK:

Arbela eta klariona.

PROZEDURA:

1) Ikasleei zirkuluan esertzeko eskatu.

berezitasunak

2) Jendearen ezaugarri positiboei buruzko ideia-jasa
bat egin. Horretarako, ikasleei eskatu pertsona batek
egin edo izan ahal dituen gauza on guztiak aipatzeko.
Esaten duten guztia arbelean idatzi.
3) Aukeratu pertsona bat “hori” izateko eta zirkuluaren
erdian esertzeko.
4) Ikasleei eskatu eskuak jaso eta erdian dagoen
pertsonari bere ezaugarri positiboetako bat esateko.
5) Hiru minutu pasatutakoan, “hori” zen pertsonari
honako galdera hauek egin:
•
•
•
•

Nola sentitu zara besteek zuri buruz gauza on
horiek guztiak esan dituztenean?
Harritu al zara besteek zu ikusteko duten
moduarekin?
Erdian egon zarenean, zer gustatu zaizu gehien?
Erdian egon zarenean, gustatu ez zaizun zerbait
egon da?

6) Prozedura errepikatu zirkuluaren erdian beste ikasle
bat ipinita.

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...
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© (4-6) NOR DA?
HELBURUA:

Beste ikasleen ezaugarri bereziak eta berezitasunak
identifikatzea.

IRAUPENA:

5 minutu ikasle bakoitzeko.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Taldeari zirkuluan esertzeko eskatu.
2) Honela azaldu ariketa:
• Pertsona bat “hori” izango da. Ikasle horrek
taldeko beste bati buruz pentsatuko du.
• Taldeak norekin pentsatzen ari den asmatu behar
du. Horretarako honelako galderak egingo ditu:
- Pertsona hori animalia izango balitz, zein
animalia izango litzateke?
- Pertsona hori auto bat izango balitz, zein auto
izango litzateke?
- Pertsona hori barazki bat izango balitz, zein
barazki izango litzateke?
- Pertsona hori jostailu bat izango balitz, zein
jostailu izango litzateke?
- Pertsona hori atleta bat izango balitz, zein
atleta izango litzateke?
- Pertsona hori lore bat izango balitz, zein lore
izango litzateke?
- Pertsona hori irakasle bat izango balitz, zein
irakasle izango litzateke?
- Pertsona hori jolas bat izango balitz, zein jolas
izango litzateke?
- Pertsona hori kantari bat izango balitz, zein
kantari izango litzateke?
• Ikasleei gogorarazi ez direla beste pertsonak
iraindu behar.
3) Ikasle ezkutua nor den asmatutakoan, honako
galdera hauek egin berari:
• Besteek nola ikusten zaituzten harritu al zaitu?
• Zertan ikusi duzu zeure burua desberdin?
• Zure ezaugarri berezien edo berezitasunen artean,
zein da gehien gustatzen zaizuna?
• Ba al duzu zugan bakarra eta berezia den zerbait?

12

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...

© (1-6) ESKERRIK ASKO
HELBURUA:

Besteenganako estimua adieraztea.
Autoestimua sakontzea.

IRAUPENA:

10 minutu.

MATERIALAK:

“Telegrama”ren kopia bana (bietako edozein erabili).
Arbela eta klariona. Ikasleen izenak idatzita dituzten
papertxoez betetako kutxa edo poltsa.

PROZEDURA:

1) Ikasleekin baloratzen dituzten gauza positiboen
(bereak zein beste batzuenak) ideia-jasa eta zerrenda
egin. Erantzunak arbelean idatzi.
2) Ikasleei “telegrama”ren kopia bana eman.
3) Ikasle bakoitzak poltsatik izen bat aterako du (baten
batek bere izena ateratzen badu, beste bat hartuko du).
4) Ikasleei telegrama betetzeko eta dagokion pertsonari
edo
mahaira
eramateko
eskatu
(ideia-jasan
aipatutakoari buruz izan daiteke).

(1-2) IKASLEENTZAKO Ikaslerik gazteenek telegramak ahoz bidal
ALDAKETAK:
ditzakete:
1) Ikasleek honako esaldi hauek osatu behar dituzte:
“Ondo sentitzen naiz zuk ...nean”
“Berezia zara ...lako”
2) Izenak aukeratu aurretik goiko #1 adibidea bezalako
zenbait adibide berrikusi.

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...
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TELEGRAMA
Kaixo
Ondo sentitzen naiz zuk

...nean
Zure laguna

TELEGRAMA
Kaixo
Berezia zara

...lako
Zure laguna

14
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¶ (2-6) LAGUNAREKIN ELKARRIZKETA
HELBURUA:

Beste ikasle batzuen balioei,
lehentasunei buruz ikastea.

sentimenduei

IRAUPENA:

30-40 minutu.

MATERIALAK:

“Lagunarekin
elkarrizketa”
bakoitzarentzat.

PROZEDURA:

1) Ikasleei azaldu elkarrizketa batean beste pertsonari
galderak egiten zaizkiola berari buruz gehiago jakiteko.
Ariketa honekin gehiago ikasiko dugu gelako beste
ikasle bati buruz, berarekin elkarrizketa bat izanez eta
egindako
galderen
erantzunak
“Lagunarekin
elkarrizketa” orrian idatziz.

orri

bat

eta

ikasle

2) Bikoteka ipini ikasleak (esan ahal diezu elkarrizketa
egiteko bikotea bilatzeko. Bestela, talde erdiaren
izenak txano batean sartu eta beste erdiak banan-banan
atera ditzake).
3) Elkarrizketaren orria banatu. Ikasleei eskatu bere
izena goiko partean idazteko eta elkarrizketatuko duten
pertsonarena orriaren erdian.
4) Ondorengo galderak banan-banan irakurri. Denbora
utzi ikasleek kideari erantzuna eskatu eta elkarrizketa
orrian idazteko.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zein da gehien gustatzen zaizun janaria?
Zein da gehien gustatzen zaizun jokoa?
Zein da gehien gustatzen zaizun telebista saioa?
Zein hilabetetan da zure urtebetetzea?
Zer egiten duzu ikaratuta zaudenean?
Zer egiten duzu haserre zaudenean?
Egiozu bururatzen zaizun galdera bat

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...
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5) Elkarrizketen ondoren, honakoa galdetu ikasleei:
•
•
•

Zer ikasi duzu zure lagunari buruz elkarrizketaren
aurretik ez zenekiena?
Laguna eta zu, zertan zarete antzekoak?, zertan
desberdinak?
Edozeinekin izan ahal izango bazenu elkarrizketa,
nori egingo zenioke? Zergatik?
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Lagunarekin elkarrizketa:

Nire izena......................

A
______________

G
______________

______________

______________

______________

______________

janaria

galdera bat

B
______________

Nire laguna
F
______________

______________

______________

______________

______________

kirola/jokoa

haserre

C
______________

D
______________

E
______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

telebista saioa

urtebetetzea

ikaratuta

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...
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© (2-6) TXOTXONGILOAREKIN ELKARRIZKETA
HELBURUA:

Asmatutako irudi baten bidez norberaren lehentasunak
eta ezaugarriak adieraztea.

IRAUPENA:

30 minutu txotxongiloak
elkarrizketak egiteko.

MATERIALAK:

Txotxongiloak egiteko materialak: paperezko poltsak,
egunkariak (edo bestelako materialak buruak
betetzeko), soka, haria, arkatzak, margoa, kola.
“Nire txotxongiloa” orriaren kopia bat ikasle
bakoitzarentzat.

PROZEDURA:

1) Haur bakoitzak txotxongilo bat egingo du eta izena
ipiniko dio.

egiteko,

15

minutu

2) Irakasleak txotxongiloa nola elkarrizketatu eta “nire
txotxongiloa” orria nola bete behar den erakutsiko du.
3) Orriak banatu. Haur bakoitzak bere txotxongiloa
elkarrizketatuko du eta “nire txotxongiloa” orria beteko
du.
4) Txotxongiloak eta lan orriak erakutsi.
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(LAN ORRIA)
NIRE TXOTXONGILOA

Nire izena

Txotxongiloaren izena

Gustuko kolorea

Gustuko TB saioa

Zaletasuna

Txotxongiloaren gustuko oporrak

Hazten denean txotxongiloak izan nahi du:

Noiz dago pozik nire txotxongiloa?

Noiz haserretzen da nire txotxongiloa?

BESTE TXOTXONGILO BAT

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...

19

© (2-6) TXOTXONGILO ANTZEKOAK
BETEKIZUNA:

“Txotxongiloarekin elkarrizketa” ariketa.

HELBURUA:

Gizabanakoak elkarren artean
antzekoak garela argiago ikustea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

“Txotxongiloarekin elkarrizketa” ariketan egindako
txotxongiloak eta orduan betetako orriak.

PROZEDURA:

1) Txotxongiloak mahai luze batean erakutsi, bakoitzak
“nire txotxongiloa” orria duela.

desberdinak

eta

2) Ikasleei eskatu bere txotxongiloari gehien gustatzen
zaion kolore bera gustukoen duen beste txotxongilo bat
aurkitzeko eta horren izena idazteko “nire
txotxongiloa” orriaren eskuineko aldean.
3) Gauza bera egin orriko galdera guztiekin.
4) Galdera guztiekin bukatutakoan, honako hauek
komentatu ikasleekin:
•
•
•

Nekeza izan al da zure txotxongiloaren ezaugarriak
dituen beste bat bilatzea?
Ba al zeuden bi txotxongilo berdin-berdinak?
Ba al zeuden bi txotxongilo guztiz desberdinak?

5) Ikasleei azken galderako erantzunean arreta
ipintzeko eskatu: “Noiz haserretzen da nire
txotxongiloa?”. Bereak ez bezalako erantzuna eman
duen txotxongilo bat bilatu behar dute. Ikasle horiek
bikoteka ipini, bere txotxongiloek erantzunari buruz
hitz egin dezaten. (Oharra: ikasle batzuek bikotea
aurkitzeko beharrezko izan dezakete laguntza.)
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¶ (2-6) EMAKUME GAZTEA ALA EMAKUME ZAHARRA?
HELBURUA:

Pertsonek egoera beraren ikuskera desberdinak izan
ditzaketela ikastea.
Ikuspuntu desberdinak onartzea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

“Emakume gaztea / emakume zaharra” irudia
proiektagailuan ikusteko eta/edo orriaren kopia bana.

PROZEDURA:

1) Irudia erakutsi. Ikasleei begiratzeko eskatu; ezin
dute ezer esan.
2) Galde iezaiezu zer ikusten duten irudian.
3) Emakume gaztea ikusten duen ikasle bat eta zaharra
ikusten duen beste bat aukeratu. Bakoitzari irudian
ikusten duten emakumearen aurpegiaren atalak non
dauden azaltzeko eskatu (begiak, sudurra, kapela,
ilea...).
4) Honelako galderak egin:
•
•
•
•
•

Zergatik batzuek emakume zaharra ikusi zuten eta
besteek gaztea? Ba al dago irudia ikusteko modu
egokirik?
Zer sentitu zenuen irudia zuk bezala ikusi
zutenengatik? Eta desberdin ikusi zutenengatik?
Zer sentitu zenuen irudiaren beste alderdia
“aurkitu” zenuenean?
Inoiz ikusi al duzu besteek ikusi ez duten zerbait?
Azal ezazu.
Zer sentitu zenuen egoera zuk ez bezala ikusi zuen
pertsonagatik?
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•
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Ikusi dugunez, bi pertsonek gauza desberdinak ikus
ditzakete irudi berari begiratzean eta biek dute
arrazoia. Nolako eragina izan dezake horrek
gatazka batean? Zer gertatzen da pertsona batek
egoera bat modu batean eta beste batek beste modu
batean ikusten dutenean? Nola ebatzi ahal dute
gatazka biek ikusten dutena zuzena baldin bada?
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E.G. Boring psikologo amerikarrak diseinatutako irudia.

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...
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© (2-6) OTSO GAIZTOA
HELBURUA:

Istorio baten alde biak entzutea oso garrantzitsua dela
ulertzea.

IRAUPENA:

Bi saio, bakoitza 15 minutu ingurukoa.

MATERIALAK:

“Otso gaiztoa”ren kopia bat.
“Txano Gorritxu”ren kopia bat eta idazteko materiala.

PROZEDURA:

KLASEKO #1 SAIOA
1) “Txano Gorritxu” ipuina ozenki irakurri.
2) Taldeari honako galdera hauek egin:
•
•
•

Zer gertatu da?
Zer sentitu duzu Txano Gorritxurengatik?
Zer sentitu duzu otsoagatik?

KLASEKO #2 SAIOA
3) “Otso gaiztoa” ozenki irakurri edo zure hitzekin
kontatu.
4) Bukatutakoan, honako galdera hauek egin:
• Zer sentitu duzu otsoagatik “Txano Gorritxu”
istorioa entzun aurretik?
• Otsoaren istorioa entzunda, zer sentitzen duzu
beragatik?
• Zer sentitu duzu Txano Gorritxurengatik istorioa
entzun aurretik?
• Zer sentitzen duzu orain Txano Gorritxugatik?
• Inoiz gertatu al zaizu egoera bat modu batean ikusi
eta, pertsona bat egoera berari buruz hitz egiten
entzun ondoren, ikuspuntua aldatzea?
• Zer ikasi duzu istorio horrekin eta gure
eztabaidarekin?
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•
•

Ba al daude beti bi ikuspuntu edo gehiago gatazka
batean?
Nolako eragina du horrek gatazka baten
ebazpenean?

Ikasleak talde txikietan bildu. Talde bakoitzari eskatu
beste ipuin bateko “gaizto” bat aukeratzeko eta ipuina
“gaizto” horren ikuspuntutik idazteko. “Gaiztoa”
aukeratzeko zenbait iradokizun:
1. “Hiru txerritxoak eta otsoa” ipuineko otsoa.
2. “Edurnezuri eta zazpi ipotxak” ipuineko sorgina.
3. “Urrezko kizkurtxoak” ipuineko hiru hartzak.
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OTSO GAIZTOA
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(IRAKURGAIA)

Basoa zen nire etxea. Han bizi nintzen eta beragatik kezkatzen nintzen. Garbi eta
eder izaten saiatzen nintzen.
Orduan, egun eguzkitsu batean, egun pasa etorri zen batek utzitako zaborra
garbitzen ari nintzela, pausuak entzun nituen. Zuhaitz baten atzean gorde nintzen
eta bidetik zetorren neskatxo bat, saski bat zeramala, ikusi nuen. Jakin-mina nuen
oso jantzi dibertigarriak zeramatzalako, 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. Berak amamaren etxera saski bete janari
eramateko kantua eta dantza erakutsi zizkidan. Pertsona ona ematen zuen, baina
nire basoan zegoen eta susmoak nituen bere jokabidea zela-eta. Beraz, erabaki
nuen irakatsi behar niola zein arriskutsua den basoan jakinarazi gabe eta hain
modu dibertigarrian jantzita 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.
Neskatxoa heldu zenean, logelara sartzera gonbidatu nuen. Han nengoen ni bere
amamaren arropak jantzita. Neska gorrituta sartu zen eta nire belarri handiei
buruz zerbait esan zuen. Gehiagotan iraindu naute, beraz egoera horretatik onena
atera nuen eta esan nion horiei esker hobeto entzungo nuela. Benetan esan nahi
niona gustatzen zitzaidala zen eta berak esaten zuen guztia arreta handiz entzun
nahi nuela. Baina berak berriz ere iraindu ninduen begi handiak izateagatik.
Ulertuko duzu, beraz, nola sentitu nintzen, itxuraz hain neska polita aurrean
izanda, baina azken finean hain zakarra. Orduan, berriz ere saiatu nintzen
atsegina izaten eta begi handiei esker hobeto ikusiko nuela esan nion. Hurrengo
iraina barruraino sartu zitzaidan. Arazoa daukat hagin handiegiak izateagatik eta
neskatoak horregatik iraindu ninduen. Ondo dakit gehiago 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–; neskatoa korrika irten zen etxetik eta ni atzetik nindoan
bera lasaitu nahian. Amamaren arropak kendu nituen, baina horrek egoera okertu
baino ez zuen egin. Bat-batean, atea bortizki 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.
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Hori bukaera izan zela esan ahal izatea gustatuko litzaidake. Baina amamaren
pertsonaiak ez zuen istorioan niri zegokidan atala kontatu. Aspalditik esan izan
da ni gaiztoa naizela. Jende guztiak saihesten nau. Ez dakit ezer arropa gorri
dibertigarria zuen neskatoari buruz, baina ordutik ez naiz zoriontsu bizi.

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...
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¶ (2-6) MAKILAK ETA HARRIAK
HELBURUA:

Irainen ondorioak eta horien atzean dauden arrazoiak
aztertzea.

IRAUPENA:

20-30 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Ikasleei esamolde hau gogorarazi: “makilek eta
harriek hankak apurtuko dizkidate, baina hitzek inoiz
ez didate minik emango”.
2) Esamoldea taldearekin eztabaidatu. Gida moduan,
ondorengo galdera hauek erabil ditzakezu:
•
•
•
•
•
•
•

•

Zure ustez, zer adierazi nahi du esamoldeak?
Egia dela uste al duzu? Zergatik? Zergatik ez?
Irainek eragiten duten mina eta min fisikoa
desberdinak al dira? Zein da desberdintasuna? Zein
da antzekotasuna?
Inor iraindu duzun momenturen bat gogoratu ahal
duzu? Nola sentitu zinen? Zer nahi zenuen? Ba al
zegoen nahi zenuena lortzeko beste moduren bat?
Norbait iraintzen duzunean, nola aukeratzen dituzu
irainak? Zerk egiten du iraina mingarria izatea?
Inoiz iraindu al zaituzte? Nola sentitu zinen? Nola
erantzun zenuen?
Zeintzuk dira min handien ematen duten irainak?
(Ikasleei lagundu alda daitekeen zerbaitetan
oinarrituta dauden irainen eta aldatu ezin den
zerbaitetan oinarrituta daudenen artean bereizten.
Adibidez: arraza edo itxura fisikoa).
Norbaitek iraintzen zaituenean, zer egin dezakezu
egoera hobetzeko?
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AUKERAKOA:

Haurrekin edo txotxongiloak erabiliz, rol-joko bat egin
“irainei” buruz. Taldearekin pertsona bakoitza senti
daitekeen moduari buruzko eztabaida egin, eta
konponbidea irabazi/irabazi izateko iradokizunak
eskatu.

LABURPENA:

Pertsona bat iraintzea jotzea bezain mingarria izan
daiteke. Norbait iraindu nahi duzunean benetan nahi
duzuna pentsatu beharko zenuke, eta harengandik nahi
duzuna lortu beharko zenuke; horrela biak sentituko
zarete ondo.

OHARRA:

Iraintzea sentimenezko topikoa izan daiteke, baina
tratatzen badugu, desmitifika daiteke eta haur
askorentzat mingarria izan daitekeen eraginaren
ahalmena baztertzera hel daiteke.

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...

29

© (4-6) ARROSA EDOZEIN IZENEN TRUK
HELBURUA:

Gure izenek guretzat zer adierazten duten aztertzea.
Izenei buruz egiten diren txantxen ondorioak ulertzea.

IRAUPENA:

Etxean 20 minutu inguru eta eskolan 20-25 minutu
inguru.

MATERIALAK:

Hiztegi desberdinak eta “Nire izena” lan orriaren kopia
bana.

PROZEDURA:

1) Ikasleei “Nire izena” lan orria nola betetzen den
irakatsi, bere izenari buruzko galderak talde
osoarentzat erantzuteko.
2) Etxerako lan moduan ikasleei eskatu “Nire izena”
lan orria betetzeko. (Etxean hiztegirik ez badute,
eskolako orduetan egin behar izango dute).
3) Eskolan, erantzunak eztabaidatu, bereziki lan orriko
1, 4 eta 5 zenbakiko galderak.
4) Lan orriko 7. eta 8. galderekin hasita, eztabaida
ezazue sarritan txantxak pertsonen izenetatik hasten
direla.
5) Laburpen
eztabaidatuz:
•
•
•

bat

egin

honako

galdera

hauek

Txantxa bat egin daiteke edozein izeni buruz?
Zeintzuk dira beste pertsona batzuen izenei
buruzko txantxak egiteko arrazoiak?
Nolako eragina du pertsonarengan bere izena
txantxa egiteko erabiltzeak?

30

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...

NIRE IZENA
1. Nondik dator zure izena? (Edo zer esan nahi du?)

2. Nork aukeratu zuen zure izena?

3. Zergatik aukeratu zuen izen hori?

4. Zer da zure izenetik gehien gustatzen zaizuna?

5. Zer da zure izenetik gutxien gustatzen zaizuna?

6. Ahal izango bazenu, zure izena aldatuko zenuke?
Zein aukeratuko zenuke?
Zergatik?

7. Norbaitek egin al du inoiz txantxarik zure izenari buruz?
Hala bada, nola sentitu zinen?

8. Egin al duzu inoiz txantxarik beste pertsona baten izenari buruz?
Hala bada, nola sentitu zinen?
Nola sentitu zen beste pertsona?
Zergatik sentitu ote zen horrela?

(Lan orria)

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...
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¶ (1-6) HIRU EGOERA
HELBURUA:

Egoera testuinguruetako emozioak identifikatzea eta
horiek adierazteko hiztegia garatzea.
Pertsona desberdinek, egoera beraren aurrean, emozio
desberdinekin erreakzionatu ahal dutela jabetzea.
Pertsonak beren emozioen arduradun direla
hausnartzea.

IRAUPENA:

20-30 minutu.

MATERIALAK:

Arbela eta klariona.

PROZEDURA:

1) Emozioak adierazten dituzten hitzekin ideia-jasa bat
egin. Arbelean idatzi hitz horiek.
2) Azal iezaiezu zenbait egoera desberdin irakurriko
direla ozenki.
3) Ikasleei eskatu arretaz entzuteko eta egoera horretan
dagoen pertsona izango balira nola sentituko liratekeen
ondo pentsatzeko.
4) Jakinaraz iezaiezu galdetuko diezula haien ustez
zein sentimendu izango duten egoera bakoitzean.
5) #1 egoera irakurri:
“Denbora luzean egon zara bizikleta berria noiz izango.
Zure urtebetetzean espero zenuena baino askoz
bizikleta hobea oparitu dizute.”

32

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...

Ikasleei galdetu: “Nola sentituko zinateke hori
gertatuko balitzaizu?” eta “horrela sentitzen zarenean,
zer egiten duzu?”. Erantzunak arbelean idatzi.
Egoera honi eta beste biei erantzuteko:
•
•

Ikasleek ematen dituzten erantzun guztiak onartu,
inolako epaiketarik egin gabe.
Erantzun desberdinak onartu. Azal iezaiezu
pertsona desberdinek sentimendu desberdinak izan
ditzaketela egoera beraren aurrean.

6) #2 egoera irakurri:
“Izebaren ezkontzara ez zinela joango esan zenuen,
baina amak behin eta berriro eskatzen dizu berarekin
joateko. Pentsatu bezain aspergarria da.”
Ikasleei galdetu: “Nola sentituko zinateke hori
gertatuko balitzaizu?” eta “horrela sentitzen zarenean,
zer egiten duzu?”. Erantzunak idatzi.
7) #3 egoera irakurri:
“Benetan gustatuko litzaizuke saskibaloian jokatzea,
horregatik saiatu zara eskolako talderen batean sartzen.
Oso gogor entrenatu duzu. Taldean sartzeko aukera
asko zenuela uste zenuen, baina, taldearen zerrenda
ipini dutenean, ez dago zure izena.”
Ikasleei galdetu: “Nola sentituko zinateke hori
gertatuko balitzaizu?” eta “horrela sentitzen zarenean,
zer egiten duzu?”. Erantzunak arbelean idatzi.
8) Eskerrak eman ikasleei ariketan parte hartzeagatik.
9) Arbelean idatzitako sentimenduen zerrenda begiratu.
Ikasleei galdetu sentimendu-hitz horien artean zeintzuk
diren gehien erabiltzen dituztenak. Ikasleei galdetu
antzerako esanahia duten beste hitz batzuei buruz.

II. kapitulua – Guztiok ez gara berdinak...

33

10) Honakoa eztabaidatu:
•
•
•

Ikasle desberdinak modu desberdinean sentitzen
ziren egoera beraren aurrean (adibideak ipini).
Nola gerta daiteke hori?
Zerbaitek modu jakin batean sentiarazten bagaitu,
zergatik ez dugu denok gauza bera sentitzen?
Nork sentiarazten gaitu modu jakin batean? Nork
alda ditzake gure sentimenduak? Nola alda
dezakegu sentitzen duguna?

Eztabaidatzeko egoera gehigarriak:
Amak bakarrik utzi zaitu etxean ondoko dendara
afaltzeko zerbait erostera joan den bitartean. Bakarrik
zaudela, norbaitek jo du atea.
Jostailu batekin ari zara jolasean eta klaseko mutilik
handienak kendu egin dizu.
Parkean, etxerako bidean bakarrik zaudela, ezezagun
batek hitz egin dizu eta etxera lagunduko dizula
proposatu dizu.
Etxean haurtxo berria dago eta ematen du zure
gurasoek berarekin pasatzen dutela denbora libre
guztia.
Irakasleak zure etxera ohartxo bat bidali zuen gurasoei
zein ikasle ona zaren esanez.
Dentistarenera joango zaren lehenengo aldia da.

III. kapitulua: Emozioak ulertzen
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III. KAPITULUA
EMOZIOAK ULERTZEN

3.1 Sarrera
Gatazka bat deskribatzen dugunean, zergatik den azaltzen dugu. Esan ohi dugu
“Carlosek eta Anak baloia zela-eta eztabaidatu zuten” edo “Lopez jauna
zuzendariarengana joan zen gelako argiak konpon zitzatela eskatzera”. Baina
pertsonen arteko gatazkek bi alderdi dituzte; batetik, bi pertsonen arteko
desadostasuna sorrarazten duen arazoa (gatazka zeri buruzkoa den); bestetik, eta
aurrekoa bezain garrantzitsua, adostasun faltak eragindako emozioak.
Gutariko bakoitzak ia egunero izaten ditugu desberdintasunak iritziari
dagokionez beste pertsona batzuekin. Gehienetan arazo horiek konpromisoaren
bidez edo horren truke zerbait emanez konpondu ohi ditugu. Baina batzuetan
arazoak ilundu edo okertu egiten dira gatazkan sortutako emozio sakonen
ondorioz, hala nola, haserrea, mina edo inbidia. Bereziki pertsona gazteenengan
sentimendu horiek bat-batean ager daitezke, ia ustekabean, hasiera batean txikiak
diren arazoen ondorioz. Emozio horiek agertzen direnean, alegia, hel daiteke
iritzi desberdintasuna gatazka izatera eta, ondorioz, arazo horren konponbidea
askoz zailagoa da.
Community Board Egitasmoaren lanean aurkitu dugu zaila dela gatazka sorrarazi
duten arazoak konpontzea horien inguruan dauden emozioak ere konpontzen
saiatzen ez bagara. Gatazka askoz ere leunkiago ebatziko da inplikatutako
pertsona bakoitza bere emozioak identifikatu eta horiei buruz hitz egiteko gai
baldin bada. Era berean, oso garrantzitsua da bakoitzarentzat beste pertsona nola
sentitzen den ezagutzea, esaten duenetik eta hitzezkoa ez den komunikaziotik –
hala gorputzaren jarrera nola aurpegiaren keinua– informazioa lortuz. Bukatzeko,
oso lagungarria da enpatia agertzea, hau da, beste pertsonaren tokian ipintzea zer
sentitzen ari den ulertzeko. Horrela, gatazken ebazpen eragingarri baterako
ezinbestekoak dira emozioak, horiek hitzez deskribatzeko ahalmena eta
enpatizatzeko trebetasuna.
Ondoren datozen jardueretan, ikasleek emozioak izendatzeko hiztegia garatuko
dute. Halaber, egoera desberdinetan esperimentatzen dituzten emozioei buruz
pentsatzeko aukera ez ezik, emozio horiexek beste pertsona batzuengan –
hitzezko zein ez-hitzezko komunikazioaren bidez– identifikatzeko aukera ere
izango dute. Ondorengo kapituluetan, emozioen jabetasun eta hiztegi horiek
gatazkari buruz beste pertsona batekin hitz egiten ikasteko eta beste pertsona
entzuten ikasteko erabiliko ditugu.
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HIRUGARREN KAPITULUAREN JARDUERAK
“Gako” jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera “osagarri”ekin
(© ikurra dutenak) batera dago. Gako jarduerak ikasleek oinarrizko kontzeptuak
ikas ditzaten gomendatuta daude. Jarduera osagarriak, berriz, aukerakoak dira eta
trebetasunen praktika gehiago emateko edota kontzeptu bati buruzko ulermena
indartzeko erabil daitezke. Jarduera bakoitzak aurkezteko beharrezko izango
dituzun ariketa guztien, lan orrien, inprimakien eta irakurgaien kopia bat dakar. *
ikurrak adierazten du jarduera horrek gainera irudiak dituela, bereziki
erabilgarriak ikaslerik gazteenekin.

¶ (1-6) Emozioak ezagutzen
Emozioak identifikatzea eta horiei buruz hitz egitea.
Emozioei buruzko hiztegia ikastea edo zabaltzea.
Emozioak komunikatzeko hitzak erabiltzea, ez ekintzak.

© (1-6) Koloreetako ezpalak
Emozioen ezaguera zabaltzea.
© (1-6) Emozio mordoa
Emozioei buruzko hiztegia zabaltzea.
Pertsonek emozio desberdinekin egiten dituzten loturen arteko antzekotasunak
eta desberdintasunak ezagutzea.
*© (1-6) Emozioen irudiak
Emozioei buruzko hiztegia zabaltzea eta indartzea.
Emozioei lotutako jokabidearen ezaguera garatzea.
© (1-6) Musikan sartzen
Emozioei buruzko ezaguera zabaltzea.

*¶ (1-6) Gorputzaren lengoaia eta emozioak
Gorputzaren lengoaiarekin ohitzea eta adierazten duena ulertzea.
Emozioei buruzko hiztegia zabaltzea.
© (1-6) Aurpegia ipini
Aurpegiaren adierazpenetan oinarrituta emozioak identifikatzea.
© (2-6) Aurpegi zoriontsuen ordaina
Hitzez adierazi ez diren emozioak identifikatzea.
(Erlaxazio ariketa bezala ere erabil daiteke).
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¶ (1-6) Emozioen continuuma
Emozioen mailak identifikatzea.
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¶ (1-6) EMOZIOAK EZAGUTZEN
HELBURUA:

Emozioak identifikatzea eta horiei buruz hitz egitea.
Emozioei buruzko hiztegia ikastea edo zabaltzea.
Emozioak komunikatzeko hitzak erabiltzea, ez
ekintzak.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Horma-irudi handi bat sentimenduen zerrenda hau
idatzita:
Hunkituta
behartuta
harrituta
atseginduta
dezepzionatuta
frustratuta

pozik
jeloskor
harro
gogaituta
kezkatuta
nagituta

amorratuta
isolatuta
triste
haserre
ikaratuta
garrantzitsu

3-6ko ikasleentzat aurkibideko txartelak erabili (ikasle
bakoitzeko gutxienez txartel bat). Horietan emozio
desberdinak adierazten dira, betiere pertsonen arteko
egoerei buruzkoak, adibidez:
Norbaitek bultzatzen nauenean, .......... sentitzen naiz.
Norbaitek iraintzen nauenean, .......... sentitzen naiz.
Norbaitek nirekin zerbait konpartitu nahi ez duenean,
.......... sentitzen naiz.
Norbaitek adarra jotzen didanean, .......... sentitzen naiz.
Irakasleak nire izena esan eta nik erantzuna
dakidanean, .......... sentitzen naiz.
Nire urtebetetzea denean, goizean, ......... sentitzen naiz.
Norbaitek tximino bat naizela esaten didanean, ..........
sentitzen naiz.
Norbaitek “kaixo” esaten didanean, ....... sentitzen naiz.
Besteek haiekin jolasteko eskatzen didatenean, ..........
sentitzen naiz.
TBan beldurrezko pelikula bat dagoenean, ..........
sentitzen naiz.
Norbaitek irribarre egiten didanean, ........ sentitzen
naiz.
Norbaitekin zerbait konpartitu ahal dudanean, ..........
sentitzen naiz.
Nire lana baloratzen dutenean, .......... sentitzen naiz.
Norbaitek jotzen nauenean, .......... sentitzen naiz.
Arazoetan sartzen naizenean, .......... sentitzen naiz.
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Norbaiten gustukoa naizenean, .......... sentitzen naiz.
Akats bat egiten dudanean, .......... sentitzen naiz.
Arropa berriak ditudanean, .......... sentitzen naiz.
Arropa berria zikintzen dudanean, .......... sentitzen
naiz.
Inork ez didanean jolasten uzten, .......... sentitzen naiz.
Gure gelan pertsona berri bat dagoenean, ..........
sentitzen naiz.
Berria ni naizenean, .......... sentitzen naiz.
Galtzen naizenean, .......... sentitzen naiz.
Norbaiti “kaixo” esan eta erantzuten ez didanean,
.......... sentitzen naiz.
Norbaitek galdetu gabe hartzen dizkidanean gauzak,
.......... sentitzen naiz.
Leku bereziren batera joateko janzten naizenean, ..........
sentitzen naiz.
PROZEDURA:

1) Emozioen zerrenda irakurri eta aztertu, eta ikasleek
hitz guztien esanahia ulertzen dutela ziurtatu;
horretarako, adibideak ipintzeko eskatu. Ikasleei eskatu
bururatzen zaien beste emozioren bat eransteko.
Haurren ulermena egiaztatzeko, boluntarioak eskatu
“frustratuta” edo “dezepzionatuta” bezalako hitz
zailenak azal ditzaten (1-2ko ikasleekin zerrenda
laburragoa izan daiteke).
AUKERAKOA: Ikasleak boluntarioak izan daitezke
emozioak hitzez ez den moduren batean interpretatzeko
edota hizpide den emozioa sentitu zuten momentua
deskribatzeko.
2) 3-6ko ikasleak badira, azal iezaiezu haurrei gertatzen
zaizkien gauzak kontatzen dituzten txartelak banatuko
dituzula. Bakoitzak ozenki irakurriko du berea eta,
klasea bukatzeko, bakoitzak azalduko du egoera
horretan nola sentituko litzatekeen.
3) Beste ikasle batzuei galdetu nola sentituko liratekeen
egoera horretan.
1-2ko ikasleei azaldu esaldi bat hasiko duzula eta nahi
duenak buka dezakeela. Esaldi bakoitza behin baino
gehiagotan erabil daiteke.
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4) Ikasleei galdetu ea norbaitek erantzun desberdina
duen esaldi beraren aurrean. Ikasle guztiak animatu
parte har dezaten.
OHARRA: Batzuetan, haurrek espero ez ditugun
erantzunak eman ditzakete, adibidez: “amak nirekin
denbora pasatzen duenean, triste sentitzen naiz”.
Emozio horien arrazoiak epaitu edo aztertu beharrean,
onartu egin behar dira, besterik gabe. Haurrak dena
dakielakoan jokatzen ez badu, erantzunak ez ditugu
eztabaidatuko edo zalantzan ipiniko. Transmititu
beharreko mezu garrantzitsu bat honako hau da:
emozio guztiak ondo daude eta horiei buruz hitz egin
behar da.
5) Honako gai hauei buruz hitz egin ikasleekin:
•
•
•
•

Zein emozio izaten duzu sarrien?
Nola esan dezakezu beste pertsona batek sentitzen
duena kontatzen ez badizu ere?
Zergatik da garrantzitsua sentitzen ari garena
identifikatzea? Eta gure emozioei buruz hitz
egitea?
Gure emozioei buruz hitz egiten badugu egoerak
hobera egin dezake? Nola?
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© (1-6) KOLOREETAKO EZPALAK
HELBURUA:

Emozioen ezaguera zabaltzea.

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

Pintura biltegi bateko kolore probak.

PROZEDURA:

1) Laburki azaldu koloreen eta emozioen arteko
harremana dagoela. Azal ezazu zenbait pertsonarentzat
gorria “haserre”aren kolorea dela eta beste batzuentzat,
berriz, “poza”rena.
2) Koloreetako orriak erabili, kolore desberdinak
erakutsi eta ikasleei galdetu nolako emozioak eragiten
dizkieten.
AUKERAKOA: Kartel bat egin ezazue kolore
desberdinekin. Ikasleei galdetu zein emozio etortzen
zaien burura kolore hori ikustean. Kolore bakoitzean
emozio horiek idatzi, adibidez: Gorria: haserre/urduri;
Berdea: jeloskor/baketsu; Urdina: triste/lasai; Morea:
harro.
3) Haurrei kolore probak eskaini. Eska iezaiezu
hurbildu eta bakoitzak momentu horretan nola sentitzen
den islatzen duen kolorea aukeratzeko.
4) Boluntarioak eskatu kolore hori zergatik aukeratu
duten eta zein emozio adierazten duen azaltzeko.

ALDAKETA:

Ikasleei eskatu kolore proba bat aukeratzeko eta horrek
adierazten duen emozioa sentitu zuten momenturen bat
azaltzeko. Eska iezaiezu ez esateko zein kolore den,
beste ikasleek asma dezaten.
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Ikasle gazteagoentzat: koloreak banatu guztiei eta
honakoa galdetu:
• Nork du batzuetan ikaratuta sentiarazten
koloreren bat? Altxa ezazue kolorea.
• Nork du batzuetan pozik sentiarazten
koloreren bat? Altxa ezazue kolorea.
• Nork du batzuetan haserre sentiarazten
koloreren bat? Altxa ezazue kolorea.
• Nork du batzuetan triste sentiarazten
koloreren bat? Altxa ezazue kolorea.

duen
duen
duen
duen
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© (1-6) EMOZIO MORDOA
HELBURUA:

Emozioei buruzko hiztegia zabaltzea.
Jendeak emozio desberdinekin egiten dituen loturen
arteko antzekotasunak eta desberdintasunak ezagutzea.

IRAUPENA:

20-25 minutu. (Jarduera hau behin baino gehiagotan
errepika daiteke zenbait astetako epean).

MATERIALAK:

“Emozio mordoa” lan orriaren kopia bana. (Kopiak
egin aurretik, lan orriaren erdian dagoen obaloan
“TRISTE” edo “HASERRE” bezalako emozio bat
inprimatu).

PROZEDURA:

1) Ikasleei “Emozio mordoa” lan orriaren kopia bana
eman.
2) 3-6 mailakoentzat, hitzaren inguruan dauden
hutsune bakoitzean emozio horrek burura ekartzen dien
hitz bat idazteko eskatu.
2. mailakoentzat, hitz zerrenda bat egiteko ideia-jasa
bat egin eta arbelean idatzi. Ikasleei eskatu zerrenda
horretatik zenbait hitz aukeratu eta lan orrian
kopiatzeko.
3) Adibide bat bete arbelean talde osoarekin.
4) 3-6 mailakoentzat, taldea banatu 3-4 pertsonako
talde txikietan eta honako galdera hauei buruz hitz
egitean euren erantzunak konpara ditzatela eskatu:
•
•

Zenbatek aukeratu dituzte hitz berdinak? Eta
desberdinak?
Emozioek esanahi bera al dute guztientzat?
Zergatik ez edo zergatik bai?
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2. mailakoentzat, erantzunak talde osoarekin
konpartitu eta lan orriak hormetan ipini guztiek ikus
ditzaten.
5) Jarduera hau emozio desberdinekin errepika daiteke.
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EMOZIO MORDOA
Lan orria
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*© (1-6) EMOZIOEN IRUDIAK
HELBURUA:

Emozioei buruzko hiztegia zabaltzea eta indartzea.
Emozioei lotutako jokabidearen ezaguera garatzea.

IRAUPENA:

15-20 minutu. (Jarduera hau behin baino gehiagotan
egin daiteke egun desberdinetan).

MATERIALAK:

Papera eta koloreetako arkatzak, edo aldizkariak,
artaziak eta kola.
2. mailako ikasleek “Emozioen irudiak” lan orriaren
kopia bana ere behar izango dute.

PROZEDURA:

1) 3-6ko ikasleentzat, arbelean esaldi hauetako bat
idatzi:
“POZIK sentitzen naizenean, ni...”
“HASERRE sentitzen naizenean, ni...”
“TRISTE sentitzen naizenean, ni...”
“FRUSTRATUTA sentitzen naizenean, ni...”
“IKARATUTA sentitzen naizenean, ni...”
“HUNKITUTA sentitzen naizenean, ni...”
1-2koentzat, “Emozioen irudiak” lan orri bana eman.
Ikasleei galdetu irudian dagoen pertsonak zer sentitzen
duen.
2) 3-6koentzat, ikasleei eskatu esaldia aparteko orri
batean idazteko eta irudi baten bidez osatzeko (ikasleak
berak egindako irudi bat edo aldizkari batetik hartutako
argazki bat).
1-2ko ikasleek lan orriak erabiliko dituzte.
3) Ikasleek lana osotu ondoren, eztabaida ezazue pozik,
triste, eta abar daudenean egiten dutenaren arteko
antzekotasunak edota desberdintasunak.
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sentitzen naizenean, ni
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sentitzen naizenean, ni
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© (1-6) MUSIKAN SARTZEN
HELBURUA:

Emozioei buruzko ezaguera zabaltzea.

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

Papera, koloreetako arkatzak, (pintura ere erabil
daiteke).
Magnetofoia edo CD erreproduzigailu bat.
Zinta bat edo CD bat. Iradokizunak:
a.
b.
c.
d.

PROZEDURA:

Debussy: “Fauno baten arratsaldea”
Strauss: “Danubio urdina”
Vivaldi: “4 urtaroak”
Gershwin: “Rhapsody in Blue”

1) Musikak emozioak transmititzen dituela esan eta
ideia horri buruz hitz egin.
2) Ikasleei azaldu musika entzuten duten bitartean
marrazkiak egin edo margotu behar dutela.
3) Ikasleekin eztabaidatu:
• Zein emozio ekarri dizu musika horrek?
• Zuk egindako marrazkiak emozio hori islatzen al
du? Nola? Zein kolore edo forma aukeratu duzu
emozio horiek islatzeko?

ALDAKETAK:

1) 1. mailako ikasleentzat: ikasleak askatasun osoz
mugitu ahal izateko leku handi batera eraman
(gimnasio handi bat, auditoriuma, kafetegia edo
jolastokia).
2) “Jendeak emozio desberdinak agertzeko jokaera
desberdinak ditu” ideia eztabaidatu. Ikasleei eskatu
adieraz dezatela nola jokatuko luketen pozik, triste,
haserre, ikaratuta... sentituko balira.
3) Ikasleei esan musikak emozio desberdinak
gogorarazi ahal dizkigula. Azal iezaiezu kantu bat
ipiniko duzula. Eska iezaiezu musika entzun dezatela
eta horrek ekartzen dizkien emozioak adierazteko nahi
duten moduan mugitzeko. Gogora iezaiezu mugitzen
diren bitartean ezin dutela jo edo bultzatu.

III. kapitulua: Emozioak ulertzen
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4) Musika bukatutakoan, honakoa galdetu:
• Zein sentimendu izan duzu musika entzuten zenuen
bitartean?
• Zein mugimendu erabili duzu zure emozioak
adierazteko?
• Nola erabaki duzu emozioak adierazteko mugituko
zinen modua?
• Dibertigarria izan al da zure emozioak musikaren
erritmoaren arabera adieraztea?
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*¶ (1-6) GORPUTZAREN LENGOAIA ETA EMOZIOAK
HELBURUA:

Gorputzaren lengoaiarekin ohitzea eta adierazten duena
ulertzea.
Emozioei buruzko hiztegia zabaltzea.

IRAUPENA:

10-20 minutu irudi bakoitzeko.

MATERIALAK:

“Gorputzaren lengoaiaren irudiak” joko bana edo
gardenkiak proiektatzea.

PROZEDURA:

1) Irudiak banan-banan erakutsi. Ikasle bakoitzari
honakoa galdetu:
• Zure ustez, zer gertatzen ari da irudian?
• Zure ustez, zer sentitzen ari da pertsona hori?
• Zer esaten dizu bere aurpegiak emozioei buruz?
Aurpegiaren zein atali begiratzen diozu bere emozioei
buruzko informazioa lortzeko?
• Zer egiten ari da pertsona hori bere gorputzarekin?
• Bere gorputzaren zein atalek ematen dizu bere
sentimenduei buruzko informazioa?
2) Boluntarioak eskatu emozio berdinak adierazteko
gorputzaren beste lengoaia batzuk eta aurpegiaren
adierazpideak adierazteko.
OHARRA: Gorputzaren adierazpide desberdinek
esanahi desberdinak dituzte kultura desberdinetan.
Aurretik gertatutakoaren arabera, ikasle batzuek modu
desberdinean interpreta lezakete gorputz lengoaia
adierazten ari dena. Garrantzitsua izango litzateke
interpretazio desberdinak eztabaidatzea eta erantzun
zuzenik edo okerrik ez dagoela azpimarratzea.
Gorputzaren
lengoaiak
eta
aurpegiaren
adierazkortasunak gauza desberdinak adieraz ditzakete
pertsona bakoitzarentzat; ezin dugu baieztatu pertsona
bat sentitzen ari dena zehazki dakigula horren keinuak
bakarrik behatuz.
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Gorputz lengoaia behatzen ari zarenean oso lagungarria
izan daiteke beste pertsonari galderak egitea zer
sentitzen ari den jakiteko. Jarduera honetan oso
garrantzitsua da ikasleak hitzez adierazten ez denaz
jabetzea eta hitzezkoa ez den adierazpide hori (emozio
jakin batena) pertsona batetik bestera desberdina izan
daitekeela ulertzea.
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© (1-6) AURPEGIA IPINI

HELBURUA:

Aurpegiaren adierazpenetan
identifikatzea.

oinarrituta

emozioak

IRAUPENA:

20-30 minutu.

MATERIALAK:

Aldizkariak, gehigarriak, artaziak eta kola.

PROZEDURA:

1) Enbalatzeko paperezko hiruzpalau zutabe egin eta
bakoitzari izen bat ipini: haserre, triste, pozik,
ikaratuta. Horman itsatsi.
2) Zutabe bakoitzaren izena irakurri eta taldeari eskatu
emozio bakoitza aurpegiarekin adierazteko. Argibideak
eman aldizkarietan emozio horiek adierazten dituzten
pertsonen argazkiak bila ditzaten. Talde osoari erakutsi.
3) Azal iezaiezu argazki bat aurkitzen dutenean, ebaki
eta beste pertsona bati galdetu behar diotela ea ados
dagoen argazkiak adierazten duenarekin. Ados baldin
badaude, dagokion zutabean itsatsi.
4) Taldean bildu eta honako galdera hauek eztabaidatu:
• Zure ustez, zer gertatzen ari da pozik, triste, etab.
omen dagoen aurpegiarekin? (irudi desberdinekin
egin).
• Zergatik egon daiteke pertsona hori pozik, triste,
etab.? (irudi desberdinekin egin).
• Ba al daki inork irudiak adieraz dezakeen beste
emozioren bat?
• Uste duzu beti jakin dezakezula nola sentitzen den
pertsona bat bere aurpegiak adierazten duenaren
bidez?
• Beste zein modutan asma dezakezu nola sentitzen
den pertsona bat?
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© (2-6) AURPEGI ZORIONTSUEN ORDAINA
HELBURUA:

Hitzez adierazi ez diren emozioak identifikatzea.
(Erlaxazio ariketa bezala ere erabil daiteke).

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

Gelako bikote bakoitzarentzat “emozio txartelen” seiko
joko bat (“emozio karta” bat 10x15 cm-ko txartel bat
da non emozio bat idatzita baitago). Adibidez: pozik,
nahastuta, haserre, ikaratuta, harrituta, hunkituta,
kezkatuta, beldurtuta.

PROZEDURA:

1) Bikoteak egin ikasleekin. Pertsona bakoitzari hiru
“emozio karta” eman eta besteek ikusteko moduan
erakusteko eskatu.
2) Bikote bakoitzeko ikasle bati karta bat aukeratu eta
bertan idatzita dagoen emozioari dagokion keinu bat
egiteko eskatu. (Azpimarratu bakarrik keinuak egin
ditzaketela, ez mugimenduak). Bitartean, beste ikasleak
zein sentimendu den asmatu behar du.
3) Emozioa behar bezala asmatu dutenean, beste
ikasleak beste karta bat aukeratuko du eta keinua
egingo du. Karta guztiak erabili dituzten arte jarraitu.
4) Ikasleak hasi baino lehen, aukera ezazu bat
besteentzako adibide moduan erabiltzeko.
5) Taldearekin eztabaidatu:
•
•
•
•
•

Ariketa honetan, zer izan da dibertigarriena?
Zein emozio adieraz zitekeen erraz? Zergatik?
Zein emozio zen zaila adierazteko? Zergatik?
Nola errazten da emozioen adierazpena?
Zertan ipini zenuen arreta adierazten ari zen
emozioari buruzko informazioa lortzeko?
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¶ (1-6) EMOZIOEN CONTINUUMA
HELBURUA:

Emozioen mailak identifikatzea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

Arbela eta klariona.

PROZEDURA:

1) Emozioak, arropa bezala,
desberdinetan datozela azaldu.

neurri

eta

estilo

2) Hasteko, ikasleei eskatu oinarrizko zenbait emozio
esateko, hala nola: pozik, triste, haserre (beste batzuek
honakoak erants ditzakete: bakarrik, ikaratuta,
jeloskor).
3) Arbelean “pozik” eta “ikaratuta” emozioak idatzi eta
horien azpian honako eskala hau ipini:
pixka bat

asko
1 2 3 4 5

4) Beheko egoerak erabiliz, ikasleei emozio bat
adierazteko eta 1etik 5erako eskalan sentitzen duen
maila zehazteko eskatu. Adibidez:
Lagunak gaur polit zaudela
esan dizu

(emozioa) (maila)

Zure irakasleak dio aste honetan
ez dagoela etxerako lanik

(emozioa) (maila)

901.520 euro irabazi duzu

(emozioa) (maila)

Mamuen film bat ikusten
ari zara

(emozioa) (maila)

Bakarrik, ilunpean, etxe bakarti
batean, mamuen film bat
ikusten ari zara

(emozioa) (maila)

Lehoi haserre batek ia eraso
egin dizu

(emozioa) (maila)

Zure lagun bik zigarroak dituzte
eta zuk haiekin erretzea nahi dute

(emozioa) (maila)
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5) Ikasleei ondorengo ekintza eta egoera zerrenda hau
eskaini. Emozioak eta emozioen mailak identifikatzeko
eska iezaiezu:
Futbol talde batean aukeratutako
laugarren pertsona zara

(emozioa) (maila)

Udako oporretan Eurodisneyra
joango zara

(emozioa) (maila)

Zure ustez barregarria zen txiste
bat kontatu zenuen eta klaseko
ikasleen erdiak egin zuen barre

(emozioa) (maila)

Bi ikasle elkar jotzen ari dira
indar osoz

(emozioa) (maila)

Afaltzeko gehien gustatzen
zaizuna ipini dizute

(emozioa) (maila)

Norbaitek tontoa zarela esan du

(emozioa) (maila)

Azterketan 10 puntutik 6 atera
duzu

(emozioa) (maila)

Marta aukeratu dute zeuk
erantzun nahi zenuen galdera
erantzuteko

(emozioa) (maila)

Amak eskolarako bi boligrafo
erosi dizkizu

(emozioa) (maila)

Zuri eta zure nebari Gabonetan
pijamak oparitu zizkizueten

(emozioa) (maila)

Zure anaiak telebistan nahi
duzuna ikusten utzi dizu

(emozioa) (maila)

Berria zara klasean eta norbaitek
bere mahaian esertzeko gonbidatu
zaitu eguerdian bazkaltzeko

(emozioa) (maila)

Zure lagun guztiak gonbidatu
dituzte urtebetetze jai batera,
baina zu ez

(emozioa) (maila)
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Gaur Ana isilik dago, eta
ez du irribarrerik egiten

(emozioa) (maila)

Kalean 0,15 euro aurkitu duzu

(emozioa) (maila)

Jon negar batean dago. Aurpegia
gorrituta eta malkoek bustita du

(emozioa) (maila)

Oso ondo ezagutzen ez duzun
pertsona baten urtebetetze jaira
gonbidatu zaituzte

(emozioa) (maila)

Nebak saskibaloian jokatzen
irakasten dizu

(emozioa) (maila)

Klase ondoren saskibaloian
jokatzera joango zara

(emozioa) (maila)

Igandero bezala, amamaren
etxera joango zara bazkaltzera

(emozioa) (maila)

6) Ikasleekin eztabaidatu ondoko galdera hauek:
• Norbait pozik dagoenean, nola jakin dezakezu
pozik ala oso pozik dagoen (keinuagatik,
tonuagatik,
gorputz
jarreragatik,
mugimenduengatik, hitzengatik)?
• Norbait haserre badago, nola jakin dezakezu
haserre ala oso haserre dagoen?
• Zerk adierazi ahal dizu pertsona batek sentitzen
duen emozioaren intentsitatea? (Adibideak
ahotsaren tonua, gorputz jarrera eta aurpegiaren
adierazpena dira).

IV. kapitulua – Argi eta garbi hitz egiten
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IV. KAPITULUA
ARGI ETA GARBI HITZ EGITEN

4.1 Sarrera
Aurreko kapituluan, “Emozioak ulertzen”, ikasleek emozioen garrantzia ikasi eta
gatazka egoeretan sentitzen diren emozioez jabetu ziren. Oraingo honetan,
gatazken ebazpen eraginkor baterako behar-beharrezkoak diren trebetasunen
ikaskuntzan zentratzeko beste pausu bat emango dugu. Sentitzen ditugun
emozioak beste pertsona bati kontatzen ikasiko dugu gatazka handiagoa edo
larriagoa egin ez dadin.

4.2 Komunikazio oztopoak
Sarritan, beste pertsona batzuekin haserre gaudenean, oso erraza da
gertatutakoaren errua horiei egoztea. Adibidez, Miren bere lagun Idoiak sekretu
pertsonal bat zabaldu zuela jakin zuenean haserretu zen. Horregatik, klaseak
bukatutakoan, momentu batean baztertu eta hau esan zion:
“Lagun txarra zara. Beti esamesaka ibiltzen zara. Ezin duzu ahoa
itxita izan...!
Mirenek esandakoa egia izan badaiteke ere, lagunari hori esanda lortuko duen
gauza bakarra honek defentsazko moduan erantzutea izango da. Hau da, Idoiak
ere Mireni zerbait egotziko dio eta eztabaida handiagoa izango da. Komunikazio
modu horretan Zu-Mezu bat erabili da (horrela deitzen da beste pertsonaren
errua azpimarratzen duelako) eta ez da batere eragingarria gatazkaren alderdi
biak arazoan lan egin dezaten eragiteko.

4.3 Ni-Mezuak
Mirenek benetan nahi badu lagunak gertatutakoaren ondorioz nola sentitu den
jakitea, askoz ere eragingarriagoa izan daiteke berari dagokiona Ni-Mezu baten
bidez esanez gero. Horrelako mezu baten bidez, hitz egiten duenak beste
pertsonaren portaerak eragindako sentimenduak eta egindakoak berarengan
izandako eragina deskribatu baino ez du egingo. Adibidez, Mirenek honakoa
esan ziezaiokeen Idoiari:
“Oso haserre sentitu nintzen nire sekretua jende guztiari kontatu
zeniola entzun nuenean; zure laguna izatea gustatuko litzaidake,
baina sentitzen dut zuregan konfiantzarik ezin dudala izan. Kontatuko
dizkizudan gauzak gure artean geratuko direla ziurtatu nahi dut.”
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Ni-Mezuek eta Zu-Mezuek eragin desberdina dute hartzailearengan. Zu-Mezu
baten aurrean hartzaileak epaituta eta irainduta ikus dezake bere burua, eta
askotan ondoriozta dezake igorleak pertsona gaiztoa dela pentsatzen duela.
Hartzailea lanpetuta egon daiteke pairatzen ari den erasoez bere burua
defenditzen eta ez du aukerarik igorlearen aldea ulertzeko, eta are gutxiago arazo
horretatik zer ikas dezakeen pentsatzeko.
Ni-Mezua gehiago zentratzen da igorleak nahi, behar edo berarengan eragina
izan dezakeen horretan. Behar bada, horrela, hartzaileak ez du bere burua
epaituta ikusiko, eta, gainera, igorleari zer ez zaion gustatu edota igorleak berataz
zer espero zuen jakingo du. Eta agian gaizki sentituko da horregatik. Baina ez du
pentsatuko pertsona ezgai edo gaiztoa denik eta igorlea esaten ari dena entzuteko
ahalmen handiagoa izango du.

Nola egin Ni-Mezu bat
Ni-Mezu formal batek lau atal ditu, eta honela hasten dira:
“.......... sentitzen naiz” (sentimendua deskribatu)
“Zuk ..........-nean” (beste pertsonaren jokabidea deskribatu)
“..........-lako” (beste pertsonaren jokabidearen ondorioak deskribatu)
“Eta .......... nahi dut” (egoera zuretzat nola hobetuko litzatekeen azaldu)
Adibidez:
“Liburuak eskatu eta denbora luzean itzultzen ez dizkidazunean frustraturik
sentitzen naiz ezin ditudalako etxerako lanak bukatu. Jakin behar dut adostutako
epean itzuliko dizkidazula.”
Praktikan, Ni-Mezu baten egitura egoeraren araberakoa da. Batzuetan, atalen
ordena aldatu egiten da, eta beste batzuetan ez da beharrezkoa atal guztiak
sartzea. Ikaslerik gazteenentzat, adibidez, zergatiaren atala (“-lako”) ken daiteke
Ni-Mezua erraztuz:
“Zuk ..........-nean .......... sentitzen naiz, eta .......... nahi dut”
Gogoratu behar da Ni-Mezu baten ardatza beti igorlea dela, eta horrekin batera,
emozioen agerpena da garrantzitsuena, ez hartzaileari leporatzea.

Gauzak nola esaten diren ere garrantzitsua da
Ni-Mezu baten formula erabiltzea hitz eragingarrienak bilatzeko lagungarria da
beste pertsona batekin gatazka bati buruz hitz egiten duzunean. Baina pertsonak
ez dira hitzen bidez bakarrik komunikatzen. Ahotsaren tonuak eta potentziak,
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eztabaidatzean zein hurbil ipintzen garen eta egiten ditugun keinuek eragina dute
hartzailearengan.
Igorleak ondo ezagutu behar du bere komunikazio estiloa (nola esaten dugun
esan nahi duguna), benetan transmititu nahi duguna baino gogorragoa izan
baitaiteke. Batzuetan oso komunikazio estilo desberdinak dituzten bi pertsonen
artean gatazka sor daiteke.
Adibidez: Miren eta Ane aurreko gaueko telebista saioan gertatu zenari buruz
eztabaidatzen ari ziren. Biak, ideiak azaldu ahala, gero eta gehiago ari dira
aztoratzen. Miren gehiago asaldatu da, bere ahotsa gero eta altuagoa da eta
Anerengana gero eta gehiago hurbiltzen da. Anek gero eta gutxiago hitz egiten
du eta urrundu egin da. Ez zaio gustatzen Mireni oihuka entzutea eta hau haserre
dagoela uste du. Azkenik, Anek hau esan du: “Ez dut gai horri buruz berriz ere
hitz egin nahi. Azkenean beti haserretzen zara zurekin ados ez banago”. Gatazka
ebazteko Anek eta Mirenek euren komunikazio estiloaz eta horrek bestearengan
duen eraginaz jabetu behar dira.

Non eta noiz
Gure hitzen eragina esaten ditugun moduaren arabera alda daiteke, baita non eta
noiz esaten ditugun arabera ere. Segur aski, oso testuinguru zaratatsuan egonda,
Ni-Mezua kontu handiz esaten badugu, hartzaileak oso modu eskasean jasoko du.
Argi eta garbi hitz egiteak, beraz, badu gakoa: toki eta momentu egokia
aukeratzea. Eta etenak saihesteko, oso lagungarria izan ohi da “momentu ona al
da hau hitz egiteko?” edo “leku isilago batera joan gaitezke?” galdetzea.

Baina, haserre baldin banago?
Segur aski, Ni-Mezu baten atalik nekezena oso-osorik erabiltzea gogoratzea da.
Gorago esan dugun bezala, gehienetan iraindu edo errua botatzeko joera izaten
dugu gure emozioak eta beharrak hausnartzeko geratu aurretik. Denbora eta
praktika beharrezkoak dira Ni-Mezua gatazkarako berezko erantzun bihur dadin.
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Ikasleei Ni-Mezuak eguneroko bizitzan praktikatzen laguntzeko, irakasle batzuek
jarraitu beharreko pausuak kartoi mehe batean idatzita izaten dituzte gelako
horman, ikasle guztien bistara. Ikasleren bat beste bati buruzko kexa batekin
hurbiltzen zaionean, irakasleak, lehenengo eta behin, beste pertsonarekin arazoari
buruz hitz egiten saiatu den ala ez galdetzen dio. Ez bada saiatu, irakasleak kartoi
mehearen aurrera eramango du Ni-Mezu bat eraikitzeko.
Ondoren datozen jardueretan, ikasleek Zu-Mezu eta Ni-Mezuen artean bereizten
ez ezik, horietako bakoitzak hartzailearengan duen eragina esperimentatzen ere
ikasiko dute. Ondoren, Ni-Mezuak eraikitzen ikasiko dute, asmatutako egoerekin
eta eguneroko bizitzan ematen diren gatazkekin praktikatuz. Halaber,
komunikazio estilo desberdinei buruz hausnarketa egiteko aukera ere izango
dute: hartzailearengan duten eragina eta komunikazio estilo oso desberdinak
dituzten bi pertsonek hitz egin nahi dutenean zer gertatzen den.
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LAUGARREN KAPITULUAREN JARDUERAK
“Gako” jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera “osagarri”ekin
(© ikurra dutenak) batera dago. Gako jarduerak ikasleek oinarrizko kontzeptuak
menperatzen dituztela ziurtatzeko gomendatuta daude. Jarduera osagarriak,
berriz, aukerakoak dira eta trebetasunen praktika gehiago emateko edota
kontzeptu bati buruzko ulermena indartzeko erabil daitezke. Batek izan ezik,
jarduera bakoitzak aurkezteko beharrezko izango dituzun ariketa guztien, lan
orrien, inprimakien eta irakurgaien kopia bat dakar. * ikurrak adierazten du
jarduera horrek gainera irudiak dituela, bereziki erabilgarriak ikaslerik
gazteenekin.

¶ (1-6) Robot ibilera
Komunikazio argi baten garrantzia ulertzea.
© (4-6) Alfabetoaren irudiak
Argibide argiak ematen praktikatzea.

*¶ (1-2) Ni-Mezuak
Ni-Mezuak erabiltzea.
¶ (3-6) Ni-Mezuak eta Zu-Mezuak
Behar duzuna eta nahi duzuna modu asertibo eta ez erasokorrean adieraztea.
© (3-6) Ni-Mezu bat diseinatzea
Ni-Mezu argi bat eraikitzea.
© (1-6) “... sentitzen naiz”
“Ni” hitzarekin emozioak identifikatzea eta erabiltzea.
© (1-2) Zer gertatzen ari da?
“Ni” hitza emozioen jabetza adierazteko erabiltzea eta harremanetan gordeta
dauden emozioak aitortuz praktikatzea.

© (1-2) “Ni” esatea
Emozioen eta pentsamenduen erantzukizuna “ni” izenordaina erabiliz adieraztea.
*© (1-2) “Zuk ...-nean” I
Iraindu eta errua leporatu gabe, jokabidea deskribatzea.
© (3-6) “Zuk ...-nean” II
Jokabidea zehazki eta objektiboki deskribatzea.

6
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© (3-6) “...-lako”
Beste pertsona batek egindako edo esandako zerbaitek haiengan nolako eragina
izan duen deskribatzen praktikatzea
© (3-6) Irla hutsa
Egoera zail batean Ni-Mezu bat nola eman praktikatzea.

*¶ (1-6) Ahotsaren tonua
Ahotsaren tonuak emozio desberdinak komunika ditzakeela demostratzea.

¶ (1-6) Batek daki non eta noiz
Beste pertsona batekin komunikatzen garenean momentuak eta lekuak duten
eragina esperimentatzea.

¶ (4-6) Izaki ezaugarriak
Komunikazio estilo desberdinak esperimentatzea.
Estilo horiek pertsonen arteko interakzioan nolako eragina duten ikustea.
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¶ (1-6) ROBOT IBILERA
HELBURUA:

Komunikazio argi baten garrantzia ulertzea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

Bufanda bat edo begiak estaltzeko erabil daitekeen
beste zerbait.

PROZEDURA:

1) Bi ikasle aukeratu eta taldearen aurrean ipintzeko
eska iezaiezu.
2) Azal ezazu bietako bat robot bat izango dela eta
bestea robotaren jabea. Azal iezaiezu robotaren lana
jabearen aginduak betetzea dela.
3) Robotarena egingo duen ikasleari begiak estali.
Taldearen aurrean aulki bat ipini, robotaren metro
batzuetara.
4) Azal ezazu jabeak zenbait argibide emango diola
robotak aulkia aurki dezan. Robotak agindu guztiak
jarraituko ditu, astiro-astiro, makina baten moduan.
5) Ariketa behin baino gehiagotan errepikatu ikasle
desberdinak erabiliz rol bakoitzean.
6) Roboten jabeei honakoa galdetu: robota aulkiraino
hel dadila lortzeko, zer suertatu zaizue errazago edo
zailago? Zer da erraza? Eta zaila?
7) Taldearekin eztabaidatu: Zer egiten du jabeak
robotari aginduak betetzen laguntzeko? Zer egiten dute
argibideak jarraitzea zailagoa dela emateko?

8
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© (4-6) ALFABETOAREN IRUDIAK
HELBURUA:

Argibide argiak ematen praktikatzea.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Papera eta arkatza ikasle bakoitzarentzat. Arbela eta
klariona.

PROZEDURA:

1) Ikasleei eskatu alfabetoko hiru letra aukeratu eta
orriaren goiko partean idazteko. (Ikasleek haien izenabizenen hasierako hiru letrak edota gustukoen
dituztenak aukera ditzakete...)
2) Ondorengo diseinu hau arbelean kopiatu (edo
gustukoen duzun besteren bat):
E

X

E

B

O
A

(E, B, A)

V

R

T

(X, V, T)

(E, O, R)

3) Ikasleei haiek aukeratutako hiru letrekin diseinu bat
egiteko eskatu.
4) Ikasleak bikoteka ipini.
5) Honako argibide hauek eman:
“Ikasle batek hitz egingo du. Bestea idazlea izango da.
Hizlaria zutik geratuko da eta idazleari bere diseinua
azalduko dio. Idazleak argibideak jarraituz irudi
berdina egiten saiatuko da.”
6) Bukatutakoan, bion diseinuak konpara ditzatela
eskatu.
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7) Honako hau eztabaidatu talde osoarekin.
• Berdinak al dira diseinu biak?
• Zergatik izan dira argibideak errazak edo zailak?
8) Ariketa errepikatu bikotearen rolak aldatuz.

10
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*¶ (1-2) NI-MEZUAK
HELBURUA:

Ni-Mezuak erabiltzea.

IRAUPENA:

5-10 minutu irudi bakoitzarentzat.

MATERIALAK:

Ikasle bakoitzarentzat gatazkari buruzko 4 irudi:
“Ilarak apurtzen”, “Baztertzen”, “Mehatxu egiten” eta
“Bultza eginez”. Bestela, irudiok gardenkietan ipini.
Klariona eta arbela.

PROZEDURA:

1) Ikasleekin honako puntu hauek eztabaidatu:
“Norbaitek gustatzen ez zaizun zerbait egiten duenean,
lagungarria da pertsona horrekin arazoari buruz hitz
egitea. Ni-Mezu bat beste pertsonari gustatzen ez
zaizuna esateko bide bat da, irainik erabili gabe eta
inori errua leporatu gabe.”
“Ni-Mezu bat erabiltzen duzunean hiru gauza egiten
dituzu: lehenik, beste pertsonari nola sentitzen zaren
esaten diozu; bigarrenik, gustatu ez zaizuna esaten
diozu; eta azkenik, zer gustatuko litzaizukeen aldatzea
esaten diozu egoera hobetzeko.”
2) Arbelean Ni-Mezu baten formula idatzi. (Oharra:
lehenengo bi mailetako bertsio honetan “...-lako” atala
kendu dugu.)
“Zuk ...-nean ... sentitzen naiz, eta nahi dut ...”
3) “Ilarak apurtzen” irudia erakutsi eta taldeari galdetu:
• Zer gertatzen ari da marrazki honetan?
• Zure ustez, nola sentitzen dira pertsona horiek?
• Nola sentituko zinateke ilarako hirugarren pertsona
izango bazina (ilara apurtzen duenak bultzatu
duena)?
• Zer beharko zenuke egoera hobetzeko?
Eska iezaiezu talde lana egin dezatela egoera
horretarako Ni-Mezu bat eraiki ahal izateko. (Adibidez:
“nire aurrean horrela ipintzen zarenean haserretu egiten
naiz eta berriz ere nire tokian egon nahi dut”.)
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4) Beste irudi bat hartu eta prozedura errepikatu.
Taldeari elkarrekin lan egin dezala eskatu Ni-Mezu
egoki bat asmatzeko.
5) Ikasleei eskatu gustuko ez duten egoera edota
jendearen jarrerei buruz hitz egiteko. Ondoren,
horrelako egoera bakoitzeko Ni-Mezu bat eraiki
dezatela eskatu.
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#2 irudia
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#3 irudia
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¶ (3-6) NI-MEZUAK ETA ZU-MEZUAK
HELBURUA:

Behar duzuna eta nahi duzuna modu asertibo eta ez
erasokorrean adieraztea.

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

Ikasle bakoitzarentzat Zu-Mezuaren eta Ni-Mezuaren
bina kopia.
Arbela eta klariona edo papera eta margoak.

PROZEDURA:

1) Ariketa hau egingo den egunaren bezperan bi ikasle
aukeratu satiren aktoreak izan daitezen. Ikasle
bakoitzari Ni-Mezu baten parodia eta Zu-Mezu baten
parodia banatu, bati Joneren pertsonaia eta besteari
Andrearena eman. Eska iezaiezu hurrengo egunerako
bakoitzak bere atala irakurtzeko.
2) Jarduera honela aurkeztu taldeari:
“Jarduera honen bidez haserretu egiten gaituzten
pertsonei eta frustratuta sentiarazten dizutenei nola hitz
egin ikasiko duzue. Horrelako egoera batean benetan
nahi duzuna esaten ari zarena entzutea da.”
“Lehenengo eta behin, istorio berari buruzko bi satira
irakurriko ditugu. Ikusiko duzue pertsona batek nola
erabiltzen dituen bi modu desberdin arazo bat
kontatzeko. Adi entzun itzazu aktoreek erabiltzen
dituzten hitzak eta nola adierazten dituzten
elkarrenganako sentimenduak.”
3) Zu-Mezuaren satira aurkeztu.
4) Arbelean marra bertikal bat egin bi zutabe izateko.
Ezkerreko zutabearen gainean “#1 satira” idatzi eta
eskuinekoan “#2 satira”. Ondorengo galderak
eztabaidatu eta erantzunak “#1 satira” izeneko zutabean
idatzi:
• Zer gertatu da satiran?
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•
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Nolako gauzak esan dizkio Jonek Andreari?
Nolako gauzak esan dizkio Andreak Joneri?
Zure ustez, zer sentitzen du Jonek Andrearengana?
Zure ustez, zer sentitzen du Andreak Jonerengana?
Uste duzu Andreak ez duela berriz ere Joneri
buruzko zurrumurrurik zabalduko? Zergatik bai edo
zergatik ez?

5) Ni-Mezuaren satira aurkeztu.
6) Taldearekin honako galdera hauek eztabaidatu
(erantzunak “#2 satira” izeneko zutabean idatzi):
•
•
•
•

Zer gertatu da oraingoan?
Nolako gauzak esan dizkio Jonek Andreari?
Nolako gauzak esan dizkio Andreak Joneri?
Zure ustez, oraingoan, zer sentitzen du Jonek
Andrearengana?
• Zure ustez, oraingoan, zer sentitzen du Andreak
Jonerengana?
• Uste duzu Andreak Joneri buruzko zurrumurru
gehiago zabalduko duela? Zergatik bai edo zergatik
ez?
7) Ikasleei satira biak konpara ditzatela eskatu.
• Zein desberdintasun dago Jonek satira bietan
komunikatzeko duen moduen artean?
• Bietako zein da eragingarriena? Hau da, zein moduk
laguntzen die gehiago elkarrekin hobeto sentitzen
eta biak egoerarekin hobeto sentitzen?
(Ikasleei #1 satirako Zu-Mezuak eta #2 satirako NiMezuak identifikatzen lagundu.)
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8) Zu-Mezuek duten eragina eta Ni-Mezuen aldean
zein desberdintasun duten honela labur ezazu:
“Zu-Mezu bat bidaltzen duzunean, entzuleak
(hartzaileak) bere burua errudun edo epaituta ikusten
du. Zuk pertsona gaiztoa dela pentsatzen duzula uste
du. Zu-Mezu bat bidali denean, entzuleak ez du
pentsatzen egoera aldatuko duen erabaki bat hartzea,
bere burua nola defendatu baizik. Jokabide hori,
babesean ipintzekoa, ez da erabilgarria ez hitz egiten
duenarentzat ezta entzuten duenarentzat ere, haserrea
(gatazka) gainditu beharrean gero eta handiagoa
izateko bakarrik balio baitu.”
“Ni-Mezu batekin, berriz, hitz egiten duenak (igorleak)
entzuten dion pertsonarengandik zer behar duen, zein
asmo duen edo nolako aldaketa espero duen adierazten
du. Hartzaileak Ni-Mezu bat entzuten duenean, badaki
ez duela egin igorleak beragandik espero zuena eta,
agian, gaizki sentituko da horregatik. Baina hori ZuMezu batek eragiten dituen sentimenduak ez bezalakoa
da, horretan igorleak beste pertsona gaiztoa edo ezgaia
dela pentsatzen baitu. Ni-Mezuen bidez jendeari zer
nahi duzun eta nola sentitzen zaren esan diezaiokezu
modu argi bezain apalean. Halaber, Ni-Mezuek
adierazten dute igorleak desadostasuna ebazteko edota
egoera hobetzeko zer behar duen.”
“Neurri handi batean, Zu-Mezu batek hartzailea epaitu
edo kritikatu egiten du, pertsona hori erruduna dela
pentsarazten du. Ni-Mezua, berriz, igorlea sentitzen ari
denaren eta gustatu ez zaion jokaeraren baten azalpen
garbia da. Zehatza da eta egoera ez epaitzeko jarrera
eskatzen du. Eragingarriagoa da entzulearen jarrera
aldaketa positibo batera bideratzeko.”
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ZU-MEZUA
– Jone: Lagun gaizto eta zitala zara! Egun osoa ematen duzu
esamesaka, ezin duzu sekreturik gorde. Kontatu nizun Iratik eta
biok izandako eztabaida eta orain eskola osoan zabaldu da borroka
egingo dugula. Goiz osoa eman dugu bion arteko
desberdintasunak konpontzen, baina zure erruagatik eta zabaltzen
dituzun zurrumurruak direla eta, dena pikutara joan da. Berritsu
hori!, inoiz ez dizut besterik kontatuko.
– Andrea: Isil zaitez! Dena den, nori axola zaio zuk pentsatzen
duzuna? Nire asmo bakarra laguntzea zen. Ez duzu ezer
baloratzen. Zu ez zara ni baino lagun hobea.

NI-MEZUA
– Jone: Benetan haserretu nintzen jakin nuenean eskola osoari
kontatu zeniola klase ondoren Iratirekin borroka izango nuela. Ia
konponduta geneukan, baina Irati berriz haserretu da
entzundakoagatik. Pribatuan lagun moduan kontatu nizuna beste
batzuei kontatu zenielako ere minduta sentitu nintzen. Zure laguna
izan nahi dut baina momentu honetan zurekin ezin fida naitekeela
sentitzen dut. Kontatzen dizudan guztia gure artean geratuko dela
jakin behar dut.
– Andrea: Sentitzen dut, Jone. Oso gaizki sentitzen naiz horrelako
nahasketa sorrarazteagatik, benetan estimatzen baitzaitut. Nire
asmo bakarra laguntzea zen. Ez zaitut lagun moduan galdu nahi
eta zin egiten dizut horrelakorik ez dudala berriz egingo. Egunen
batean zerbait kontatzen badidazu pribatuan, sekretua gorde
egingo dut. Nahi baduzu, biok joango gara Iratirekin hitz egitera
eta besteei nik esango diet dena konpondu duzuela.
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© (3-6) NI-MEZU BAT DISEINATZEA
HELBURUA:

Ni-Mezu argi bat eraikitzea.

BETEKIZUNA:

“Ni-Mezuak eta Zu-Mezuak”.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Ni-Mezuaren formula duen lan orria.
Talde bakoitzarentzat “Ni-Mezu baten diseinua”
orriaren kopia bat.

PROZEDURA:

1) Ikasleei Ni-Mezu baten formula irakatsi lan orriko
eredua jarraituz.
•
•
•
•

... sentitzen naiz (emozioa agertu).
Zuk ...-nean (jarrera zehatza azaldu).
...-lako (zure bizitzan duen eragina agertu).
Eta nahi dut (azal ezazu zer nahi edo behar duzun
egoerak hobera egin dezan).

2) Honako ideia hau berrikusi:
“Ni-Mezuak igorlea (hitz egiten duena) du ardatz, eta
ez hartzailea (entzuten duena). Zure emozioak eta
premiak agertuko ditu entzuleari errua leporatu
beharrean.”
3) Taldeari Ni-Mezuak erabiliz erantzun ahal izango
duten zenbait egoera proposatu. Ikasleei eskatu egoera
bakoitzerako Ni-Mezu bat pentsatzeko. Ni-Mezuaren
formula erabil dezaten animatu. Adibidez:
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• Iñigori komiki bat utzi diozu, baina itzuli dizunean
konturatu zara sei orri dituela apurtuta.
“Haserre sentitu nintzen komikia sei orri apurtuta itzuli
zenidanean, orain ezin baitut irakurri. Ziur egon nahi
dut komiki gehiago uzten badizut ez dizkidazula
apurtuta itzuliko.”
• Anaiak sukaldea hankaz gora utzi du. Ama lanetik
etxera itzuli denean zurekin haserretu da zuk egin
duzula pentsatzen duelako.
Anaiari:
“Haserre sentitzen naiz sukaldea hankaz gora utzi eta
amari esaten ez diozunean zu izan zarela, niri
leporatzen didalako. Hankaz gora zeuk ipini duzula
esatea nahi dut.”
Amari:
“Oso txarto sentitzen naiz sukaldea hankaz gora uztea
leporatzen didazunean, egin ez dudan zerbait egotzi
nahi didazulako. Errieta egin aurretik ea ni izan naizen
galdetzea nahi dut.”

4) “Ni-Mezu bat diseinatzea” lan orria banatu. Ikasleek
banaka zein hirunaka egin dezakete lan. 10 minutu
izango dituzte lan orria betetzeko. Gero, honako
galdera hauek eztabaidatu:
• Nekeza izan al da Ni-Mezuak betetzea?
• Zergatik izan da erraza edo zaila?
• Egoera horiek benetan gertatuko balitzaizkizu, uste
al duzu Ni-Mezu batekin erantzutea baliagarria dela?
Zergatik bai? Zergatik ez?
5) Bukatzeko, ondoko ideia hauek berrikusi:
“Praktikatuz gero, erraza da Ni-Mezuak erabiltzea.
Erabiltzen ohitzen zarenean, harritu egingo zara
ikustean zenbat jende den toleranteagoa zuk nahi
dituzun gauzekin. Ni-Mezuak bereziki egokiak dira
nahi dutena esaten ausartzen ez diren pertsonentzat,
beste pertsona haserretzeko beldurra dela eta. Sarritan
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gatazkek okerrera egiten dute alderdi baten haserrea
metatu eta azkenean lehertu egiten delako, sentitzen
duenari buruz eta gustatzen ez zaionari buruz hitz egin
aurretik. Gatazka txikia eta erraza zenean alderdi biek
Ni-Mezuak erabili balituzte, gatazka modu erraz bezain
azkarrean konponduko litzatekeen.
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NI-MEZU BAT DISEINA EZAZU
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LAN ORRIA

1. Bizikleta berria lagunari utzi diozu. Itzuli dizunean gurpil bat hustuta egon da.
..................................................................................................................................
.......................................................................................................... sentitzen naiz
Zuk ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................-nean
..................................................................................................................................
.........................................................................................................................-lako
Eta nahi dut ............................................................................................................
..................................................................................................................................

2. Iturriko ilaran itxaroten ari zara. Bat-batean, beste bat etorri da, bultza egin
dizu eta lekua kendu dizu.
..................................................................................................................................
.......................................................................................................... sentitzen naiz
Zuk ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................-nean
..................................................................................................................................
.........................................................................................................................-lako
Eta nahi dut ............................................................................................................
..................................................................................................................................

24

IV. kapitulua – Argi eta garbi hitz egiten

3. Jolastokian, Iñigoren ondoan pasatzen zarenean, berak ahapeka iraindu egiten
zaitu.
..................................................................................................................................
.......................................................................................................... sentitzen naiz
Zuk ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................-nean
..................................................................................................................................
.........................................................................................................................-lako
Eta nahi dut ............................................................................................................
..................................................................................................................................

4. Eskola ondoren etxeratu zarenean, sukaldera joan zara bizkotxo zati bat
hartzera, baina zure arrebak geratzen ziren zati biak jan ditu.
..................................................................................................................................
.......................................................................................................... sentitzen naiz
Zuk ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................-nean
..................................................................................................................................
.........................................................................................................................-lako
Eta nahi dut ............................................................................................................
..................................................................................................................................
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© (1-6) “... SENTITZEN NAIZ”
HELBURUA:

“Ni” hitzarekin emozioak identifikatzea eta erabiltzea.

IRAUPENA:

10-20 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Zirkulu bat egin eta ikasgaiaren sarrera moduan azal
ezazu jendeak emozioei buruz hitz egiten duenean
argiago komunikatzen dela “... sentitzen naiz” esaten
duenean.
2) Azal ezazu esaldi bat hasi eta edozeinek buka
dezakeela. Adibide bat edo gehiago ipini. Anima itzazu
ikasle guztiak parte har dezaten, eta onartu behar da
baten batek parte hartu nahi ez izatea edo aurretik
esandako emozioren bat errepikatzea.
Esaldien adibideak (behin baino gehiagotan erabil
daitezke).
• Norbaitek kaixo esaten didanean, .......... sentitzen
naiz.
• Norbaitek haiekin jokatzeko eskatzen didanean,
.......... sentitzen naiz.
• Telebistan beldurrezko film bat ipintzen dutenean,
.......... sentitzen naiz.
• Norbaitek irribarre egiten didanean, .......... sentitzen
naiz.
• Norbaitek zerbait konpartitu arazten didanean,
.......... sentitzen naiz.
• Norbaitek nirekin zerbait konpartitzen duenean,
.......... sentitzen naiz.
• Egindako lanean 10 ateratzen dudanean, ..........
sentitzen naiz.
• Norbaitek jotzen nauenean, .......... sentitzen naiz.
• Arazoak ditudanean, .......... sentitzen naiz.
• Norbaiten gustukoa naizenean, .......... sentitzen naiz.
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3) Ikasleak erantzunetan “sentitzen naiz” erabiltzen
ohitzeko, esaldien zerrendatik ezaba daiteke atal hori.
•
•
•
•
•
•
•
•

Akats bat egiten dudanean, ..........
Arropa berria erosten didatenean, ..........
Arropa berria zikintzen dudanean, ..........
Inork ez didanean jokatzen uzten, ..........
Gelan pertsona berriren bat dagoenean, ..........
Gelako pertsona berria naizenean, ..........
Galtzen naizenean, ..........
Norbaiti “kaixo” esan eta erantzuten ez didanean,
..........
• Norbaitek baimenik eskatu gabe hartzen dizkidanean
gauzak, ..........
• Leku bereziren batera joateko janzten nautenean,
..........
4) Taldearekin eztabaidatu honako galdera hauek:
• Kasu bakoitzean nola sentituko zinatekeen
pentsatzea erraza ala zaila izan da?
• Noiz suertatu zaizu nekeza nola sentitzen zaren
adieraztea?
• Nola sentitzen zara orain?

IV. kapitulua – Argi eta garbi hitz egiten
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© (1-2) ZER GERTATZEN ARI DA?
HELBURUA:

“Ni” hitza emozioen jabetza adierazteko erabiltzea eta
harremanetan gordeta dauden emozioak aitortuz
praktikatzea.

IRAUPENA:

20-30 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Bakoitzak bere emozioen jabe izateak duen
garrantziaz hitz egin. Azal ezazu sarritan,
zerbaitengatik emozio gogorra sentitzen dugunean
(emozio positiboa zein negatiboa), ez dugula benetan
sentitzen duguna esaten. Emozio hori errua gauza bati
edo pertsona bati leporatuz ezkutatzen dugu.
2) Azal ezazu ariketa honetan gure emozioak nola
ezkutatzen ditugun ikusiko dugula. Horretarako esaldi
desberdinekin lan egingo dugu eta horien atzean
dauden emozio desberdinak aurkitzen saiatuko gara.
Garrantzitsua da gelako ikasle guztiek parte hartzea.
• Eta ez banaute hartzen, zer? Dena den, jolas inozoa
da.
• Jaka madarikatu hau! Beti kateatzen zaio kremailera.
• Oinetako hauek oso zatarrak dira. Gainera, sokak ez
dira lotuta geratzen, askatu egiten dira.
• Iñakiren ama oso gaiztoa da, gaur ez baitio nirekin
jolasten utziko.
• Xabier irakasle jatorra da. Lerroko lehenengo
izateko aukeratu nau.
• Xabier irakasle ergel hori! Ez nintzen ni hitz egiten
ari zena.
• Lan hau zailegia da. Inork ezin du egin.
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• Ane irakaslea oso jatorra da. Txango eraman
gintuen.
• Ez zait gustatzen beldurrezko film hau. Oso
aspergarria da.
• Zergatik abestu behar dugu? Inori ez zaio gustatzen
abestea.
3) Taldeari galdetu:
• Zaila ala erraza izan da emozioak asmatzea?
• Zerk lagundu dizu igorlea sentitzen ari zena
ulertzen?
• Noiz suertatzen zaizu nekeza zure emozioei buruz
hitz egitea? Zerk erraztuko luke?

IV. kapitulua – Argi eta garbi hitz egiten

29

© (1-2) “NI” ESATEA
HELBURUA:

Emozioen eta pentsamenduen erantzukizuna “ni”
izenordaina erabiltzen adieraztea.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

“Ni esatea”ri buruzko gidoien bi kopia.

OHARRA:

Norberaren ekintzen eta erabakien ardura hartzeko
pausu garrantzitsu bat norberaren emozioen eta
pentsamenduen erantzukizuna onartzea da. Gizakiok
gehiegitan hitz egiten dugu bigarren edota hirugarren
pertsonan. “Amorratu egiten nauzu” edo “jende guztia
nazkatuta dago kafetegiko janariarekin” bezalako
esaldiak eredu tipikoak dira hitz egiten duenaren
erantzukizuna beste pertsona batengana pasatzeko.
“Haserretzen ari naiz” edo “ez zait kafetegiko janaria
gustatzen” bezalako esaldiak, berriz, erantzukizuna
agertzen duten esaldi zuzenak dira.
Segur aski, ikasleek “ni” esaten ikasteko modurik
argiena helduen eredua kopiatzea da. Irakasleak bere
emozioak
lehenengo
pertsonan
hitz
eginez
komunikatzeko egin dezakeen ahaleginak oso adibide
adierazgarria emango die ikasleei.
Ondorengo ikasgaiek ikasleei beren emozioen jabe
izatera lagunduko diete, orokorkerietan erori gabe.
Ikasgaia eragingarria izan dadin, irakasleak ikasturte
osoan errepikatu eta proposatu behar du ikasleek beren
mezuak argi ditzatela. Adibidez: klaseko eztabaida
batean “inork ez du ulertzen arau zital hau” esaten duen
ikasleari “nork ez du ulertzen?” galdetuko zaio.
“Matematikako liburu hau zailegia da” esaten duen
ikasleari hau galdetuko zaio: “esan nahi duzu ez duzula
oso ondo ulertzen kapitulu hau?” edo “norbaitek
kapitulu horrekin laguntzea gustatuko litzaizuke?”
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1) Taldeari azaldu jendeak berari buruz edo bere
emozioei buruz hitz egiten duenean, sarritan, bere
burua gorde eta beste pertsona bati buruz hitz egiten
duela. Adibidez: “jende guztiak uste du...” esaten dute
“ez zait gustatzen” esan beharrean, edo “sentiarazten
didazu” esaten dute “sentitzen dut” esan beharrean.
2) Taldeari eskatu arretaz entzuteko boluntarioek
interpretatuko duten elkarrizketa (hauek aldez aurretik
prestatzeko denbora izango dute). Hori bukatutakoan,
ikasleei galdetu zer esan nahi zuen bigarren
pertsonaiak. Boluntario bat aukeratu elkarrizketako
baieztapena “ni” hitzarekin hasiz errepika dezan.
Adibidez:
A. Etxerako lan ipini dizkizuten zatiketa luze horiek
egitea gustatuko litzaidake.
B. Inork ez ditu ariketa hauek ulertzen. Zailegiak dira.
Inork ezin izango ditu egin.
A. Ariketa hori ulertzen ez duzula esan nahi duzu?
B. Bai. Ez dut ariketa hori ulertzen eta laguntza behar
dut egin ahal izateko.
3) Ikasleekin eztabaidatu:
• Nola laguntzen dizu zeure buruari edo zure emozioei
buruz hitz egiteak?
• Noiz suertatzen zaizu nekezen zure emozioei buruz
hitz egitea? eta nola sentitzen zara momentu
horietan?
• Zer gerta daiteke besteen sentimenduei buruz hitz
egiten baduzu zure emozioak eta premiak adierazi
beharrean?
• Norbaitek ez badu bere emozioei buruz argi eta
garbi hitz egiten, zer egin dezakezu bere egoera
hobeto ulertzeko?
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“NI” ESATEA
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ELKARRIZKETAK

#1. ELKARRIZKETA
A. Zer gertatzen ari da mahai honetan?
B. Esan iezaiozu Iñakiri ez jotzeko gehiago. Beti ibiltzen da
gustuko ez ditudan gauzak egiten.
#2. ELKARRIZKETA
A. Entzun dut gaur ez duzula bazkaria bukatu, egia al da?
B. Inori ez zaizkio tomateak gustatzen. Zergatik jarraituko ote
dute jantokikoek tomateak ipintzen?
#3. ELKARRIZKETA
A. Konturatu naiz ez duzula parte hartu irakurketa eskoletan.
Ondo al zaude?
B. Zera gertatzen da: ondo ez dakizunean ozenki irakurtzen
lotsatu egiten zara.
#4. ELKARRIZKETA
A. Arazoren bat izan al duzu entrenatzailearekin?
B. Jende guztiak pentsatzen du ez dela bidezkoa.
#5. ELKARRIZKETA
A. Gaur goizean, nola hasi da borroka?
B. Mutil horrek beti haserretzen nau. Kokoteraino nago!
#6. ELKARRIZKETA
A. Kezkatuta zaudela ematen du.
B. Haserretu egiten nauzu jendearekin ez zarelako bidezkoa
izaten.
#7. ELKARRIZKETA
A. Jakin nahiko nuke zergatik ez duzun klaseko ordezkaria izan
nahi aurten.
B. Ordezkaria izateak larritu egiten nau.
#8. ELKARRIZKETA
A. Zer gustatuko litzaizuke egitea gure jaian?
B. Batzuei jolastea gustatzen zaie.
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*© (1-2) “ZUK ...-NEAN” I
BETEKIZUNA:

Ni-Mezuak.

HELBURUA:

Iraindu eta errua leporatu gabe, jokabidea deskribatzea.

IRAUPENA:

10 minutu irudi bakoitzeko.

MATERIALAK:

Gatazkei buruzko hiru marrazki: “Konpartitu gabe”,
“Iraintzen” eta “Agintzen”.

PROZEDURA:

1) Taldearekin laburki berrikusi Ni-Mezu baten egitura.
“Zuk .......-nean ....... sentitzen naiz, eta ....... nahi dut”
2) Puntu hauek berrikusi: “zuk ...-nean” atala oso
garrantzitsua da Ni-Mezu batean, beste pertsonari bere
jarrera dela-eta zer ez zaizun gustatu komunikatzen
baitiozu. Norbaitek ez badu atal hau ulertzen, ezin
izango du jakin zer gustatuko litzaizukeen aldatzea.
3) Marrazkietako bat aukeratu eta ikasleei galdetu:
• Zer gertatzen ari da marrazkian?
• Nola sentituko zinateke #1. pertsona izango bazina?
eta #2.a izango bazina?
4) Boluntario bati eska iezaiozu #1. pertsona izateko
eta zehatz-mehatz azal dezala beste pertsonak zer esan
edo egin dion haserretzeko. Irainik edo akusaziorik
erabili gabe, hau da, esaldiaren hasieran “zuk ...-nean”
esanez (Ni-Mezu batekin) egin beharko du.
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5) Besteei galdetu nola sentituko liratekeen norbaitek
horrela esango balie zerbait. Gauzak horrela esatea
lagungarria da ala ez?
6) Guztien artean esandakoa ez bada lagungarria, beste
ikasle bati eskatu “zuk...-nean” erako esaldi bat
egiteko. Prozesu hau irudietan agertzen diren
pertsonaia guztiekin errepika daiteke.
7) Beste irudi bat aukeratu eta prozedura errepikatu.
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# 2. irudia
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© (3-6) “ZUK ...-NEAN” II
BETEKIZUNA:

Ni-Mezuak.

HELBURUA:

Jokabidea zehazki eta objektiboki deskribatzea.

IRAUPENA:

20 minutu etxerako lanetarako eta ondorengo egunetan
15 minutuko bi eztabaida.

MATERIALAK:

Ikasle bakoitzarentzat “Zuk ...-nean” hiru lan orri.

PROZEDURA:

1) Taldearekin laburki berrikusi Ni-Mezu baten egitura.
“Zuk .......-nean ....... sentitzen naiz, eta ....... nahi dut”
2) Puntu hauek berrikusi: “zuk ...-nean” atala oso
garrantzitsua da Ni-Mezu batean, beste pertsonari bere
jarrera dela-eta zer ez zaizun gustatu edo zerk haserretu
zaituen komunikatzen baitiozu. Norbaitek ez badu atal
hau ulertzen, beste pertsonak ezin izango du jakin zer
gustatuko litzaizukeen aldatzea. Kasu horretan NiMezua oso eragingarria izango litzateke.
3) “Zuk ...-nean” ondorengo esaldiak banan-banan
irakurri. Bakoitza bukatzean, taldearekin eztabaidatu:
nola sentituko lirateke norbaitek horrelako zerbait
esango balie?, zer falta da esaldian? zer alda dezakegu
“zuk ...-nean” esaldiak jokabideari buruzko informazio
objektiboagoa eman dezan?
Adibidez:
“Nire arrebarekin hain zakarra izan zinenean...”
(hizlaria beste pertsona epaitzen ari da).
“Zuk apropos bultza egin zenidanean...” (hizlariak
baieztatzen du beste pertsonak apropos egin zuela).
“Zu nire gauzak apurtzen ari zarenean, beti...” (segur
aski hizlaria egoera handiagotzen ari da).
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4) Hiru lan orriak banatu ikasle guztiei eta etxean bete
ditzatela eskatu. Azal ezazu lan orri bakoitzarekin
honakoak jarraitu behar dituztela:
• Orriaren goiko aldean agertzen den gatazka egoera
irakurri.
• Azpian idatzita dauden “zuk ...-nean” esaldiak
irakurri.
• Esaldi bakoitzean idatzi lagungarria izan denentz eta
laburki azaldu zergatik.
• Kasu horretan “zuk ...-nean” beste esaldi bat
egokiagoa izango litzatekeela uste badu, orriaren
azpiko aldean idatzi.
5) Hurrengo egunean, klasean, lan orri guztiak
eztabaidatu. Ikasleek beren jarrerak lan orrian idatzita
ikustean duten erreakzionatzeko moduan zentratu.
Denboratxo bat eman erantzuteko modu hobeak
proposa ditzaten.
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“Zuk ...-nean”
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#1. lan orria

Lagun bati gehien gustatzen zaizun komikia utzi diozu eta itzuli dizunean,
lehenengo orria apurtuta dagoela ikusi duzu.
Zuk hau esaten duzu:

Zuk nire
zaintzen
dituzunean...

gauzak
ez

Zuk nire gauzak
apropos
galtzen
dituzunean...

Zuk gehien gustatzen
zaidan
komikia
urratuta
itzultzen
didazunean...

Zuk gehien gustatzen
zaidan komikia guztiz
apurtuta
itzultzen
didazunean...

Bururatzen
zaizun
esaldi bat edo bi idatzi

Lagungarria suertatu zaizu? Norbaitek hori esango
Bai
Ez
balizu,
zer
irudituko
litzaizuke? zergatik?
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#2. lan orria

Jon eta zu askotan ibiltzen zarete barrenean (galtzen duena kanpoan geratzen da)
jolastorduan. Baina zuk sentitzen duzu Jonek gehiegi eztabaidatzen duela oihu
egiten dioten bakoitzean eta jarrera horretaz nekatzen hasita zaude. Oraingoan
Joni oihu egin diotenean eta eztabaidatzen hasi denean...
Zuk hau esaten duzu:

Zu zorrotza zarenean
eta ez duzunean jolasa
utzi nahi...

Hain leloa zarenean
eta kanpoan zaudela
ez duzunean ikusten...

Zuk jolasa apropos
gerarazten duzunean...

Bururatzen
zaizun
esaldi bat edo bi idatzi

Lagungarria suertatu zaizu? Norbaitek hori esango
Bai
Ez
balizu,
zer
irudituko
litzaizuke? zergatik?
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“Zuk ...-nean”
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#3. lan orria

Ikasle asko jolastorduan korrika doaz iturrira. Norbaitek bultza egin dizu eta
ilaratik atera zaitu.
Zuk hau esaten duzu:

Ni
edateko
zain
nagoela zuk bultza
egin
eta
ilaratik
ateratzen nauzunean...

Zuk apropos bultz
egiten didazunean...

Edan nahi dudan
bakoitzean zu hain
oldarkorra zarenean...

Txerri bat zarenean...

Bururatzen
zaizun
esaldi bat edo bi idatzi

Lagungarria suertatu zaizu? Norbaitek hori esango
Bai
Ez
balizu,
zer
irudituko
litzaizuke? zergatik?

42

IV. kapitulua – Argi eta garbi hitz egiten

© (3-6) “...-LAKO”
BETEKIZUNA:

Ni-Mezua.

HELBURUA:

Beste pertsona batek egindako edo esandako zerbaitek
haiengan nolako eragina izan duen deskribatzen
praktikatzea.

IRAUPENA:

30-40 minutu.

MATERIALAK:

“...-lako” hiru lan orriak ikasle bakoitzarentzat.

PROZEDURA:

1) Taldearekin laburki berrikusi Ni-Mezu baten egitura.
“Zuk .......-nean ....... sentitzen naiz, eta ....... nahi dut”
2) Taldearekin honako ideia hauek eztabaidatu: NiMezuaren atal garrantzitsu bat “...-lako” atala da.
Horren bidez, beste pertsonari jakinarazten diozu bere
jarrerak nolako eragina izan duen zugan. Horrela, beste
pertsona jarrera aldatzeak duen garrantziaz jabetuko da.
Ni-Mezuetako “...-lako” ataleko ondoko esaldiak
irakurri eta ikasleekin mezua aldatzeko beste modu
eragingarriago batzuei buruz hitz egin.
• “... gogaitu egiten nauelako...” (orokorregia, ez du
azaltzen hizlariarengan benetan duen eragina).
• “... zekena zarelako...” (beste pertsona epaitzen du).
• “... jada ezin dudalako zure laguna izan...”
(hizlariarengan duen eragina handiagotzen du).
3) Lehenengo gatazka egoera banatu, #1. lan orria, eta
ikasleei bete dezatela eskatu. Azal iezaiezu zer egin
behar duten:
• Orriaren goiko aldean dagoen gatazka egoera
irakurri.
• Azpian idatzita dauden “...-lako” esaldiak irakurri.
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• Esaldi bakoitzarekin zer sentituko luketen idatzi
beharko dute, norbaitek horrelakoren bat esango
balie.
• Esaldi bakoitzarekin idatzi behar du esaldi hori
lagungarria izan denentz eta horren arrazoia.
• “...-lako” esaldi batekin pentsatzen badute, hobeto.
Orrialdearen beheko partean idatzi.
4) Taldearekin eztabaidatu ea esaldietako erantzunak
egokiak edo desegokiak iruditzen zaizkien.
5) Geratzen diren lan orriak bete eta ikasleei eskatu
bete ditzatela.
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#1. lan orria

Lagunari hiru aldiz utzi dizkiozu koloreetako arkatzak eta itzultzen dizkizun
bakoitzean bat falta da. Horrek zuregan duen eragina esatea erabaki duzu.
Zuk esan diozu: “haserre sentitzen naiz zuri arkatzak utzi eta zuk itzultzen ez
dizkidazunean...”
Lagungarria suertatu zaizu? Norbaitek hori esango
Bai
Ez
balizu,
zer
irudituko
litzaizuke? zergatik?
“... beti apurtzen
dizkidazulako
koloreetako
arkatzak.”

“... ez zenukeelako
ezer eskatu behar ez
badituzu itzuliko.”

“... ezin ditudalako
etxerako lanak egin
koloreetako
arkatz
guztiak ez baditut.”

Bururatzen
zaizun
esaldi bat edo bi idatzi
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“...-lako”
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#2. lan orria

Goizean jaiki zara katilukada bat zereal gosaltzeko prest eta ikusi duzu zure
anaiak esne guztia edan duela. Horrek zuregan duen eragina esatea erabaki duzu.
Zuk esan diozu: “frustraturik sentitzen naiz zuk esne guztia hartzen duzunean”
Lagungarria suertatu zaizu? Norbaitek hori esango
Bai
Ez
balizu,
zer
irudituko
litzaizuke? zergatik?
“...benetan
nahi
nuelako
zerealak
gosaldu eta orain ezin
dudalako.”

“...
beti
jaten
dituzulako nik nahi
ditudan
gauza
guztiak.”

“... gaiztoa zarelako
esne
guztia
edateagatik.”

Bururatzen
zaizun
esaldi bat edo bi idatzi
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#3. lan orria

Klaseko batek beti egiten du barre zure orrazkera dela eta. Horrek zuregan duen
eragina esatea erabaki duzu.
Zuk esan diozu: “oso txarto sentitzen naiz nire orrazkeragatik barre egiten
duzunean...”
Lagungarria suertatu zaizu? Norbaitek hori esango
Bai
Ez
balizu,
zer
irudituko
litzaizuke? zergatik?
“... ziztrina zarelako
beste pertsona bati
buruz horrela hitz
eginez.”

“... zure orrazkera ere
ez
delako
oso
atsegina.”

“... beranduegi delako
aldatzeko eta gero eta
deserosoago sentitzen
naizelako.”

Bururatzen
zaizun
esaldi bat edo bi idatzi
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© (3-6) “IRLA HUTSA”
HELBURUA:

Egoera zail
praktikatzea.

batean

Ni-Mezu

bat

nola

eman

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Ikasle bakoitzarentzat “Irla Hutsa” lan orriaren kopia
bat (hiru daude: bat, irakaslearentzat, beste bat lagun
min batentzat, eta hirugarrena, gurasoentzat).

PROZEDURA:

1) Taldearekin laburki berrikusi Ni-Mezu baten egitura.
“Zuk .......-nean ....... sentitzen naiz, eta ....... nahi dut”
2) Hiru lan orriak banatu.
3) Ikasleei eskatu imajina dezatela irla huts batean utzi
dituztela irakasle batekin, lagun min batekin eta aita
edo amarekin. Eska iezaiezu egoera bakoitzeko lan orri
bat erabiltzeko.
4) Eska iezaiezu pentsatzen ari diren pertsonaren izena
dagokion lekuan idazteko.
5) Galderak erantzun ditzatela eskatu.
6) Ikasleek lan orriak bete dituztenean, klasean ariketa
horren bidez ikasi dutenari buruz eztabaidatu.
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Irla hutsa

Lan orria: irakasle bat

Pentsa ezazu zein irakaslerekin bidali ahal zaituzten irla huts batera.
Zein da bere izena?

Zer da pertsona horrengan gutxien gustatuko litzaizukeena?
Zehatz ezazu. Zer egingo luke pertsona horrek?

Horrela jokatzen duenean, nola sentitzen zara?
Hitz bat baino gehiago idatzi egokiena aurkitu arte.

Zergatik sentitzen zara horrela? Arrazoia eman ezazu zure buruarekin pentsatuz,
eta ez besteekin. Zure emozioetan zentra zaitez eta jokabide horrek zuregan duen
eragina azal ezazu.

“NI” baieztapen bat idatz ezazu:
_________________________________________________________________
_____________________________________________________ sentitzen naiz
Berak ___________________________________________________________
____________________________________________________________-nean
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________-lako
Eta nahi dut _______________________________________________________
_________________________________________________________________
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Irla hutsa
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Lan orria: lagun mina

Pentsa ezazu zein lagun minekin bidali ahal zaituzten irla huts batera.
Zein da bere izena?

Zer da pertsona horrengan gutxien gustatuko litzaizukeena?
Zehatz ezazu. Zer egingo luke pertsona horrek?

Horrela jokatzen duenean, nola sentitzen zara?
Hitz bat baino gehiago idatzi egokiena aurkitu arte.

Zergatik sentitzen zara horrela? Arrazoia eman ezazu zure buruarekin pentsatuz,
eta ez besteekin. Zure emozioetan zentra zaitez eta jokabide horrek zuregan duen
eragina azal ezazu.

“NI” baieztapen bat idatz ezazu:
_________________________________________________________________
_____________________________________________________ sentitzen naiz
Berak ___________________________________________________________
____________________________________________________________-nean
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________-lako
Eta nahi dut _______________________________________________________
_________________________________________________________________
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Irla hutsa

Lan orria: aita edo ama

Pentsa ezazu zein gurasorekin (aita ala ama) bidali ahal zaituzten irla huts batera.
Zein da bere izena?

Zer da pertsona horrengan gutxien gustatuko litzaizukeena?
Zehatz ezazu. Zer egingo luke pertsona horrek?

Horrela jokatzen duenean, nola sentitzen zara?
Hitz bat baino gehiago idatzi egokiena aurkitu arte.

Zergatik sentitzen zara horrela? Arrazoia eman ezazu zure buruarekin pentsatuz,
eta ez besteekin. Zure emozioetan zentra zaitez eta jokabide horrek zuregan duen
eragina azal ezazu.

“NI” baieztapen bat idatz ezazu:
_________________________________________________________________
_____________________________________________________ sentitzen naiz
Berak ___________________________________________________________
____________________________________________________________-nean
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________-lako
Eta nahi dut _______________________________________________________
_________________________________________________________________
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*¶ (1-6) AHOTSAREN TONUA
HELBURUA:

Ahotsaren tonuak emozio desberdinak komunika
ditzakeela demostratzea.

IRAUPENA:

10-15 minutu.

MATERIALAK:

Sei ikasleko talde bakoitzarentzat:
Hiru “Emozio txartel” (txartelak prestatzeko 7x10eko
kartoi meheak erabili. Batean “haserre” idatzi, beste
batean “triste” eta bestean “pozik”).
Lehen hezkuntzako 1. eta 2. mailetarako, emozioak
agertzen dituzten aurpegiak erabili, hitzak erabili
beharrean (aurpegiak ebaki eta horiekin txartelak egin).
Txarteletan agertzen diren aurpegiek adierazten dutena
berrikusi talde osoarekin.
Esaldi adierazgarrien zerrenda. Proposamenak:
“Hau nire arkatza da.”
“Amets bat daukat nire urtebetetzerako.”
“Begira ezazu margotu dudan irudia.”
“Bera nire laguna da.”
“Larunbatean nire izebaren ezkontzara joango naiz.”
“Neuk egin nuen hori.”
“Udako oporrak ia bukatu dira.”
“Gure klasean jende guztiak hartu behar du parte.”
“Nire lanean Oso Ongi atera dut.”

PROZEDURA:

1) Ikasleak hiruko taldeetan banatu. Talde bakoitzari
gutunazal bat eman; bertan zenbait “emozio txartel” eta
“esaldi adierazgarri” bat egongo dira (esaldi bera
txartel guztientzat).
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2) Azal ezazu talde bakoitzeko ikasle batek emozio
txartel bat aterako duela gutunazaletik besteek ikusi
gabe. Gero, ikasle horrek esaldia hitzez hitz esango du,
ahots tonu egokia erabiliz, txartelaren emozioa
komunikatzeko. Taldeko beste kideak adierazitako
emozioa asmatzen saiatuko dira. Prozedura hau taldeko
ikasle guztiekin errepikatuko dugu.
3) Talde guztiei eskatu ordezkari bat aukeratzeko
esaldia klase osoaren aurrean esan dezan (taldeko
kideek ordezkariari esaldia prestatzen lagun
diezaiokete). Ikasle horrek talde txikian adierazitako
emozio bera komunikatu beharko du, eta gainerako
ikaskideek asmatu beharko dute.
4) Honako galdera hauek eztabaidatu taldearekin:
• Zein emozio izan zen identifikatzeko zailena? Eta
errazena?
• Nola erreakzionatu zenuen esaldia emozio
desberdinekin adierazi ahala aldatzen zenean?
• Nola aldatzen du ahots tonuak esandakoaren
esanahia?
• Esan dezakezu norbaitek sentitzen duena bere ahots
tonua entzuten?
• Inoiz gertatu al zaizu norbait zurekin haserretu izana
zerbait esateagatik, baina ez esan duzunagatik?
(Azal ezazu).
5) Prozedura beste esaldi adierazgarri batzuekin
errepika daiteke.
ALDAKETA (1-2):

Ikasle gazteagoentzat, ariketa hau talde osoarekin egin
(ez talde txikiekin). Esaldiak eman beharrean,
irakasleak ozenki irakurriko du.
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Ahotsaren tonua
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(emozio txartelentzako aurpegiak)
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¶ (1-6) BATEK DAKI NON ETA NOIZ
HELBURUA:

Beste pertsona batekin komunikatzen garenean
momentuak eta lekuak duten eragina esperimentatzea.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Ikasle bat aukeratu rol-joko batean zure bikotea izan
dadin.
2) Irakasleak aitaren pertsonaia egingo du eta ikasle
boluntarioak semearena. Ikasleari nahi edo behar duen
zerbaiti buruz hitz egiteko eska iezaiozu. (Adibidez:
jostailu bereziren bat, bizikleta bat... erosi nahi du.)
Aitak oso pertsona kezkatua eman behar du, berehala
izango duen batzar baterako paperak bilatzen ari baita.
Ikasleak hitz egiten dizun bitartean, honako hau egin:
paperak modu urdurian bilatu, gela osoan zehar mugi
zaitez, erlojua begiratu eta begien harremana saihestu.
Ahal duzunean, modu desegokian erantzun ikaslearen
hitzak testuingurutik kanpo erabiliz. Horrela jarraitu
bat edo bi minutuz.
3) Honako galdera hauek eztabaidatu taldearekin:
•
•
•
•
•
•

Zer gertatu da?
Nola sentitu da semea?
Lortu al du semeak nahi zuena?
Zerk eragin du aitaren arreta zaila izatea?
Zerk erraztuko luke arreta?
Noiz da momentu ona norbaitekin arazo bati buruz
hitz egiteko? Eta noiz da momentu txarra?

4) Ikasleekin honako kontzeptu hauek berrikusi:
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“Norbaitekin arazo bati buruz hitz egin nahi dugunean,
aukeratutako tokia eta lekua esango duguna bezain
garrantzitsuak dira. Mezurik onenari ere ez lioke
arretarik ipiniko entzuleak guri entzuteko oso lanpetuta
baldin badago, edo denborarik ez badago, edo
entzuteko gehiegi badago, edo entzuteko zarata handia
badago. Batzuetan lagungarria da honakoa galdetzea:
“zein da momentu ona zurekin hitz egin ahal izateko?”
edo “hain zarata handia ez dagoen beste toki batera
joango gara?”
5) Ikasleei galdetu ea gertatu zaien inoiz norbaitekin
hitz egiten saiatu eta pertsona hori oso lanpetuta
egotea. Ondoko galdera hauek eztabaidatu:
• Zer gertatu zen?
• Nahi zenuena lortu al zenuen?
• Posible zen beste momentu egokiagoren bat
bilatzea?
• Zer egingo zenukeen beste momentu egokiago bat
bilatzeko?
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¶ (4-6) IZAKI EZAUGARRIAK
HELBURUA:

Komunikazio estilo desberdinak esperimentatzea.
Estilo horiek pertsonen arteko interakzioan nolako
eragina duten ikustea.

IRAUPENA:

30-40 minutu inguruko bi tarte.

MATERIALAK:

“Planetak” laneko bost lan orriak.
Koloreetako errotuladoreak edo arkatzak.

PROZEDURA:

#1. TARTEA
1) Ikasleekin “komunikazio estiloak” hitzaren esanahia
honela eztabaidatu:
“Jendeari entzuten diogunean, esaten dituzten hitzak
zaintzen ditugu, baina baita horiek nola esaten dituzten
ere. Batzuek altuegi hitz egiten dute, beste batzuek,
berriz, oso leunki; batzuek eskuak mugitzen dituzte eta
beste batzuk geldi egoten dira. Pertsona bakoitzak hitz
egiteko modu desberdina du eta horri deitzen zaio
“komunikazio estiloa”. Bi pertsonek oso komunikazio
estilo desberdinak baldin badituzte, batek bestea
ulertzeko arazoak izango ditu, biek hizkuntza bera
egiten badute ere.”
2) Ikasleei azaldu taldeka egingo dutela lan eta talde
bakoitza irudimenezko planeta bat izango dela. Planeta
bakoitzean bizi direnek komunikazio estilo berezia
dute.
3) Ikasleak bost taldetan banatu eta talde bakoitzari
“planeta” lan orriaren kopia bat eman.
4) Talde bakoitzarekin planetako biztanleen
deskribapena berrikusi. Izakien jokoaren nondik
norakoak ulertzen dituztela ziurtatu (posible baldin
bada, haien artean bere planetako komunikazio estiloa
erabiliz hitz egin behar dute. Hau guztia talde batek
bestea entzun gabe egin beharko litzateke.)
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5) Talde bakoitzari eskatu bere planetari buruzko lan
orriaren galderak erantzuteko eta bertako izakien irudi
bat egiteko. Bost irudiak batu, ez lan orriak, eta talde
osoaren aurrean ipini.
6) Azal ezazu hurrengo eskolan planeten arteko bisitak
egingo dituzuela eta planeta bakoitzeko izakiek beste
planetak bisitatuko dituztela elkar ezagutzeko. Ikasleek
EZIN izango dute euren planetei buruz hitz egin beste
planeta batzuetako biztanleekin, ezta bertan bizi diren
izakiei buruz.

#2. TARTEA
7) Ikasleei eskatu bakoitza bere taldearekin ipintzeko.
Laburki berrikusi talde bakoitzarekin planeta horretako
izakiek erabiltzen duten komunikazio estiloa.
8) #1. planetako bi ikasle eta #2. planetako beste bi
aukeratu. Klasearen aurrean ipiniko dira eta beste
planetakoekin elkarrizketa bat izan behar dute. Bikote
bakoitzak beste bikotearen lan orriko 1. 3. eta 4.
galderetako erantzunak asmatu beharko ditu. (Zein da
zure planetaren izena? zein eguraldi dago zure
planetan? zer jaten duzu?).
(Oharra: elkarrizketan, ikasleek planeta horretako
izakien komunikazio estiloa erabili behar dute.
Adibidez: #1. planetako ikasleek leunki hitz egin
beharko dute eta #2. planetako ikasleengandik hurbil
ipintzen saiatu behar dira, baina hauek urruntzen
saiatuko dira.)
9) Minutu gutxi batzuk pasatutakoan, dinamika eten
taldearekin honako galdera hauek eztabaidatzeko:
• Zer gertatu da?
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• Nola deskribatuko zenuke izaki bakoitzaren
komunikazio estiloa?
• Zerk egin du izakien arteko komunikazioa zaila
izatea? Zerk erraztu du?
10) 8. eta 9. pausuak denbora agortu arte errepikatu.
Izaki bikoteak honela aukeratu:
#1. planeta eta #2. planeta
#3. planeta eta #5. planeta
#4. planeta eta #5. planeta
#2. planeta eta #3. planeta
#1. planeta eta #4. planeta
11) Taldearekin eztabaidatu ondorengo galderak:
• Zeintzuk dira erabiltzen ditugun komunikazio estilo
batzuk? Ba al dago desberdintasunik jendea
komunikatzen den moduen artean?
• Zein eragin du gure komunikazio estiloak beste
pertsona batzuekin ditugun elkarrizketetan?
• Jendeak komunikazio estilo desberdinak baditu, zer
egin dezake batekin edo beste batekin hitz egitea
errazteko?
• Izan al duzu inoiz arazorik zurea ez bezalako
komunikazio estiloa duen beste pertsona batekin
komunikatzeko? Zer gertatu zen?
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#1. Planeta
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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 ondoko galdera hauek erantzuteko:
1. Zein da zure planetaren izena?

2. Nolakoak dira izakiak? (Izakiaren marrazki bat egin beste orri batean.)

3. Nolakoa da eguraldia zuen planetan?

4. Zer jaten dute zure planetakoek?

5. Zer da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik onena?

6. Zer da izakien komunikazio estiloaren alderdirik txarrena?
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#2. Planeta

Lan orria

Zure planetako izakiek esaten duten hitz guztiak eskuen eta besoen
mugimendu handiekin laguntzen dituzte. Hori egiteko nahikoa toki izan
dezaten, haiekin hitz egiten dagoen pertsonarengandik urrun ipintzen dira
(bizpahiru metro).
Taldeka lan egin ondoko galdera hauek erantzuteko:
1. Zein da zure planetaren izena?

2. Nolakoak dira izakiak? (Izakiaren marrazki bat egin beste orri batean.)

3. Nolakoa da eguraldia zuen planetan?

4. Zer jaten dute zure planetakoek?

5. Zer da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik onena?

6. Zer da izakien komunikazio estiloaren alderdirik txarrena?
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#3. Planeta
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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 ondoko galdera hauek erantzuteko:
1. Zein da zure planetaren izena?

2. Nolakoak dira izakiak? (Izakiaren marrazki bat egin beste orri batean.)

3. Nolakoa da eguraldia zuen planetan?

4. Zer jaten dute zure planetakoek?

5. Zer da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik onena?

6. Zer da izakien komunikazio estiloaren alderdirik 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, beste
sexuko pertsonak bakarrik entzun ditzakete. Sexu bereko norbait haiekin
hitz egiten saiatzen bada, aurpegia bueltatu eta beste sexuko norbaiti
eskatzen diote jakinaraztea.
Taldeka lan egin ondoko galdera hauek erantzuteko:
1. Zein da zure planetaren izena?

2. Nolakoak dira izakiak? (Izakiaren marrazki bat egin beste orri batean.)

3. Nolakoa da eguraldia zuen planetan?

4. Zer jaten dute zure planetakoek?

5. Zer da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik onena?

6. Zer da izakien komunikazio estiloaren alderdirik txarrena?
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#5. Planeta

63

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 ondoko galdera hauek erantzuteko:
1. Zein da zure planetaren izena?

2. Nolakoak dira izakiak? (Izakiaren marrazki bat egin beste orri batean.)

3. Nolakoa da eguraldia zuen planetan?

4. Zer jaten dute zure planetakoek?

5. Zer da zure planetako izakien komunikazio estiloaren alderik onena?

6. Zer da izakien komunikazio estiloaren alderdirik txarrena?
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V. KAPITULUA
BESTEEI ENTZUTEN

5.1 Sarrera
Aurreko kapituluan, ikasleek euren kezkak “Ni-Mezu” argietara itzultzen ikasi
zuten. Pertsonen arteko gatazka bat ebazteko orduan argi eta garbi hitz egiteko
trebetasunek bidea zail badezakete ere, “Ni-Mezuak” ez dira baliagarriak beste
pertsonak ez baditu entzuten eta gatazkan inplikatutako beste pertsonak ulertzen
ez baditu. Beraz, entzuteko trebetasuna ere garrantzitsua da gatazkaren
ebazpenean.

5.2 Zertarako entzun?
Gatazka bat ebaztean lagun dezaketen entzuteko bi arrazoirik onenak honako
hauek dira:
Lehenengoa: informazioa lortzeko, entzuteak informazioa ematen digu.
Lehenengo kapituluan “Gatazka gure bizitzetan” izenekoan, gaiari buruz hitz
egin dugunean, esan dugu gatazkan inplikatutako pertsonak irabazle izan
daitezkeela konpon daitekeen elkarren arteko arazo baten moduan ikusten
bazuten gatazka (irabazi ala galdu beharreko borroka baten moduan ikusi
beharrean). Hala ere, bien arteko arazoa zehazteko, ezinbestekoa da beste
pertsonak egoera nola ikusten duen eta horrekiko nola sentitzen den ulertzea.
Informazio hori ez badugu, ezinezkoa izango da bide errealera hurbilduko diren
eta emaitza ona emango duten konponbideak arakatzea. Ondo entzuteak arazoa
ondo ulertzeko behar dugun informazioa emango digu.
Bigarrena: haserrea baretzea, entzuteak haserrea eta etsaitasuna baretzen ditu.
3. kapituluan, “Emozioak ulertzen”, dagoeneko aipatu dugu gatazkak bi alderdi
dituela: pertsonen arteko desadostasuna sorrarazten duten arazoak eta hortik
sortzen diren sentimenduak. Haserrea eta etsaitasunaren erdian, zail suerta
daiteke erabakitzea bi pertsona banatzen dituzten arazoei buruz nor hasiko den
hitz egiten. Baina pertsona bakoitzaren sentimenduak entzun eta onartu ondoren,
haserrea gutxitzen da eta elkarren arteko arazoa zehaztu eta konpontzeko
lanarekin jarrai dezakete.
Segur aski guztiok gogora dezakegu entzun nahi ez genuen zerbait esan eta
gaizki sentitu ginen momenturen bat; alabaina, orduan berria eman zigun
pertsonari eskerrak eman genizkion gure etsipena begirunez entzun zuelako.
Entzutea haserrea kentzeko eta arazoaren konponbidean beste pertsona
konprometitzeko modu ezin hobea da.
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5.3 Entzuteko lana
Sarritan pertsonek pentsatzen dute entzutea erraza dela eta horretarako ez dela
ahalegin berezirik behar. Baina Community Board egitarauaren lanean aurkitu
dute komunikazioaren alderdien artean entzutea dela ikasten zailenetako bat.
Zurrumurru bat jasan duen edozeinek berehala ikasten du informazio atal bat
zenbait aldiz entzun eta errepikatu ondoren desitxuratu egiten dela. Ondo
entzuteko ahalegina ez badugu egiten, erraza da entzuten duguna egoerari buruz
dugun ikuspegira egokitzeko aldatzea. Zenbait profesionalek, besteak beste
psikoterapeutek, urteak ematen dituzte zehaztasunez eta sakontasunez entzuten
ikasten.
Ondo entzutea are zailagoa da gatazka egoeretan, gatazkak bestea esaten ari den
horretan arreta zentratzea nekezago egiten duten sentimenduak sorrarazten
baititu. Haserre edo suminaren erdian, entzulerik lasaienak ere beste pertsonaren
kezkak entzuteko gaitasuna gal dezake. Pertsona biek pentsatzen baldin badute
bietako batek bakarrik irabaz dezakeela bere arrazoiekin, biak saiatuko dira
kritikatzen eta bestea bere arrazoiekin konbentzitzen irabazteko asmoz. Hori
gertatzen denean, ez dira ez bataren ez bestearen kezkak onartzen edo aintzat
hartzen, eta, ondorioz, haserre edo frustrazio maila handiagoa izango da. Aldi
berean, ez dute elkarri buruz ezer ikasten eta ez dago gatazka ebazteko
konponbide sortzaile bat oinarritzeko inolako informazio berririk.
Horrela, entzuteko orduan bada alderdi garrantzitsu bat: zintzotasun jarrera. Une
batez beste pertsonaren tokian ipintzea jarrera ona da, hartara, zer esaten ari den
jakingo dugu eta zer sentitzen ari den ulertzen saia gaitezke. Hasiera batean oso
zaila da hori; sarritan epaituta edo salatuta sentitzen bagara, berehala etengo
diogu hitz egiten ari denari kontatzen ari den istorioari buruzko gure ikuspuntua
edo iritzia emateko. Baina praktikarekin, argiago ikusiko ditugu entzutearen
etekinak eta errazago suertatuko zaigu gure sentimenduak une batez alde batera
uztea beste pertsonaren tokian ipintzeko. Pertsona biek gatazken ebazpenaren
prozesua erabiltzea erabakitzen badute (honi buruz 6. kapituluan hitz egingo
dugu), entzuteari esker askoz errazagoa izango da, biak ziur egongo baitira
besteak bere kezkak entzuteko denbora bat hartuko duela.

5.4 Entzute aktiboa
Igorlearenganako zintzotasun eta pazientzia jarrera izatea haserrea gutxitzea
lortzeko bidea da, baita informazio berria agertzeko aukera ere. Alabaina, badira
ere entzuleak igorleari jarrera hori komunikatzeko egin ditzakeen gauza
zehatzak; jarrera horri “entzute aktiboa” deritzogu. Entzute aktiboa igorleari
erantzuteko modu bat da, eta inplikatzen du entzulea saiatzen dela igorlea esaten,
sentitzen eta egiten ari dena ulertzen. Horrek honakoa erakusten digu:
komunikazioa ez da banakako prozesua eta esaten den hori entzutea eta ulertzea
merezi du.
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Elkarrizketa arrunt batean, sarritan kentzen dugu arreta igorlearengandik geure
buruan zentratzeko, batzuetan gure esperientzian oinarritutako sentimenduak eta
arazoak planteatuz eta, beste batzuetan, aholkuak emanez edota iradokizunak
eginez. Hala eta guztiz ere, entzute aktiboak behin eta berriz eskatzen digu geure
barne erreakzioak alde batera utzi eta arreta igorlearengan ipintzeko. Hori askoz
errazagoa da enpatizatzen saiatzen bagara, hau da, beste pertsonaren tokian
ipintzen eta nola sentitzen den imajinatzen saiatzen bagara.
Neurri berean, lagungarria da igorleari jakinaraztea esan duena entzun dugula.
Gehienok pentsatu gabe egiten dugu hori. Begien bidezko harremana mantentzen
dugu eta burua noizean behin baietz esanez mugitzen dugu igorleari hor gaudela
jakinarazteko.

5.5 Errepikatuz
Entzute aktiboak tekniken esparru zabala eskaintzen digu igorleari entzuten ari
garela jakinarazteko. Errazenetako eta eraginkorrenetako bat hartzaileak bere
hitzekin igorleak adierazitako pentsamendu, ideia edo sentimendu nagusiak
errepikatzea da. Adibidez: “orduan, zuk arazoa honela ikusten duzu” edo “orduan
esaten ari zara ni naizela...” edo “suposatzen dut sentitzen zarela...”.
Errepikatzeak igorleari entzuten ari garela jakitea errazten dio, baina baita gaizki
ulertu den alderdiren bat zuzendu ahal izatea ere.

5.6 Ez-hitzezko erantzunak
Era berean, igorleari gure interesa agertzeko ez-hitzezko teknikak ere erabil
daitezke. Adibidez, jarrera zabala mantentzen dugula ziurtatzea: igorlearengana
makur gaitezke urrundu beharrean; edo besoak aurrean ez gurutzatzea, horrek
igorlea ez dugula onartzen adierazten baitu. Saihets ditzakegu ere bekoskoa
tximurtzea, keinuak eta igorlearen arreta urrun dezaketen edota gaitzespena
adieraz dezaketen bestelako adierazpenak.

5.7 Entzute aktiboaren jarraibideak
Entzute aktiboaren lana honako jarraibide hauetan labur daiteke:
1. Beste pertsonaren tokian ipintzea zer esaten ari den eta nola sentitzen den
ulertzeko.
2. Ez-hitzezko erantzunen bidez arreta eta ulermena agertzea:
• Ahotsaren tonua
• Aurpegiaren adierazpenak
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• Keinuak
• Begien bidezko harremana
• Jarrera
3. Pentsamendu eta sentimendu garrantzitsu gehienak errepikatzea.
4. Ez etetea, ez eskaintzea aholkurik edota iradokizunik. Ez planteatzea
norberaren esperientziako antzerako sentimenduak eta arazoak.

5.8 Ikasleei entzuten ikasten lagunduz
Ondoren datozen jardueretan, ikasleek arretaz entzuteak duen garrantzia ikasiko
dute. Entzuteko orduan dauden jarrera onak eta txarrak bereizten ikasiko dute,
baita entzute ona osatzen duten jarrerak identifikatzen ere. Azkenik, entzute
aktiboaren trebetasunak praktikatzeko eta gatazka egoeretan etekinak
esperimentatzeko aukera izango dute.

LAUGARREN KAPITULUAREN JARDUERAK
“Gako” jarduera bakoitza ( ikurra dutenak) dagozkion jarduera “osagarri”ekin (©
ikurra dutenak) batera dago. Gako jarduerak ikasleek oinarrizko kontzeptuak
menperatzen dituztela ziurtatzeko gomendatuta daude. Jarduera osagarriak,
berriz, aukerakoak dira eta trebetasunen praktika emateko edota kontzeptu bati
buruzko ulermena indartzeko erabil daitezke. Jarduera bakoitzak aurkezteko
beharrezko izango dituzun ariketa guztien, lan orrien, inprimakien eta irakurgaien
kopia bat dakar. * ikurrak adierazten du jarduera horrek gainera irudiak dituela,
bereziki erabilgarriak ikaslerik gazteenekin.
¶ (2-6) Zergatik den garrantzitsua entzutea
Entzule onak izateko arrazoiak identifikatzea.
¶ (1-6) Zooan bilduko gara
Ondo entzutea zaila izan daitekeela erakustea.
¶ (4-6) Lapurretaren txostena
Ondo entzutea zaila izan daitekeela erakustea.
© (3-6) Txokolatezko krema eta mermelada
Norabide bakarreko komunikazioaren zailtasuna esperimentatzea eta entzutearen
garrantzian sakontzea.
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¶ (1-6) Entzute aberatsa eta pobrea
Entzutean jokaera onak eta txarrak identifikatzea.
¶ (2-6) Entzute aktiboa
Entzute aktiborako jarraibideak erabiltzea
*¶ (1-6) Sentimenduen ez-hitzezko komunikazioa
Modu ez-hitzezkoan adierazten diren sentimenduak ezagutzea eta identifikatzea.
© (4-6) Film mutua
Ez-hitzezko komunikazioan sentsibilitatea garatzea.
© (2-6) Kepa eta otsoa
Ez-hitzezko testuinguru batean entzute trebetasunak areagotzea.
¶ (2-6) Beste pertsona baten oinetakoekin ibiltzen
Enpatia kontzeptua aztertzea jarduera bera bi ikuspuntu desberdinetik
esperimentatuz.
¶ (1-6) Zer esan dut?
Beste pertsonak esan duena errepikatzea.
© (3-6) Dirua gastatzea
Beste pertsonak esan duena errepikatzea.
¶ (1-6) Sentimenduak entzuten
Igorlearen sentimenduak identifikatzea.
*¶ (1-6) Sentimenduen aurpegiak
Baieztapenen atzean dauden sentimenduak identifikatzea.
Sentimendu desberdinen artean bereiztea.
Pertsona desberdinek egoera beraren aurrean sentimendu desberdinak izan
ditzaketela onartzea.
¶ (3-6) Sentimenduak ezagutzen
Sentimendu eta pentsamenduen artean bereiztea.
Gatazka egoera batean sentimenduak ezagutzea.
© (3-6) Txano gorritxo
Ekintza eta sentimenduen artean bereiztea
Azpian dauden sentimenduak entzutea eta identifikatzea.
¶ (3-6) Hitzen artean entzuten
Ez-hitzezko mezuak entzutea.
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¶ (2-6) ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA ENTZUTEA
HELBURUA:

Entzule onak izateko arrazoiak identifikatzea.

IRAUPENA:

5 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Ikasleei galdetu: “Ezin izango bazenu entzun 24
orduan, zeren falta nabarituko zenuke? Erantzunak
arbelean idatz ditzatela. Adibidez:
• Informazioa lortzea (norbaitek zorrozkailua non
dagoen esan dizu).
• Zerbait egiten ikastea.
• Norbaitek behar duena ulertzea (haur txikiago bat
zaintzea).
• Norbait nola sentitzen den ulertzea (amak buruko
mina du eta atsedena hartu behar du).
• Dibertitzea (musika, telebista, filmak).
• Behar duzuna aurkitzea (okertu ez zarela ziurtatzea).
• Lagunekin konpartitzea edo gustatzen zaizun
norbaiten ondoan egotea (arazoak, pozak...).
• Arriskutik babestea (errepidea pasatzean bozina bat
entzun ahal izatea).
2) Ondoko galdera hauek eztabaidatu:
• Esan dezakezu entzun ez duzun eta entzutea
gustatuko litzaizukeen egoeraren bat?
• Noiz izan daiteke arriskutsua ez entzutea?
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¶ (1-6) ZOOAN BILDUKO GARA
HELBURUA:

Ondo entzutea zaila izan daitekeela erakustea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

“Zooan bilduko gara” orriaren kopia bat.

PROZEDURA:

1) Ikasleei esan esamesen jolasaren bertsio honetan
haietako batzuei zenbait jarraibide entzuteko eskatuko
zaiela. Gero entzundakoa ondo errepikatu behar diete
taldeko beste kideei. Ikasleei galdetu zein laguntza
mekanismo erabiltzen duten jarraibideak gogoratzeko.
(Azpimarra ezazu garrantzitsua dela astiro eta argi eta
garbi hitz egitea, behar-beharrezkoa den informazioan
zentratuz besterik erantsi gabe).
2) Hiru boluntario eskatu eta hiruretatik entzulerik
onena zein den galdetu. Ondoren, gelatik irteteko
eskatu eta esan iezaiezu arretaz entzuteko eta
entzundakoa errepikatzeko prest egon daitezela.
Gainerako ikasleek behatu egingo dute.
3) Entzulerik onena bezala aukeratutako ikaslea deitu.
Txartelean dagoen informazioa irakurri, argi eta garbi
eta kontuz hitz eginez. Gero hurrengo ikaslea deitu.
4) Lehenengo ikasleari eskatu bigarrenari emateko
jarraibideak. Hirugarren ikaslea deitu. Bigarrenak
berari kontatutakoa jakinaraziko dio. Hirugarrenak
jarraibideak entzundakoan taldeari jakinaraziko dizkio.
5) Jatorrizko mezua entzun berriz. Ikasleei eskatu
jatorrizko bertsioa eta azken ikasleak kontatutakoa
alderatzeko.
6) Ondorengo galderak eztabaidatu boluntarioekin:
• Nola aldatu ziren jarraibideak jatorrizko bertsiotik
azkenera?
• Zer izan da zailena jarraibideak ondo gogoratzeko?
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• Zer egin dezake bakoitzak ondo entzun duela
ziurtatzeko?
• Hau benetako egoera bat izango balitz, zure ustez
zer gertatuko litzateke?
• Zergatik ote da garrantzitsua gatazka bat arretaz
entzutea?
7) 6. puntuko galderak talde osoarekin eztabaidatu.
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Zooan bilduko gara

9

(Irakurgaia)

1. mailakoentzat

Sarreratik sar zaitez.
Zebren ondotik pasa zaitez.
Hartzen tokian bilduko gara.

2.-6. mailakoentzat

Zooan bilduko gara.
Sarreratik sar zaitez.
Carlos Printzea izena duen tigre zuriaren ondotik pasa zaitez.
Zebren ondotik pasatuko zara, ez zaitez asko hurbildu.
Hartzen ondotik pasa zaitez eta ganbeluak dauden tokian bilduko
gara.
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¶ (4-6) LAPURRETAREN TXOSTENA
HELBURUA:

Ondo entzutea zaila izan daitekeela erakustea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

“Lapurretaren txostena” lan orriaren kopia bana.

PROZEDURA:

1) Ikasleei esan esamesen jolasaren bertsio honetan
haietako batzuei txosten bat entzuteko eta gero besteei
ondo errepikatzeko eskatuko zaiela. Entzun ahala
jasotzen duten informazioa gogoratzeko erabiltzen
dituzten mekanismoei buruz pentsa dezatela saiatu.
Eztabaida ezazue ere gogoratzen duen zerbaiti buruz
beste pertsona bati informazioa ematen dionean
pertsona batek zer egin behar duen (azpimarra ezazu
garrantzitsua dela astiro eta argi eta garbi hitz egitea,
behar-beharrezkoa den informazioan zentratuz besterik
erantsi gabe).
2) Haien ustez entzule onak diren hiru boluntario
eskatu. Hiruretatik entzulerik onena zein den erabaki
dezatela eskatu. Ondoren, gelatik irteteko eskatu eta
esan iezaiezu arretaz entzuteko eta entzundakoa
errepikatzeko prest egon daitezela. Gainerako ikasleek
behatu egingo dute.
3) Taldeari “Lapurretaren txostena”ren kopiak banatu
(hiru boluntarioei izan ezik).
4) Lapurretaren txostena taldeari irakurri. Azal ezazu
lehenengo
boluntarioa
deitutakoan
irakasleak
lapurretaren txostena irakurriko diola. Gero lehenengo
boluntarioak bigarrena deituko du eta gogoratzen duena
errepikatuko dio. Ondoren bigarrenak hirugarrena
deituko du eta gogoratzen duena errepikatuko dio. Hiru
boluntarioek lapurretaren txostena errepikatuko diote
talde osoari.
5) Taldeari eskatu lan orrietan bakoitzak gogoratzen
duena idazteko, baita boluntario bakoitzak egiten duen
edozein aldaketa ere.
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6) Hiru boluntarioak deitutakoan ozenki irakurri berriz
ere jatorrizko “Lapurretaren txostena” ikasle guztien
aurrean.
7) Ikasleei eskatu boluntarioei txalo egiteko.
8) Boluntarioei galdetu:
• Nola sentitzen zinen txostena gogoratzen saiatzen ari
zinenean?
• Zer izan zen gogoratzeko zailena? Nola lortu
zenuen?
9) Talde osoari galdetu:
•
•
•
•

Zer egin zuten ondo boluntarioek?
Nola aldatu zen txostena?
Zerbait garrantzitsu galdu zen?
Zerk erraztuko lieke boluntarioei
gogoratzea?
• Nola lor daiteke komunikazio garbia?

lapurreta
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Lapurretaren txostena

(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.

Jarraibideak:

Kontakizuna errepikatzen den bakoitzean pertsona horrek
esan ez duen, erantsi duen edota aldatu duen edozein gauza
apuntatu.

Lehen boluntarioa:

Bigarren boluntarioa:

Hirugarren boluntarioa:
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© (3-6) TXOKOLATEZKO KREMA ETA MERMELADA
HELBURUA:

Norabide bakarreko komunikazioaren zailtasuna
esperimentatzea eta entzutearen garrantzian sakontzea.

IRAUPENA:

40-50 minutu.

MATERIALAK:

Ontzi handi bat txokolatezko krema.
Ontzi handi bat mermelada.
Partehartzaile bikote bakoitzarentzat ontzi txiki bat
txokolatezko krema eta beste bat mermelada.
Ogi bat.
Bikote bakoitzarentzat benda bat.
Bikote bakoitzarentzat aizto bat.
Paperezko aho-zapiak (garbitzeko).

PROZEDURA:

1) Taldea bikoteka banatu; bat igorlea izango da eta
bestea hartzailea.
2) Hartzaileei begiak estali.
3) Materialak mahai gainean ipini.
4) Ikasleei jakinarazi ariketaren helburua 5 minututan
txokolatezko krema eta mermeladazko ogitartekoak
prestatzea dela.
5) Arauak azaldu:
• Igorleek hitz egin dezakete, baina ezin dute ezer
ukitu, eskuak bizkarraren atzean gurutzatu behar
dituzte.
• Hartzaileek ezin dute ezer esan, ezta ezer ikusi ere.
Entzun behar dute eta igorlearen jarraibideak arreta
osoz jarraitu.
6) Ikasleei adierazi noiz hasi eta noiz bukatu. Ikasleei
aiztoak uzteko esan denbora bukatzen denean.
7) Garbitu.
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8) Ogitartekoak nahi duten ikasleei eskaini, eta
bitartean ariketa eztabaidatu.
EZTABAIDA:

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

V. kapitulua – Besteei entzuten

15

¶ (1-6) ENTZUTE ABERATSA ETA POBREA
HELBURUA:

Entzutean jokaera onak eta txarrak identifikatzea.

IRAUPENA:

10 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Ikasle bati eskatu taldearen aurrean ipini eta ikusi
duen azken filma kontatzeko. Ikasleak istorioa
kontatzen duen bitartean, entzuleak (kasu honetan
irakasleak) jokaerarik okerrenak agertu behar ditu:
•
•
•
•
•
•

Beste alde batera begiratzea.
Aspertuarena egitea.
Etetea.
Erlojuari begiratzea.
Momentu desegoki batean barre egitea.
Igorlea esaten ari denarekin zerikusirik ez duten
galderak egitea.

2) Minutu batzuk pasatutakoan, rol jokoa geratu eta
ikasleari txalo egin.
3) Taldeari galdetu:
• Adi al nengoen?
• Nola jakin duzue ez nengoela adi?
• Zer egin edo esan nuen zuek adi ez nengoela
jakiteko? (erantzunak arbelean idatzi)
• Nola erreakzionatu zuen boluntarioak nik kasurik
egiten ez nionean? Zure ustez, nola sentitzen zen nik
arretarik ipintzen ez nuenean?
(Entzuleak barkamena eskatu ahal dio ikaslea ez
iraintzeko).
4) Zerrendan entzutean eragina izan zuten egindako
beste gauza batzuk (ikasleek ikusi ez dituztenak)
erantsi.
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5) Beste ikasle bati eskatu taldearen aurrean ipini eta
gustukoen duen filma kontatzeko. Hitz egiten ari
denean, entzute on baten alderdiak erakutsi:
• Begiekin harremana.
• Kidearen aurrean kokatuz, buruarekin baietz eginez
eta irribarretsu.
• Etenik egin gabe.
• Galdera egokiak eginez hobeto ulertu ahal izateko.
• Entzundakoa errepikatuz istorioa ondo ulertu dela
ziurtatzeko.
6) Minutu batzuk pasatutakoan, rol jokoa geratu eta
taldeak ikasleari txalo egin diezaiola.
7) Taldeari galdetu:
• Adi al nengoen oraingoan?
• Nola jakin duzue adi nengoela? Zer egin edo esan
dut zuek adi nengoela jakiteko? (erantzunak
arbelean idatzi).
• Zer egiten zuen ikasleak nik entzuten nuenean?
• Zuen ustez, nola sentitzen zen bera nik entzuten
nuenean?
8) Arbelean idatzi entzuten ari zinela adierazten zuten
gauzak, baita ikasleek aipatu ez dituztenak ere.
9) Ondorengo galdera hauek eztabaidatu:
• Zer gerta daiteke norbaiti arretarik ipintzen ez
zaionean?
• Nola erakuts dezakezu entzuten ari zarela?
• Nola sentitzen zara norbaitek entzuten dizunean?
• Nola sentitzen zara norbaitek ez dizunean entzuten?
• Zure ustez, noiz da zailagoa entzule ona izatea?
(Gatazka egoerak agertzen dituzten erantzunak
lortzen saia zaitez). Eska iezaiezu euren
esperientzian oinarritutako egoerak deskribatzeko.

V. kapitulua – Besteei entzuten
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¶ (2-6) ENTZUTE AKTIBOA
BETEKIZUNA:

Entzute aberatsa eta pobrea

HELBURUA:

Entzute aktiborako jarraibideak erabiltzea.

IRAUPENA:

25-40 minutu.

MATERIALAK:

Entzute aktiborako jarraibideen eskema.
“Entzute aktiborako gida” lan orriaren kopia bat.

PROZEDURA:

1) Ariketa aurkezteko, honako puntu hauek azaldu:
“Azken ariketan pertsona bati ondo entzuteko zenbait
jarrera egoki azaldu nuen. Nik egin nituen gauzak
pertsonei entzuteko modu berezia dira, horri “Entzute
Aktiboa” deitzen zaio. Entzute aktiboari esker pertsona
batek esan behar diguna eta nola sentitzen den hobeto
entzungo eta ulertuko dugu. Ulertzen eta
garrantzitsuena gogoratzen laguntzen digu. Halaber,
hitz egiten duenari ondo sentitzen laguntzen dio, berari
entzuten eta ulertzen ari den norbait badagoela baitaki.”
2) Eskeman agertzen diren entzute aktiborako lau
jarraibideak aurkeztu eta azaldu. Zerrendan agertzen
diren ez-hitzezko lau jokaerak azaldu eta demostratu.
3) Entzute aktiborako jarraibide bakoitzeko ikasle bat
aukeratu. Hau taldearen aurrean ipiniko da eta
berarentzat garrantzitsua den zerbaiti buruz hitz egingo
du. Ikasleak hitz egiten duen bitartean entzute
aktiborako jarraibideak agertuko ditu. Gainerako
ikasleek irakaslea agertzen ari den entzute aktiborako
jarraibideak identifikatu behar dituzte.

4-6 IKASLEENTZAKO
ALDAKETAK:
1) Ikasleak hiruko taldeetan banatu. “Entzute
aktiborako gida” foiletoaren kopia bana eman ikasleei.
Azaldu haietako bat igorlea izango dela, beste bat
hartzailea eta hirugarrena behatzailea.
2) Talde bakoitzeko igorleari 2-5 minutuz hitz egiteko
eskatu. Azal ezazu igorlea hitz egiten ari denean
hartzaileak entzute aktiboa praktikatuko duela
(entzulea ikasleak egin zituen gauzak egiten saiatu
behar da: buruarekin baietz esan, jarrera irekia izan,
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errepikatu, etab.). Azal ezazu denbora bukatutakoan
behatzaileak hartzaileari esan behar diola zer egin zuen
ondo entzute aktiboa erabiltzean.
3) Zereginak txandakatu ikasle guztiek izan dezaten
igorlea, hartzailea eta behatzailea izateko aukera.
4) Taldeari galdetu:
• Zein desberdintasun dago entzute aktiboaren eta
entzuteko beste moduen artean?
• Nola sentitu zara igorlea izan zarenean?
• Nola sentitu zara hartzailea izan zarenean?
• Zergatik ote da garrantzitsua entzute aktiboa gatazka
egoeretan?

V. kapitulua – Besteei entzuten
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(FOILETOA)

1) Beste pertsonaren tokian ipini esaten ari dena eta nola sentitzen den ulertzeko.

2) Ulertzen duzula eta onartzen duzula agertu ez-hitzezko komunikazioaren
bidez:
•
•
•
•
•

Ahotsaren tonua.
Aurpegiaren adierazpenak.
Keinuak.
Begietako harremana.
Jarrera.

3) Beste pertsonak esandako pentsamendu eta sentimendurik garrantzitsuenak
errepikatu.

4) Ez eten, aholkurik eman edota iradokizunik egin. Ez adierazi antzerako
sentimendurik edota zeure esperientziako arazoak.

Horrek guztiak igorleari erosoago sentitzen eta zurekin hitz egiten jarraitu
nahi izaten lagunduko dio.
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*¶ (1-6) SENTIMENDUEN EZ-HITZEZKO KOMUNIKAZIOA
HELBURUA:

Modu ez-hitzezkoan adierazten diren sentimenduak
ezagutzea eta identifikatzea.

IRAUPENA:

15-25 minutu.

MATERIALAK:

Hamaika “Sentimendu txartel”en joko bat (7x10
neurriko txartelak, honako sentimendu hauekin:
gogotsu, ikaratuta, haserre, pozik, triste, harrituta,
lotsatuta, harro, frustratuta, aspertuta, nahastuta). 2.
mailarako, “Sentimendu Aurpegiak” ipini 6 txarteletan.

PROZEDURA:

1) Honako ideia hauek eztabaidatu eta demostratu:
“Beste pertsona bati hitz egiten entzuten diogunean,
arreta ipintzen dugu esaten dituen hitzetan. Baina
entzule onak izateko, lagungarria da ere sentimenduei
arreta ipintzea. Pozik ala triste dago? Nekatuta ala
indarrez beteta dago? Pertsonek ezer esaten ez
dutenean ere, sarritan, nola sentitzen diren esan
dezakegu aurpegiari, ibilerari edo zutik egoteko
moduari erreparatzen badiegu. Horri “ez-hitzezko
komunikazioa”
deitzen
diogu,
hitzik
gabe
komunikatzen ari baita.
“Adibidez, goiz batean honela (modu bizian ibili,
irribarretsu) sartuko banintz gelara, pozik nagoela
pentsatuko zenukete. Aitzitik, honela (astiro ibili,
lurrera begira eta eskua buruan ipinita) sartuko banintz,
triste nagoela edo ez naizela ondo sentitzen pentsatuko
zenukete.”
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4) Boluntarioak eskatu. Txartelak horien artean banatu
eta jokoarekin hasi.
5) Txartel guztiak erabilitakoan, honako galdera hauek
eztabaidatu taldearekin:
• Zeri erreparatzen zenion sentimenduak asmatzeko?
• Ba al dituzte pertsonek sentimenduak adierazteko
modu desberdinak?
• Nola ziurta dezakegu beste pertsona sentitzen ari
dena ulertzen dugula?
• Zergatik da garrantzitsua pertsonek sentitzen dutena
ulertzea?
1-2 IKASLEENTZAT: 1) “Sentimendu aurpegien txartelak” ikasleekin
berrikusi. Garrantzitsua da ados egotea aurpegi
bakoitzak adierazten duen sentimenduarekin.
2) Boluntarioei eskatu “Sentimendu
txartel”etako sentimendu bat adierazteko.
3) “Sentimendu
boluntarioei.

aurpegien

txartel”

aurpegien

bana

eman

4) Boluntario bakoitzari bere txartela talde osoaren
aurrean adierazteko eskatu. Taldeak zein sentimendu
adierazten ari den asmatu beharko du.
ALDAKETA:

Banan-banan, ikasleei belarrira esan sentimendu bat eta
ikasle bakoitzak taldearen aurrean aurkeztu beharko du.
Honako hauek bakarrik erabili: gogotsu, ikaratuta,
pozik, triste, harrituta.
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© (4-6) FILM MUTUA
HELBURUA:

Ez-hitzezko komunikaziorako sentsibilitatea garatzea.

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

Bideo erreproduzigailua edo film proiektagailua.
Film baten zatitxo bat (3-5 minutu). (Animatuta dauden
eta emozio gogorrak agertzen dituzten gizabanakoen
arteko interakzioa erakusten duen zatitxo bat aukeratu).

PROZEDURA:

1) Filma ahotsik gabe ipini.
2) Ikasleei galdetu:
• Zeri buruz zen filma?
• Zeri erreparatu diozu hori jakiteko?
• Keinuei? Aurpegiaren adierazpenei? Gorputzaren
lengoaiari?
• Nola sentitzen ziren pertsonaiak?
3) Berriz ere ipini filma, oraingo honetan ahotsa eta
guzti.
4) Ikasleekin eztabaidatu:
• Filmari buruz zeneukaten iritzia aldatu al da
oraingoan?
• Zehatza izan al da lehenengo iritzia?
• Zer aurkitu duzu bigarren aldian eta ez lehenengoan?
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© (2-6) KEPA ETA OTSOA
HELBURUA:

Ez-hitzezko testuinguru batean entzute trebetasunak
areagotzea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

“Kepa eta otsoa”ren kasetea.

PROZEDURA:

1) 3-5 minutuko musika tarte bat ipini.
2) Ikasleekin eztabaidatu:
• Zenbat ahots entzun dituzu?
• Zer ematen du esaten eta sentitzen ari dela ahots
bakoitza?
• Zer entzun duzu ondorio hori ateratzeko?

V. kapitulua – Besteei entzuten
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¶ (2-6) BESTE PERTSONA BATEN OINETAKOEKIN IBILTZEN
HELBURUA:

Enpatia kontzeptua aztertzea jarduera bera bi ikuspuntu
desberdinetik esperimentatuz.

IRAUPENA:

30-45 minutu.

MATERIALAK:

Ikasle bikote bakoitzeko begiak estaltzeko benda edo
zapi bat.
Oharra: ariketa hau hobeto egiten da leku handi batean,
adibidez jolastokian edo gimnasioan.

PROZEDURA:

1) Ikasleekin bikoteak egin. Azal ezazu bikote
bakoitzeko pertsona bati begiak estaliko zaizkiola.
Begiak estali gabe dituen pertsonak “itsua” gidatuko du
kontu handiz jolastokian zehar.
2) Bost minutu pasatutakoan, bikoteei eskatu rolak
aldatzeko, horrela biek esperimentatu ahal izango dute
gidari eta gidatua izateko sentsazioa. Ariketarekin
jarraitu.
3) Taldea batu eta honako galdera hauek eztabaidatu:
• Zer gertatu da ibiltzen ari zinetela?
• Eta gidatua izatean?
• Zein desberdintasun sentitu duzu gidari izan eta
gidatua izatearen artean?
• Nola sentitu zara beste pertsonarekin gidaria izan
zarenean? Nola sentitu zara beste pertsonarekin
gidatua izan zarenean?
• Ariketaren bigarren atalean beste pertsonarenganako
zure sentimenduak aldatu dira? (Hau da, gidaria izan
ondoren edo benda jantzi ondoren).
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¶ (1-6) ZER ESAN DUT?
HELBURUA:

Beste pertsona batek esan duena errepikatzea.

IRAUPENA:

25 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Ikasleei azaldu sarritan, pertsona bat adi entzuten ari
denean ere, gaizki entzun dezakeela edo esandakoa
gaizki uler dezakeela. Gaizki-ulertu horiek saihesteko
oso erabilgarria da esandakoa hitz egiten ari zaren
pertsonarekin berrikustea, diskurtsoaren punturik
garrantzitsuenak errepikatuz. Azpimarra ezazu ez dela
beharrezkoa esandakoa hitzez hitz errepikatzea, puntu
nagusiak ulertu direla ziurtatzea baizik.
2) Ikasleei jakinarazi trebetasun hori “Zer esan dut?”
jolasarekin praktikatuko duzuela. Jolas horretan guztiek
izango dute hitz egiteko txanda, baina hitz egin baino
lehen aurrekoak esandakoa errepikatu edo azpimarratu
behar dute.
3) Ikasle bati eskatu “Eguneko liderra” izan dadila.
Adibide gaietako bat erabiliz, ikasleei eskatu eskua
altxa dezatela galdera erantzuteko, adibidez: “desio bat
eskatu ahal izango bazenu, zein eskatuko zenuke?”.
Liderrak ikasle bat deituko du erantzun dezan. Gero,
beste bat deituko du lehenengoak esandakoa
errepikatzeko.
4) Taldearekin eztabaidatu honako puntu hauek:
• Sentitu al duzu taldeko jendeak entzun eta ulertu
dizula? Zergatik?
• Nola sentitu zara hori gertatu denean?
• Nola sentitu zara besteekiko?
• Arretaz entzuten dizun pertsona batekin hitz egitea
errazagoa ala zailagoa da? Zergatik?

2-6 IKASLEENTZAKO
ALDAKETA:
1) Azal ezazu klasea talde txikietan banatuko dela.
Talde bakoitzak ondoren aurkeztuko ditugun gaien
artean (3. puntuan) bat eztabaidatuko du, edo beste
edozein. Nahi baduzu, talde bakoitzean ikasle bat
egongo da epaile; horrek ziurtatu behar du norbaitek
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hitz egin aurretik aurrekoak esandakoa errepikatu behar
duela.
2) Laburki aurkeztu.
3) Taldeei 3-5 minutu eman hitz egiteko. ADIBIDE
GAIAK:
• Zuen taldeari 601 euro eman diote, nola gastatuko
duzue?
• Pertsonaia famaturen bat izan ahal izango bazina,
nor izango zinateke? Zergatik?
• Desio bat eskatu ahal izango bazenu, zein eskatuko
zenuke? Zergatik?
• Animalia bat izan ahal izango bazina, zein animalia
mota izango zinateke? Zergatik?
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© (3-6) DIRUA GASTATZEA
HELBURUA:

Beste pertsona batek esan duena errepikatzea.

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

“Dirua Gastatzea” orriaren kopia bana.

PROZEDURA:

1) Ikasleei azaldu sarritan, pertsona bat adi entzuten ari
denean ere, gaizki entzun dezakeela edo esandakoa
gaizki uler dezakeela. Gaizki-ulertu horiek saihesteko
oso erabilgarria da esandakoa hitz egiten ari zaren
pertsonarekin berrikustea, diskurtsoaren punturik
garrantzitsuenak errepikatuz. Azpimarra ezazu ez dela
beharrezkoa esandakoa hitzez hitz errepikatzea, puntu
nagusiak ulertu direla ziurtatzea baizik.
2) Ikasleei honakoa jakinarazi: “Ariketa honen
helburua errepikapena praktikatzea da. Jolas honetan
guztiok izango duzue hitz egiteko aukera, baina hitz
egin baino lehen aurrekoak esandakoa errepikatu behar
duzue. Talde txikietan egingo dugu lan. Bakoitzean
epaile bat egongo da. Horren lana hitz egin aurretik
azken pertsonak esandakoa laburtzen dela ziurtatzea
da.”
3) Aurkezpen labur bat egin.
4) 4 edo 5eko taldeak egin eta ikasle bakoitzari “Dirua
Gastatzea” orriaren kopia bat eman. Ozenki irakurri eta
5-10 minutu eman taldeek arazoa eztabaida dezaten.
5) Klase osoa batu. Talde bakoitzak erabakitakoa
kontatu beharko du.
• Sentitu al duzu taldeko kideek benetan entzun eta
ulertu dizutela?
• Zerk erraztu edo zaildu du errepikapena?
• Arretaz entzuten duen pertsona batekin hitz egitea
errazagoa ala zailagoa da? Zergatik?
• Zergatik ote da garrantzitsua arretaz entzutea
gatazka egoeretan?

V. kapitulua – Besteei entzuten

Dirua gastatzea

29

(lan orria)

Emaile anonimo batek zure taldeari 3005 euro eman dio. Dirua nola gastatu
erabaki behar duzue. Ondoren aurkezten ditugun proposamenen artean aukeratu
behar duzue. Aukera bakoitzak 3005 euroak behar ditu, beraz, bakarra har
dezakezue. Ez bazarete ados ipintzen dirua gastatzeko moduari buruz, emaileari
itzuli beharko zaio.
1. Talde osoa joango da Euro Disneyra (edo inguruko toki antzekoren batera).
2. Ikasle bakoitzak 18 euro jasoko ditu astero dirua bukatu arte (urte bete gutxi
gorabehera).
3. 27”ko koloreko telebista bat, bideo bat, bideo kamera bat eta bideo film
bilduma bat talde osoarentzat.
4. Gehien gustatzen zaizuen musika taldeari eskolara kontzertu bat ematera etor
dadin ordainduko diozue.
5. Minbizia nola sendatu ikertzen ari den ospitale bati emango diozue dirua.
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¶ (1-6) SENTIMENDUAK ENTZUTEN
HELBURUA:

Igorlearen sentimenduak identifikatzea.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Honela aurkez ezazu ariketa:
“Orain jendearen sentimenduak entzuten saiatuko
garen ariketa bat egingo dugu. Hau denbora guztian
egiten dugun zerbait da, eta jakin gabe. Baina orain
beste pertsona hobeto ulertuko dugun modua
praktikatuko dugu.”
“Esaldi batzuk irakurriko dizkizuet. Esaldia irakurri
ondoren, eskua altxatu behar duzue eta esaldiaren
atzean dagoen sentimendua esan. Erantzun zuzen bat
baino gehiago egon daiteke, sarritan sentimendu bat
baino gehiago izan dezakegulako aldi berean.
Batzuetan,
pertsona
desberdinek
sentimendu
desberdinak dituzte gauza beraren inguruan.”
2) Honako esaldi hauek irakurri eta ikasleak bananbanan erantzun ditzaten utzi.
• Ezin dut ulertu. Utzi egingo dut.
• Zein ondo! Zortzi egun falta dira Gabonetako
oporretarako!
• Begira ezazu egin dudan irudia!
• Nire gurasoei deituko diezu?
• Zein gaizki, ez dago ezer egiteko.
• Inoiz ez dut ondo egingo. Berak beti egiten du nik
baino hobeto, eta nik praktikatu egiten dut!
• Zu ez zara inoiz berarekin haserretzen, beti ni.
• Marka berria lortzen ari naiz.
• Ondo egiten ari naiz erreportaje hau? Nahikoa ondo
egongo dela uste duzu?
• Atal hori neuk egin dezaket. Ez dut zure laguntza
behar.
• Utz nazazu bakarrik. Inori ez zaio ardura zer
gertatzen zaidan.
• Hori esatea gustatuko litzaidake, baina ezin dut.
Segur aski jo egingo nau.
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1. mailakoentzako esaldi osagarriak:
•
•
•
•
•
•

Ez dut lagunik.
Inork ez du nirekin jolastuko.
Berak utzi zidan ilarako lehenengoa izaten.
Irakasleak parte hartzeko esan zigun.
Hemen nago lehenengo aldiz.
Hori nirea da.

3) Ondorengo galdera hauek eztabaidatu:
• Zaila iruditu zaizu adierazitako sentimendua
ulertzea?
• Zerk lagundu dizu?
• Nola egon zaitezke ziur norbaiten sentimenduak
ulertzen dituzula?
• Batzuetan zailagoa al da norbaiten sentimenduak
entzutea? Noiz?
• Jendeak sentimendu bat baino gehiago izan al
dezake aldi berean?
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*¶ (1-6) SENTIMENDUEN AURPEGIAK
HELBURUA:

Baieztapenen
atzean
dauden
sentimenduak
identifikatzea.
Sentimendu desberdinen artean bereiztea.
Pertsona desberdinek egoera beraren aurrean
sentimendu desberdinak izan ditzaketela onartzea.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

“Sentimenduen aurpegiak” lan orriaren kopia bana
ikasleentzat.

PROZEDURA:

1. mailakoentzat: 1) Ikasleei eskatu erakusteko nola
haien aurpegiek sentimendu desberdinak adieraz
ditzaketen. (Adibidez: pozik, triste, haserre, urduri,
harrituta).
2) Ikasle bakoitzari “Sentimenduen aurpegiak” lan
orriaren kopia bat eman. Eska iezaiezu haien ustez
marrazkiko haur bakoitza zer sentitzen ari den esan
dezatela. (Marrazki bakoitzeko erantzun bat baino
gehiago onar dezakezu).
3) Ikasleei esan esaldi bat irakurriko duzula. Irakurri
ondoren, sentimendua agertzen duen aurpegia ipin
dezatela eska iezaiezu.
4) Ikasleei eskatu esan dezatela zergatik aukeratu duten
aurpegi hori eta haien ustez zein sentimendu adierazten
duen.
5) Ikasleekin eztabaidatu:
• Guztiek aukeratu al dute aurpegi bera esaldi
bakoitzerako? Zergatik bai? Zergatik ez?
• Zergatik aukeratu ahal izan ditu jendeak sentimendu
desberdinak esaldi bakoitzeko? Ba al dago erantzun
zuzen bat? Zergatik bai? Zergatik ez?
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2-6 IKASLEENTZAKO
ALDAKETAK:
1) “Sentimenduen aurpegiak” lan orria banatu ikasle
guztiei. Irudi guztiak berrikusi eta aurpegi bakoitzak
adierazten duen sentimendua erabaki talde osoarekin.
2) Behin irakur itzazu ondorengo esaldiak. Ikasleei
eskatu euren kabuz identifika dezatela zein aurpegik
adierazten duen ondoen esaldiaren sentimendua.
(Aurpegi bakarra erabil dezakete esaldi bakoitzeko.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bikain atera dut matematikako proban!
Nire jostailu kutuna apurtu dut.
Inoiz ez dut pentsatu txakurkume bat izango nuenik.
Ez dakit zergatik bidali nauten gelara.
Eskolara ilea horrela moztuta etortzea gorroto dut.
Ama haserretuko da etxera praka berriak zikinduta
heltzen naizenean.

3) Esaldi guztiak irakurri ondoren erantzunak
eztabaidatu. Ikasleei eskatu azal dezatela zergatik
aukeratu zituzten aurpegiak eta esaldietan zein
sentimendu adierazten ari zen.
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¶ (3-6) SENTIMENDUAK EZAGUTZEN
HELBURUA:

Sentimendu eta pentsamenduen artean bereiztea.
Gatazka egoera batean sentimenduak ezagutzea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Ikasleei eskatu burura etortzen zaizkien beste
sentimenduekin
pentsatzeko.
Arbelean
idatzi
sentimendu horiek. Ikasleekin berrikusi guztiek
dituztela sentimenduak eta horiek bizitzaren atal
garrantzitsua direla.
2) Honako ideia hauek eztabaidatu:
“Sarritan, jendeari sentimenduei buruz galdetzen
zaionean, pentsamendu batekin erantzuten du,
sentimenduak konpartitzea arriskutsua izan baitaiteke.
Pentsamenduak sentimenduei buruz pentsatzen duguna
dira, gure iritziak eta ondorioztapenak. Adibidez: “Nola
sentitzen zara Aitorrek baloia kentzen dizunean?”
“Ukabilkada bat emateko gogoa sentitzen dut”. Baina
“ukabilkada bat eman” ez da sentimendu bat. Zer senti
zezakeen pertsona horrek? Haserrea? Beldurra?
Frustrazioa?
“Ikasleei eskatu esan dezatela ondorengo esaldien
artean zeintzuk diren sentimenduak eta zeintzuk
pentsamenduak. Horretarako laguntza hau izan daiteke:
“sentitzen dut” duen edozein esaldi ez da sentimendu
bat, pentsamendu bat baizik. Esaldia pentsamendu bat
baldin bada, ikasleei eskatu pertsona hori sentitzen ari
dena identifika dezatela.
• Sentitzen dut ez didazula ulertzen. (Zein da
sentimendua?)
• Lotsatuta sentitzen naiz.
• Sentitzen dut bakarrik utzi beharko ninduela. (Zein
da sentimendua?)
• Bakardadea sentitzen dut.
• Etxera joan nahi dudala sentitzen dut. (Zein da
sentimendua?)
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• Ez ditut behar. (Zein da sentimendua?)
• Haserre nago.
4) Eztabaida ezazue zergatik den sentimenduak
identifikatzea gatazken ebazpenerako hain atal
garrantzitsua.
“Sentimenduak gatazken atal garrantzitsua dira.
Sarritan, gatazka ez da sortzen gertatu den zerbaiten
ondorioz, horrek sentiarazi digunaren ondorioz baizik.
Gatazkan dagoen jendeak beste pertsonaren
sentimenduak ulertzeko aukera duenean, askotan
hobeto sentitzen da eta konponbide egokia aurkitzeko
lan egingo dute elkarrekin.”
5) Ondorengo ideia hauek azaltzen jarraitu:
“Gatazka batean gaudenean entzule onak izateko,
garrantzitsua da entzuteko gai izatea, baina ez bakarrik
gertatutakoa, jendeak hori kontatzen duen sentimenduei
arreta ipintzea ere garrantzitsua baita. Hori modu
egokian egiteko, hitz egiten duenari adierazten entzun
zenizkion sentimenduak esaten lagundu. Horrela,
sentimendu zehatza argi eta garbi ulertu duzula eta
komunikazioa ona izan dela ziurta dezakezu.”
6) Ikasleei eskatu jendearen sentimenduak imajina
ditzatela ondorengo adibide hauetan:
• Peruk Jonek baino hobeto egin zuen klaseko
proiektua. Orain Jon Peru zirikatzen ari da eta
iraintzen ari da. Borrokan hasi dira.
• Maider zuzendariaren bulegora bidali dute klasean
hitz egiteagatik. Klasetik kanpo lehertu da, eta
bulegorako bidean Unairekin talka egin du sarreran.
Unaik ea nora doan oihukatu dio. Maiderrek buelta
eman eta kolpe bat eman dio. Borrokan hasi dira.
7) Goiko adibideak eztabaidatu:
Zer gertatu zen sentimenduen ondorioz? Zer gertatuko
litzateke Maiderrek eta Unaik sentimenduei buruz hitz
egiten hasiko balira? (Ikasleek taldearen aurrean antzez
dezakete egoera.)
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8) Honako puntu hauek eztabaidatu?
“Pertsona batek zer sentitzen duen esan dezakegu
begiratuz (ez-hitzezko adierazpena, gorputzaren
lengoaia), esaten duena entzunez edo nola esaten duen,
eta galdetuz: “nola sentitzen zara?”.
“Gatazkan dauden bi pertsonek elkarri sentimenduak
entzuten dizkietenean, errazago elkar ulertuko dute eta
errazago aurkituko dute konponbidea. Adibidez: Unaik
Maiderren portaera haserrea behatzen badu, eta
zergatik dagoen haserre konturatzen bada, arazoak
konpon daitezke.”
9) Honela laburtu:
“Guztiok ditugu sentimenduak. Sentimenduak eta
pentsamenduak ez dira berdinak. Bestearen
sentimenduak ulertzeak arazoak konpontzen laguntzen
digu.”
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© (3-6) TXANO GORRITXO
HELBURUA:

Ekintza eta sentimenduen artean bereiztea.
Azpian
dauden
sentimenduak
entzutea
identifikatzea.

eta

IRAUPENA:

25-30 minutu.

MATERIALAK:

“Txano gorritxo”ren istorioaren kopia bat. “Ekintza eta
sentimendua” lan orriaren kopia bana ikasleentzat.

PROZEDURA:

1) “Ekintza eta sentimendua” lan orria banatu.
2) Azal ezazu ozenki irakurriko duzula “Txano
gorritxo”ren istorioa. Paragrafo bakoitzaren bukaeran
unetxo bat geratu ikasleek lan orriak bete ahal izateko:
gertakizunik
garrantzitsuenak
eta
paragrafoan
adierazitako sentimendu nagusia. Laburpena izan behar
da, ez errepikapen zehatza.
3) Eska iezaiezu ikasleei erantzunak konpartitzeko
paragrafo bakoitzaren bukaeran.
4) Istorioa bukatutakoan, honako galdera hauek
eztabaidatu:
• Zerk erraztu edo zaildu du komunikatzen ari ziren
sentimenduak bereiztea? Zeri esker konturatu
zarete?
• Erraza izan al zen ekintza eta sentimenduen artean
bereiztea? Zergatik bai? Zergatik ez?
• Pertsona desberdinek gauza desberdinak entzun al
zituzten?
• Garrantzitsuak al ziren desberdintasun horiek?
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(irakurgaia)

1. Kaixo, Txano Gorritxo naiz. Baso eder baten ertzean bizi naiz amarekin.
Lehen, laku handi baten ondoan bizi ginen baina handik joan behar izan
genuen etxea zegoen tokian pisu pila bat eraiki zituztenean. Tira, dena den
ez nizuen hori kontatu nahi. Atzo amak eskatu zidan gaileta kutxa bat
eramateko amamari, eta amama basoaren beste aldean bizi da. Momentu
hartan gehien gustatzen zaidan telesaila ikusten ari nintzen: Sin Chan;
beraz, amari geroago egingo nuela esan nion. Inoiz ez du kontuan hartzen
beste pertsona egiten ari dena.
2. Gaileta madarikatuak hartu eta joan nintzen. Bidean Otso Handi Gaiztoa
izeneko mozolo bat aurkitu nuen. Egia esan ez nuen aurkitu, bera gainera
etorri zitzaidan. Gauza bat esango dizut: benetan itsusia da!, baina berak
uste du oso polita dela. Nahikoa umore txarra nuen nik eta ez nion ezer
kenduko tipo horri. Nire bidetik kentzeko eta bakarrik uzteko esan nion,
bestela ostikada bat emango niola ipurdian gailetak emandakoan. Ondo
ulertu zuela pentsatu nuen, joan baitzen.
3. Amamaren etxera heldu nintzenean, ohean aurkitu nuen eta gaixorik
zegoela pentsatu nuen. Eta esan nion: “Oi amama, ilez beteta duzu
aurpegia eta horrek ikaratu egiten nau! Zure begiak bustita daude eta zure
sudurra heze, benetan gaizki zaude!” eta berak esan zidan hobeto
sentituko zela bere postrea jandakoan. Bat-batean, postrea neu nintzela
esan nahi zuela konturatu nintzen. Zerbait ikusi nuen esateko moduan, eta
bete-betean asmatu nuen ohetik nire gainera salto egin baitzuen.
4. Argi zegoen, ez zen amama. Otso Handi Gaiztoak amamaren etxerako
biderik laburrena hartu zuen (ez dakit zergatik ez nuen neuk hartu. Askoz
ere azkarragoa da. Zuhaiztia pasatu, gero mendixka... tira, berdin da). Ez
nuen horrekin pentsatzeko astirik eta amamari zer gertatu zitzaion jakin
nahi nuen. Azken finean, Sin Chan botatzen zuten bitartean etorri nahi ez
banuen ere, amama pertsona kutunenetako bat da niretzat.
5. Halako batean, amama agertu zen. Benetan pozik ikusi nuen. Gabonetako
ardoa egiteko mahatsak zapaltzen zegoen. Uste dut barrura erori zela
goitik behera more kolorekoa baitzegoen. Otso Handi Gaiztoak pentsatu
omen zuen amama Aintzira Urdineko munstro urdina zela, ikusi zuenean
oihu egin eta korrika hasi baitzen. Amamarengana egin nuen korrika eta
besarkada handi bat eman nion.
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Gertaera eta sentimendua
1.

(Txano Gorritxo irakurgaiaren lan orria)

GERTAERA garrantzitsu bat _____________________________________
SENTIMENDUA ______________________________________________

2.

GERTAERA garrantzitsu bat _____________________________________
SENTIMENDUA ______________________________________________

3.

GERTAERA garrantzitsu bat _____________________________________
SENTIMENDUA ______________________________________________

4.

GERTAERA garrantzitsu bat _____________________________________
SENTIMENDUA ______________________________________________

5.

GERTAERA garrantzitsu bat _____________________________________
SENTIMENDUA ______________________________________________
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¶ (3-6) HITZEN ARTEAN ENTZUTEN
HELBURUA:

Ez-hitzezko mezuak entzutea.

IRAUPENA:

15 minutu.

MATERIALAK:

#1. eta #2. elkarrizketen bina kopia.

PROZEDURA:

1) Jarduera hau egingo den egunaren bezperan, bi
ikasle bikote aukeratu. Lehenengo bikoteari #1.
elkarrizketaren kopia bat eman, eta bigarrenari #2.
elkarrizketaren beste bat. Ikasleei eskatu elkarrizketak
berrikus ditzaten.
2) Jarduera hau hasteko honako sarrera hau egin:
“Batzuetan jendeak behar baino askoz zailago azaltzen
ditu gauzak, edo ez du esaten benetan esan nahi duena.
Hori gertatzen denean, suerta liteke entzuleak ez duela
ulertu hitz egiten duenak esan nahi duena. Hona hemen
adibide bat”.
3) Lehenengo bikoteari #1. elkarrizketa irakurtzeko
eskatu.
4) Taldeari galdetu:
• Zure ustez zein zen 1. pertsonak 2. pertsonari eman
nahi zion benetako mezua?
a) Zu azkarra zara.
b) Ezin ditut azterketak jasan.
c) Mesedez,
lagun
azterketetarako ikasten.

iezadazu

5) Honakoa azaldu taldeari:
“Jakina, 1. pertsona 2. pertsona zoriontzen ari da eta
berari ez zaizkio azterketak gustatzen. Horregatik, A
eta B aukerak mezuaren atal bat dira. Baina litekeena
da bera zeharkako modu batean laguntza eskatzen
aritzea (C aukera).
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6) Taldearekin eztabaidatu:
• 2. pertsonaren mezua ulertu du? Zergatik bai?
Zergatik ez?
• Zure ustez, zergatik ez dio esan 1. pertsonak benetan
nahi zuena 2. pertsonari?
• Demagun 2. pertsonak 1. pertsonaren benetako
mezua ulertu duela, oso argi egon ez arren. Zer esan
zezakeen?
(Baliteke 1. pertsonari lagundu nahi ez izatea, baina
esan ahal zion. Beste alde batetik, baliteke 2. pertsonak
1. pertsona lagundu nahi izatea 1. pertsonak nahi zuena
ulertu balu. Komunikazio eskasaren ondorioz, agian,
aukera bat galdu da.)
7) 2. bikoteari #2. elkarrizketa irakurtzeko eskatu.
8) Talde osoari galdetu:
• Zure ustez zein zen 1. pertsonak 2. pertsonari eman
nahi zion benetako mezua?
a) Parkea leku zoragarria da.
b) Zurekin pasatu ahal dut arratsaldea?
c) Zer egingo duzu gaur arratsaldean?
9) Honakoa azaldu taldeari:
“ 1. pertsonari ez zaio parkea gustatzen eta jakin-mina
izan dezake 2. pertsonak arratsalderako dituen planei
buruz, baina litekeena da 1. pertsonak 2. pertsonaren
gonbidapena nahi izatea arratsaldea elkarrekin
pasatzeko (B aukera). Berriz ere, benetako mezua
gordeta dago eta zeharkakoa da”.
10) Taldearekin eztabaidatu:
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• Ulertu al du 2. pertsonak 1. pertsonaren benetako
mezua? Zergatik bai? Zergatik ez?
• Zure ustez, zergatik ez du 1. pertsonak argi hitz
egin?
• Demagun elkarrizketan zehar 2. pertsonak 1.
pertsonak nahi duena asmatzen duela. Zer esan
zezakeen 2. pertsonak?
11) Taldearekin eztabaidatu:
“Elkarrizketa honetan agian beste aukera bat galdu dute
biek 2. pertsonak ez duelako ulertu 1. pertsonaren
benetako mezua. 1. pertsonak inoiz ez du jakingo 2.
pertsonak arratsaldean berarekin irten nahi zuen ala ez
mezua ez duelako argi eta garbi adierazi. Jakina,
litekeena da 2. pertsonak nahi ez izatea 1. pertsonarekin
arratsaldea pasatzea. Horrela bada, nola erantzun
zezakeen 2. pertsonak?”
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#1. Elkarrizketa
1. PERTSONA:

Irakasleak ipintzen dituen azterketak oso gogorrak dira.
Arazo asko ditut horiekin.

2. PERTSONA:

Bai, benetan zailak dira.

1. PERTSONA:

Tira, zuk nahiko ondo egin dituzu. Egia esan, oso ondo
egin dituzu. Nola ikasi jakin behar duzu nik baino hobeto
egiteko. Nik ez dakit nola ikasi.

2. PERTSONA:

Oh.

1. PERTSONA:

Bai. Nahi izanez gero beste pertsona batzuei irakatsi ahal
diezu nola ikasi azterketa horiek egiteko. Ziur nago nola
egin jakingo zenukeela.

2. PERTSONA:

Hmmmmm. Inoiz ez dut horretan pentsatu.

1. PERTSONA:

Bai. Benetan lagungarria izango zinateke arazoak dituen
norbaitentzat... ni bezalako norbaitentzat.

2. PERTSONA:

Ez kezkatu. Egin behar duzuna kontzentratzea da; horrela
hobeto egingo dituzu azterketak.
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#2. Elkarrizketa
1. PERTSONA:

Zer egingo duzu arratsaldean eskola bukatutakoan?

2. PERTSONA:

Hmmmmm, ez dakit... beharbada parkera joango naiz.

1. PERTSONA:

Ez daukat ezer egiteko eskola ondoren.

2. PERTSONA:

Hmmmmm.

1. PERTSONA:

Joatea gustatuko litzaidake.

2. PERTSONA:

Hmmmmm.

1. PERTSONA:

Ez daukat planik inorekin.

2. PERTSONA:

Hmmmmm.

1. PERTSONA:

Benetan gustatuko litzaidake... parkera joango zara?

2. PERTSONA:

Agian.

1. PERTSONA:

Ah! Baduzu norekin joan?

2.PERTSONA:

Ez.

1. PERTSONA:

Niri parkera joatea gustatuko litzaidake.

2. PERTSONA:

Benetan?

1. PERTSONA:

Bai. Asko gustatuko litzaidake.

2. PERTSONA:

Ah.
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VI. KAPITULUA
GATAZKAK EBAZTEN
Oinarrizko argibideak 6. kapituluari buruz
Curriculum honen bidez ikasleek gatazkaren ebazpen eraginkor baterako
oinarrizko bost atal ikasi dituzte:
• Haien bizitzetako gatazkez jabetzen dira eta horren aurrean nola erantzuten
duten.
• Pertsonen arteko desberdintasunak bereizten.
• Sentimenduen garrantzia ulertzen.
• Beste pertsona batekin gatazkari buruz argi hitz egiteko trebetasuna.
• Gatazka duten pertsona aktiboki entzuteko trebetasuna.
Kontzeptu eta trebetasun horiek guztiak gatazka leuntzeko lagungarriak badira
ere, eragingarriagoak dira gatazkak ebazteko prozesu baten atal moduan guztiak
batera erabiltzen direnean.

Gatazken ebazpenerako prozesua
Kapitulu honetan, gatazka batean murgilduta dauden bi ikaslek jarrai ditzaketen
pausuen sekuentzia berezi bat deskribatuko dugu. Prozesu hori deskribatzean,
gatazkan dauden pertsona biek elkarrekin lan egin nahi dutela suposatuko dugu.
Ondoren, bietako bat bakarrik arazoa konpontzeko prest dagoenean egin
dezakegunari buruz hitz egingo dugu.
1. pausua: ikasle biak ados daude oinarrizko arauekin.
Gatazken ebazpenerako prozesuko lehenengo pausu honetan, ikasle biak daude
ados oinarrizko arauekin. 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 “NiMezuak” erabiliz kontatzen du.
Gatazken ebazpenerako prozesuko bigarren pausu honetan, ikasle batek etenik
gabe honako honi buruz hitz egiteko aukera dauka:
• Nola sentitzen den.
• Zer gertatu zen.
• Zer nahi duen.
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Egoera idealean hori guztia “Ni-Mezu” baten bidez esango da, 4. Kapituluan,
“Argi eta garbi hitz egiten”, praktikatutakoaren arabera. Baina gatazka baten
erdian gaudela, ez da erraza argi eta garbi esatea zer ez zaigun gustatzen. Beraz,
pertsona bakoitzak pentsamenduak argitu eta arazoaren muinera heltzeko
nahikoa denbora beharko du, kontuan hartuz bakarrizketa luze batek entzulearen
pazientzia agor dezakeela.
Egoera batzuetan, egokia izango da arazoari buruz hitz egiteko momentu bat
ezartzea, horrela, pertsona bakoitzak bere “Ni-Mezua” formulatzeko denbora
izango du.
Gatazka berehala tratatzen bada edo gerorako atzeratzen bada, ideia ona izan ohi
da toki lasai bat aurkitzea alderdi biek etenik gabe hitz egin ahal izateko, gatazka
sortu den tokiaren izkina bada ere.
3. pausua: bigarren pertsonak lehenengoak esandakoa errepikatzen du.
Hirugarren pausuan beste ikasleak lehenengo pertsonak esandakoa errepikatzen
du. Errepikapenak bermatzen du bigarren pertsonak entzun eta ulertu duela
lehenengo pertsonarentzat arazoa zein den. Pausu honi hasiera emateko modu on
bat “Zuretzat arazoa da...” esaldiarekin hastea da. Pausu hau 5. Kapituluan,
“Besteei entzuten”, praktikatutako trebetasunekin lotuta dago. Errepikatu
ondoren, bigarren pertsonak galderak egin behar ditu informazio gehiago
lortzeko eta horrela beste pertsonaren egoera hobeto ulertzeko.
Bigarren pertsonak errepikapena bukatutakoan, 2. eta 3. pausuak errepikatuko
dira, baina oraingoan 2. pertsonak kontatuko du gertatutakoari buruzko bere
bertsioa eta lehenengoak errepikatu egingo du. Errepikatu ondoren, lehenengo
pertsonak galderak egiten ditu egoera hobeto ulertzeko.
4. pausua: pertsona biek proposatzen dituzte konponbideak.
Kasu honetan, gatazka argiago dago, beraz orain alderdi biak lagungarri izan
daitezkeen konponbideak pentsatzen hasiko dira. Pixka bat hausnartzen saiatu
behar dira eta burura etortzen zaien lehendabiziko irtenbidearekin geratzen
saihestu behar dute. Denbora gehiagorekin hasiera batean ikusi ez diren
konponbide benetan emankorrak sor daitezke.
5. pausua: konponbide baten akordioa.
Azkenik, pertsona biak ados daude konponbide batekin. Arazoa modu
iraunkorrean zaintzeko, ebazpen on batek zenbait irizpide bete beharko du:
• Berariazkoa al da? Ebazpena berariazkoa izan behar da nork zer, noiz, non eta
norekin egingo duen (edo ez) zehazteko. Zehaztasun horiek ez badira argi
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geratzen, pertsona batek edozein momentutan senti dezake besteak akordioa
apurtu duela, egin behar zenari buruzko iritzi desberdina besterik ez duenean.
• Orekatuta dago? Ebazpena orekatuta egon behar da. Hau da, pertsona biek
banatu behar dute funtzionarazteko ardura. Pertsona batek hartzen badu lan
guztia, geroago min har dezake eta gatazka berriz ere ager daiteke.
• Errealista al da? Pertsona biek agindutakoa bete dezakete? Ikasle batek berari
utzitako eta berak galdutako jostailua erosiko duela agintzen badu, ba al du
benetan horretarako dirua?
• Arazoa konponduko du? Ebazpena benetako arazoari ez badagokio, berdin da
zenbat luzatzen den, gatazka berriz ere agertuko baita.
1. kapituluan, “Arazoa ulertzen”, aditzera ematen da gatazkek azpian kanpotik
ikusten direnak baino arazo garrantzitsuagoak izan ditzaketela. Ebazpen
eraginkor batek azaleko arazoak zein sakonak konponduko ditu.
Adibidez, Kepak Joni esan dio beti eramaten duela bere baloia. Ebazpenerako
atal baten moduan, Jon ados dago baloiari izena ipintzeko ideiarekin, horrela ez
du Keparena hartuko. Baina Jonek Keparen baloia jolas berean ibiltzeko hartzen
bazuen, bere arreta eskuratzeko beste modu bat aurkituko luke eta horrela
gatazka berriz ere agertuko litzateke. Beraz, baloian zentratzen den ebazpenak ez
du benetan konponduko arazoa.

Prozesuaren egokitzapena
Aipatutako prozesua, jakina, lehen hezkuntzako ikasleen trebetasun eta
heldutasun maila desberdinetara egokitu behar da. Hala eta guztiz ere, gazteenek
edo esperientzia gutxien dutenek, segur aski oztopoak aurkituko dituzte beste
pertsonaren ikuspuntua errepikatzeko eta behar baino azkarrago bilatuko dute
ebazpena. Ikasle horientzat, prozesua hiru pausutan laburtu behar da:
• Iraindu gabe, ikasle bakoitzak nola sentitzen den, zer gertatu zen eta zer nahi
duen kontatuko du.
• Ikasle bakoitzak arazoa konpontzeko egin dezakeen zerbait iradokiko du.
• Ikasle biek elkarrekin egingo dute lan ebazpen bat aurkitu arte.
2. pausuan azpimarratu beharra dago ikasleei haiek egin dezaketen zerbaiti buruz
pentsatzea eskatzen zaiela. Haientzat errazagoa izango da beste pertsonak egin
behar duena iradokitzea (adibidez, “baloia hartzen utz dezake...”). Eurek egin
dezaketena pentsatzen badute, erantzukizuna hartzera animatzen dira
etorkizunean arazo bera ematea saihesteko.
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Prozesua erabiltzen ikasten
Ikasle nagusientzat ere, hasieran zaila izan daiteke gatazkak ebazteko prozesu
hau indibidualki erabiltzea. Hasiera batean ikasleekin lan egin beharko duzu, eta
pausu bakoitzean haiekin hitz egin beharko duzu. Gogora ezazu ez dela zure
eginbeharra zure konponbideak proposatzea. Besterik gabe, lagun iezaiozu ikasle
bakoitzari bere ikuspuntua adierazten, eta ondoren, eurek egindako ebazpen bat
ados dezatela lagundu. Denboraren eta praktikaren laguntzaz, prozesuarekin
ohituko dira eta euren kabuz burutzeko gai izango dira. Bestalde, euren arazoak
pertsona heldu baten laguntzaren beharrik gabe konpontzeak sortzen duen poza
ezagutzen dutenean, prozesua erabiltzeko duten motibazioa ere handiagoa izango
da. Eskuliburu honen bigarren atalak ikasleek tutoretzen bidez eta eguneroko
bestelako jardueren bidez euren trebetasunak praktikatzeko aukerak sustatzeko
modu desberdinak azaltzen ditu.
Ondoren azalduko ditugun jardueren bidez ikasleek, alde batetik, gatazka egoera
batean arazoari lankidetzaren bidez konponbidea bilatzeko aukera izango dute.
Bestalde, zenbait gatazka behatuko dute kanpotik, haiekin zerikusirik ez dutenak.
Azkenik, haien artean balizko gatazkak ebazten praktikatuko dute.
Jardueren bidez, honako hau ikasiko dute:
•
•
•
•
•

Nola zehaztu arazo bat.
Nola sortu konponbide alternatiboak.
Nola ebaluatu konponbide desberdinen ondorio desberdinak.
Nola jakin zein den ebazpen ona.
Gatazken ebazpenerako prozesuaren pausuak nola erabili.
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SEIGARREN KAPITULUAREN JARDUERAK

“Gako” jarduera bakoitza (¶ ikurra dutenak) dagozkion jarduera “osagarri”ekin
(© ikurra dutenak) batera dago. Gako jarduerak ikasleek oinarrizko kontzeptuak
hartzen dituztela ziurtatzeko gomendatuta daude. Jarduera osagarriak, berriz,
aukerakoak dira eta trebetasunen praktika hobetzeko edota kontzeptu bati
buruzko ulermena indartzeko erabil daitezke. Jarduera bakoitzak aurkezteko
beharrezko izango dituzun ariketa guztien, lan orrien, inprimakien eta irakurgaien
kopia bat dakar. * ikurrak adierazten du jarduera horrek gainera irudiak dituela,
bereziki erabilgarriak ikaslerik gazteenekin.
¶ (4-6) Lauki nahastuak
Gatazken ebazpenerako trebetasunak taldeko egoeretan aplikatzea.
Lankidetzak duen garrantzia esperimentatzea.
¶ (2-6) Eskola zuzenduko banu
Entzute aktiboa eta gatazken ebazpenerako trebetasunak aplikatzea.
© (1-6) Bukaerarik gabeko istorioa
Galdu/galdu, galdu/irabazi eta irabazi/irabazi kontzeptua ulertzea.
¶ (2-6) Arazoa identifikatzea
Arazoak definitzeko trebetasunak garatzea.
¶ (2-6) Zer egin daiteke hemen?
Arazo batentzako konponbide desberdinak sortzea.
Arazoaren konponbide desberdinen ondorioak aurreikusi eta ebaluatzea.
¶ (1.) Ebazpen egokiak sortzen I
Ebazpen egoki bat sortzea.
¶ (2-6) Ebazpen egokiak sortzen II
Ebazpen egokien ezaugarriak identifikatzea.
Ebazpen egokiak sortzea.
¶ (2-6) Zer gertatuko litzateke gero?
Gatazka batentzako ebazpen desberdinek ondorio desberdinak izan ditzaketela
ikustea.
© (4-6) Etorkizuna aukeratu
Ezohiko egoera batean gerta daitezkeen gatazkei buruz pentsatu eta aurki
daitezkeen konponbideak aztertu.
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¶ (1-6) Ni-eskutitzak
Gatazka egoera bateko interesak eta beharrak adieraztea.
*¶ (1-6) Gatazka ebaztea
Gatazken ebazpenerako prozesu oso bat erakustea.
*© (1-6) Baloi jokoan kanporatua
Gatazken ebazpenerako prozesu osoa erabiltzea.
© (1-6) Oraintxe konpondu
Gatazken ebazpenerako prozesu osoa erabiltzea.
© (1-6) Gatazkaren ebazpenaren parodia
Gatazka bat konpontzeko ebazpen desberdinak esperimentatzea.
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¶ (4-6) LAUKI NAHASTUAK
HELBURUA:

Gatazken ebazpenerako trebetasunak taldeko egoeretan
aplikatzea.
Lankidetzak duen garrantzia esperimentatzea.

IRAUPENA:

30-45 minutu.

MATERIALAK:

“Lauki nahastuak” jokoaren puzzlea duen gutunazal
bat. Joko bakoitzak puzzlearen 15 pieza ditu. Laukiak
egiteko ereduak ondorengo orrietan aurki ditzakezu.
(Azalera edo paper gogor batean kopiatu. Gero,
lerroetatik ebaki.) Joko bakoitzarekin kolore bat erabili
errazago batu ahal izateko.

PROZEDURA:

1) Ikasleak 5 edo 6ko taldeetan banatu (talde
bakoitzeko seigarren pertsona behatzailea izango da)
eta talde bakoitzari puzzlearen 15 piezako jokoa duen
gutunazala eman. Ikasle bakoitzari eskatu begiratu
gabe gutunazaletik hiru pieza atera ditzala.
2) Talde bakoitzari azaldu puzzlea osatzen duten
piezekin lan egin behar dutela kide bakoitzak hiru zatiz
osatutako lauki bat izan arte. Hona hemen arauak:
•
•

Ezin da hitzik edo keinurik egin (adibidez:
seinalatu).
Ezin zaio inori piezarik hartu edo eskatu.

3) Taldeek bukatu dutenean, behatzaile bakoitzari
galdetu nola moldatu den bere taldea lana egiteko.
Ondoren, honako galdera hauek egin taldeari:
•
•
•
•
•
•
•

Zer gertatu da zure taldean?
Nola sentitu zara jarduera egitean?
Zaila ala erraza izan da puzzlea osatzea? Zerk
erraztuko luke lana?
Zeintzuk izan dira oztopoak?
Zer moduz egin duzue lan taldeka?
Garrantzitsuak izan dira arauak? Zergatik?
Zure ustez, zein da ariketa honen helburua?
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Lauki nahastuak
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(2. eredua)
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11

12

Lauki nahastuak

VI. kapitulua – Gatazkak ebazten

(5. eredua)

VI. kapitulua – Gatazkak ebazten

13

¶ (2-6) ESKOLA ZUZENDUKO BANU
HELBURUA:

Entzute
aktiboa
eta
trebetasunak aplikatzea.

gatazken

ebazpenerako

IRAUPENA:

40-60 minutu.

MATERIALAK:

Papera eta arkatzak ikasle guztientzat.

PROZEDURA:

1) Ikasleei eskatu imajina dezatela zuzendaria klasera
etorri eta hau esaten duela: “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
erabil dezatela. 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
eztabaidatu:
•
•
•
•

arbelean

idatzi.

Ikasleekin

Zer iruditu zaizue ariketa hau? Frustrantea al da?
Nola sentitu zarete zuentzat garrantzitsua zen
zerbait ez denean zerrendan azaldu?
Nola saiatu zarete besteak konbentzitzen zuen ideia
zerrendan sar zedin?
Entzute aktiboa erabili al duzue eztabaidatzean?
Laguntzarik izan al duzue? Nola?
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© (1-6) BUKAERARIK GABEKO ISTORIOA
HELBURUA:

Galdu/galdu,
galdu/irabazi
kontzeptua ulertzea.

eta

irabazi/irabazi

IRAUPENA:

35-40 minutu.

MATERIALAK:

“Zergatik ez dira lagun onak elefantea eta behia?”
irakurgaiaren kopia bat.

PROZEDURA:

1) Ikasleei esan oraindik bukaera ez duen istorio bat
irakurriko duzula eta haiek idazteko eskatu.
2) Ozenki irakurri ipuina: “Zergatik ez dira lagun onak
elefantea eta behia?”
3) Hiru taldetan banatu ikasleak. 1. taldeari eskatu
animalia biak triste sentitzen diren bukaera idazteko
(biek galdu dute). 2. taldeari eskatu animalia bat pozik
sentitzen den (irabazlea) eta bestea triste sentitzen den
(galtzailea) bukaera idazteko. 3. taldeari eskatu
animalia biak pozik sentitzen diren bukaera idazteko
(biek irabazi dute).
4) Hiru bukaerak irakurri eta talde osoarekin
eztabaidatu: zer gerta daiteke bukaera honekin?
5) Hiru bukaerak irakurri ondoren, honako galdera
hauek eztabaidatu taldearekin:
•
•

Hiru bukaeren artean, zure ustez zeinek ematen dio
konponbiderik onena arazoari? Zergatik?
Eguneroko bizitzan zein da sarrien ikusten duzun
bukaera?

(2-6) IKASLEENTZAKO
ALDAKETAK:
Ikasleek, hiru taldetan banatuta, banaka egingo dute
lan. Talde bakoitzaren bukaera bat aukeratu ozenki
irakurtzeko.
(1.) IKASLEENTZAKO
ALDAKETAK:
Istorioa kontatu zeure hitzekin. Ikasleei eskatu
irabazi/irabazi, irabazi/galdu eta galdu/galdu bukaera
desberdinak proposatzeko.
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(Irakurgaia)

Behia eta elefantea inoiz ez dira lagun onak izan. Bazuten harreman onik ez
izateko arrazoirik eta ez ziren haserreak konpontzeko gai.
Elefantea handia zen, baita behia ere. Handiak deitzen zituzten. Handikiro hitz
egiten zuten eta handikiro ibiltzen ziren, eta hain handitasun handiak, esamesekin
batera, bien arteko haserrea eragin zuen.
Elefanteari bere handitasuna harrokeriaz erakustea gustatzen zitzaion. Oso ondo
hitz egiten zuen bere buruaz eta hamaika aukera izaten zuen behiaren indarra
gutxiesteko.
Behiak elefantea berari buruz gaizki esaka ari zela jakin zuenean, lotsatuta eta
haserre sentitu zen borrokalari ona zela jakin eta inoren beldurrik ez zuen arren.
Basoko animalia guztiak bidetik kentzen ziren elefantea edo behia pasatzen
zirenean, argi zegoen. Baina elkarren arteko irainak zirela eta, ez zioten elkarri
biderik uzten, beraz, aurkitzen ziren bakoitzean borrokan hasten ziren.
Egun batean, handi biak supermerkaturako bidean aurkitu ziren. “Ken zaitez eta
utz nazazu pasatzen, behi koldar hori, bestela mototsak egingo ditut zure
adarrekin!” esan zuen elefanteak, eta behiak honakoa erantzun zion: “Alde nire
bidetik, suge mutur hori, bestela korapiloa egingo dut zure tronparekin!”
Horrelako agurrak ohikoak ziren aurkitzen zirenean.
Elefanteak kolpe bat eman zion eta behiak zaplateko batekin erantzun zion, eta
borrokak jarraitu zuen. Behiak adarrarekin jo zion elefanteari bizkarrean, eta
honek zangotraba egin zion tronparekin. Biak erori ziren lurrera eta borroka
gogorra izan zuten, ukabilkadak jotzen zizkioten elkarri aldapan behera
zihoazela.
Jende mordoa bildu zen haien inguruan. Hiriko zahar jakintsuak harrituta geratu
ziren zelaia apurtuta ikusi zutenean, eta oihu egin zuten: “geratu, geratu! Uzta
zapuzten ari zarete! Ai-ai. Atsotitzak dio: bi handik borroka egiten dutenean,
belarrak sufritzen du”.
Tximinoak haiengandik hurbilen zegoen arbolara salto egin zuen eta geratzeko
eskatu zien. Adarretatik zintzilikatu zen eta haiekin hitz egin zuen: “ez ezazue
jarraitu. Hori ez da ona”. Guztiek ulertu zuten tximinoak esandakoa, handiek izan
ezik, eta borrokatzen jarraitu zuten.
Azkenean, nagusia heldu zen eta borroka gerarazi zuen. Nagusiak zerbait
agintzen zuenean, guztiek betetzen zuten. “Zer gertatzen ari da?” galdetu zuen.
Tximinoak hitz egiteko zuen modu bereziarekin azaldu zion. “Hemen pen ba
borroka. Inork ke kez du irababazi. Batek tek erere ez. Ez bepihiak ez

16

VI. kapitulua – Gatazkak ebazten

elefanpanteak. Zergataktik ari dira boporrokan? Zergataktik? Apatea bezapain
gogorrak dituzte bupuruak. Beti berdinketa.”
“Nahikoa da, berdinketa!” esan zuen elefanteak. “Demagun behiak ez dizkidala
adarrak sartzen, eh!, nik irabaziko nukeen!”
“Irabazi? Noiz?” esan zuen behiak. “Demagun berak ez dizkidala eskuak lotu
bere tronparekin, nik irabaziko nukeen!”
“Demagun, demagun” esan zuen nagusiak haserre. “Demagun zuen buruak
telefonoen makila dirudiela”. Guztiek egin zuten barre. “Baina demagun” esan
zuten handi biek barre egin gabe, “demagun zure esku uzten dugula eztabaida
honi bukaera ematea guk ezin dugulako”. Nagusiak zelaia begiratu zuen eta
zerbait egin behar zuela jakin zuen. Herriko jakintsu zaharrekin elkarrizketatu
zen eta gero planaren berri eman zuen.
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¶ (2-6) ARAZOA IDENTIFIKATZEA
HELBURUA:

Arazoak definitzeko trebetasunak garatzea.

IRAUPENA:

10 minutu.

MATERIALAK:

Arbela eta klariona.

PROZEDURA:

1) Gaia zehazteak duen garrantzia eta konponbideetan
lan egin aurretik ulertzea zergatik den garrantzitsua
azal ezazu.
“Gatazka ebatzi ahal izan aurretik, arazoa zein den
zehazki identifikatu behar duzu, horrela pertsona biek
elkarrekin egin ahal izango dute lan konponbidea
aurkitzeko. Benetan ez den arazoa identifikatzen
baduzu, oso konponbide ona aurkitu arren, segur aski
gatazkak aurrera egingo du.”
“Adibidez: Mirenek Itxasori euritako berria eskatu zion
eta zulatu zuen. Miren oso lotsatuta zegoenez,
euritakoa Itxasoren armairuan sartu zuen eta ez zion
hitzik egiten euritako berria erosteko beste diru
aurreztu arte. Itxaso gaizki sentitzen zen Mirenek ez
ziolako barkamenik eskatu eta ez ziolako hitz egiten.
Ez zuen euritako berririk behar amak konpondu ahal
ziolako.”
“Adibide horretan, Mirenek pentsatu du arazoa Itxasok
euritako berria behar duela dela. Baina Itxasok benetan
behar zuena barkamena eskatzea zen lagunak izaten
jarraitzeko. Arazoa txarto identifikatu zuenez, benetan
euritako berri zoragarria erosi arren, segur aski gatazka
ez litzateke konponduko.”
2) Honako istorio hau irakurri ikasleei:
“Aitorrek jolas berria ekarri du eskolara, bere osabak
oparitu zion aurreko gauean urtebetetzea zela eta.
Harro dago jolasarekin eta klaseko jende guztiak nahi
du jolasteko txanda. Jonen txanda izan denean, nahi
gabe, pieza bat apurtu dio. Aitorrek hori ikustean asko
haserretu da Jonekin”.
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3) Ikasleei galdetu:
•
•
•
•
•
•

Zein da Aitorren arazoa?
Zer galde dezakezu gai horrek Aitorrentzat beste
arazoren bat duen jakiteko? (adib.: ba al dago Aitor
kezka dezakeen beste zerbait arazo honetan?)
Nola sentitu beharko litzateke Aitor?
Zein da Jonen arazoa?
Zer galde dezakezu gai horrek Jonentzat beste
arazoren bat duen jakiteko?
Nola sentitu beharko litzateke Jon?

4) Azal ezazu arazo batzuk oso errazak izango direla
eta beste batzuk zailagoak. Garrantzitsua da jakitea
zein den arazoa pertsona bakoitzarentzat, horrela
ebazpen egokia lortu ahal izango dugu.
Praktiketarako arazo
gehigarriak:

Arazo bakoitzarekin, taldeari honakoa galdetu:
•
•
•

Zein da arazoa gatazkako pertsona bakoitzarentzat?
Zer gehiago galde dezakezu gaiak pertsona
bakoitzarentzat beste arazoren bat duen jakiteko?
Nola sentitzen da pertsona bakoitza?

Eskolako autobusean, etxerako bidean, Mikelek beste
mutilei esan die Josebari Miren gustatzen zaiola. Jende
guztia hasi da adarra jotzen Josebari. Joseba haserretu
da eta Mikel jo du.
Peruk baloian jokatu nahi du, baina Jonek ez dio uzten
ez duelako ondo jokatzen. Jonek pilota hartu du,
zelaiaren beste aldera joan da korrika eta ez dio itzuli
nahi.
Karmelek luma berria utzi du mahai gainean
bazkaltzera joan denean. Eskolara itzuli denean luma
desagertuta zegoen. Kepa ikusi du luma batekin eta
irakasleari esan dio berak hartu diola luma. Kepak
gezurti deitu dio Karmeleri.
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Jaionek ez du Irune gonbidatu urtebetetze
ospakizunera. Astelehenean, geografiako azterketan,
Irunek esan du Jaionek kopiatu diola. Jaionek esan du
Irune jeloskor dagoela jende guztiari gehiago gustatzen
zaiolako Jaione. Irakasleak biei esan die eskola
ondoren geratzeko.
Gorkak nota txarra atera du irakurketan. Badaki ama
haserretu egingo dela nota ikustean. Jolastorduan,
Gorkaren lagunak, Xabierrek, adarra jo dio
orrazkeragatik. Gorkak Xabier jo du eta borrokan hasi
dira.
Idoia Ander eta Maiderren atzean doa janariaren azpila
eskuan daramala. Ander eta Maider jolasten ari dira eta
Anderrek, nahi gabe, Maider jo du eta janari guztia
arropen gainera jausi zaio. Maider negarrez hasi da eta
Anderrek nahita bultzatu duela esan du.
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¶ (2-6) ZER EGIN DAITEKE HEMEN?
HELBURUA:

Arazo batentzako konponbide desberdinak sortzea.
Arazoaren
konponbide
desberdinen
ondorioak
aurreikusi eta ebaluatzea.

BETEKIZUNA:

“Arazoa identifikatzea”.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Klariona eta arbela.

PROZEDURA:

1) Azal ezazu eman daitezkeen konponbide askorekin
pentsatzea garrantzitsua dela. Normalean, bururatzen
zaigun lehenengo konponbidea erabakitzen dugu eta ez
dugu besterik aintzat hartzen.
2) Ideia-jasaren gaia azaldu, jendeak ideia desberdin
edo konponbide askotan pentsatu ahal izateko modu
bat baita.
3) Azal ezazu ideia-jasa eraginkorra izan dadin honako
arau hauek jarraitu behar dituztela:
•
•
•

Bururatzen zaizkigun ideia guztiak proposatu.
Ezin da ideiarik kritikatu (ez norberarena ez beste
inorena).
Ideiak agortu arte jarraitu.

4) Esan ezazu gustatuko litzaizukeela taldeak lehen
azaldutako
arazoarentzako
(apurtutako
jolasa)
konponbideak bilatzeko ideia-jasa bat egin dezala.
5) Ikasleei esan bi minututan ahal beste konponbidetan
pentsatzeko. Gogora iezaiezu ideia-jasa egiten duten
bitartean ezin dutela eztabaidatu edota erantzunak
komentatu.
6) Ematen diren konponbide guztiak arbelean idatzi,
eta guztiak animatu parte har dezaten.
7) “Ondorio” hitza honela definitu: “ondorioak gertatu
den zerbaitek eragindako gauzak dira. Adibidez: Iñakik
jostailu bat kendu dio anaia txikiari, ondorioak izan
litezke anaiak negar egitea eta gurasoek Iñaki
zigortzea. Andonik Kepari belarra mozten laguntzen
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badio, lehenago joan ahal izango dute parkera eta
ondorioa izan liteke lagunak emandako laguntza
kontuan hartzea. Era berean, pertsona bik gatazkari
buruz ez badute hitz egiten, ondorioa izan liteke
arazoak okerrera egitea”.
8) Orain, zerrendako istorio bakoitzaren ondorioak
eztabaidatu. Ikasleak animatu honako hauen moduko
gauzak kontuan har ditzaten:
•
•
•
•

Konponbideak benetan ebazten al du arazoa?
Zer gerta liteke konponbide horrekin saiatuko
bazina?
Zeintzuk dira berehalako ondorioak?
Zeintzuk dira epe luzerako ondorioak?

(Oharra: (1-2) ikasleekin ez definitu “ondorioak” eta
lehenengo eta bigarren galderak erabili bakarrik.)
OHARRA: ERANTZUNAK GORDE EBAZPEN
EGOKIAK SORTZEN IIn ERABILTZEKO.
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¶ (1.) EBAZPEN EGOKIAK SORTZEN I
HELBURUA:

Ebazpen egoki bat sortzea.

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

Bat ere ez.

PROZEDURA:

1) Azal ezazu pertsona biren arteko arazo batentzako
ebazpen ona(k)...:
•
•

... bidezkoa dela pertsona bientzat.
... pertsona bakoitzak arazoa konpontzen
lagunduko duen zerbait egitea eragiten duela.

2) Adibide hau (edo zuk proposatutako beste bat)
taldearekin eztabaidatu:
“Aitziber bere mahaira itzuli da eta bere luma
desagertu da. Asier ikusi du eskolatik irteten eskuan
luma bat duela, korrika hurbildu zaio eta harrapatu
duenean “zuk lapurtu didazu luma!” esan dio. Asierrek
bultza egin dio Aitziberri eta luma hori berea dela esan
dio. Aitziberrek irakasleari esan dio.
3) Taldeari galdetu: zein da arazoa Asierrentzat? Eta
Aitziberrentzat?
4) Taldeari galdetu: zeintzuk dira arazo hau
konpontzeko modu batzuk? Iradokizunen zerrenda egin
arbelean.
5) Iradokizun bakoitzarekin taldeari galdetu:
•
•

Bukaera ona al da hori arazoarentzat? Zergatik bai?
Zergatik ez?
Zein bukaerak konpontzen du arazoa eta aldi
berean pertsona biak daude pozik?

Oharra: irakasleek, agian, arazo txikien adibide gehiago
sortu nahi izango dute ariketa hau behin baino
gehiagotan egiteko taldearekin eta praktikatzeko.

VI. kapitulua – Gatazkak ebazten

23

¶ (2-6) EBAZPEN EGOKIAK SORTZEN II
BETEKIZUNAK:

“Arazoa identifikatzea” eta “Zer egin daiteke hemen?”

HELBURUA:

Ebazpen egokien ezaugarriak identifikatzea.
Ebazpen egokiak sortzea.

IRAUPENA:

25-30 minutu.

MATERIALAK:

Paper batean “ebazpen egoki baterako pausuen
zerrenda” idatzita.
“Ebazpen egoki baterako galderak” lan orriaren bi
kopia ikasle bakoitzarentzat.
“Zer egin daiteke hemen?” ariketako ideia-jasan zehar
sortutako 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 ditzatela ebazpen ona lortuko
luketen 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) Aurreko jarduerako ideia-jasan, Aitor, Jon eta
apurtutako jolasaren inguruan sortutako konponbideak
aipatu (“Zer egin daiteke hemen?”). Zerrendatik bi
ebazpen aukeratu, bata ona eta bestea txarra eta A eta B
izenak eman. Ikasleei eskatu “ebazpen egoki baterako
pausuen zerrenda” bete dezatela 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)

Aitor, Jon eta apurtutako jolasarentzako ebazpen bat
deskribatu.

BAI

EZ

ο

ο

ο

ο

Noiz?

ο

ο

Non?

ο

ο

Nola?

ο

ο

Nork?

ο

ο

2. Orekatuta al dago ebazpena? (Alderdi biek hartu al dute
erantzukizuna ondo irten dadin?)

ο

ο

3. Bete dezakete alderdi biek agindutakoa?

ο

ο

4. Arazoa ebatziko luke ebazpen honek?

1. Nahikoa zehatza al da ebazpena? Esan behar digu:
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¶ (2-6) ZER GERTATUKO LITZATEKE GERO?
HELBURUA:

Gatazka batentzako ebazpen desberdinek ondorio
desberdinak izan ditzaketela ikustea.

IRAUPENA:

15 minutu (ariketa hau birritan egin daiteke 2 eta 3 lan
orriak erabiltzen badira).

MATERIALAK:

“Zer gertatuko litzateke gero?” 1. lan orriaren kopia
bana ikasleentzat.

PROZEDURA:

1) Lan orriaren kopiak banatu. Ikasleei eskatu
bakoitzak bere orria irakurtzeko zuk ozenki irakurtzen
duzun bitartean.
2) Lehenengo konponbidea irakurri. Boluntario bati
eskatu esan dezan zer gerta liteke konponbide hori
burutuko balitz. Ondoren, bigarren boluntario bat
eskatu esan dezan noiz gustatuko litzaiokeen ondorio
hori gertatzea (gainera, honelako galderak egin: nola
sentituko lirateke Kepa edo bere ama?).
3) Prozedura hau errepikatu konponbide bakoitzarekin
eta ikasle bati eskatu konponbidearen ondorioak
aurreikusteko. Gero, eraginkortasuna baloratu. (1-2
ikasleentzat hiru konponbide bakarrik hartu.)
4) Konponbide guztiak berrikusi ondoren, ikasleei
eskatu laugarren konponbide bat pentsatzeko eta
ondorioak eta guzti lan orrietan idazteko. Eska iezaiezu
erantzunak taldearekin konpartitu eta eztabaidatzeko.
(1-2ko ikasleekin, laugarren konponbidea idatzi
beharrean, eskatu guztiak ados dauden konponbide
gehiago proposatzeko).

26

VI. kapitulua – Gatazkak ebazten

Zer gertatuko litzateke gero?

(1. lan orria)

Izena ________________________

Kepa apal altu batera igotzen ari da amaren goxoki kutxa berritik goxoki bat
hartzeko, baina bat-batean kutxa erori eta apurtu da. Amari kontatzeko beldur zen
ezin baitzuen gozokirik hartu baimena eskatu gabe. Pentsa ezazu zer gertatuko
litzatekeen gero honako baldintza hauetan:
• Kepak apurtutako kutxa ezkutatu du.
• Kepak amari kontatu dio eta sentitzen duela esan dio.
• Kepak amari arrebak egin duela esan dio.

Kepak proba dezakeen beste konponbide bat aipatu:

Zer gertatuko litzateke gero hori egiten saiatzen bada?

Konponbide ona al da?
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Zer gertatuko litzateke gero?

(2. lan orria)

Izena ________________________

Unaik anaia txikiari arteko lan bat egiten lagunduko diola agindu dio. Unairen
lagunak ostiralean deitu zion jakiteko ea zirkora joan nahi zuen larunbat
arratsaldean. Unaik benetan joan nahi zuen, baina hitz emana zion anaiari
larunbat arratsaldean arteko lanarekin lagunduko ziola. Hona hemen Unaik
arazoa konpontzeko pentsatu zituen konponbideak:
• Amari eskatu anaiari laguntzeko
arteko lanarekin.

• Lagunari esan ezin duela zirkora
joan.

• Anaia zirkora gonbidatu.

• Anaiari ostiral gauean lagundu,
larunbatean lagundu beharrean.

• Anaiari esan ez laguntzea
erabaki duela.

• Anaiari esan arteko lana bere
kabuz egiteko.

Unaik proba dezakeen beste konponbide bat aipatu:

Zer gertatuko litzateke gero hori egiten saiatzen bada?

Konponbide ona al da?
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Zer gertatuko litzateke gero?

(3. lan orria)

Izena ________________________

Karmele denbora luzean dabil puzzlearekin jolasten. Mirenek erabili nahi du eta
ez du gehiago itxaron nahi. Pentsa ezazu zer gertatuko litzatekeen gero honako
baldintza hauetan:
• Mirenek esan du: “Utz ezazu jokoa, orain nire txanda da”.
• Mirenek jokoa kendu dio.
• Mirenek esan du: “Utziko didazu jolasten, mesedez?”

Mirenek proba dezakeen beste konponbide bat aipatu:

Zer gertatuko litzateke gero hori egiten saiatzen bada?

Konponbide ona al da?
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© (4-6) ETORKIZUNA AUKERATU
HELBURUA:

Ezohiko egoera batean gerta daitezkeen gatazkei buruz
pentsatu eta aurki daitezkeen konponbideak aztertu.

IRAUPENA:

30 minutu eskolan eta etxerako lanak.

MATERIALAK:

“Etorkizuna aukeratu” orriaren kopia bana.

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.
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Etorkizuna aukeratu
1. etorkizuna: bi hilabetez euria
egingo du geratu gabe.
Zer egingo luke jendeak?
Nola sentituko lirateke eta zer egingo
lukete?
Zein gatazka sor liteke?
Nola ebatziko lirateke?

2. etorkizuna: jende guztia berdinberdina izango da.

Nola ebatziko lirateke?

5. etorkizuna: jendeak ezin izango
du hitz egin.
Nola komunikatuko lirateke?
Zein eragin izango luke horrek?
Nola moldatuko litzateke jendea?
Zein gatazka sor liteke?
Nola ebatziko lirateke?

Nola izango litzateke elkarren arteko
tratua?
Zein gatazka sor liteke?
Nola ebatziko lirateke?

6. etorkizuna: munduan zerbait
alda dezakezu.

3. etorkizuna: beste kultura batean
bizi behar duzu.

Zer aldatuko zenuke? Zergatik?
Zer gertatuko litzateke aldaketaren
ondorioz?
Zein gatazka sor liteke?
Nola ebatziko lirateke?

Zein kultura aukeratuko zenuke?
Nola biziko zinateke?
Nola aldatuko litzateke zure bizitza?
Zein gatazka sor liteke?
Nola ebatziko lirateke?

4. etorkizuna: jende guztiak
egunero egingo du gauza onen bat
beste pertsona batengatik.
Zertan aldatuko lirateke gauzak?
Zein gatazka sor liteke?

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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¶ (1-6) NI-ESKUTITZAK
HELBURUA:

Gatazka egoera
adieraztea.

bateko

interesak

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

Arkatza eta papera ikasle guztientzat.

PROZEDURA:

1) Ozenki irakurri honako istorio hau:

eta

beharrak

“Julen eta Mikel anaiak dira eta logela bera
konpartitzen dute. Julenek altu ipintzen du irratia oso
programa berezia entzuteko. 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.
ALDAKETAK:

* Ikasleei eskatu antzerako eskutitz bat idazteko
benetan gatazkaren bat duten pertsona bati.
* Ikasleei esan gatazka antzezteko horri buruzko nieskutitz desberdinak erabiliz.
(1-2)koentzat: eskutitza irakurri beharrean ikasleei
eskatu idatzitakoa guztion aurrean ozenki kontatzeko.
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*¶ (1-6) GATAZKA EBAZTEA
HELBURUA:

Gatazken ebazpenerako prozesu oso bat erakustea.

IRAUPENA:

20 minutu azaldu eta erakusteko.
5-10 minutu antzezteko.

MATERIALAK:

“Gatazken ebazpenerako pausuak” materialaren kopia
bana ikasleentzat. (Eskuliburuaren bi bertsio daude, bat
3-6koentzat eta bestea 1-2koentzat).
Gatazken hiru marrazki (“konpartitu gabe”, “txanoa
kentzen” eta “iturriko ilaran ipintzen”). Kopiak
ondorengo orrietan aurki ditzakezu. Karpeta batean
gorde daitezke.

PROZEDURA:

1) “Gatazken ebazpenerako pausuak” materiala banatu.
Taldearekin eztabaidatu:
“Gatazken ebazpenerako zenbait trebetasun ikasitakoan
ere errazagoa izango da gatazkak ebaztea jarraitzeko
pausu batzuk baldin badituzue. 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: pertsona biak oinarrizko arauekin ados
daude.
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 “Ni-Mezuak” erabiliz 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.

Egoera idealean, elkarrizketa horrek Ni-Mezu baten
forma du, baina ez da beti erraza gatazkaren erdian.
Pertsonak denbora nahikoa izan beharko luke bere
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sentimenduak edota pentsamenduak argi eta garbi
adierazteko.
3. pausua: beste pertsonak lehenengoarentzat arazoa
zein den errepikatzen du.
Errepikapenak bermatzen du bigarren pertsonak entzun
duela eta lehenengo pertsonaren ikuspuntua ulertu
duela. Errepikatu ondoren, galderak egin itzazu beste
pertsonarentzat egoera nolakoa zen hobeto ulertzeko.
2. eta 3. pausuak birritan egiten dira, pertsona
bakoitzarekin behin. Beraz, Gorkak eta Arantzak
gatazka bat baldin badute, Gorkak gatazkari buruz
berari dagokion atala kontatuko du eta Arantzak
errepikatuko du. Ondoren, Arantzak bere bertsioa
kontatuko du eta Gorkak entzundakoa errepikatuko du.
4. pausua: pertsona
konponbideak.

biek

proposatzen

dituzte

Alderdi biek onar ditzaketen konponbideak pentsatuko
dituzte. Pixka bat pentsatzen saiatu behar dira eta
saihestu behar dute bururatutako lehenengo
konponbidearekin geratzen.
5. pausua: konponbide baten akordioa
Ikasle biak ados daude
konponbidearekin/ekin.

arazoari/ei

bilatutako

2) Gatazken ebazpenerako pausuak erakutsi irudietan
adierazitako eszenak 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?
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5) Beste gatazka egoera bat erabili, ikasleak bikoteka
ipini eta bost minutu inguru eman pausuak betetzen
saia daitezen.
6) Beste bi boluntario 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 berri bat erabili.
(1-2) IKASLEENTZAKO
ALDAKETAK:
Ikaslerik gazteenekin prozedura bera jarrai daiteke,
baina gatazkaren ebazpenerako pausuetan aldaketa bat
eginez:
1. pausua: ikasle bakoitzak, txandaka, nola sentitzen
den, zer gertatu den eta zer nahi duen esaten du.
2. pausua: ikasle bakoitzak arazoa konpontzeko egin
dezakeen zerbait proposatzen du.
OHARRA: ikasleentzat errazagoa denez beste pertsona
batek egin beharko lukeena iradokitzea, garrantzitsua
da ikastea eurek arazoa konpontzeko zer egin
dezaketen esaten ikastea. Pausu hauek ikasleei
laguntzen die txikitatik arazoan duten erantzukizuna
onartzen.
3. pausua: ikasle biak konponbide batekin ados
ipintzen dira.
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Gatazkaren ebazpenerako pausuak
(1. eta 2. mailetarako bertsioa)
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(materiala)

1. Pertsona bakoitzak gertatutakoari buruz berari dagokion atala “Ni-Mezuak”
erabiliz kontatzen du.
2. Pertsona biek eman daitezkeen konponbideak proposatzen dituzte.
3. Biak konponbide batekin ados ipintzen dira.

Gatazkaren ebazpenerako pausuak
(3. mailatik 6. mailarako bertsioa)

(materiala)

1. Pertsona biak ados daude oinarrizko arauekin:
• Ez eten.
• Inor ez iraindu edo gutxietsi.
• Arazoa konpontzen saiatzeko lan egin.
2. Lehenengo pertsonak gertatutakoari buruz berari dagokion atala “Ni-Mezuak”
erabiliz kontatzen du.
3. Bigarren pertsonak lehenengoak esandakoa errepikatzen du eta gero zenbait
galdera egin dezake egoera hobeto ulertzeko. (1. eta 2. pausuak errepikatzen dira:
bigarren pertsonak gertatutakoari buruz berari dagokion atala kontatuko du eta
gero lehenengoak errepikatuko du.)
4. Pertsona biek eman daitezkeen konponbideei buruz pentsatzen dute.
5. Biak konponbide batekin ados ipintzen dira.
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*© (1-6) BALOI JOKOAN KANPORATUA
HELBURUA:

Gatazken ebazpenerako prozesu osoa erabiltzea.

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

“Nor geratuko da jolasetik kanpo?” marrazkiaren kopia
bat. “Gatazkaren ebazpenerako pausuak” orriaren kopia
bana ikasleentzat. (Eskuliburuaren bi bertsio daude: bat
3-6koentzat eta beste bat 1-2koentzat.)
Gatazkaren ebazpenerako pausuak arbelean idatzita.

PROZEDURA:

1) Ikasleei “Nor geratuko da jolasetik kanpo?”
marrazkia erakutsi.
2) Ikasleei eskatu marrazkian haien ustez zer gertatzen
ari den deskribatzeko. (Mutilak baloian ari dira. Arauen
arabera, korrikalaria kanpora joango da baloiak berak
baino lehen ukitzen badu lehenengo basea. Baina
batera heltzen badira, jokalaria ez da kanporatuko.
Mutil batzuek esaten dute mutila kanporatuta dagoela
baloia lehenago heldu delako basera. Besteek esaten
dute batera heldu direla eta jokatzen jarraitu behar
duela.)
3) Egoera eztabaidatu honako galdera hauen bidez:
•
•
•
•
•
•

Zer gertatu da baloia duen pertsonaren ustez? Eta
basean dagoen pertsonaren ustez?
Zure ustez, nola sentitzen da pertsona bakoitza?
Zure ustez, zer behar du pertsona bakoitzak?
Zeintzuk izan daitezke gatazka honetarako
konponbideak?
Eman daitekeen konponbide bakoitzak, zein
ondorio izan dezake?
Ba al da bientzat arazoa konponduko lukeen eta
biak pozik utziko lituzkeen konponbiderik? Zein
izango litzateke?

4) Bi ikasleri eskatu egoera talde osoaren aurrean
antzezteko (bat basean eta bestean korrikalari) eta
gatazkaren ebazpenerako pausuen bidez gatazka
konpontzen saia daitezen.
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Gatazkaren ebazpenerako pausuak
(1. eta 2. mailetarako bertsioa)

(materiala)

1. Pertsona bakoitzak gertatutakoari buruz berari dagokion atala “Ni-Mezuak”
erabiliz kontatzen du.
2. Pertsona biek eman daitezkeen konponbideak proposatzen dituzte.
3. Biak konponbide batekin ados ipintzen dira.

Gatazkaren ebazpenerako pausuak
(3. mailatik 6. mailarako bertsioa)

(materiala)

1. Pertsona biak ados daude oinarrizko arauekin:
• Ez eten.
• Inor ez iraindu edo gutxietsi.
• Arazoa konpontzen saiatzeko lan egin.
2. Lehenengo pertsonak gertatutakoari buruz berari dagokion atala “Ni-Mezuak”
erabiliz kontatzen du.
3. Bigarren pertsonak lehenengoak esandakoa errepikatzen du eta gero zenbait
galdera egin dezake egoera hobeto ulertzeko. (1. eta 2. pausuak errepikatzen dira:
bigarren pertsonak gertatutakoari buruz berari dagokion atala kontatuko du eta
gero lehenengoak errepikatuko du.)
4. Pertsona biek eman daitezkeen konponbideei buruz pentsatzen dute.
5. Biak konponbide batekin ados ipintzen dira.
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*© (1-6) ORAINTXE KONPONDU
HELBURUA:

Gatazken ebazpenerako prozesu osoa erabiltzea.

IRAUPENA:

30 minutu.

MATERIALAK:

“Gatazkaren ebazpenerako pausuak” orriaren kopia
bana ikasleentzat. (Eskuliburuaren bi bertsio daude: bat
3-6koentzat eta beste bat 1-2koentzat.) Gatazkaren
ebazpenerako pausuak arbelean idatz daitezke.

PROZEDURA:

1) “Gatazka egoera” bat ozenki irakurri.
1. egoera:
“Zure ama lanetik etxera itzuli da eta egongela hankaz
gora aurkitu du. Zu eta lagunak jolasten egon zarete eta
jostailuak lurretik daude. Zure betebeharra da egongela
ama etxera heldu aurretik ordenatzea. Beraz, amak
haserre begiratu zaitu eta berehala sukaldera joateko
esan dizu zurekin hitz egin ahal izateko.”
2. egoera:
"Lagun bat eta zu aspalditik ari zarete larunbatean
picnic egitea planeatzen. Asteazken gauean amak
esandakoa baino ordu erdi beranduago heldu zara
etxera. Zuk esan diozu ez dela zure errua, deitzen
saiatu zarela baina linea okupatuta egon dela. Zure
azalpenak entzun beharrean, aitak aste beteko zigorra
ipini dizu eta ezin duzu picnic-era joan.”
2) 1. egoera eztabaidatu honako galdera hauen bidez:
• Zer gertatu da lehenengo pertsonaren ikuspuntutik?
eta bigarrenaren ikuspuntutik?
• Zure ustez, nola sentitzen da pertsona bakoitza?
• Zure ustez, zer behar du pertsona bakoitzak?
• Zein konponbide eman ahal zaio gatazka honi?
• Ba al da arazoa konponduko lukeen eta biak pozik
utziko lituzkeen konponbiderik? Zein?
3) Bi ikasleri eskatu egoera talde osoaren aurrean
antzezteko eta gatazkaren ebazpenerako pausuen bidez
gatazka konpontzen saia daitezen.
4) Prozedura bera errepikatu 2. egoerarekin.
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Gatazkaren ebazpenerako pausuak
(1. eta 2. mailetarako bertsioa)
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(materiala)

1. Pertsona bakoitzak gertatutakoari buruz berari dagokion atala “Ni-Mezuak”
erabiliz kontatzen du.
2. Pertsona biek eman daitezkeen konponbideak proposatzen dituzte.
3. Biak konponbide batekin ados ipintzen dira.

Gatazkaren ebazpenerako pausuak
(3. mailatik 6. mailarako bertsioa)

(materiala)

1. Pertsona biak ados daude oinarrizko arauekin:
• Ez eten.
• Inor ez iraindu edo gutxietsi.
• Arazoa konpontzen saiatzeko lan egin.
2. Lehenengo pertsonak gertatutakoari buruz berari dagokion atala “Ni-Mezuak”
erabiliz kontatzen du.
3. Bigarren pertsonak lehenengoak esandakoa errepikatzen du eta gero zenbait
galdera egin dezake egoera hobeto ulertzeko. (1. eta 2. pausuak errepikatzen dira:
bigarren pertsonak gertatutakoari buruz berari dagokion atala kontatuko du eta
gero lehenengoak errepikatuko du.)
4. Pertsona biek eman daitezkeen konponbideei buruz pentsatzen dute.
5. Biak konponbide batekin ados ipintzen dira.
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© (1-6) GATAZKAREN EBAZPENAREN PARODIA
HELBURUA:

Gatazka bat konpontzeko
esperimentatzea.

ebazpen

desberdinak

IRAUPENA:

20 minutu.

MATERIALAK:

“Ebazpen egoki baterako galderak” arbelean idatzita.

PROZEDURA:

1) Ikasleei eskatu haiek etxean zein eskolan bizitako
gatazka bat kontatzeko.
2) Boluntarioak aukeratu gatazka ebazpena lortutako
momentura arte antzezteko.
3) Ikasleei galdetu:
• Zein izan zen arazoa 1. pertsonarentzat? Eta 2.
pertsonarentzat?
• Nola sentitu zen pertsona bakoitza?
• Zein konponbide eman dakioke gatazka honi?
4) Guztion artean, konponbide bat erabaki eta hori
antzezteko boluntarioak eskatu. Gatazka osoa
errepikatu aukeratutako ebazpena erantsiz. Antzezleei
galdetu nola sentitu diren antzezpenaren ondoren.
5) Beste boluntario batzuk eskatu parodia beste
konponbide batekin errepikatzeko.
OHARRA: Gazteenentzat eragingarriagoa da panpinak
edo txotxongiloak erabiltzea. Sarritan ez dira
identifikatzen bere gatazkarekin, baina panpinarekin
egingo dute. Horrela, seguruago sentitzen dira
esperientzia taldearekin konpartitzeko. Txikienak
guztiz txundituta geratzen dira panpinak begiratu eta
manipulatzean, eta adi egongo dira denbora luzean.
6) Konponbide bakoitzaren ondoren, honakoa galdetu:
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• Arazoa konponduko al du konponbide honek,
pertsona biak ondo sentitzeko moduan?
2-6 ikasleentzat:
• Orekatua al da konponbidea? (Biek konpartitzen
dute ondo joateko ardura.)
• Zer zehazten du ebazpen honek? Noiz, non, nola eta
nork esaten al du?
7) Honako galdera hauen bidez, konponbideak
konparatu:
• Zeintzuk izan dira konponbiderik egokienak?
Zergatik?
• Zeintzuk izan dira desegokienak? Zergatik?
• Egon al zen pertsona biak pozik utzitako
konponbiderik? Zein?
• Nolakoak izan ziren zure konponbideak benetako
gatazkan hartutako konponbideekin konparatuta?
• Zein pentsamenduren ondorioz uste du jendeak zaila
dela bere gatazkei konponbide positiboak aurkitzea?
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Ebazpen egoki baterako galderak

BAI

(lan orria)

EZ

ο

ο

ο

ο

Noiz?

ο

ο

Non?

ο

ο

Nola?

ο

ο

Nork?

ο

ο

2. Orekatuta al dago ebazpena? (Alderdi biek hartu al dute
erantzukizuna ondo irten dadin?)

ο

ο

3. Bete dezakete alderdi biek agindutakoa?

ο

ο

4. Arazoa ebatziko luke ebazpen honek?

1. Nahikoa zehatza al da ebazpena? Esan behar digu:
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KLASE BAKETSUA: Gatazken Ebazpenerako Trebetasunak aplikatzeko
bideak
Lehenengo atalean ikusi dugunez, gatazken ebazpena ikasi eta praktikatu beharreko
trebetasun zuhurren multzoa da. Gainerako gizarte-trebetasunak bezala, gatazken
ebazpena errazago ikasiko da ikasleak ondo zehaztutako eta haiek oso inplikatuta ez
dauden egoerekin hasten badira. Haserre edo beldur handia dagoenean, nekeza
suertatzen da jokabide berriak ikastea. Horrexegatik, alegia, egoera hipotetikoek
gatazkari aurre egiteko erantzun desberdinak praktikatzea ahalbidetzen diete
ikasleei, betiere toki ziur batean egonda eta arrisku garrantzitsurik izan gabe.
Ikasleak, trebetasunak ondo ezagutu eta balizko egoerekin praktikatu ondoren, prest
egongo dira ezagutza berriak eguneroko bizitzako egoera konplexuagoetan eta
emozioen aldetik sakonagoak diren egoeretan praktikatzen hasteko. Trebetasunak
maiz erabiltzen badira, ikasleek gatazkaren dinamikari buruz duten ezagutza indartu
eta zabaldu egingo da. Gaitasun handiagoa izango dute, batetik, gatazka okerrago
bihurtzen duten eta, bestetik, ulertzera eta harmoniara bideratzen duten jokabideak
bereizteko.
Lehenengo atalean, ikasleek gatazken ebazpenerako trebetasunak egoera
hipotetikoen bidez ikasteko eta praktikatzeko aukera izan zuten. Bigarrenean,
trebetasun horiek klaseko eguneroko bizitzaren errealitatean aplikatu ahal izateko
zenbait aukera aintzat hartu dugu.
•

Klase baketsuari begirada: “klase baketsu” baten ohiko egun bat irudikatzen du
eta gatazken ebazpenerako trebetasunak gatazka desberdinak ebazteko erabil
daitezkeela demostratzen du.

•

Irakaslea rol eredu eta gatazka administratzaile: rol ereduaren indarra jorratzen
du eta ikasleekin dituen interakzioetan gatazken ebazpenerako trebetasunak
txertatu nahi dituzten irakasleei iradokizunak egiten dizkie.

•

Klaseko topaketak nola bideratu: klaseko topaketen kontzeptua aurkezten du eta
topaketa horiek gatazkak identifikatu eta ebazteko helburuz erabiltzeko
jardunbide zehatzak eskaintzen ditu.

•

“Txoko lasaigarria”: leku zehatz batean sofa edo alfonbra berezi bat ipintzea
proposatzen du. Bertara joango dira ikasleak elkarren arteko arazoak konpondu
behar dituztenean.

•

Ikasleak kideen arteko gatazka administratzaile: Community Board-ek ikasleak
trebatzen egindako lana deskribatzen du. Trebatze hori ikasleek jolastokian eta
korridoreetan sortzen diren gatazkak ebazten lagun dezaten izango da.

•

Eskola eta etxe arteko hutsunea betetzen: familian gatazkak ebazteko duten
modua eta eskolan curriculum honen bidez ikasitakoaren artean ikasleak aurki
ditzakeen desberdintasunak aztertzen ditu. Halaber, ikasleari desberdintasun
horiek maneiatzeko iradokizunak egiten dizkio.
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Klase baketsuari begirada
Goiz berezi honetan, Mirari andereñoaren 5. mailako klasea normaltasun osoz igarotzen
ari da. Ume gehienak matematikako ariketak egiten ari dira, eta horiek bukatu dituzten
gutxi batzuk gelaren atzealdean daude eta lan artistikoak egiten hasi dira. Ainhoa eta
Unai asto desberdinetan ari dira pintatzen. Ainhoa Unairengana hurbildu da eta barre
egin dio pintatutakoari. Unaik frustratuta dirudi, arnasa hartu du eta honakoa esan dio:
"nire koadroari barre egiten diozunean haserretu egiten naiz lan gogorra egin dudalako
horretan". Ainhoak barkamena eskatu dio eta bere lekura itzuli da. Taldekide gutxi batzuk
konturatu dira gertatutakoaz.
Beste bazter batean, gelaren atzealdean, Jon eta Gorka alfonbran daude eserita, eta hitz
egiten ari dira. Jonek bortizki esan du "hirugarren aldiz alferrik galdu duzu jokoa".
Gorkak adierazi du frustratuta sentitzen dela Jonek ez duelako inoiz aukeratzen jokatzeko.
Elkarrizketak jarraitu du, baina mutilak atzean duten posterrean idatzita dauden gatazken
ebazpenerako pausuak betetzen hasi dira. Bakoitza bestea zergatik dagoen haserre
errepikatzen saiatu da eta laster hasi dira bientzat onargarria izan daitekeen konponbide
bat bilatzen.
Loreak eta Leirek ere egun batzuetan luzatu den desadostasuna izan dute. Euren kabuz
ebazten saiatu dira baina ezin izan dute, biak oso urduri baitzeuden ondo entzuteko.
Klasekideak lanean ari diren bitartean, Mirari andereñoak gatazkan laguntzeko denbora
hartu du. Hirugarren alderdi neutro bat izaki, neskak Jonek eta Gorkak erabilitako
antzerako pausuetan gidatu ditu.
Neska bakoitzaren bertsioa entzun, errepikatu eta argibide gehiago izateko galdetu egin
du. Berak eta neskek arazoa ondo ulertu dutela uste duenean, Mirari andereñoak eman
daitezkeen konponbideei buruzko eztabaidan gidatu ditu. Zenbait minututan Lorea eta
Leire, orain lasaiago, ados daude konponbide batekin: elkarri barkamena eskatu eta
bakean utzi. Mirari andereñoak biak arazoa konponduta dagoela pentsatzen dutela
ziurtatu du eta egindako lan handia aitortu die. Neskak bere eserlekuetara itzuli dira.
Goizeko jolastorduaren ondoren, Mirari andereñoak klasearen asteko topaketa deitu du.
Lehenengo galdetu du ea norbait saiatu den Ni-Mezuren bat erabiltzen azken bileratik.
Zenbait haurrek egin dutena kontatu dute. Bik, Unaik barne, emankorra izan zela kontatu
dute; Xabierrek kontatu du bera eta Ander haserre egon zirela eta Ni-Mezua ez zela
nahikoa izan gatazka ebazteko.
Mirari andereñoak esker ona agertu die ikasleei egindako ahaleginagatik eta galdetu die
ea norbaitek erabili duen gatazken ebazpenerako prozesua gatazkaren bat ebazteko.
Jonek eta Gorkak izandako haserrea kontatu dute eta pausu horiei esker bientzat
onargarria zen konponbide bat bilatu ahal izan zutela azaldu dute. Ebatzitako gatazkei
buruz beste bi deskribapen entzun ondoren, Mirari andereñoak haurrei egindako lan
handia aitortu die; gero, norbaitek bileran aztertzea gustatuko litzaiokeen konpondu
gabeko arazoren bat duen galdetu die. Neska bik baietz esan dute eta talde osoaren
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aurrean, Mirari andereñoak, Lorea eta Leireri bezala, desadostasunean laguntzeko
pausuetan zehar gidatu ditu.
Mirari andereñoaren klasea baketsua da, baina ez gatazkarik ez dagoelako, baizik eta
gatazkak gauza natural baten moduan onartzen direlako eta modu eraikikorrean tratatzen
direlako. Irakasleak ikasleei euren arazoak arduratsu hartzen lagundu dieten tresnak
eskaini dizkie. Arazoak euren kabuz konpontzen saiatu ondoren bakarrik eskatzen diote
laguntza irakasleari. Hala egiten dutenean ere, irakaslea bere kabuz egindako epaiketa
edota konponbiderik ez ematen saiatzen da eta hirugarren alderdi objektibo bat bezala
geratzen da: ikasleei laguntzen die arazoa ulertzen eta euren konponbideak bilatzen.
Jakina, hasiera batean hemen aurkeztutako begirada ez da bete-betean emango. Talde oso
bati gatazkak maneiatzeko modua aldatzea pausoz pauso egin behar da. Segur aski
prozesu hau motela izango da hasiera batean, baina ikasleek norberaren ahalmena eta
euren desadostasunak modu eraikikorrean maneiatzeak sortzen duen poza esperimentatu
ahala, azkartzen joango da.

Irakaslea rol eredu eta gatazka administratzaile
Gatazken ebazpenerako trebetasunak klasean aplikatzen hasteko modurik onena, agian,
zeure buruarekin hastea izan daiteke. Ikasleak enpatiaz entzuteko ahalegina egiten baduzu
eta zure asmo eta sentimenduak argi eta garbi adierazten badituzu, ikasleei sentimendu eta
iritzi baliagarriak dituzten gizabanako moduan errespetatzen dituzula komunikatuko
diezu. Eta haiek, bestalde, klaseko arazoen ebazpenean zurekin elkarlanean aritzeko
kemena izango dute.
Horretaz gain, eta oraindik ere garrantzitsuagoa, rol eredu indartsua emango diezu. Lehen
hezkuntzako ikasleek (batez ere gazteenek) haien bizitzako pertsona adierazgarrienak
imitatzen ikasi ohi dute. Irakasle bezala –egunero sei edo zortzi ordu haiekin lan egiten
duena, astean bost egun– haien munduko bost edo sei pertsona adierazgarrienetako bat
zara. Haurrak haientzat garrantzitsuak diren pertsonei atsegin ematen saiatzen direnez,
zure jokabidea imitatuko dute.
Haurrekin, gurasoekin eta lankideekin nola moldatzen zaren ikusiz, ikasleek komunikazio
trebetasunek benetako arazoak modu positibo batean konpon ditzaketela ikusiko dute, eta
zure jokabidearen alderdi batzuk euren jokabidean egokitzen hasiko dira korridorean zein
jolastokian. Beraz, zu eta zure jokabideak izango zarete heziketa tekniketan tresnarik
garrantzitsuenak.
Komunikazio trebetasunak moldatzea erronka handia da irakasle gehienentzat. Klaseetan
ikasle gehiegi egoteak arazo ugari eragiten ditu; denbora faltaren ondorioz, irakasleak
agintari rola hartu behar du eta arrazoia zeinek duen eta zeinek ez erabaki behar du.
Curriculum honetan aurkezten dugun gatazken ebazpenerako metodoa arazoen
ebazpenaren hurbilketan oinarrituta dago, eta hasiera batean horrek denbora gehiago eska
dezake. Irakaslearen agindu azkar batzuekin trata zitezkeen egoerek orain arreta
handiagoa behar izango dute ikasleak arazoari buruz hitz egiteko gidatzen baitituzte,
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alderdi bientzat onuragarria izan daitekeen konponbide bat bilatzeko helburuz. Batzuetan
gerta liteke
hurbilketa hori praktikoa edo egingarria ez izatea.
Arazo honen aurrean, konponbidea gatazken ebazpenerako prozesua atzeratzea izan
daiteke. Adibidez, bi ikasle liburu bategatik ari badira borrokan, ikasleak honakoa esan
dezake: "Oraintxe bertan ezin dugu gatazka horri buruz hitz egin, horrexegatik zuk Aneri
liburua itzultzea nahi dut momentuz. Bazkaldu ondoren hitz egingo dugu". Hala eta guztiz
ere, konponbide hori aukeratzen badugu, ezinbestekoa da geroago gatazkari buruzko
eztabaidarekin jarraitzea. 6. kapitulua berrikusten baduzu, laguntza aurkituko duzu
ikasleak gatazkaren ebazpenerako pausuetan zehar gidatzeko.
Jakina, zenbait arazok irakaslearen nagusigoa beharrezko izango dute beti, esate baterako
bortizkeria fisikoaren arriskua izateko punturaino heldu diren gatazkak. Baina ikasleek
trebetasunak erabiltzean konfiantza lortzen dutenez, gai izango dira gatazkak oso larriak
izan aurretik maneiatzeko. Horrela, gatazkara hurbiltzeko modu berria moldatzeko
erabilitako gehiegizko denbora, inbertsio moduan ikusi ahal izango dugu denbora pasatu
ahala, ikasleek gero eta gutxiago eskatuko baitute irakaslearen denbora.

Nola bideratu klaseko topaketak
Gatazken ebazpenerako prozesurako denbora erabiliko dela bermatzeko modu bat
"klaseko topaketen" egitaraua hastea da.
Klaseko topaketa egiteak talde osoa biltzeko ordutegia zehaztea dakar, egun osoan
eskolan sortutako arazo eta kezkak tratatzeko helburuz. Topaketa laborategia da, leku
segurua, bertan ikasleek jokabide berriak eztabaidatu, saiatu eta ebalua ditzakete, betiere
kanpoan esperimentatu aurretik, hain segurua ez den jolastokian, etxean edo auzoan,
alegia. Topaketan, ikasleek gatazka bide egokiagoak erabiliz ebazteko aukerak aztertzen
dituzte eta horretarako rol jokoetan, eztabaidetan eta jarduera praktikoetan parte hartzen
dute.
Klaseko topaketan taldearekin zein taldeko kideren batekin zerikusia duen edozein arazo
eztabaida daiteke. Topaketa horiek aldian-aldian egiten direnez aldez aurretik zehaztutako
denbora batekin, ikasleek konfiantza izan dezakete topaketetan, eta egunean sortutako
arazoei buruz hitz egin dezaketen toki baten moduan ikusten dituzte. Topaketak bazkaldu
ondoren edo jolastorduaren ondoren egitea bereziki emankorra da, ikasleak orduantxe
sortutako kezkekin heltzen baitira eskolara. Kezka horiek eskola hasi aurretik ebazten
badira, eskolako lanetan bete-betean kontzentratu ahal izango dira.
Eskolako topaketek ematen duten denborari esker ikasleak ezagunak izan daitezke
gatazkak ebazteko trebetasunak erabiltzeko moduagatik. Eztabaidatzeko gatazkarik ez
badago, trebetasunak indartzeko ariketak egiteko erabil daitezke topaketak, adibidez:
ikasleek sentimenduak adierazteko oztopoak dituztela suma badaiteke, irakasleak
sentimenduei buruzko ariketak praktika litzake.
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Klaseko topaketen etekinak
Klaseko topaketaren kontzeptua William Glasser-ek sortu zuen eta Schools Without
Failure liburuan deskribatu zuen. Duela hogei urtetik hona klaseko topaketak hainbat
testuingurutan erabili dira. Astean gutxienez hiru aldiz 20 edo 30 minutuko topaketak
egindako irakasleek etekin anitz ematen dituztela aitortzen dute. Ikasleek pixkanaka
ikasten dute euren jokabideen erantzukizuna onartzen, elkarlanean zein euren kabuz lan
egiten eta arazoak heldu baten laguntzaren beharrik gabe konpontzen. Astean zenbat eta
klaseko topaketa gehiago burutu, emaitzak hobeak izango dira. Irakasle batzuek nahiago
dute egunero izan topaketak.
Klaseko giroa aldatzen den neurrian eta ikasleek euren burua zaintzeko trebetasunetan
konfiantza lortu ahala, trebetasun akademikoak ere hobe daitezke. Bestalde, klaseko
topaketak ahozko hizkuntzaren trebetasunak indartzeko modu ezin hobea dira.
Klaseko topaketak helburu askotarako baliagarriak izan arren, gure xede nagusia gatazkak
maneiatzeko foro baten moduan nola erabil daitezkeen izango da. Horrela, klaseko
topaketari buruz guk dugun kontzeptua Glasserena baino murritzagoa da. Berak gatazken
ebazpenerako prozesua zehaztu ez bazuen ere, topaketak 6. kapituluan deskribatutako
gatazken ebazpenerako prozesua erabiltzeko testuinguru naturala dira.

Oinarrizko arauak
Lehenengo topaketan garrantzitsua da ikasleentzat zein irakaslearentzat oinarrizko arau
bereziei buruz ados egotea. Eraginkorrago izateko, arau horiek gutxi eta errazak izan
beharko lirateke. Ados egon ondoren, arauak horman ipini beharko lirateke guztion bistan
eta modu ziurrean aplikatu.
Hona hemen klaseko topaketetan esperientzia duten hainbat irakasleren iritziz
garrantzitsuak diren arauak:
•
•
•
•
•
•

Ez eten. Besteei entzun hitz egiteko txanda dutenean.
Debekatuta dago iraintzea eta lotsaraztea.
Ahal bezain zintzoa izan.
Topaketan esandako edozein gauza ezin da klasetik kanpo errepikatu.
Eskua altxatu beti eta zure txanda itxaron.
Nahi duten guztiek euren txanda izango dute (denbora agortzen bada, txandarik
izan ez duten ikasleak lehenengoak izango dira hitz egiten hurrengo topaketan).

Irakaslearen rola
Klaseko topaketa batean irakaslea, gertakizunen igorle hutsa baino gehiago, ikasleentzako
esperientzia berrien eragilea izango da. Hala eta guztiz ere, eragile guztiek euren estilo
berezia dute eta ez dago topaketa gidatzeko modu akats gaberik.
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Eragile moduan, zure helburua sentimendu eta iritzi zintzoak adieraztea posible den giro
ziurra sortzea izango da. Komunikazio onaren teknikak lagungarriak izango dira
konfiantza, zintzotasuna eta elkarlana garatzeko. Horrek guztiak klaseko topaketa
betegarri batera eramango gaitu.
Giro ziurra sortzeko, topaketaren leku fisikoarekin hasi behar dugu. Topaketa guztiak hasi
aurretik, klasea zirkulu handi batean ipini. Hori egiteko minutu batzuk behar badira ere,
komenigarria da parte-hartzaile guztiek besteak ikusi ahal izatea zuzenean komunikatu
ahal izateko. Esertzeko modu horrek jabetasun pertzepzioa ere sustatzen du. Glasserrek
aurkitu zuen irakasleek topaketetan izaten zituzten gatazka asko txikiagoak zirela klasea
biribilean ipintzeko denbora hartzen zutenean. Ezin bada biribila egin, ikasleei eskatu
klasearen aurrealdera joan daitezela hitz egiten dutenean, gainerako guztiek ondo ikusi
ahal izateko.

Klaseko topaketak errazteko gidalerroak
Hona hemen klaseko topaketak errazteko zenbait gidalerro garrantzitsu:

• Giro positiboa ipini guztiak maitekiro biribil batean kokatuz. Begi-harremana izan

•
•

•
•

•

haur guztiekin. Pertsonaren izena erabili beti berarekin hitz egitean. Irakasle askok
aurkitu dute parte-hartzea hobetu egiten dela irakaslea leku desberdinetan esertzen
bada topaketa bakoitzean –egun batean apurketak sorrarazten dituen ikaslearen
ondoan, beste batean ikasle oharkabearen ondoan, bestean berez parte hartzen
duenaren ondoan, etab.
Epaitu beharrean, besteen onarpena estimulatu. Taldeko ikasle bakoitza bakarra
dela eta errespetatzea merezi duela azpimarratu.
Ikasleenganako errespetua agertu eta pribatutasuna bermatu. Hasierako topaketa
batean azal ezazu zer den pribatutasuna errespetatzea eta zergatik den
garrantzitsua. Azpimarra ezazu topaketan esaten den edozein gauza pribatua dela
eta klaseko taldean geratu behar dela.
Gatazken ebazpenerako entrenamendu jardueretan bezalaxe, klaseko topaketan
eztabaidatutako gaietan ez dago erantzun zuzenik edo okerrik. Ez egin ikasleen
erantzunei buruzko epaiketarik, adi ez daudela ematen duen arren.
Topaketan ezinbestekoa da entzutea. Ziurta ezazu ikasle guztiek espero dutela
beste guztiek entzutea. Lehenago aipatu dugun bezala, entzute ona bermatzeko
biderik eragingarriena jokaera hori moldatzea da. Egin ezazu argi eta garbi
geratzea ikasle bakoitzak hitz egiten duen bitartean adi entzuten ari zarela. Adi ez
dagoen (edo hala ematen duen) ikaslearen arreta deitu hitz edo keinu zuhur
batekin. Saioan zehar sarritan eska iezaiezu ikasleei besteek esandakoa errepika
dezatela, eta parte hartzen ez duten ikasleei sarrera eman posible den guztietan.
Bizitza errealeko arazoei buruz eztabaidatzen dutenean, ikasleak euren
sentimenduak konpartitzeko arriskua sumatzen ari dira. Arrisku hori gatazken
ebazpena entrenatzeko jardueretan hartzen duten arriskua bera baino handiagoa da.
Horrexegatik, garrantzitsua da ikasleak animatzea, laguntzea eta eskaintzen dutena
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positiboki baloratzea. Alabaina, aldi berean, ez konpartitzeko eskubidea
errespetatu behar zaie. Ikasleak gatazken ebazpenerako prozesu batean zehar
gidatu aurretik, honako galdera hau egin guztiei: "taldean ebaztea gustatuko
litzaizuke?". Gatazka duen pertsona zer egin jakin gabe dagoela ematen badu, saia
zaitez klaseko topaketatik kanpo beste uneren bat bilatzen, gatazka modu pribatuan
ebazteko moduan. Ikasleren batek ez badu arazo pertsonalen bat agertu nahi,
errespeta ezazu, ez zaitez saia hori lortzen. "Oso ondo" edo "ez konpartitzeko
erabakia hartu baduzu, errespetatuko dut" esan.
Ikasleek beste pertsona bat inplikatzen duen arazo bati buruz eztabaidatzen
dutenean, lagun iezaiezu gertatutakoan zentratzen eta beste pertsona nola jardun
zuen ulertzen. Anima itzazu Ni-Mezuak erabiltzen beste pertsonari buruzko
epaiketak saihesten laguntzeko.
Bi ikaslek gatazka bat dutenean, zuzenean interaktuatzen lagundu. Galde iezaiezu
zerbait galdetu behar dioten elkarri eta, baietz erantzuten badute, anima itzazu
elkarri galdetzen, eta ez zuri. Ikasle batek galderaren bat egiten badizu, lagun
iezaiozu galdera berregiten, baina oraingoan erantzuna eman dezakeen ikasleari
zuzenduta. Egokia denean, gatazken ebazpenerako prozesuan zehar bidera itzazu.
Ikasleek parte hartzen dutenean, egiten dituzten baieztapenen azpian dauden
sentimenduetan zentratzen lagundu, baita egoera sorrarazi duten gertaeretan ere.
Horretaz gain, haien ekintzekiko beste sentimendu batzuei buruz ere pentsatzen
lagundu.
Ikasleak gatazken ebazpenerako prozesuan zehar gidatzen dituzunean, gogora
ezazu zure rola pausu guztiak txandaka jarraitzen laguntzea besterik ez dela. Zeure
konponbideak eskaintzeko gogoari eutsi. Prozesua osotutakoan, talde osoak
erabaki lezake ebazpena "Ebazpen egoki baterako galderak" izenekoan
planteatutako irizpideekin bat datorren ala ez (6. kapituluko, "Ebazpen egokiak
sortzen", jarduerak ikusi).

Jokabidearen arazo tipikoak maneiatzen
Arazoak modu irekian eta demokratikoan inoiz eztabaidatu ez dituzten ikasleentzat,
klaseko topaketa bitxia eta deserosoa izan daiteke hasiera batean. Horrexegatik, jokabide
oharkabe eta disruptiboa aurki dezakezu ikasleen aldetik. Irakasle bakoitzak jokabide
arloko arazoak maneiatzeko bere metodoak izango dituen arren, hona hemen jokabide
hori klaseko topaketan maneiatzeko zenbait gidalerro.

Haur lotsatiak estimulatu
Ikasleak ez-hitzezko modu batean sartzen saia zaitez: haien ondoan eseri, noizean behin
ukitu (egokia bada) edo begiratu eta irribarre egin.
Ikasleei parte hartzeko eskatzen badiezu, haiek lagunduta sentitzeko moduan egin,
adibidez: "oso adi egon zara entzuten, gustatuko litzaidake parte hartu nahi duzun jakitea".
Haur lotsati batek parte hartzen duenean, egindako ahalegina aitor iezaiozu.
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Jokabide disruptiboa murriztu
Ikasleek elkarri eteten badiote, menperatu edo gaizki sentiarazten badiote, egiten ari
direnaz eta jokabidearen ondorioez jabetzen lagundu ahal diezu. Ikasleak estimulatu NiMezuak erabil ditzaten jokabide hori eta haiengan duen eragina deskribatzeko. Bestela,
ikasleei eskatu jokabide jakin bat antzeztu eta taldearekin eztabaidatzeko horren ondorioz
nola sentitzen diren eta klaseko topaketan zein eragin duen.

"Txoko lasaigarria"
Ikasleak gatazken ebazpenerako prozesuan zehar gidatu ahala eta besteek prozesua nola
erabiltzen duten ikusi ahala, gero eta gehiago egongo dira pausuak euren kabuz
erabiltzeko prest. Ikasleei hori egiteko trebetasunak irakatsi ondoren, komenigarria da
euren arazoekin praktikan jar ditzaten animatzea. Horrela, gela une batez utzi behar
baduzu, edo momentu horretan ez bazaude epaile jarduteko prest, klasearen lana ez da
etengo, ikasleek ordena euren kabuz mantentzeko trebetasunak eta motibazioak izango
baitituzte.
Zenbait irakaslek aurkitu dute gatazkaren bat dagoenean nora joan izateak (gela bat edo
gelako txoko batean aulki multzo bat) ikasleei ikasitako trebetasunak erabiltzen laguntzen
diela. Ni-Mezuen formula eta gatazken ebazpenerako prozesuaren pausuak agerian egon
daitezke horma-irudi irakurterraz batean. Txoko lasaigarriaren helburu berezia gordetzen
laguntzeko, hori erabiltzeko sistema bat gara dezakezu, adibidez: ikasleek txokoa uzten
dutenean, irakasleari lortutako akordioaren berri eman ahal diote. Bestela, eskatu ahal
diezu aldez aurretik txokoa erabiltzeko baimena eska dezatela eta gatazkari buruzko
azalpen labur bat emateko.

Ikasleak kideen arteko gatazka administratzaile
Batzuetan, gatazken ebazpenerako trebetasunik bikainenak izan arren, bi ikasle ez dira gai
izango elkarren arteko oztopoak konpontzeko. Bidean sentimendu sakonak ager daitezke,
edo gatazka ebazteko ahaleginek porrot egin dezakete. Horrelakoetan, ikasleak
irakaslearengana hurbil daitezke eta laguntza eskatu, edo arazoa klaseko topaketara
eraman dezakete (gorago deskribatu dugun bezala). Baina bada beste aukera eragingarri
bat.
Jolastordua da Crestiew Elementary Schoolen. Jolastokiaren bazter batean, hirugarren
mailako bi neska eztabaidatzen ari dira noren txanda den hurrengoa soka jokoan.
"Gatazka ebazten laguntzea nahi duzue?" esan die ondoko ahots batek. Neskek buelta
eman dute eta laugarren eta seigarren mailako bi ikasle ikusi dituzte, "gatazka
administratzaile" idatzita daraman kamisetak jantzita. Gogo handirik gabe, gazteenak
baietza eman du.
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Gatazka administratzailea honela hasi da: "Lehenengo oinarrizko arauekin egon behar
duzue ados. Ez eten. Ez iraindu. Arazoa konpontzeko lan egin eta ahal bezain zintzoa
izan, ados?"
Arau bakoitzaren ondoren, lehenengo batak eta gero besteak buruarekin baietz esan dute.
Orduan, gatazka administratzaileek neska bakoitzari eskatu diote gertatutakoari buruzko
bere bertsioa azaltzeko, adi entzun diete biei eta bakoitzak esandakoa labur dezakete.
Ondoren, neska bakoitzari eskatu diote aukera desberdinak proposatzeko eztabaida
errepika ez dadin. Zenbait minutuz elkarrekin lan egin ondoren, neskek zeinen txanda den
erabakitzeko plan bat egin dute eta berriz ere jolasten jarraitu dute.

Gatazka administratzaileek zer egiten duten
Estatu Batuetan, lehen hezkuntzan, ikasleek gatazka administratzaileen laguntza izan dute
gatazkak ebazteko. Gatazka administratzailea jolastokian, korridoreetan edota gelan
ikasleen artean sortzen diren gatazkak ebazteko laguntza eman dezan entrenatu duten
ikaslea da. Ikasleak liskar ez fisiko batean murgiltzen direnean, gatazka
administratzaileek (beti bikoteka) alderdi biei galdetzen diete ea laguntzarik nahi duten
elkarren arteko arazoak konpontzeko. Ikasleak ados badaude, gatazka administratzaileek
laguntza emango diete gatazken ebazpenerako prozesua eskainiz, horrela, liskarraren
arrazoia argitu ahal izango dute eta alderdi bientzat betegarria izan daitekeen konponbide
batera helduko dira.
Gatazka administratzaileak ez dira epaileak edota poliziak, ez dute laguntzen dituzten
ikasleenganako aginterik. Laguntza eskaintzen dute eta ikasleek onar edota errefusa
dezakete. Prozesuko atal moduan lortutako akordio guztiak borondatezkoak dira.
Gatazka administratzaileek erabilitako prozesua alderdi askotan curriculum honetan
aurkeztutako banakako prozesuaren antzekoa bada ere, badira desberdintasun
garrantzitsuak bien artean. Lehenik, gatazka administratzaileek liskarraren alderdi
bakoitzari galdetzen diote ea oinarrizko arauekin ados dagoen: ez eten, ez iraindu, ahal
bezain zintzoa izan eta arazoa konpontzeko lan egin. Bigarrenik, liskarraren alderdiek
gatazka administratzaileekin hitz egiten dute. Alderdi bien arreta hirugarren alderdi neutro
batera bideratzen bada, egoera zailean dagoen haserrea murritz daiteke. Azkenik, ikasle
bakoitzak bestearen kezkak errepikatu beharrean, gatazka administratzaileek alderdi
bakoitzaren kezka zein den errepikatzen dute. Horrela, alderdi biak aintzat hartzen direla
bermatzen da eta era berean etsaitasuna gutxitzeko erabilgarria da alderdiak konponbidea
aurkitzeko lan egiten hasi aurretik.
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Gatazka administratzaileen programek nola funtzionatzen duten
Beste ikasle batzuen errespetua eta konfiantza dutela bermatzeko, kideek izendatzen
dituzte gatazka administratzaileak, azken aukeraketa irakasleek gainbegiratzen badute ere.
Eskola gehienetan, maila bakoitzeko (hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren
mailetakoak) zenbait ikasle aukeratzen dute. Ikasle horiek taldearen generoa eta jatorri
etnikoa islatu ohi dute. Sarritan liderrak dira, bai "negatiboak" bai "positiboak". Eskola
askotan aurkitu dute gatazken ebazpenerako trebetasunen entrenamendu eta praktikak
maiz eragin onuragarria izan dezaketela lider negatiboen jokabidean.
Ikasle guztiei irakatsitako gatazken ebazpenerako curriculumaz gain, gatazka
administratzaileek "hirugarren alderdia" bezala entrenamendu berezia jasotzen dute
gatazken ebazpenerako, hau da: nola lagundu beste pertsona bat arazo bat konpontzen.
Entrenatuta daudenean, gatazka administratzaileak bikoteka eta txandaka izendatzen
dituzte jolastorduetarako, jatordurako edo zehaztu gabeko denbora tarteetarako.
Gatazka administratzaileak bi astean behin irakasleen koordinatzaile batekin biltzen dira
aurkitutako arazoei buruz eztabaidatzeko, gatazkak maneiatzeko prozesuak ebaluatzeko,
ikasi berri dituzten trebetasunak indartzeko eta trebetasun berriak ikasteko. Ikasturtearen
bukaeran, bi astean behin egiten diren topaketa horiek aldez aurreko entrenamendua
izango dira gatazka administratzaileek hurrengo ikasturtean programa horretan sartuko
diren kideak entrenatzen lagun ditzaten.

Gatazka administratzaileen egitarauen etekinak
Community Board egitarauak gatazka administratzaileen egitaraua 1982an hasi zuen San
Francisco Unified School District izenekoarekin lankidetzan. Ordutik aurrera, Estatu
Batuetako, Bretainia Handiko, Kanadako eta beste hainbat tokitako eskoletako hezitzaile
eta zuzendariak egitarauaren ikastaroetara joan dira horren funtzionamendua ikasteko eta
euren eskola eta institutuetan nola inplementatu ikasteko.
Gatazka administratzaileen egitarauek etekin asko izan ditzakete. Zenbait irakaslek,
batetik, tentsioa eta etsaitasuna gutxitu direla eta, bestetik, eskola bizitzako kalitate
orokorra hobetu dela jakinarazi du. Beste batzuek nabaritu dute gatazka administratzaileen
funtzioari esker, denbora gutxiago erabiltzen dela diziplina lantzen. Lancasterreko,
Pennsylvaniako, irakasle batek, adibidez, esaten du bere bulegora heltzen diren gertaerak
%75 baino gehiago jaitsi direla.
Azkenik, gatazka administratzaileentzat ere abantaila asko daude. Sarritan, irakasleek
autoestimua eta lider izateko trebetasunak ez ezik, lengoaiaren trebetasunak ere hobetu
direla nabaritu dute. Batzuetan gatazka administratzaileen eskolako errendimendua hobea
da egitarauan parte heldu ondoren.
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Gatazken administraziorako egitarau betegarriaren elementuak
Etekin anitz ematen dutenez, gatazka administratzaileen egitarauak inplementatzea ez da
oso nekeza kontuan hartzen badugu eguneroko lanaren zati handi bat ikasleek egiten
dutela. Egitarau betegarria sortzeko elementurik garrantzitsuena konprometituaren
denbora izan daiteke. Pertsona hori egitarauaren koordinatzailea izateko prestatuta dago
eta gatazka administratzaileen aukeraketa eta entrenamendua gainbegira ditzake, baita
haiekin aldizka bildu eta arazoei aurre egin ere. Baldintzarik garrantzitsuena, bestalde,
zuzendaritzaren, irakasleen eta gurasoen laguntza eta oniritzia da.
Community Board Program izenekoaren Conflict Resolution Resources for School and
Youth delakoak aldizkako ikastaroak eskaintzen ditu irakasleek eta zuzendariek Gatazken
Ebazpenerako Egitarauari nola ekin ikas dezaten. Ikastaroan lantzen diren gaien artean
honako hauek daude: gatazken administraziorako prozesua, gatazka administratzaileak
nola entrenatu, langileen eta eskolaren laguntza nola lortu eta egitarauetan sortu ohi diren
arazoak. Ikastaroa egiten duen pertsona bakoitzak, batetik, inplementazio eskuliburu
zehatza eta, bestetik, ikasleak gatazka administrazioan entrenatzeko eskuliburuak jasotzen
ditu.

Eskola eta etxearen arteko hutsunea betetzen
Curriculum honetan aurkeztutako gatazken ebazpenerako metodoak Community Board
Program-etik sortutako balioetan oinarrituta daude. Gatazka positiboa izan daitekeela uste
dugu: aldaketa premia adierazten du eta geure buruari eta besteei buruz ikasteko aukera
ematen digu. Gatazkaren adierazpen zuzena eta baketsua estimulatzen dugu eta sinisten
dugu ebazpenak hobeto aurkitzen direla norberaren ekimenez, gatazkaren alderdi biek
elkarrekin lan egiten badute. Balio horiek zehatz-mehatz deskribatuko ditugu A
eranskinean: "Gatazken Ebazpenerako Trebetasunen azpian dauden balioak".
Baina gure gizarteak ez ditu balio horiek konpartitzen. Gutariko gehienok pentsatzen dugu
gatazka negatiboa dela. Pertsona batekin desadostasunen bat dugunean, segur aski etsai
baten moduan ikusiko dugu, saihestu edo kontra egin beharreko pertsona baten moduan.
Gutariko askok gu ez bezalakoa den jendearekin zuhurrak izaten ikasten dugu eta geure
arazoak konpontzen saiatu beharrean berehala jotzen dugu epaile edo poliziengana gure
ordez egin dezaten.
Ikasleek gatazkara hurbiltzeko modu berriak ikasi ahala, gatazkak eskolan lantzen ditugun
modua eta kanpoan lantzen diren modua, baita euren etxeetakoa ere, oso desberdinak
direla ikusiko dute. Haurrak, sarritan, oso trebeak dira egoera bakoitzean zein den
jokabide egokia hautematen; alabaina, laguntza behar izango dute jendeak arazoei oso
modu desberdinetan egiten diela aurre ulertzeko. Gurasoak, senideak edo lagunak
,
segur aski, ez dira beti prest egongo haur baten Ni-Mezuak entzuteko, ezta haiena ez
bezalakoa den ikuspuntu bat enpatiaz entzuteko ere.
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I. kapituluko, "Gatazka gure bizitzetan", ariketa asko diseinatuta daude ikasleei
gatazkaren aurrean gizarteak dituen jarrerez jabetzen laguntzeko. "Familiako elkarrizketa"
ariketak, bereziki, rol eredu adierazgarri batekin pertsona horrek gatazka ikusten duen
moduari eta bere familian maneiatzen den moduari buruz hitz egiteko aukera emango die.
Horrekin guztiarekin batera, bada zer eginik gatazken ebazpenerako entrenamenduan
gurasoak eta bestelako arduradunak ere murgiltzeko eta, hartara, eskola eta etxearen
artean dagoen hutsunea betetzeko.
Lan egiten duzun eskolan egunkaririk egiten bada, ikasleei eskatu ahal diezu gatazkari
buruz ikasten ari direnaren gaineko artikuluak idazteko. "Familiako elkarrizketa" ariketa
egin aurretik, haien etxeetara ohartxo bat bidal dezakezu ikasleek eskolan gatazka
eztabaidatuko dutela eta gurasoekin horri buruz hitz egin nahi izango dutela jakinarazteko.
Azkenik, zure eskolan aldizka gurasoen batzarrak egiten badira, pentsa zenezake
ikasleekin parodia bat prestatzea gatazken ebazpenean duten trebetasuna agertzeko.
Gatazkak guztion bizitzetan ageri direnez, gatazkaren gaia eta horretara hurbiltzeko
moduen aniztasuna oso interesgarriak dira gehienontzat. Rol-joko baten bidezko
antzezpen batek bilera animatuko du eta aldi berean gurasoei seme-alabek eskolan egiten
dutenaren berri emango die. Halaber, ikasleentzat ikasketa ariketa bat izan daiteke
prestatzen duten bitartean.
Gorago azpimarratu dugun bezala, rol ereduak ikasketa iturri garrantzitsua dira haurrik
gazteenentzat. Pertsona heldu adierazgarriak, hala etxean nola eskolan, gatazken
ebazpenerako trebetasun positiboak moldatzeko gai badira, haurrak hobeto egongo dira
prestatuta trebetasun horiek euren bizitzan integratzeko. Gurasoak gatazkarako hurbilketa
berrien ikasketan esku hartu ahal badute, eskolan curriculum hau garatzeko ematen den
denboraren etekinak probetxugarrienak izango dira.

