Emakume izatea, bai poza!

SARRERA
1993ko abenduaren 20an Nazio Batuetako 85. osoko bilkuran Emakumearen aurkako indarkeriaren ezabapenari
buruzko adierazpena berretsi zen; bertan, indarkeria mota hau emakume eta nesken eskubideen aurkako eraso
larria dela baieztatzen da.

Indarkeria sexistaren prebentzioa

Lehen artikuluan emakumearen aurkako indarkeriaren definizioa egiten da: emakume izateagatik emakumeengan
oinaze edo kalte psikologiko, fisiko zein sexuala sor dezakeen edozein indarkeria ekintza edota ekintza hauekin
mehatxatzea, indarpetzea edo askatasuna kentzea, bizitza publikoa zein pribatuan gertatuta ere.
Emakumearen aurkako indarkeria antzinatik ezaguna da eta gaur egun gizarte arazo bat dela onartzen da. Soilik
emakume izateagatik, emakumeen aurkako indarkeriaren unibertsaltasuna ukaezina da, indarkeria hau guztiz
esplizitua ez izan arren.
Mundu mailan, herri gehienek, lege eta txosten ezberdinak garatu dituzte eta hauen ez betetzea sistema penalean
sartu da. 1981ean, Bogotan, Latinoamerikako eta Karibeko Lehen Bilgune Feministaren ospakizuna baliatuz,
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Eguna ezarri zen. Egun hau aukeratu zen, azaroaren
25a, 1960an Dominikar Errepublikan, horrelako egun batean, Trujillo diktadoreak Mirabal ahizpak erail zituelako.
Dena den, emakumeek, oraindik ere, era guztietako indarkeriak pairatzen dituzte; bereizkeria, mespretxua, eraso
fisiko eta psikologikoak, erailketak, bortxaketak eta esplotazio sexuala, besteak beste. Aipaturiko indarkeria motak
familian, komunitatean eta Estatuan ematen dira.
Apurka-apurka sortzen ari den indarkeria esplizituaren aurkako kontzientzia soziala emakumeek indarkeria errotik
ateratzeko garatutako borrokaren emaitza da. Borroka honek ordea, ezkutukoagoa eta egunerokoagoa den beste
indarkeria moten erauzketa ez du maila berean lortu; hots, garrantzia gutxiago eman izan zaien indarkerien aurkako
borrokan (estereotipoak, lan-banaketaren desberdintasuna, herrietako jaietako rolak, emakumearen biktima rola
talde-iruditegian ...).
Unitate didaktiko honekin bi helburu lortu nahi dira. Bata, ikasleak sustatzea munduan zehar ematen diren amorru
kolektiboen adierazpenak ikusgarri bihurtzeko eta gizartearen gaitza den emakumeen aurkako indarkeriaren
kontra borrokatzeko. Eta bestea, egunerokoagoak diren baina askotan hain erraz antzematen ez diren bestelako
indarkeriaz jabetzen laguntzea. Eta, jakina, indarkeria mota hau agerian uzteko eta haren aurkako borrokan
baliabideak garatzeko bidean eta kontzientziaren sorreran hezkidetzak duen garrantzia azpimarratu nahi dugu.
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Emakume izatea, bai poza!

ABIAPUNTUA
Unitate honen abiapuntua STEE-EILASen kartela izan daiteke, aldez aurretik ikasleek ekarritako munduko
edozein lurraldetan emakumeen kontrako bortizkeriari buruzko berriren bat edo bibliografian proposatutako
bideoren bat.

HELBURU OROKORRA
Munduko indarkeri mota desberdinei buruz gogoeta egitea, hauen jatorri eta ondorioak aztertuz, jendartearen
erantzun desberdinaz eta errotik kentzeko hauek izan dezaketen eraginaz ohartzeko.

HELBURU DIDAKTIKOAK
Munduko lurralde desberdinetako emakumeen kontrako indarkeri mota desberdinak identifikatzea eta
ezagutzea hauen kontra jotzeko kapaza izateko.

•

Hainbat lurraldeetako indarkeria eta eguneroko indarkeria zein estrukturala den indarkeria egiaztatzea,
erantzunetan indarra jarriz haien ondoriootaz jabetzeko eta haien haurrean nola jokatu antzemateko.

•

Zein jendarte eredua nahi dugun hausnartzea, hura aztertuz, jendartearen pertsona guztien ongizatea
bilatzeko.

•

Normaltzat hartzen ditugun baina agresio ezkutatzen duten egoera ezberdinen inguruan hausnartzea,
erantzunetan indarra jarriz eta babesteko gaitasunak garatuz.

•

Ikasleen auto-estimua era aktiboan sustatzea, beraien garapen psikosoziala indartuz, erabakiak hartzeko
gaitasuna izateko.

•

Gaitasun sozialak lantzea (bai/ez esatea, argudiatzea, eskatzea, nahia adieraztea …), horretarako behar
diren egoerak eskainiz, askatasunez bizitzen ikasteko.

•

Gatazken konponbidea modu positiboan lantzea, horretarako behar diren egoerak eskainiz, enpatia
garatzeko.

OINARRIZKO GAITASUNAK
•

Gizarterako eta hiritartasunerako gaitasuna.

•

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

•

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

•

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna.

EDUKIAK
•

Indarkeri egoerak: bortxaketa, eraso sexuala, jazarpena, feminicidio, ablazioa, esplotazio sexuala ..

•

Komunikabideen ikerketa, telebistako serieak, publizitatea.

•

Gaitasun sozialak.

•

Elkar lanerako eta lankidetzarako jarrera.

•

Emakumeen egoerei buruzko sentsibilizazioa.

•

Adostasunetara iristeko prozeduren garapena.

•

Desberdinekiko begirunea.

•

Irizpide kritikoz jokatzeko ahalmena.

•

Berdintasunezko harremanak ezartzea.

•

Informazioa bilatzeko, sailkatzeko, aztertzeko eta adierazteko trebeziaren garapena.

•

Emozioen identifikazioa
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•
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JARDUERAK
1. GAIAREN AURKEZPENA ETA MOTIBAZIOA
Ondorengo jarduerak ikasleriaren adina zein gaiarekiko duten motibazioari egokitu beharko dira. Horretarako
baliabide desberdinak erabil daitezke: kartela, ipuinak, argazkiak …

Indarkeria sexistaren prebentzioa

Materialak: STEE-EILASeko kartela, post-its, arbela, munduko mapa
Denbora: Bi edo hiru saio
Taldekatzea: Talde handia, talde txikiak, banaka.

1. Saioa: Euri zaparrada
Deskribapena:
1. Gaia aurkezteko irakasleak STEE-EILASen kartela toki ikusgai baten jarriko du.
2. Ikasle bakoitzari bi post-it banatuko dizkie.
3. Pentsatzeko denbora eman gabe, post-it bakoitzean substantibo, adjektibo, ekintza edo kartelak aditzera
ematen dien esaldi txiki bat idazteko eskatuko die.
4. Bitarteak irakasleak arbela bi zutabetan banatuko du (+ eta -).
5. Esaldi denak jasoko ditu, irakurriko ditu eta zutabe batean edo bestean jarriko ditu idatzitako komentarioak,
jarrera zein sentimenduak positibo edo negatiboak diren kontutan hartuta.
6. Ondorioak aterako dira:
• Zer da zehazki kartelak islatzen duena?
• Zure ustetan zergatik egiten dira horrelako ekintzak?
• Beharrezkoak al dira?
7. Debatea eta parte-hartzea bultzatuko da.

Argazki guztiek emakumeen kontrako eraso baten ondoren egindako ekintzak eta manifestazioak islatzen dituzte.
Bortxaketak, erailketak edota emakumeen segurtasun fisiko edo psikologikoaren kontrako erasoak. Errez ikusten da
munduko lurralde guztietan emakumeen eskubideak sistematikoki urratu egiten direla.
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2. Saioa: Munduko manifestazioak
Deskribapena:
1. Irakasleak kartela eta aurreko saioan ateratako ondorioak berreskuratuko ditu, oraingoan atentzioa kartelean
agertzen diren emakumeen jatorrian jartzeko eskatuko du. Ea beren ustetan nongoak diren galdetuko du.
2. Maparen laguntzaz jatorri desberdinaz dagozkien kontinentean kokatuko dira.
3. Ondoren taldea bost taldetan banatuko du eta bakoitzari kontinente bat esleituko dio.
4. Talde bakoitzak esleitutako kontinentean emakumeek jasotzen dituzten eraso eta indarkeria ikertuko dute.
5. Komunean jarriko dira eta ondorioak aterako dira:
• Indarkeri mota guztiak berdinak al dira?
• Indarkeri mota hauek guztiek ba al dute komuneko punturik? Zer bilatzen dute?
• Zer da atentzioa gehien deitu dizuna? Zergatik?
• Egoera hauen guztien aurrean zer egin dezakegu?
• Gure inguruan emakumeen kontrako indarkeria existitzen al da? Nola azaltzen da?
6. Bukatzeko kartelaren leloari aipamena egingo zaio. “Emakume izatea, bai poza!”
• Zer esan nahi du leloak? Egokia al da? Zergatik?
• Leloa unibertsala izan daitekeela uste al duzue?
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• Zer indarkeri motak errepikatzen dira?
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HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA

2. NESKAK IPUINEN PROTAGONISTAK
Materiala: I Eranskina, ipuinen irudi edo portadak, ipuinen bideoak, arbela, horma-irudiak egiteko papera.
Denbora: Bi edo hiru saio
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Taldekatzea: Talde handia, banaka, bikoteka.

Lehenengo Saioa:
Deskripzioa:
1. Irakasleak I eranskineko irudiak erakutsiko ditu (ipuinen portadak). Nahi duen bezala aurkeztuko ditu, bananbanan, kartel formatuan (A3) edo folio tamainan.
2. Ondoren, ikasleei koadroan agertzen diren hitzak emango dizkie irudi edo portada bakoitzean ikusten
dutenarekin erlazionatzeko.

BELDURRA

BABESGABETASUNA

ERABAKITASUNA

AUSARDIA

TRISTURA

INDARRA

EDERTASUNA

SEGURTASUNGABEZIA

AHULEZIA

3. Ikasleek iritzia eman ondoren, ateratako ideiak komunean jarriko dira.
4. Bukatzeko irakasleak ikusitako irudiak ipuinen portadak direla azalduko du eta ea ezagutzen dituzten
galdetuko du. Ondoren, tituluak txarteletan jarrita, dagozkien portadan jartzeko eskatuko du.

LOTI EDERRA

MULAN

TANGA ETA LEOPARDO HANDIA

ERRAUSKINE

TXANO GORRITXO

ANNIE BONNY PIRATA
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Bigarren Saioa:
Deskripzioa:
1. Irakasleak ikasleek ezagutzen ez dituzten ipuinak kontatuko ditu.
2. Ondoren, arbelean edo horma-irudiak egiteko paperean eskema bat egingo du. Ondorengo galderak
erantzunez ipuinen ezaugarriak apuntatuko dira.
• Protagonista zein da?
• Zein da daukan arazoa?
• Nola konpontzen du arazoa?
• Berak bakarrik konpontzen al du?, norbaitek laguntza ematen al dio?

PROTAGONISTAK

EZAUGARRIAK

ARAZOA

ARAZOAREN
KONPONBIDEA

LOTI EDER ..
TANGA ETA ..
….

Hirugarren saioa:
Deskripzioa:
1. Behin horma-irudia egina, irakasleak debatea mahaigaineratu eta hausnarketa bultzatuko du.
• Zuen ustetan, arazoei irtenbidea eman eta konpondu ahal izateko zentzu dira neskek izan behar dituzten
ezaugarri nagusiak?
• Ikusitako ipuinen artean, zentzu alda dezakegu neskek arazoen konponbideetan protagonismo gehiago
har dezaten?
2. Ondoren, irakasleak taldea binaka jarriko du. Bikote bakoitzak ipuin bat aukeratu eta aldatuko du bertsio
berria sortuz, non nesken jarrera seguruago eta aktiboagoa izan dezan (normalean protagonistak mutilak
direnean gertatzen den bezala).
3. Bukatzeko ikasleek ipuin berriak lankideekin konpartituko dituzte.
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IZENBURUA
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Laugarren saioa:
Deskripzioa:
1. Ondorengo ipuinekin 3. saioan egindako jarduera berdinak: “Jon beldurgabea”, “Jostuna ausarta”,
“Erpurutxo”, izenburuetan indarra jarriko da baita protagonistek dituzten ezaugarrietan: ederra, zuria, beldur
gabekoa, ausarta...
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2. Jarduerak egin ondoren emaitzak aztertuko dira eta protagonistak diren neskei edo mutilei egiten zaien
tratamendu desberdinez eztabaidatuko da. Neskak beti mutil batek erreskatatzen ditu: printzea, ehiztariak,
ipotxak … Mutilak berriz, egoera korapilatsuetatik beren kabuz ateratzen dira, beren buruargitasuna,
ausardia edo indarragatik …

3. EGUNEROKO EGOERAK
Materialak: II. Eranskina
Denbora: Saio bat
Taldekatzea: Talde handia, banaka, bikoteka.

Deskripzioa:
1. Irakasleak II eranskineko “Zulo bat lorategian” ipuina irakurri eta taldearekin komentatuko du.
• Non gertatzen da akzioa?
• Zer istorio mota kontatzen digu? Alaia, egunerokoa, dramatikoa, zientzia fikzioa …
• Nortzuk dira protagonistak?
• Zure ustetan zer gertatzen ari zaie? Ulertzeko erreza al da? Zergatik?
• Baten batek gehiago gertatzen ari dena ezagutzen al du? Hala bada zer egiten dute?
• Zure auzoan horrelakori gertatuko balitz zer egingo zenuke? Eta bizilagunek zer egingo lukete?
• Sufrimendua al dago? Agerian ba al daude beste sentimendurik? Ikusten al dira? Noiz eta nola?
• Ba al dago konponbiderik?, zein izan daiteke zure konpromisoa?
2. Ondoren ikasleei “amildegia” hitza hiztegian bilatzeko eskatuko zaie eta beren ondorioak atera ditzaten.
3. Bukatzeko taldea talde txikitan banatuko da eta bakoitzari horma-irudia egiteko eskatuko zaio, non beren
etxe ideala marraztuko duten. Gelakide aurrean aurkeztuko dira eta hormetan jarriko dira.
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BIGARREN HEZKUNTZA

2. TELEBISTAKO SERIEAK
Materialak: Telebistako aldizkariak
Denbora: Saio bat
Taldekatzea: Talde handia, talde txikiak

1. Irakasleak gaur egungo serie edo pelikulak aipatuko ditu: “Crepúsculo”, “El mentalista”, “Bones”, CSI”…
talde txikietan banatu eta ikertuko dira.
2. Ondoren hurrengo galderak erantzungo dira:
• Nor edo nortzuk dira protagonistak?
• Zer aktibitate egiten dute?
• Agresiorik egon al da? Zer motatakoa? Zer egoeran gertatu da: gauez, bakarrik zegoen, edan zuen, zer
arropa eramaten zuen...?
• Zein da erasotuta izan den pertsonaren sexua?
• Errealitatearekin konparatuz zer sinesgarritasun maila dago?
3. Ondoren erantzunak komunean jarriko dira eta ondorioak aterako dira:
• Gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunik al dago?, zenbat aldiz agertzen diren, ematen zaien
trataera, dituzten ogibideak, dauden egoeretan …
• Serie mota hauek emakume eta gizonen irudi desberdina ematen dutela uste al duzu? Zergatik?
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Deskribapena:
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3. EGUNEROKO EGOERAK
Materialak: II. Eranskina, III eranskina
Denbora: Bi Saio
Taldekatzea: Talde handia, talde txikiak.
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Lehenengo saioa
Deskripzioa:
1. Saio honetan Lehen Hezkuntzarako proposatu dugun 3.jarduera egin daiteke. Jarduera taldearen ezaugarriei
egokituko beharko da: interesei, ezaguera edota motibazioari.
2. Saioa osatzeko ikasleei gaiarekin erlazionatutako istorioak edo ipuinak sortzeko eskatuko zaie.
3. Istorio denak komunean jarriko dira eta bilduma bat egingo da.

Bigarren saioa
Deskribapena:
1. Irakasleak III eranskinean ateratzen diren egoerak aurkeztuko ditu.
2. Taldea talde txikitan banatuko ditu eta talde bakoitzari egoera bat hartzeko eskatuko dio. (Talderen bati
inongo egoera gustatuko ez balitzaio, egoera berri bat azaltzeko eskatuko zaio).
3. Talde bakoitzak dialogoak idatziko ditu eta eszenifikazioa planifikatuko du, dekoratuak, jantziak … eta
zuzendari bat izendatuko du.
4. Eszena entsaiatu eta antzeztuko da gelan.
5. Bukatzeko antzeztutakoa komentatuko da eta ondorioak aterako dira:
• Egoera hauek ezagunak egiten al zaizkizu?
• Zer da atentzio gehien deitu dizuna?
• Egoerek bukaera desberdinak izan al ditzakete? Zergatik?
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EBALUAZIOA
Kartelarekin landuko den lehenengo jarduera hasierako ebaluaziorako erabiliko dugu. Modu horretan gure ikasleen
Kartelarekin egingo den lehenengo jarduera ikasleek indarkeriaz dituzten ezagupenak edota sentsibilitatea
ebaluatzeko erabiliko da. Horrek erraztuko du zehaztea zein diren bereziki landu behar diren alderdiak.
Unitatea lantzen den bitartean etengabe ebaluatu egingo da ikasleen parte hartzea eztabaidetan, informazioaren
bilaketan eta materialen elaborazioa sistematikoki behatuko da.
Unitatea bukatzean, berriz, ikasleen banakako eta taldeko lana baloratuko da markatutako irizpideen arabera.
Bestalde, jarduera bakoitzaren bukaeran jardueraren beraren ebaluazioa egingo da, zerk funtzionatu duen, zerk
ez, nola antolatu den gela, denbora, ikasleen motibazioa, taldekatzea… Hau guztia unitatearen prozesua eta
garapena egokitzeko erabiliko da.

• Ea kontzientea den munduan emakumeen kontrako indarkeria dagoela
• Ea kontzientea den harremanetan indarkeria dagoela.
• Ea eguneroko egoerak behatzen eta aztertzen dituen genero osagaia kontuan hartuz.
• Ea ohartzen den harremanetan dauden estereotipoez.
• Ea kontzientea den emakumeengan edo estereotipoa betetzen ez duten gizonengan “ tratu txar sotila”
dagoela.
• Ea harremanetan izan behar dituzten ezaugarriek bere lehentasunak adierazten dituzten.
• Ea kontzientea den harremanetan indarkeriak ekartzen dituen arriskuez.

Ebaluatzeko teknikak: Behaketa.

Ebaluatzeko tresnak:
• Irakaslearen eguneroko jarraipena.
• Ikasle bakoitzaren istorioa. Bertan bilduko dira beraien lanaren balorazioa, lan esanguratsuen bilduma eta
unitatea garatzean egindako ahozko ekarpenak.
• Egindako lanak.

Ikasleen ebaluazioa: Elkarrizketarako gidoia:
• Zer den gehien eta gutxien gustatu zaiena.
• Zer den ikasi dutena edota zertaz jabetu diren.
• Zerk harritu dituen gehien.
• Zer aldatuko zuten prozesuan.
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Ebaluatzeko irizpideak
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BALIABIDEAK:
Ipuinak
• “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? (youtuben dago)
• “Una Blancanieves diferente” (youtuben)
• “El príncipe ceniciento” (youtube)
• “Rosa Caramelo” (youtube)
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Abestiak
• “Caperucita” Isamael Serrano

Filmak
• “Te doy mis ojos” Itziar Bollain
• “Buda explotó de vergüenza” Hana Makhmalbaf
• “Solo mía” Javier Balaguer
• “El Cairo678” Mohamed Diab (youtube pelikula osoa topa daiteke)
• “El color púrpura” Steven Spierlberg

Dokumentalak
• “Amores que matan” Itziar Bollain”
• “Mamá duérmete que yo vigilo” Documentos TV. www.rtve.es –en topa daiteke
• “Cinco cortos creados por adolescentes conciencian sobre la violencia sexista”
http://youtu.be/gM13mUSKTNw
• “El maltrato sutil” http://youtu.be/0y9zJ5J2bWA
• “Simplemente no te quiere” http://youtu.be/ek5Dq3Pzro4

Web orri interesgarriak
• www.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/violencia
• www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion
• www.observatoriodelaviolencia.org
• http://www.ted.com/talks/colin_stokes_how_movies_teach_manhood.html
trasmititzen duten, inglesez gaztelaniaz azpimarratuta)

(Nola

filmek

maskulinitatea

• http://abarquin.wordpress.com/2013/10/15/argibideak-neskei-hezkuntza-estetikosentimental-modernoaemateko-lau-ezinbesteko-tresna-lau/

Beste materiala
• “Hezkidetza da bidea” STEE-EILAS argitaratutako karpeta

