unitate didaktikoa

esango diozu?

2014ko maiatzaren 16 eta 17an STEE-EILASek bere X. Kongresua Gasteizen
egin zuen, eta honako ebazpena hau onetsi zuen aho batez:
STEE-EILASek gaur, maiatzak 17, Lesbofobia, Homofobia, Transfobia eta
Bifobiaren Nazioarteko Eguna den honetan, pertsonen eskubideez, aukera
berdintasunaz, errespetuaz eta jendartearen aniztasunaz hitz egin nahi du.
Jendarte Eskubideen Deklarazio Unibertsalak pertsona guztiek eskubide
berberak dituztela jaso zuen, inongo salbuespenik gabe; baina, milioika LGTBI
pertsonek, hau da, lesbiana,gay, transgenero, bisexual eta intersexualek egunero
gorrotoari, diskriminazioari eta indarkeriari aurre egin behar diete.
Historiak erakutsi digu Legegintzan eta onarpen juridikoan egon diren
aldaketak ez direla nahikoak berdintasunaren bidean benetako aldaketa lortzeko.
Genero berdintasuna ez zen legegintzan egondako aldaketekin lortu eta gaur egun
jarrera matxistak nagusi izaten jarraitzen dute. Era berean, legegintzan egon diren
aurrerapausoekin ez da aniztasun sexualean bizi diren pertsonen eskubideen
berdintasuna lortu. Legegintzako aldaketez gain, balore eta jarreren aldaketa bat
egon behar da, eta horretarako hezkuntza ezinbestekoa da.
Estatuen eta hainbat talderen indarkeriaren aurrean, pertsona guztiek babesa
izatea funtsezkoa dela irizten dugu. Munduko hainbat herrialdetan LGTBI pertsonek
jasaten dituzten erasoekin eta heriotza zigorrekin bukatu behar dugu.
Eskola inklusiboa defendatzen dugu, eta eskola honek pertsona guztien
garapenean lagundu behar du, aniztasun sexuala errespetatuz, onartuz eta
baloratuz. Sindikatutik ere, orientazio sexual eta generoarengatik eragindako
bulling-aren aurka pausuak eman behar ditugu.
Hezkuntza komunitate osoak parte hartu eta aliantzak eratzeko lan egiteko
konpromisoa hartzen dugu. Aniztasun sexuala , ikasleekin lan egiteko aukera bat da,
gizakiak duen posibilitate anitz eta aberasgarriak jorratuz eta era honetan
elkarbizitzarako espazioak sortuz.
1.- UNITATEARE AURKEZPENA
Azken urteotan EAE, Estatu, edo Europa mailako hainbat txosten aurkeztu dira aniztasun
afektibo sexualak hezkuntzan bizi duen egoera islatuz.
Euskadiko Irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko Erakundeak berdinen artean ematen
diren tratu txarren inguruko errealitatea hurbildu zigun eta abiapuntu egokia da hezkuntzako
eragile guztiok zer edo zer egin dezagun: berdinen arteko tratu txarrek biktimaren eskubideak
urratzen dituzte, baita bere osotasun fisikoa eta psikikoa ere. Beraz, kontu pribatua baino,
hezkuntza kontua da, kontu publikoa da.

Madrilgo Unibertsitate Konplutensek, FELGTBekin batera, “Diversidad Sexual y
convivencia: una oportunidad educativa” aurkeztu zuen iaz. Hezkuntzan eginiko zehatzenetakoa
da ikerketa hau, eta beste hainbat ikerketatako informazioa berresten du: LGTB ikasleek
eskoletan tratu txar psikologiko edo fisikoak jasotzeko arrisku berezia dute, eta honek euren
buruaz beste egiteko posibilitatea areagotzen du. Honakoa azpimarratzen da: ikerketa honetan
parte-hartu duten ikasle nahiz irakasleek – sentsibilizaturik egon edo egon gabe – eskolan
ematen diren bazterkeria edo bortizkeria kasuen inguruan kontzientzia hartu dute inkesta pasatu
eta gero. Era berean, arrazoiak aztertu dituzte, eta norberaren jarreren gaineko hausnarketa
egin dute.
Eskuartean duzun unitate honen helburu nagusia horixe dugu: hausnartzea eta
irtenbideak lantzea. Ikasleek laguntza eskatzen eta ematen ikasi beharko lukete, eta zeregin
hori landu behar dugu.
ABIAPUNTUA
Gure ikasleen jarrerak eta sentsibilizazio maila ezagutzeko ikasturtearen edozein
momentu da egokia. Hala ere, Maiatzaren 17aren inguruko data egokia izan daiteke honen
lanketarako, egun horretan Lesbiana, Gay, Transexual eta Bisexualen pairatzen duten
bazterkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna da.
HELBURU OROKORRA
Norberaren pentsamoldeaz hausnartzea eta bazterkeriak edo jazarpenak izan ditzakeen ondorio
larriez ohartzea, laguntza eskatzeko edo emateko bideak aztertzeko.
HELBURU DIDAKTIKOAK
• Pertsonen arteko harremanen aniztasunaz hausnartzea, orientazio sexual desberdinak
ezagutuz, diskriminazioa ekiditeko.
• Enpatia lantzea eta laguntza emateko bideak ezagutzea.
• Homofobikoak diren egoerak identifikatzea, agerian utziz, horien kontra borrokatzeko.
OINARRIZKO GAITASUNAK
• Jendarterako eta hiritartasunerako gaitasuna.
• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.
• Informazioa tratatzeko gaitasuna.
EDUKIAK.
• Desberdintasunen errespetua, norbere eta bestearen balorazioa.
• Informazioa bilatzeko, sailkatzeko, aztertzeko eta adierazteko trebeziaren garapena.
• Elkar lanerako eta lankidetzarako jarrera.
• Hainbat gaitasun sozial.
• Desberdinekiko begirunea.
• Irizpide kritikoz jokatzeko ahalmena.
• Berdintasunezko harremanak ezartzea.

JARDUERAK
1. Gaiaren aurkezpena eta motibazioa: ESAIOK kanta

(HERTZAINAK)

Materialak: arbela, folioak, boligrafoa. Internet: http://www.goear.com/listen/abe66d9/esaiok-hertzainak
Denbora: saio bat
Taldekatzea: talde handia, binaka, banaka.

Garapena:
1.- Ikasleei kanta aditzeko esanen zaie. Testua ematen ahal zaie ulermena errazte
aldera, edo testu osoa hitz jakin batzuk kenduta (aukeran).
2.-

Behin kanta aditu ondoren, beheko hiru galderak idatziko ditugu arbelean.
Banaka erantzuteko tarte txiki bat eman ondoren, taldeka ikusi eta alderatuko
dituzte erantzunak.
• Nori zuzentzen zaio kanta?
• Zer kontatzen du kantak?
• Noiz eta nola esan beharko lioke?
Erantzunak komunean jarriko dituzte.

3.-

Taldeka segituko dute ikasleek. Beste galdera bat idatziko dugu. Nork bere
iritzia emanen du taldean.
• Neska/ mutila gustatzen zaigunean… esan behar diogu?
• Ez, hobe itxoitea berak lehenengo pausua eman arte.
• Ez, hobe aurrerantzean.
• Bai , ...................................... ( zuek esan nola)

Erantzunak alderatuko ditugu. Behin talde txikietan eztabaida eginda, talde handian
komentatzen ahal dira iritziak.

2. Laguntza eske eta erreakzioak.
Materialak: arbela, folioak, boligrafoa.
Denbora: bi saio
Taldekatzea: talde handia, talde txikia.

1. saioa: laguntza eske.
Garapena: pare bat lagunek laguntza eske eskutitza idatzi digutela esango zaie
ikasleei. Erantzunak taldeka prestatuko dituzte ikasleek, eta esan beharrekoa adostu
beharko dute denen artean. Ikasleen adin berekoak dira gutuna bideratu dutenak.
Behin taldean eztabaida eginda, erantzun bakarra emanen dute.

- A - Kaixo , nire izena Karla da. Bada ondoko taldean neska bat izugarri gustatzen
zaidana. Bai, neska naiz eta neskak gustatzen zaizkit. Atsedenaldian askotan
izaten gara elkarrekin, eta egunen batean ere bere etxean izan gara wii-rekin
elkarrekin jolasten. Ez dakit zer egin, esan ala ez. Lagunduko didazue?

- B - Kaixo, Ibon dut izena. Gure ikasgelan neska berri bat dago: Onintze.
Soroetako bitxiloreak bezain polita da, eta uste dut maiteminduta nagoela.
Oraindik ez dut gehiegi hitz egin berarekin, baina tarteka begiratzen didala
uste dut. Zer egingo dut? Esango diot? Nola?
Informazioa komunean jartzeko bi modutara egin daiteke:
a)
Talde handian: ikusi nolako erantzuna ematen duten (eta horretarako
bozeramaleak izendatu beharko), eta eztabaidatu.
b)
Binaka. A eta B papera duten ikasle bana elkartu eta elkarri kontatu zein den
kezka eta aholkua.
2. saioa: erreakzioak
Garapena: talde txikitan segituko dugu eztabaidan. Ondoko hauek banatuko ditugu.
Ikasleek esaldiak bukatuko dituzte. Lehen talde txikitan, gero handian.
►

Nolako erreakzioak ikusten ditugu gure lagun taldean...
A) mutil bat neska batekin maiteminduta dagoenean.....
B) mutil bat beste mutil batez maiteminduta dagoenean...
C) neska bat mutil batekin maiteminduta dagoenean...
D) neska bat beste neska batez maiteminduta dagoenean...

►

Gure inguruan ( ikastetxean, familian, jendartean...) jendea berdin pozten da bikote gaztea
maiteminduta dagoela ikustean garrantzirik eman gabe sexu bereko bikotea den edo neska eta
mutila ote den?

3.- Gazteon hitza. Gazteon iritzia.
Materialak: inkestak, boligrafoa, kutxa
Denbora: bi saio
Taldekatzea: talde handia, talde txikia.

1. saioa: gazteen hitza.
Prozedura. Ikasleei honakoa galdetuko zaie: Zuk, nola ikusten dituzu sexu bereko
pertsonen arteko harremanak? Tarte bat emanen zaie idazteko. Idatzitakoa gordeko
dute.

2011 urtean Bigarren Hezkuntzako euskal ikasleen artean inkesta bat egin zen
aniztasun sexualaren inguruko iritziak eta portaerak ikustearren. Unitate honen 1.
eranskinean egindako galderak agertzen dira. Ikasleei tarte bat emanen zaie
galderei erantzuteko. Ez dute izena jarri behar, baina egia esateko eskatuko zaie.
Irakasleak kutxa bat jarriko du; ikasleek kutxa horretan sartuko dituzte erantzunak.
Txosten osoa eta erantzunen azalpena:
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/INFORMESECUNDARIA.pdf

Ikasleei galdera gehiago idazteko aukera eman dakieke. Ikasleek galdera
hauek kutxan sartu irakasleak kudeatzeko. Hala eginen balute, hurrengo saioren
batean banatzen ahal zaizkie galdera hauek.
2. saioa: gazteen iritzia
Bigarren saio honetan ikasleak talde txikitan jarriko dira. Talde bakoitzak hainbat
erantzun aztertzearen ardura hartuko du (bizpahiru), eta erantzunak %ekoetan
islatuko ditu kartulina batean.
Estatu Mailan ere CIS-ek (Centro de Investigaciones sociológicas) urte berean antzeko
ikerketa bat egin zuen. Horren gaineko berria bideo honetan :
http://www.felgtb.org/temas/educacion/videos/i/223/311/estudio-del-cis-jovenes-y-diversidad-sexual

4.- Zer esan eta nori esan.
Materialak: inkestak, boligrafoa, kutxa
Denbora: saio bat
Taldekatzea: talde handia, talde txikia.

1. jardueraren prozedura: behin ikasleek agertzen dituzten jarrerak ikusita, laguntza
eskatzen edo ematen ba ote dakiten atzeman behar dugu. 2. eranskinean agertzen
den taula betetzeko esango zaie. Ez dute izenik jarri behar.
2. jardueraren prozedura: aurrekoan gay eta lesbiana aipatu ditugu, baina ba al
dakigu/dakite zer den LGTB?. LGTB arbelean idatziko dugu eta tarte bat emanen
diegu horri erantzuteko. Ikasleen erreakzioak ikusiko ditugu.
3. jardueraren prozedura: Denon artean hiztegia landuko dugu. Homofobia agertu
da testuan, baina ez da erabiltzen den hitz soila:
Nola deitzen zaie lesbiana, gay, transexual eta bisexualekiko fobiei?
Behin izena azalduta, ondoko galdera idatziko dugu arbelean:
Lesbiana, Gay, Transexual eta Bisexualean bazterturik daude? Bai / ez
(arrazoitu zuen erantzuna, eta jarri adibideak)
Tarte bat emanen zaie taldeka eztabaidatzeko. Ondoren, denon artean.

…

5.- Bullying/jazarpena.
Materialak: papertxoak, boligrafoa, kutxa
Denbora: bi saio
Taldekatzea: talde handia, talde txikia.

1. saioa: definizioak eta testigantzak.
Prozedura:Talde handian lehenago, eta txikian ondoren, bullying edo jazarpen hitzen
definizioa egiten saiatuko dira ikasleak. Jakin ezean hiztegira jotzen ahal dute. Behin
definizioa adosturik, galdera berria botako diogu taldeari: Inoiz aditu al diozu
jazarpena sufritu duen gazte bati nola sentitzen den?
Behin ikasleak aditu ondoren bideo bat ikusiko dugula esango diegu. Bideo honetan
Jonah agertzen da. Jonah Mowry 14 urteko gaztea da, eta sufritzen zuen jazarpena
salatzeko bideo bat igo zuen Yootubera. Hiru milioi pertsonak baino gehiagok ikusi zuten.
http://www.youtube.com/watch?v=TdkNn3Ei-Lg

Ikasleei papertxoak banatuko zaizkie. Bideoa ikusi bitartean, eta ondoren, zer
sentitu duten idatziko dute. Papertxo horiek irakaslearen mahai gaineko kutxan
sartuko dituzte.
Soka luzea ekarri zuen Jonah-en bideoak, eta hainbat elkartasun mezu izan ziren. Honatx bi
adibide:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zYvGwXVtREw
http://www.youtube.com/watch?v=7WHub2FNuzs&feature=related

2. saioa: gure erantzuna. Esango diozu? Esango diogu?
Behin ikusita nolako erantzunak izan zituen Jonah-en bideoak, ikasleei erantzuteko
proposatuko diegu. Horretarako talde txikiak eginen ditugu, eta antzeko bideoa(k)
antzeztu/grabatuko d(it)ugu

eta guk... esango diogu zer pentsatzen dugun?

6. Ebaluazioa
Hasierako jarduerak hasierako ebaluaziorako erabiliko ditugu. Modu horretan gure ikasleen
ezagutzaz onartuko gara eta indarra non jarri jakingo dugu.
Unitatea lantzen den bitartean etengabeko ebaluazioa egingo da, besteak beste, behean
aipatzen diren teknika eta tresnak erabiliz, eta agertzen dituzten jarrerei erreparatu beharko
diegu bereziki (irriak, lotsak...), beti ere ahaztu gabe sortzen duten diskurtsoaren
koherentzia maila (egia diote?, askatasun giroan mintzo dira?).
Behin Unitatea bukatuta, egindako lana baloratuko da markatutako irizpideei jarraituz.
Ikasleek ere beraien autoebaluazioa eta unitatearen ebaluazioa egin dezakete.
Bestalde, jarduera bakoitzaren bukaeran jarduera beraren ebaluazioa egingo dugu, zerk
funtzionatu duen, zerk ez, nola antolatu dugun gela, denbora, ikasleak motibatuta egon
diren… hau guztia behar izanez gero, hurrengo jarduerarako praktika egokitu eta
unitatearen bukaeran ezarritako helburuak bete ahal izateko.
Ebaluazio irizpideak:
•
•
•
•
•

Ea gaiaren garrantziaz jabetzen diren.
Aniztasun afektibo sexualaz hitz egitean eroso sentitu ote diren.
Jendartean ematen den bazterkeriaz ohartzen ote diren.
Laguntza eman edo eskatzeko ahalmenaren aurrean nolako jarrera erakutsi duten.
Ea talde lanetan errespetuz eta modu enpatikoaz lana egiten duten.

Ebaluaziorako teknika: Behaketa.
Ebaluaziorako tresnak:
• Irakaslearen egunerokoa. Bertan unitatearen garapenean zehar bakoitzaren lanaren
balorazioa eta ekarpenak jasoko dira
Ikasleen ebaluazioa unitatearekiko: Elkarrizketarako gidoia:
• Zer gustatu zaien gutxien eta gehien eta zergatik.
• Zer ikasi duten.
• Zerk harritu dituen gehien.
• Zer aldatuko luketen
Bi motako ebaluazioak eginen ditugu: norbanakoarena eta talderarena
Lehen norbanakoarena eginen dugu (izena idazteko aukera emanez);ondoren taldearena.
1.2.3.4.5.6.-

Zer iruditu zaizu interesgarri Unitatean?
Zer gustatu zaizu gehien? Eta zer gustatu zaizu gutxien?
Ezer ikasi duzu Unitatea landu dugun bitartean?
Nola lagundu ahal dituzu zure lagunak?
Nola eskatu ahal duzu laguntza?
Deus gehiago esan nahi duzu?

Erantzun orriak jaso ondoren, talderaren ebaluazioari ekinen diogu. Galderak berberak
erabiliko ditugu, eta tarte bat emanen zaie euren erantzunak taldearen aurrean agertzeko.
Bitartean erreakzioei erreparatuko diegu.
Unitatea bukatzeko, Alaskaren A QUIEN LE IMPORTA kantaren letraren esanahia
komentatu ahal dugu denon artean. (http://www.goear.com/listen/090d679/a-quien-le-importa-alaska-y-dinarama).

Nire hitza. Nire iritzia

1.eranskina

1.galdera: zer zara?
Neska
Mutila
2- galdera : homosexualitatearekin zerikusi duen irain edo erasorik ikusi duzu inoiz?
Eskolan
Etxean
Kalean
inoiz ez
noizbait
askotan
ia beti
egunero
3. galdera: Nola sentituko zinateke sexu bereko lagun batek gustuko zaituela esango balizu?
Ez litzateke ezer aldatuko, lagunak izaten segituko genuke.
Hasieran, arraro samar, baina gero… beti bezala.
Deseroso, tarte batean nahiago nuke berarekin ez egon.
Harro, erakargarri ikusten nau-eta.
Ez nintzateke bere laguna izando.
4. galdera: nola sentituko zinateke kalean sexu bereko bi pertsona musuka ikusiko bazenu?
Bi mutil
Bi neska
Neska eta mutila balira bezala
Horrela ikusita poztuko nintzateke.
Ondo, baina en nintzateke hurbil pasako.
Pribatuan ondo dago, baina publikoan hobe ez egitea.
Gaizki. Ez zait egokia iruditzen.
5. galdera: nola erantzungo lukete zure inguru hurbilean gai, lesbiana edo transexuala zarela esango bazenie?
familiak
lagunek
irakasleek
ikaskideek
Ni aldatzen saiatuko lirateke
Baztertuko nindukete
Ez dakit
Berdin segituko lukete.
Joao nindukete.
Harro sentituko lirateke.
6. galdera: nork osatzen du familia?
Aitak, amak, eta etxeko seme-alabak.
Ezkonduta dauden bi emakumek
Ezkondu gabeko emakumeak eta bere haurrak
Lagun min batekin bizi den pertsona zahar batek...
Bakarrik bizi den gizon batek (bikotea badu ere)
Haur adoptatuarekin bizi diren bi mutilek..
7.galdera: homosexuala edo lesbiana izango bazina, nori esango zenioke?
Inori ez
Nire lagun hoberenari
Familiako norbaiti
irakasleei
Ezezagun bati
Problemarik gabe

Ebaluazioari eta norberaren ebaluazioari ekin baino lehen, jarraian dagoen
berria emanen zaie irakurtzeko, eta unitate honen gibelean agertzen den kartela ere
erakutsiko zaie (bizi aniztasuna!). Tarte bat emanen zaie iritzia emateko eta
afixaren mezuaz solasteko.
Ba al zenekien?

Homofobia gorroto-delitua dela adierazi du Europar Batasunak.
Homosexual eta transexualen aurkako bazterkeria
gorroto-delitu izendatu du Europar Batasunak. Gainera,
diskriminazioa jasaten duten pertsonak babestuko ditu.
Europar Batasunak irailaren 12an onartu zuen lehen
aldiz homofobia delitua dela. Lesbiana, gai, transexual
eta bisexualei egiten die erreferentzia erabaki honek.
Parlamentuak adierazi du nazioarteko legeen artean hau
dela genero adierazpenaz diharduen lehenbizikoa eta
helburua pertsona horiek guztiak legalki babestea dela.
Hemendik aurrera homosexualek eskubidea izango dute delitu homofoboen aurrean babesa
edukitzeko edozein nazionalitatekoak izanik ere.
ILGA-Europe elkartea arduratuko da prozesua aurrera ateratzeaz. Haien ustetan, Europak
aurrerapausoa eman du gorroto-delituen zerrendan ( adina, etnia, erlijioa eta elbarritasuna)
homofobia gehitu duenean.
Iturria: http://www.argia.com/albistea/-1850 ( 2012-10-04 )

Ba al dakizu LGTB taldeek zergatik erabiltzen duten
bandera hau?

Eta ikur hau?

2. eranskina

Nori esango zenioke?
Tutoreari

amari

aitari

familiar
bati

lagun bati

lagunei

inori ez

Beste bati (idatzi)

Maiteminduta nago
Neska bat/mutil bat
gustatzen zait
Irakaslea
lesbiana/ gay da
Ni gay/ lesbiana naiz
Ni baztertuta nago nire
sexualitateagatik
Ikaskide bat baztertuta
dago bere
sexualitateagatik.
Sufritzen ari naiz nire
sexualitateagatik
Ikaskide bat sufritzen
ari da bere
sexualitateagatik.

Badira bestelako moduak mezuak zabaltzeko, eta kantak ere bide egokiak dira
https://www.youtube.com/watch?v=aqcGAcLSOQA

