	
  
SAIOAK
FITXA 1. Bideoa: Garena. Ez modelo ez superwomans-ak.

GAIA.

HELBURU ZEHATZAK

DENBORA

EKINTZA
MOTA

“Itxura fisikoa edo moda

- Ikaslegoari emakumeek pairatzen dituzten

2 ordu

3 maila,

modelo ideal batenganako

diskriminazio eta desberdintasun egoerak

aukeratzeko:

presio moduan”. “Lanaren

antzemateko gakoak erraztea, egoera hauek

- Eztabaida

banaketa sexuala eta

emakumeen rolean zeregin profesional, familiar

eta

ondorioz rol femeninoan

eta pertsonalen gain-karga dakartelako.

hausnarketa

dagoen zeregin eta eskaera

- Balore fisikoen aurrean balore pertsonalen

-

gain-karga”.

ezagupena eta jabekuntza eta erabaki

Hausnarketa

pertsonala bultzatzea.

eta ikerketa
- Abentura
didaktikoa

TALDEA

LANDU BEHARREKO OINARRIZKO

BEHARRAK

KONTZEPTUAK
12-14 urte bitarteko

- Gizon eta emakumeen arteko rol banaketa.

- Ikus-entzunezko

ikaslegoarentzako gomendatua

Emakumeek bere rolaren parte bezala onartzen

proiekziorako sistema.

(DBH 1. eta 2. maila)

duten zereginen gain-karga landuko da, oraindik

- PREZI aurkezpena

existitzen den lanaren banaketa sexualaren

- Folioak eta boligrafoak

ondorioz, lan emankorra (ordaindua eta

- Egia ala gezurra galdegaia

maskulinoarekin lotua) eta ugalketa lana (ez

(1. dinamika)

ordaindua eta femeninora, zainketara eta

- Aztertu beharreko istorioa

pertsonen arretara lotua) banatua eta bi zeregin

(2. dinamika)

hauek bere gain hartzen dituzten emakumeek

- Abenturarako materialak

zer nolako gain-karga pairatzen duten,

(3. dinamika)

“superwoman”en prototipoa betez, denaz
arduratzen dena: bere gorputzaren zainketaz,
besteen zainketaz (adintxikikoetaz kasu
honetan), etxeko-lanez eta zeregin
profesionalez. Dena batera eta zoratu gabe...
ezinezkoa badirudi ere.
- Emakumeengan zuzenki eragina duen
agintean dagoen edertasun idealaren
garrantzia eta presioa. “Photoshopeko”
edertasunari eta “Barbie”aren kanoiari eta
emakumeentzako haien gorputzaren
perfekzioaren beharra, nahiz eta honek
ondoeza, sakrifizioak edo portaera
osasungaitzak ekarri, zer nolako presioa
suposatzen dienari buruzko hausnarketa eginez.
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- Osasuna versus dietak. Elikadura on baten
garrantzia bultzatuko dugu baina ez argala
egoteko behar bat bezala baizik eta mundu
guztiarentzako beharrezkoa den osasun
elementua bezala.
PROZEDURA

Unitate didaktiko honek Beldur Barik 2011 lehiaketan sarituak izan ziren bideon gaiak ulertzen eta aztertzean
datza, haietan agertzen diren desberdintasun elementuak azpimarratuz. Saio didaktikoak aurrera eramateko,
irakaslegoak honako baliabideak izango ditu:
-‐

Prezi (aurkezpena). Saioa emateko adibideak, barneratu beharreko oinarrizko kontzeptuak azaldu ahal
izateko eta bideoei sarrera emateko.

-‐

“Garena” bideoko gaiak aztertzeko dinamikak. Dinamika hauek irakaslegoak landu dezan azalpen
argiekin datoz.

-‐

Gida didaktikoa. Ikaslegoak saioen ondoren deskargatu ahal izango duena, landutako gaietan gehiago
sakontzeko. Irakaslegoak saioak baino lehen irakurri beharko du, formakuntzan hitz egingo duen gaiez
ezagutza sakonago bat izateko.

-‐

Terminoen glosarioa. Formakuntzan landutako kontzeptuak errazago eta modu laburtuago batean
izateko deskargatu ahal izango da.

-‐

1. Saioa

1.1. Sarrera. Beldur Barik jarrera bat izateak zer esan nahi du (5-10 minutu). Gida didaktikoan agertzen
den azalpenetik abiatuta, bortizkeri fisikora zuzendutako kanpainen eta Beldur Barik jarrera izatearen
artean zer desberdintasun dauden azalduko dugu. Material grafikoarekin laguntzeko, aurtengo
SPOTa sartuko da eta Beldur Barik zer EZ den irudikatzeko, bortizkeria eta ubeldura lotzen dituen
irudi bat.
1.2. Oinarrizko kontzeptuen azalpena (45-50 minutu).
PREZI aurkezpenetik abiatuta gaur egungo emakumeek bizi duten diskriminazio eta zereginen gainkarga ikustarazteko beharrezkoak diren oinarrizko kontzeptu desberdinak aurkeztuko ditugu.
Oinarrizko kontzeptu hauen azalpena errazagoa izango da irakaslegoak saioen aurretik gida didaktikoa
irakurri badu, bai ideiak batzeko bai desberdintasunaren erroak ulertzeko ere. Saioa bukatzeko, gai
hauen inguruan ikaslegoaren eztabaida askea sustatzen saiatuko gara, monitoreek gida didaktikoaren
azkeneko partean (Beldur Barik mundua) agertzen diren adibideak ordezko ikuspegi edo garatzeko
jarrera bezala aurkeztuz.
-‐

2. Saioa

2.1. Garena bideoaren ikuskapena (5 minutu).
2.2. Dinamika. 3 aukera.
-‐

1. Eztabaida eta hausnarketa. Bideoan agertu diren gaiei buruz eztabaidatzeko egia-gezurra galdegaia
erabiliko dugu. Ikasle bakoitzak bere ustez esaldietatik zeintzuk diren egia eta zeintzuk gezurra bakana
erantzungo du (15 minutu), gerora talde irekian erantzunen inguruko eztabaida egingo da (20 minutu) eta
irakaslegoak saioa bukatuko du (15 minutu), mitoei eta errealitateari dagokiena azalduz.
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-‐

2. Hausnarketa eta ikerketa. Bideoan agertutako elementu desberdinak aztertzea baimentzen duen kasu
praktiko bat izango dugu, han aurkitu ditzakegun berdintasun elementuak eta desberdintasun elementuak
aztertzeko. Horretarako, gela talde txikietan banatuko da eta hausnartu eta aztertu beharreko istorioa
emango zaie. Talde txikiek testua irakurri (10 minutu) eta kasuan aurkitzen dituzten berdintasun eta
desberdintasun elementuei buruz eztabaidatu beharko dute (15 minutu). Gerora, talde txikiek haien
ondorioak talde handian (gela osoa) aurkeztuko dituzte, 15 minututan zehar, eta irakaslegoak gutxi gora
behera beste 10 minutu izango ditu ikerketa-azterketaren ondorioak aurkezteko eta saioaren ixtea
egiteko.

-‐

3. Abentura didaktikoa. “Abentura”ren kasuan, talde txikian egindako eztabaidaz gain, mugimendu
gehiago eta elkarlana eskatzen duen jarduera erabiliko dugu. Gelan zehar poster formatuan dauden
“egiak eta gezurrak” jarriko dira eta lan taldeko jokotik abiatuta, hausnarketa sustatuko da. Irakaslegoa
saioa baino lehen bideoan agertzen diren gaien inguruko egien eta gezurren kartelak inprimatzeaz eta
jartzeaz arduratu beharko da. Gela 3 taldetan banatuko du, bakoitzari bideoan landutako gai bat emanez:
itxura fisikoa eta osasuna, rolak eta erantzunkidetasuna (10 minutu). Talde bakoitzak bilatu behar duen
gaia behin ezagututa, haien gaiei loturiko eta gelan jarritako posterrak topatu beharko dituzte (5 minutu),
eta mezuen artean gezurra zein den aztertu eta eztabaidatu (10 minutu). Gerora, talde bakoitzak gelaren
aurrean mezu hori “desarmatu beharreko gezurra” bezala aukeratzeko arrazoiak aurkeztu eta haiek
azalduko ditu (15 minutu), eta irakasleak saioa bukatu eta itxiko du landutako hiru gaiak desberdintasun
elementuak bezala aurkeztuz (10 minutu). Taldeen partetik erantzun zuzenak motibatzeko eta indartzeko,
irakasleentako soinuak edo “Gustatzen zait” sinboloa duten tarjetak egongo dira, talde bakoitzari oker edo
zuzen dabiltzatela adierazteko.

- Gerora, lehiaketan parte hartzean interesatutako taldeekin saio gehigarri bat (alternatiboa) sustatuko da, non
gida didaktiko eta material gehigarritik abiatuta gaian sakonduko den eta Beldur Barik lehiaketarako
proposamena egingo den. Modu askean.
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