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SARRERA
Martxoaren 8 honetan «Pobreziak emakume aurpegia du» unitate
didaktikoa proposatzen dizuegu, pobreziak emakumeengan duen eraginean
arreta jartzen duena. Datuei erreparatzen badiegu, egiaztatzen dugu planetan
muturreko pobrezia-egoeran bizi diren pertsonen % 70a (egunean dolar/euro
bat baino gutxiago) emakumeak direla, eta hezkuntzarik ez duten adingabeen
% 70a neskak direla.
Mundu osoan emakumeek gizonek baino gutxiago irabazten dute, okerren
ordaindutako enpleguetan eta prekarioenetan aritzen dira eta. Era berean,
hamar mila milioidunetik bederatzi gizonak dira. Gauzak horrela, STEILASeko
Idazkaritza Feministan uste dugu errealitate hori —pobreziaren feminizazioa
deritzona— ikasgeletan aztertu eta hausnartu behar dugula.
Gainera, pandemiak eragindako krisi sozio-sanitarioak areagotu egin ditu
desberdintasun sozialak, muturreko pobrezia pairatzen duten etxe askoren
egoera okertu du. Pandemiak 41.515 haur eta nerabe kondenatzen ditu
Euskadin pobrezia gorrian bizitzera, 2021ean baino 5.783 gehiago. Datu
kezkagarri horiek curriculum-edukietan sartu behar dira, errealitate gordin eta
hurbil horretaz jabetzeko.
Irtenbide kolektiboak bilatzera behartuta gaude, biztanleriaren sektore jakin
batzuen pobretzea desagerrarazteko eta bitartekoak artikulatzeko, hala nola
pentsiodunak: EAEn emakume pentsiodunen % 39ak hilean 817euro baino
gutxiago irabazten dute, eta gizon pentsiodunen % 12,6 bakarrik dago egoera
horretan.
Krisiak ezarritako konfinamenduaren ondorioz, hainbat errealitate azaleratu
dira; hala nola eskolak online jarraitu ahal izateko baliabide informatikorik
ez izatea, eskola-jantokiak itxi eta baliabide ekonomiko gutxiko ikasleek
eguneroko —kalitatezko— bazkaria ez jasotzea...
Unitate didaktiko honetan, haur-pobreziaren, eskola-porrotaren eta gizartebazterketaren arteko zuzeneko harremanari buruzko baliabideak, eta materiala
aurkituko ditugu ikasleekin gogoeta egiteko. Espero dugu baliagarria izatea,
esan beharrik ez dago, gai honen inguruko hausnarketak une oro egiten
ditugu hezkuntza publikoko irakasleok.
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Abiapuntua
HELBURU OROKORRA

Pobreziak emakume aurpegia du, honetaz
jabetzea, baliabide eta proposamen
ezberdinak erabiliz.

HELBURU DIDAKTIKOAK
Arazoak konpontzeko talde- estrategiak garatu.
Pobrezia zer den identifikatu, jatorria eta ondorioak.
Lan- ordainduaren kontzientzia hartu.
Diruaren banaketaz jabetu.
Energia zer den, eta egunerokoan duen balioaz ohartu.
Zein jendarte eredu nahi dugun hausnartu, jendartearen norbanako
guztien ongizatea bilatuz.
Gatazken konponbidea modu positiboan landu, horretarako behar diren
egoerak eskaini, eta asertibitatea garatu.
Eguneroko arrazismo jarrerei erreparatu, pribilegio zuriaz jabetu.

www.steilas.eus
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OINARRIZKO GAITASUNAK
Pertsona arteko eta gizalegezko gaitasunak.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.
Ikasten- ikasteko gaitasuna.
Kultura humanistiko eta artistikorako gaitasuna.

EDUKIAK
Informazioa bilatzeko, sailkatzeko, aztertzeko eta adierazteko trebeziaren
garapena.
Gaitasun sozialak.
Eguneroko arazoak eta konponbideak.
Emakume eta nesken egoeraz jabetzea.
Bizirauteko dauden baliabideak identifikatzea.

www.steilas.eus
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Jarduerak

1

Hurrengo jarduerak ikasleen adinaren
eta haien motibazioaren arabera
egokituko ditugu. Horretarako,
unitatearen amaieran dauden baliabide
ezberdinak erabili ditzakegu.

GAIAREN AURKEZPENA ETA MOTIBAZIOA
Materialak: STEILASek aurkeztu duen kartela, folioak,
bolalumak, margoak eta ikus-entzunezko baliabideak.
Denbora: saio bat.
Taldekatze mota: Banaka, talde txikiak eta talde handia.

GARAPENA:

1. SAIOA
(HH, LH, DBH eta Batxilergoa)
1

Irakasleok STEILASeko kartela toki ikusgarri batean jarriko dugu.

2

Ikasleak talde txikitan banatuko ditugu, eta hamabost minutuan talde
bakoitzari kartelaren esanahia zein den eztabaidatzeko denbora
hartuko da.

3

 sanahiak komunean jarri, eta ondorengo galderen inguruan hitz egingo
E
da, behar izanez gero adinaren arabera galderak egokitu:
•	Zer irudi ikusten duzue kartelean? Zer esan nahi du bertan agertzen
den irudiak?
•	Kartelaren leloak zer adierazten du?
•	Zer da pobrezia?
•	Nori eragiten dio pobreziak?
•	Zein ondorio ditu?
•	Kartela egun honetarako egokia al da? Zertarako?
•	Egun hauetan errebindikazioak egiten jarraitu behar al dugu?
Zertarako?
•	Zeri erreparatu diozue horrelako ondorioak ateratzeko?

www.steilas.eus
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ENERGIA BEHARRAK (HHrako)
Materialak: Paper handia, egunkariak, aldizkarika, folioak,
bolalumak, margoak, fitxak...
Denbora: 6 saio.
Taldekatze mota: Banaka, talde txikiak eta talde handia.

GARAPENA:

1. SAIOA

1

 rgia zertarako behar dugun zerrendatuko dugu; zerrenda egin eta gero,
A
ideia bakoitzaren marrazkia bilatuko dugu aldizkari, egunkari, sarean...
edo eta beste komunikabide batean.

2

 enak mural batean jarriko ditugu, horrela, egunerokoan argindarra
D
zenbat erabiltzen dugun konturatuko gara.

2.-5. SAIOA

1

 ste batean zehar goizeko biltzarraren ondoren egingo dugu ariketa,
A
pobreziaren kontzeptua barneratzeko.

2

 i talde egingo ditugu gelan; talde bakoitzak poltsa bat izango du. Batek
B
fitxa asko izango ditu eta besteak fitxa gutxi batzuk. (fitxak = dirua)

3

 alde handian, egunero etxean argindarra erabiltzen dugun hainbat
T
egoera aipatuko ditugu; sukaldatu, arropa garbitu... horrela, argindarra
erabiltzen dugula esaten dugun bakoitzean, fitxa bat aterako du talde
bakoitzak bere poltsatik.

4

 gun batean, talde batek ez du fitxa gehiagorik izango, eta besteak bai.
E
Beraz talde batek argindarra erabiltzen jarraitu ahalko du, eta besteak
ez. Batzuk berogailua izango dute, sukaldatu ahalko dute, arropa
garbigailuan garbitu ahalko dute. Hau ikusita, denen artean fitxarik ez
duen taldeak eguneroko bizitza aurrera ateratzeko zer egingo duen eta
zein ondorio izan ditzakeen hausnartuko dute.

www.steilas.eus
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6. SAIOA
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1

Irakasleak lanbide bakoitzari fitxa kopuru bat esleituko dio (emakume
gehiagok lan egiten duten lanbideek fitxa gutxiago izango dituzte
gizonenek baino, errealitatean gertatzen den bezala).

2

 ndoren lanbide bakoitza irudikatzen duen pertsonaren irudia
O
marraztuko du haur bakoitzak (gizonekin lotzen diren lanbideak eta
emakumeei lotzen diren lanbideak tartekatu behar dira).

3

Irakasleak lanbide bakoitzari esleitu dion fitxa kopurua esango du,
eta pertsona horren ondoan marraztuko ditu. (Adibidez: erizanak: 7,
enpresaria: 10, suhiltzailea: 8, etxe garbitzailea; 4...)

4

 anbide bakoitzak fitxa kopuru bat izango duenez, hor ikusiko da,
L
emakumezkoek lan egiten duten lanbideetan fitxa gutxiago lortzen direla.
Ondorioz, emakumeek aukera gutxiago dituzte argindarra erabiltzeko.
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POBREZIA NON, EMAKUMEA HAN (LHrako)

Materialak: Argazkiak, bideoak proiektatzeko baliabideak.
Denbora: 3 saio.
Taldekatze mota: Talde txikiak eta talde handia.

GARAPENA:

9

Jarduerak hasi
baino lehen haurren
aurre ezagutzak
jakiteko, eta horrela
jarduerak antolatu
ahal izateko, klasean
galdetuko dugu ea zer
den pobrezia haientzako.
Haien erantzunak
arbelean idatziko
ditugu horrela
komunean jarriz.

1. SAIOA

1

 makumea eta pobreziaren gaiari aurkezpena emateko, eta ikasleengana
E
hurbiltzeko, klasean hainbat ikus-entzunezko jarriko ditugu.

https://ww w.youtube.com/
watch?v=MuulT2igcug

2

/
.org/2014/03/09
itedexplanations
ht tps://w w w.un pelicula/#google –vignette
eun-8-de-marzo-d

Ikus-entzunezko horiek elkarrekin ikusi; geroago talde txikitan
hausnarketa egin, edo komentatzeko, ondoren elkarrekin ondorioak
aurkeztuko ditugu. Modu honetan, gure ingurunean ematen den
emakumeen pobreziaren egoera aurkeztuko da. Horrela, badakigun edo
ezezaguna den beste errealitate bat ezagutuko dugu, nahiz eta haien
aurre- ezagutzak benetakoak diren.

www.steilas.eus
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2. SAIOA

1

Irudi hauek talde txikitan banatu, ondorengo galderak luzatu ikasleei eta
talde handian hausnartuko dugu irudietan ikusitakoa.

2

Galderak:
1. Zer ikusten duzu irudian?
2. Nola sentitzen zara hau ikustean?
3. Zeintzuk dira irudietako protagonistak?
4. Nola uste duzu aldatu daitekeela egoera hau?

www.steilas.eus
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3. SAIOA
Ondorengo testuak talde txikitan landu, irakurri eta hausnartu zer kontatzen
digun testu bakoitzak. Ondoren, gelakideei azaldu eta denon artean
ondorioak atera ditzakegu.

1.go testua:

«

O

raindik gogoan ditut etxe txiki horren barruan bizitakoak.
Erdizka margotutako hormak, kirrinka dabiltzan ateak,
aurreko asteko ogi gogorra, etxeari darion zahar usaina…
tinta lodiz eta mingarriarekin idatziak gelditu dira nire

oroimenean.
Goseak ez du barkatzen eta are gutxiago sendatzen. Oraintxe

nire aurrean munduko jaki goxoenak ditudan arren, ez naute bete
tzen. Gose naiz ama. Ase ezin dudan gosea daukat nire barruan,
goizero eta gauero jarraitzen eta pixkanaka itotzen ari nauena.
Gogoan dut oraindik abuztuko gau hartan zure beso hezurtsutik
helduta ilargiari belauniko eskaturikoa. Ez dut uste inoiz ahaztuko
dudanik.
Orain, ohe honetatik altxatzeko gai ez naizenean ere, gauza
berdinarekin amets egiten dut gauero. Panpinarekin jolasean nabil
etxe atzeko lorategian emakume bat gerturatzen zaidanean. Begi
rada jaso eta bere aurpegiak barrutik izozten nau. Etxera korrika eta
negarrez sartu eta zure mantalean babesten naiz. Malkoen amaie

«

ran nire ahotsa esaldi bakar bat osatzeko gai da: gosearen aurpegia
ikusi dut ama.

www.steilas.eus
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2. testua:
–Wat dlo... blanc, blanc —oihukatu zuen emakumeak.
Haitiko kreolera ulertzen ez banuen ere, zalantzarik gabe,
hitz horiek niri zuzenduak zeuden. Buelta erdi eman eta
emakume beltz bat aurkitu nuen jakina, adin ertainekoa,
arropa zaharkituak eta sandalia bakarra zeramatzana. Bizitza
ez da batere justua izan berarekin. Buru gainean zaku handi
bat zeraman eta bertatik ur edangarriz betetako plastikozko
poltsak ateratzen zituen. Irribarre egin eta bost gourdaren truke
hiru poltsatxo eskaini zizkidan. ‘Ez naiz egarri’ esan nion, eta
irribarre egin zuen berriz ere. Zergatik barre egin ote zuen
galdetu nion orduan neure buruari. Nire ingurura begiratu
eta eraitsitako etxeak, zikinkeria eta hautsa baino ez nituen
ikusten eta gainera, bero jasanezinak ez zuen atsedenik ematen.
Emakume hark bizitzaren edertasuna ikustea lortu bazuen, zer
ote da pobrezia…

«

www.steilas.eus
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4

EMAKUMEEN EGUNEROKO ERREALITATEA (DBH eta BATXILERGOrako)
Materialak: Bolaluma, kartulina, orriak, errotulagailu...
Denbora: 4 saio.
Taldekatze mota: Talde txikiak eta talde handia.

GARAPENA:

1. SAIOA
1

 makumeek munduaren zati handi batean bizi duten diskriminazio
E
egoera larria argi laburbiltzen duten datu batzuk emango ditugu:
•	Planetan pobrezian bizi diren pertsonen % 70 emakumeak dira.
•	Munduan dauden analfabetoen bi heren emakumeak dira.
•	Eskolara joaten ez diren 130 milioi adingabeen % 70 neskak dira.
•	Munduko hiru emakumetik bat indarkeriaren biktima da noizbait
bizitzan zehar.
•	Herrialde askotan % 40 inguruko aldea dago emakumeek eta gizonek
jasotzen dituzten soldaten artean.
•	Oraindik 9 herrialdek (Saudi Arabia, Belice, Oman, Palau edo
Qatar, besteak beste) ez dute emakume parlamentariorik. Beste 48
herrialdetan, berriz, emakumeak % 10 baino gutxiago dira beheganberan edo ganbera bakarreko parlamentuetan.
•	2010ean, estatu hautetsietako 151 buruzagitzetatik (% 6) bederatzi
baino ez ziren emakumezkoak, eta gobernuko 192 buruzagitzetatik
hamaika (% 6) emakumeak ziren.

2
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 aldeka grafiko ezberdinak egingo ditugu, datu horiek guztiak
T
ikusgarriagoak izan daitezen.
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2. SAIOA
Egoera honi buelta emateko proposamenak egin eta mailakatu; maila
pertsonalean edo eta maila kolektiboan egin daitezkeenak.

3. SAIOA

Techo y comida filma ikusi.
1

S
 ARRERA: azaldu labur-labur zure ustez

2

GARAPENA: egin filmaren laburpen bat honako

filmak transmititu nahi duen ideia nagusia.
gai hauek barne hartuta. Gizarte-zerbitzuen
sistema publikoak filmean ikusten denaren
arabera (gizarte-laguntzak eskatuko dituen unean)
nola funtzionatzen duen ikusiko dugu.
•	Zeintzuk dira, zure ustez, bizitza duina izateko oinarrizko premiak:
maila sozialean, pertsonalean eta ekonomikoan?
•	Rociok eta bere semeak estaltzerik ez dituzten oinarrizko premiak
zeintzuk dira?
•	Zer erakusten digu filmak kontsumismoari buruz (benetan behar
duguna baino gehiago erostea).
•	Honako pertsonaia hauek nola kudeatzen duten enpatia (besteen
lekuan jartzeko gaitasuna) hitz egiten du: «Maria, bizilaguna», «Bere
etxejabea», «Bere etxejabearen emaztea»; «abokatua»; «udaletxeko
langilea».
•	Zer emozio agertzen dira gehien filmean (mina, tristura, errukia,
gorrotoa, amorrua), zein pertsonaiatan eta zein unetan: ulergarriak
diren eta zergatik azaltzen du.

3

ONDORIOA: aurreko laburpena amaitzeko, zer ondorio atera dugu

honegatik guztiagatik?
•	Zer sentiarazi dizu filmak?
•	Zer uste duzu egingo zenukeela Rocioren egoeran?

www.steilas.eus
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4. SAIOA
(POBREZIA ENERGETIKOA)

Zer da pobrezia energetikoa?
Pobrezia energetikoa definitzeko, adibidetzat hartu daitezke etxebizitza
batean etxeko premiak asetzeko zerbitzu energetiko nahikoak lortu ezin
daitezken egoerak; edo eta, etxebizitzetako faktura energetikoa ordaintzeko,
diru-sarbideen gehiegizko zati bat bideratu beharra.
Nahiz eta jatorriko pobrezia energetikoaren kontzeptua, etxebizitzetako
tenperaturaren ezegokitasuna definitzeko erabili; gaur eguneko joera da,
beroketa-sistemaz gain, bestelako premia energetiko guztiak —argiztatzea,
ur beroa, hozketa-sistema, sukaldea, etxetresna elektrikoak, etab.— kontuan
hartu behar izatea. Aitzitik, definizio zabalago horrek ez du kontuan hartzen
ibilgailuetarako erregaia, ez eta etxeko erabileratik kanpo dagoen bestelako
kontsumo energetikorik.
Emakumea etxeko kide nagusia den kasuetan pobrezia energetikoa
(% 29,5) da, eta kide nagusia gizonezko bat denean (% 11,1). Praktikan,
pobrezia energetikoa pairatzen duten etxebizitzetan, % 52,7an kide nagusia
emakumea da.

www.steilas.eus
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D
 atu horiek irakurri ondoren, talde osoan horren uztezko arrazoiak
emango ditugu, eta ikasle batek arbelean idatziko ditu.

2

 ndoren egoera hori irauli ahal izateko proposamenak idatzi eta
O
hausnartuko ditugu.

3

Ondorio gisa: «Pobreziak emakume aurpegia du» argi geratu da?
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Ebaluaketa
Kartelarekin egingo den lehenengo jarduera ikasleek pobreziaz duten
ezagupena, eta sentsibilitatea ebaluatzeko erabiliko da. Horrela zehaztu ahalko
dugu, zeintzuk diren bereziki landu behar ditugun alderdiak.
Unitatea lantzen dugun bitartean, ikasleen parte hartzea ebaluatuko dugu
eztabaidan, informazioaren bilaketan eta materialen elaborazioan, behaketa
sistematiko baten bitartez.
Unitatea bukatzean, ikasleen banakako eta taldeko lana balioztatuko da
ezarritako irizpideen arabera.
Bestalde, jarduera bakoitzaren bukaeran, ebaluazioa egingo da; zerk
funtzionatu duen eta zerk ez, nola antolatu den gela, denbora nahikoa izan
den, ikasleen motibazioa, taldekatzeak... Hori guztia, unitatearen prozesua eta
garapena egokitzeko erabiliko dugu.

EBALUATZEKO IRIZPIDEAK
Ea pobreziaz zer den dakiten.
Ea nork jasaten duen pobrezia.
Ea nola eraldatu daitekeen sistema aberastasuna hobeto banatzeko.
Ea pobrezia energetikoa zer dakiten.

EBALUATZEKO TEKNIKAK
Behaketa, argazkiak, sortutakoa.

www.steilas.eus
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EBALUATZEKO TRESNAK
Irakaslearen eguneroko jarraipena.
Egindako lanak.
Argazkia.

IKASLEEN EBALUAZIOA
Zer den gehien eta gutxien gustatu zaiena.
Zer den ikasi dutena eta zertaz jabetu diren.
Zerk harritu dituen gehien.
Zer aldatuko luketen prozesuan.

www.steilas.eus
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