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editoriala

POSIBLE DA
HARREMANEK BIZITZAKO ASPEKTU
GUZTIETAN dute ERAGINA. GAIZKI
TRATATUA DEN HAURRAK NOLAKO TRATUA
EMANGO DIE BERE KIDEEI? NOLAKO
HARREMANAK ERAIKIKO DITU?

P

osible da, bai, bestelako harreman-eredu
bat posible da. Osasuntsuak, errespetuzkoak. Hitz horien benetako balioaz
hausnartzeko parada eman ziguten Herri Hezitzailea, Eskola herritarra jardunaldien
hirugarren ekitaldiek. Eta atxikimendua, taldeko
parte izatea, mendekotasuna, askatasuna, jazarpena, parekidetasuna... hitzok guztiok berriro
pentsatzeko aukera eman ziguten. Hitz hutsalak baitira, norberak bere buruari galdetzen ez
badio hurkoa errespetuz hartzen duenentz beti?
Eta haurra? Ikasleak? Errespetuz, errespetuak
bene-benetan esan nahi duen zentzu horretan.
Gai arantzatsu bat jarri genuen jardunaldion
erdigunean: Harremanak. Arantzatsua, hasteko
eta behin norberetik hasten baitira harremanak,
eta beraz, norbere buruaz hausnartzera eraman
gaitu aurtengo jardunaldiak. Nola harremantzen
naiz ni? Nola nire ikasleekin? Errespetuz, baina
benetako errespetuz? Eta oro har haurrekin,
jendartearekin, gizon zein emakune, bertan jaio
zein kanpotik etorritakoekin? Norbere beharrei
eta gabeziei begiratzea eskatzen du harremanez
hausnartzeak, betetzeko noski, hobetzeko beti.
Zorionez, hobetzerik bai baitago beti.
“Haurra etorkizuneko pertsona” da eskolarentzat, beraz, haurra subjektutzat hartzen al du
eskola-sistemak? Gaur eta hemen, gure eskoletan dauden ikasleei arreta eskaintzen al die
bene-benetan, ala etorkizuneko gizarte horretan
pentsatzen ari da eskola? Horra Heike Freirek
utzi zigun hausnarketa bat.
Eta Leo Pahkin Finlandiako Hezkuntza ahol-

kularik ongizatea eta bikaintasun akademikoa
eskutik doazela erakutsi zigun, Finlandiako
Hezkuntza Sistemaren helburua pertsona onak
sortzea eta herritar onak sortzea baita, eta
horren xerka, urterik urte, emozioak, komunikazioa, zaintza, enpatia lantzen dituzte, espresuki.
Haur guztien ongizatea zaintzeko.
Baina adibiderik bikainena etxekoek eman
ziguten: Donamartiriko Arberoa ikastolakoek.
Ongizatea helburu, ikastolako bizitza osoa, eta
orobat jakintza ardatz horretara dute ekarria. Eta
ongizatea arnasten da bai Arberoan. Komunikazio Ez Bortitza lantzen dute haurrekin, baina ez
haurrekin soilik, baita familiekin eta irakasleen
euren artean ere. Maialen Etxart irakasleak
esan bezala, “tratu onak, ongizate nahia eta
Komunikazio Ez Bortitza, ez dira ikastolan
soilik aplikatzen ditugun gaiak, horiek bizitzara
eramaten ditugu, bizitzako aspektu guztietara”.
Ikastola zoriontsu baten adibide hunkigarria,
Donamartirikoa, zinez.
Harremanek bizitzako aspektu guztietan baitute
eragina. Gaizki tratatua den haurrak nolako
tratua emango die bere kideei? Nolako harremanak eraikiko ditu? Nolako pertsona izango
da? Nolako langilea, nolako nagusia, nolako
irakaslea, nolako bikotekidea, nolako gurasoa,
nolako adiskidea, nolako herritarra?
Bada posible da hazi osasuntsuak ereitea. Hurrengo gizartea ez dadin hau bezain gaixoa izan,
hain mendeko, hain otzan, hain zorigaiztoko.
Eta egungoa ere osasuntsuago bilaka dadin.
Izan posible baita.

“Normalizazio linguistikoa gure apustu handienetako bat izan da,
Kataluniaren historian urrezko letrekin idatziko dena”
Irene Rigau
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GAIA:

C

laudio Castillo irakasle nekaezina zen. Etikako
irakaslea izan zen 40 urtez, eta, eskolak amaitutakoan, haurrei eta emakumeei irakurtzen eta idazten
irakasten zien, eta erretiratu ondoren ere eskolak
ematen jarraitzen zuen. Oratoria zuen maite. Mexikoko
sutsua zen Claudio Castillo. 2015eko martxoaren 1ean,

rez-en hitzak dira; Mexikoko Michoacan estatuko irakaslea
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soldaten ordaintzea exijitzeko irten zen. 65 urte zituen, eta

Mexikoko Polizia Federalak kolpaturik hil zen. Claudio

ere. Hezkuntza-erreforma
txarreko hezkuntza eskaintzea da, pentsatzen irakasten ez
eta merkea eskainiko dion hezkuntza-sistema da. Eta irakas-

erakusle ere.

ten jarraitzea. Ez da erraza, kaleratze-mehatxuak jasotzen
Rebelión
-

-

GAIA:

-

-

1917an, Mexikoko estatuen konstituzio politikoa eratu
-
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GAIA:

du irakasle sindikalistak “Mexikoko hezkuntza-sistemaren

teak. Baina ez da hala izan. 2014. urtetik aurrera kontratatu

-

-

-

-

-

hildakoak daude Mexikon, estatuaren poliziak irakasleak hil
-

Irakasleak ebaluatuko dituen erreforma
datorren irakasleei eurei eta herritarrei azaltzea.
-

-

GAIA:

-

-

-

diren milaka eta milaka irakasleri. “Maisu-maistren izen

-

la, indarkeria izan da.

Odolez zikinduriko erreforma
Peña Nieto presidentearena
-

-

-

-

hezkuntza-idazkaritzak departamentuak. Departamentu-

Informazioaren kontrola
-

dira, eta horiek eta enpresari handiek irakasleon izen ona
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GAIA:

mendean hartu nahi dira, etorkizuneko eskulan esplotatua

ere.
diren herritarrak ere, estudianteak, normalistak, kazetariak,
-

-

-

edo Ekialde Urrunean pentsatu eta sorturiko produktuak
-

GAIA:

-

horrek zuzenean murrizketa ekarri du alor sozialera eta

-

-

-

-

“
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ELKARRIZKETA:

ELKARRIZKETA: FEDERICO MALPICA/
Azken aldian behin eta berriz entzuten da hezkuntzaren arloan berritu
beharra dagoela, irakasteko modua
zaharkituta geratu dela. Zuk ere bat
egiten duzu aldarri horrekin. Zergatik?

eta hezkuntza komunitatea oso sisanalisia eta talde lana eskatzen ditu.
-

esan nahi zuen, nota onak ateratzea,
izatea lortu dutenek hiru sistemaren

hezkuntza sistema oso konplexua

-

-

lan uneotan existitu ere ez direla
ezin dute eskolek modu isolatuan
tzen ikasleek eskolan, nahiz eskolatik
kanpo, ikasten dutena ere. Orain dela
-

Irakaskuntza berritu ez ezik, berrasmatu egin behar dela diozu. Baina,
zer da berrikuntza hezkuntzan? Eta
nola berritzen da?

-

roko jarduna eta praktika.

-

-

horretan, hain justu.
-

Eta azkenik, asko ari da aldatzen
elkarrekin harremanak edukitzeko

Baina irakasle batek berak bakarrik
gutxi egin ahalko du, ezta? Izan ere,
ikasle batek hamaika irakasle pasa
ohi ditu derrigorrezko hezkuntzan
zehar, eta gainera, hain determinantea izan behar al luke ikasle bakoitzari zein irakasle tokatzen zaion?
zuzena duela ikasleen emaitzetan,

-

ere ez da eskolako kontua soilik,

Aipatu ditudan ikerketa horietan
prozesuan zehar edukitako irakasleek
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“Hezkuntzako
berrikuntzaren gakoa
irakasleongan dago,
egunero klasea
ematen dugunok
egiteko gai garen
horretan, hain justu”

-

“Ikasle baten
inguruneko baldintzak
direnak direlarik
ere, eskola hasten
duenetik amaitzen
duenera arte guk
berarekin egiten
dugunak bizitza alda
diezaioke”

-

direnak direlarik ere, eskola hasten

alda diezaiokeela. Baina esan dudan

-

-

heziketa-prozesu osoan zehar.
Beraz, irakaslearen formazioa eta
hark dakarren jakintza pedagogikoa
gakoa izango da ikasleak ondo prestatzeko?
-

-

dantzatzen ez daukat ideiarik ere. Eta
-

elkartzen naiz, eta sekulako esplika-

dira, plazara ateratzen naiz, eta zein

“Ikasgelak ezin dira
izan espazio itxiak,
baizik eta eremu
irekiak izan behar
dute, zeinetan batak
bestearekin praktikak
eta jakintzak parteka
ditzakegun”

ELKARRIZKETA: FEDERICO MALPICA/

Beraz, ikerketek erakusten duten mo-

-

irakaskuntzaren arloan ere. Gure moleen komunitate horretan.
-

Irakasleak elkartu, bata bestearengandik ikasi, ikasitakoa bestearen
laguntzaz praktikan jarri, eta egindakoaren gainean hausnartu… hori
litzateke bidea?
-

Irakasleen formaziori dagokionez,
teoria asko baina praktika gutxi
dagoela esango zenuke?
piramideak adierazten den moduan,

Hainbat irakaslek esperientzia eta
proiektu interesgarriak egin ohi
dituzte, berritzaileak.

izatera iristen. Berrikuntza litzatetxertatzea.
Eta hori lortzeko zer egin dezakegu?
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-

-

horri sendotasuna eta trinkotasuna.
Nondik hasi berrikuntza-prozesu
batekin? Eta nola eraman prozesua
aurrera?

“Irakasleok, beste
profesional gehienek
ez bezala, gure
lanbidera iristen
garenean gure
praktika profesionala
behatzen milaka
ordu igaroak gara.
Eta zer gertatzen
da? Bada, normalki,
bizi izan dugun hori
errepikatzen dugula”

-

Formaziorako ez da nahikoa kontzep-

-

Baina hor ere ez da amaitzen kontua.

-

tsiez, sarrera eta irteera kontrolatuaz,
da.

-

handia etorriko litzateke eskolako
-

-

Oraindik ere hainbat eskolaren
organizatzeko modua industriala
izan daiteke, baina eskola ugaritan
metodologia berriak ari dira martxan
jartzen.
-

“Gure motxilan
baliabide berriak
sartzen joateko
ikastaroetara joan
ohi gara, baina jakin
badakigu gutariko oso
gutxi direla gai ikastaro
batean ikasitakoa
gero gelan txertatzen
hasteko”

ELKARRIZKETA: FEDERICO MALPICA/
Ebaluazioak zein paper jokatuko luke
testuinguru horretan?

-

alegia, eskola bateko irakasle guztiek
ikasleen ikaskuntza-prozesuaren
ikuspegi partekatua edukitzea.

du eta esaten du: “Baina nik ez dut
erremintak jartzen. Beraz, irakasBaina ikusten dute horrekin ez dela
nahikoa eta arazoetan oinarritutako

-

-

Hortaz, zuk nolako formazioa proposatzen duzu?

-

ondo irakurtzen eta idazten ikastea,
-

-

eta horiek eskolan aplikatu.
-

irakasleen parte-hartze altua eskatzen du. Formazio mota horri eskolan
nioke, edota ikaskuntzarako irakasle-

eskatzen duelako.

lan sartzen denetik ateratzen denera
-

litzateke irakasleen prestakuntza ez
ikerketak erakutsi zuen haien lanean

pertsonak ari da eraikitzen. Euren
-

-

-

-

-

izatea edo ez, eta nola izan daitekeen
-
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diseinatu. Gakoa da aldaketa txikiak
pertsonaren eraikuntza horretan une

xedea da irakasteko ohitura kolek-

“Hezkuntzaberrikuntza zerbait
kolektiboa da,
organizazio osoak
garatu beharrekoa.
‘Berrikuntza’ dei
dakion guztion artean
adostutako eta
eraikitako zerbait izan
beharko litzateke”

-

urtean dezente aldatzea lortuko

hori talde osoarena, eskolarena, dela.
Eskoletan behetik gorako berrikuntza sustatzeko zer egin dezakegu?

-

Eta hori lortzeko, “ni zein ekarpen ari

da lan eta ez hemendik 10 urtera.

“Ebaluazioa
hobekuntzarako
erabili behar genuke.
Eta horixe da gainera
irakasleak eta haien
lana ebaluatzeko egon
daitekeen arrazoi
bakarra: hobetzea”

EKARPENAK
DBH-N PROIEKTUEN BIDEZ LANEAN

Erromatik mundura,
eta mundutik Andoainera

Josune Iñarra eta Leontxo Valverde
Andoaingo Leizaran eskolako irakasleak

M

mailetako zortzi ikasleek, eta horrek
-

gela
-
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-

lukeela, ikasle horiekin ez ezik, esko-

-

- Arlo kulturala:
kanpo, kulturak eta hizkuntzak errespetatzen ikastea.

nua landu zuten lehenik; materialak
antolatu zituzten ondoren, eta maketa
-

- Hezkuntzaren arloa:

- Ingurumenari dagokion arloa:

ikastetxeko sarreran erakutsi zuten.

rekin, talde-lanean ikasiz joan dira,
-

produktuak ekoiztea.
- Osasun-arloa:
prestatzen eta ondo elikatzen ikastea.
-

ikasturteetan, “Erromatik mundura,
ko proiektua landu zuten 14 eta 15

“Erromatik mundura, eta mundutik

lortutako emaitzekin pozik daudenez,

tan:

dua nolakoa zen jakiteko. Baina zer-

- Erromako patrizio-etxe baten
maketa egin:

kolore jarriko zieten pertsonei larrua-

ko aukera eman dezakete horrelako

nolakoa zen ulertzea zen, eta, horre- Giza eskubideen defentsa: taldearen

zituen horrek ikasleak, eta, horre-

-

euren hitzetan azaldu zuten idatziz;
hartu, eta testu mota horien ezau-

arlo lantzeko aukera ematen zienez.
tematikan neurriak eta eskala lan-

zein den ikasi ahal izan zuten hala,
-

pena, sukaldean eraldatutako produkoro har, Europako hizkuntzak; eta
-Maketaren ezaugarriak azaltzeko
bideo bat editatzea: Erromako patrizio-etxearen maketa eraiki ostean,

nola irits zitekeen ere zehaztu zuten.
ez ezik, ikasleen ardura ere landu

-

-

datu eta adostu zuten, eta hausnar-

sitatzerakoan, ikasleek eman zituz-

oinarri hartuta, eta errezeta horren
-

mazioa aurkeztu zuen ikaskideen

-

-

-

- Ikasketa-bidaia antolatzea: jarduera
lekuak hautatu zituzten; aurrekontuak
eskatu zituzten, eta dirua lortzeari

haiekin prestatutako jakiak ere, hala
-

- Bidaiaren egunerokoa egitea: Erro-

edota zozketa-txartelak ere saldu
zituzten.

oharrak hartu zituzten ikasleek, eta,
han esperimentatutakoan oinarritu-

- Turismo-gida osatzea: Erromarako

zuten Andoainera itzulitakoan. Xede

-

naka, Erromako eraikuntza, plaza edo

- Enpresa kooperatibo bat sortzea:

dek.
Baratzearekin nahiz sukaldearekin
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-

-

polita izan zitekeela, eta Porrotxekin
harremanetan jarri, eta euren nahia
aurrera eramatea lortu zuten. “Garate

- Kulturartekotasun-jaia antolatzea:
“Erromatik mundura, eta mundutik
-

tzakiatzat hartuta, denok ikasteda. Esan daiteke curriculumeko arlo
ikasleen jatorrizko herrialdeetako
komunitate osoak hartu zuen parte

izan dituzte ikasleek, eta ez zekizkihasiera-hasieratik ikasleen autoestizeukaten pertzepzioa aldatzea izan

jarduera horrekin landu nahi izan
- Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoekin “Maite zaitut” abestia
hainbat hizkuntzatan grabatzea:

-

ko

direla ikusi dute ikasleek. Prozesua
-

Dibertsi-

estali ditu prozesuan zehar pasatako

PEDAGOGO
SORTZAILEAK
FRANCESCO TONUCCI
-

zehar, haurrek esaten dutenari kasu
Funtsean, mundua haurren ikus-

delako.

-

E

1958an, irakasle-ikasketak amaitu
-

san daiteke Francesco
-

emateko izan dela: haurrek eskolan

artean sortzen diren harreman motak
ere; hiri- eta herri-antolamenduan

Txatxilipurdi
Arrasateko
euskara eta
aisialdiko elkartea

amaieran (1968) sortu ondoren haren
satirikoa.
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-

Arrakasta itzela izan zuen proiektuak,
-

jendartearen askotariko esparruetara

prozesua da heziketa.
-

1.- Haurren eskubideak. “Haurrak eskubideak ditu, eta helduak,
eskubide horiekiko betebeharrak”.

umorezko ironiak eta satirak eskole2016an,

doktore

-

irakasleak eta hezitzaileak prestatze-

-

tzean,

proiektua hasi

tatean.
1987

taratu ditu:
,
1981

hezkuntzaren edota heziketaren ere-

,
1989

,

1991
,

1994,

1972
,

-

sozialtzat ere hartzen da.
, 2002

2007.

-

-

PEDAGOGO SORTZAILEAK: FRANCESCO TONUCCI
hitzarmenean oinarrituta, haurrak es-

jolasa.

tasunaren aldeko apustuek haren
proiektuetan.

dituztenean, haurrentzat onena denari

5.- Espazio seguruak. “Kalea arriskutsua da, haurrik ez dagoelako
bertan”.
-

-

2.- Haurtzaroaren kultura. “Haurra ez da orri zuri bat, hezkuntzaren
bitartez eta orrian idatziz jakintza
bereganatzen duena. Justu kontrakoa da egia”.

-

zuten: elkarretaratzeko eta trukerako

(plazak, patioak, espaloiak, kaleak),
poliki-poliki, saltokiei eta autoei

4.- Haurren autonomia. “Badakit
zaila dela, beldurra dagoela. Baina
ez dago beste erremediorik”.

tatzen dela azpimarratzen du.

-

dela loratzen haiekiko erantzukideta-

etiko, estetiko eta poetikoa dute
errealitatea ulertzeko. Gai dira euren
kontrolatzea, asperdura-uneak ekidiematen dioten hipotesiak, teoriak eta
-

-

ere, herrikideez arduratuko ez den

3.- Jolas librea, haurraren garapenerako giltzarria. “Haurraren
betebeharra jolastea da”.

duela dio, eta ez oinazea sentitzeapraktikan jarriko da hiritartasuna,

-

autonomia ukatzeak ondorio dramatikoak ekar ditzake etorkizunean.

-

6.- Haurra erdigunean. “Haurrarentzat egokia den jendarte-eredu
batean, guztiok sartuko ginateke”.

androzentrista dela ikusi du, jendarte-

hik hasi

-

-
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hiri-eredu horrek haurrari nola era-

daitezen lanean diharduena. Berorren

kultura aldatzea da, horrela, hiriak
kezkak eta proposamenak lantzen eta
-

nazioarteko sarea

herri hezitzailearen izenean, “hauharkako lana eskatzen duela, eta,

-

hasi dira haurrak, autoek oinezkoen
espazioak okupatzen dituztelako.
7.- Mugikortasuna. “Ez gara gu
izango espaloitik jaitsiko garenak”.

aholkuak aintzat hartzeko konpromi-

hausnartu den eta praktikan jarri den
kontua da herri hezitzailearena, eta,

deritzon proposamena ere jarri du
-

-

kutsu politikorik. Administrazioaren
aldetik jasotako eskaera konkretu

-

-

tzea proposatzen du; lehenik, oi-

ere

hedatzen ari

lantaldea.
txokotara eraman dira planteamendu
-

duen bidea
-

soziala planteatzen du, eta, horrek,
dituzten prozesu parte-hartzaileak
horietan haurrek ere ahotsa eduki
zuzen,
nahi izan duena.

Gaur egun duen eragina

Arrasate, 2015.

-

aldarrikatu zuen, eta hiri modernoak

zuk.
tarra.

-

GALDEIDAZU
ZER EGIN DEZAKEGU AHOZKO
KOMUNIKAZIOA ESKOLAN LANTZEKO?

A
eskolan: azken hamarkadako ikerketa
jarraipen praktikoa izateko desiraz
osatu zen proposamena, eta izen eman

partekatuz. Gaiak izan duen eskari

-

?

JOSUNE ZABALA
ALBERDI
Ahozko kulturarako
Mintzola Fundazioaren
zuzendaria

1. Gure testuinguru soziolinguistikoa eta ahozko hizkuntzaren
lanketaren arteko lotura. Diagnostikoa egin eta ikastetxean erabakiak
hartzeko oinarrizko adierazleak
tzia du edozein hizkuntzaren erreali-

tik euskaldun diren ikasleen ahozko

-

-

hizkuntzaren didaktikan sakondu nahi
praktikarako proposamenak ondoko

-

2. Eskolan, ahozko hizkuntzaren
posamenak.
-

hik hasi

didaktika uztartzea herriko nahiz es-

35

Norberaren egoeraren
ezaugarrietan sakontzen
da bakarka eta ezaugarri
bereko irakasleak jartzen dira
elkarrekin ideiak osatzeko.

2. Egitetik lantzera: pizgarri
batzuk egiten dugunaz jabetzeko

-

tzen dituzu (mintzapraktika deitzen
-

-

kin ideiak osatzeko. Bertatik ateratzen
tekatu eta idatziz jasotzen dira talde

elkarrekintza eta ahozko praktika
-

eta praktikan jartzen dituzu (mintza-

-

irakasleari ohartzea ikasleak hizketan
-

ematen dizkiezu eta komunikazio

irakasten diezu ereduak ikusi eta

ahozko hizkuntzaren irakaskuntzari
eskainiko zaizkio mintzapraktikarako
dituzu ala ahozko azalpenak nola
-

-

3. Ahozko hizkuntza lantzeko
egoerak
-

-

ahozko ekoizpenak lortzen dira esko-

emozioen kudeaketa kontuan hartzen

monotonoak, errepikapen edo maku-

tzapraktikak eta zein mintzapraktika
hartzeko modua.
eta euskara irakaslearen arduratik
eraikitzen.

-

-

GALDEIDAZU: AHOZKO KOMUNIKAZIOA
-

-

txertatuko diren onomatopeiak lantzea
-

-

naizen neurrian ahozko hizkuntzan
mazioetan, eskema honetan jasota:

testuen dimentsioak modu antolatu eta

ahozko hizkuntza lantzeko:

ikasi eta errezitatzen dira askotan

-

-

aukera ematen dute, erritmo eta doinu

modulutan antolatuta; moduluetan komunikazioaren alderdia zein hizkuntzaren alderdia lantzeko jarduerak edo

3.1. Egoera gidatuak: ahozko genero berezituak, errutinak eta sekuentzia didaktikoak
-

ere ematen dute.

jendaurreko azalpena, ipuin kontake-

irteerak; saioen hasiera eta amaierak;

lantzen da, errutinak eraikitzen dira
edo material didaktikoa diseinatzen da

-

didaktikoa eta ikasleen ikus-entzu-

ideia askotarikoak elkarrekin partekatzeko.
3.2. Egoera autonomoak: ahozkoaren aldagai jakin bat lantzera
bideratutako jarduera eta jolasak

hik hasi

partekatzeko.
-

esan nahi den hori adierazteko eska-

-

-

-

Praktika autonomoak txerta litezke
dueretan ere (ariketa edo jolas jakinak
izan daitezke edo izan daitezke es-

3.3. Egoera askeak: edozein
elkarrekintzatan sortutako egoerak
kudeatzeko praktika onak

tuen lanketak)
-

-

-

-

direnean sortzen diren elkarrizketez

puntutik ahozko komunikazioaren eta
elkarrekintza eraikitzailearen mesedezein izan litezkeen zehazten da.
4. Atzera, aurrera
Azken jarduera da, hain zuzen, atze-

lotutako edukiak izan daitezke edo

-

-

izateko. Azken tarte honetan propoedozein irakasle eta hezitzaileren
148.

hik hasi

ARGITALPENAK
SUMENDIAK

TTARTTALO

IXON
ELKAR

PIZZA

ELKAR
daiazpikoarekin nahiz txanpinoiekin,
jaten dute mundu osoan!

tzeko.

BASOKO LIBURU HANDIA

NUR ETA IRLANDAKO BIDAIA

TTARTTALO

EREIN

HELDUAREN AKONPAINMENDUA
HAURRAREN GARAPENEAN
PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO
ELKARTEA

honetan zuhaitz hostoerorkorreko zein

tuko dituzu.

PROPOSAMENA
‘ORTZADAR GARA’ UNITATE DIDAKTIKOAK

Aniztasun sexualari leku egiten

H

-

dikatuak. Eskoletan aniztasun

jarrerak eskoletatik uxatzeko Ortzaizeneko unitate didaktikoa
-

jazarpen-mota, 2012ko ikerketa
-

lasek ondu duen unitate didaktikoarenahi da.
roko jardunean, eta aniztasuna mota

-

intelektuala hartzen zen kontuan pasa
-

unitate didaktikoaren sarrerako tes-

-

-

-

-

hik hasi

i
ORTZADAR GARA
Homofobiatik prebenitzeko unitate
didaktikoak

Unitate didaktikoekin landu nahi
diren oinarrizko gaitasunak:

Edukiak:

eta jarduera zehatzak proposatzen

Helburu didaktikoak:

jarduera eta ekintzetan, nola mate-

suna, hizkeran, jarreran, erantzunetan kontuan izatea proposatzen du
unitate didaktikoak.

ditu sindikatuak.
-

ikas-material honetan.

ATZEKO ATETIK
ESKAINTZA
ANGEL ERRO
IDAZLEA

G

-

-

hezkuntzak maitasuna du sustatzen,
erotikoa da errotik, psikoanalisian
ona nola adierazi. Gutxi edo asko,
-

-

maiteari esatekoak, zein aurreko
hezkuntzaz arduratu den pertsonari
hasten ez zaren lana da lehen irakasle
dut]
-

nola hunkitzen nauen edo, izan nadin
zer etekin aterako dudan.

maitasuna da, hezkuntzaren une

tela zer esan handia.

