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Zauri ezkutuak:  

irakurketa-gida dinamikoa 

 

Ardatz hartuko den liburua: Zauri ezkutuak. Bullyinga eskolan (Fernando 

Morillo Grande idazlearena).  

 

MAILA: DBHko 1. eta 2. mailak. 

 SAIOAK: 12 ordu.  

 

ARAZO-EGOERA 
 

a) Planteamendua 

 

Eskolak ikasgunea behar luke, plazer eta motibazioz beteriko txokoa, 

bizitzak gero ekarriko dituen bideak ibiltzen ikasteko. Sarritan, ez da. Ikasle (eta 

irakasle!) ugariegirentzat, klasean bazterketaren eta ezinaren samina ikasten 

dute, eta mina isilean jasaten. Nerabezaroa aldaketa garaia da. Orduan garatzen 

da nortasunaren alderik garrantzitsuenetakoa, eta horrexek bihurtzen du, ai, 

bereziki zaurgarria. Ikastetxea infernu txiki bat bilakatzeraino zenbaitetan. 

Halakoetan, desberdina izatea ez ohi da abantaila izan. Aitzitik. Jazarpena 

aztertzen duten psikologoen zerrendatan begiratzeak ileak lazten ditu: ezkutuko 

istripuak, erorketa tontoak, mehatxu sotilak, agresioak, basakeriak, txantxa 

iraingarriak, ausarkeriak, kolpeak, ziztadak, erredurak, hematomak, 

estropezuak, estortsioak… Bakardadearen oihu ozenak eta barneko mamuak 

bazter guztietan. Min fisikoa eta, okerragoa dena, barnekoa. Iragarritako 

minaren aurretik dagoen beldurra, tortura bihurtzen dena. Betiere, zauri 

ezkutuak.  

Zauri ezkutu horiek ikustea ez da erraza. Batzuetan, tamalez, beranduegi da 

ohartzen garenerako. Ikastetxean eta etxean inplikazioa ezinbestekoa da, eta 

askoz ezinbestekoa da prebentzioa. 

Ikasleak giltza dira horrelako kasuetan, irakasleez eta gurasoez gain.  
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b) Arazo-egoera 

  

Askotan bullying (edo jazarpen) kasuak berandu (edo beranduegi) 

detektatzen dira… edo ikastetxean protokoloa martxan jartzera mugatzen dira. 

Hau da, guraso-ikastetxe edo, kasurik okerrenean, guraso-ikastetxe-fiskaltza 

harremanean oinarritzen  dira batik bat. 

Prebentzio-lana eta ikasleekin giza trebetasunak lantzea ezinbestekoa da, 

“jazartuak” bere bizitza ahalik eta ondoen berreskura edo osa dezan, pairatutako 

sufrimenduaren ostean. Eta horretarako, adierazi bezala, IKASLEEKIN 

prebentzio-lana egitea ezinbestekoa da. 

  

c) Eginkizuna 

 

Zauri ezkutuak liburuaren istorioa abiapuntutzat harturik, ikasleek 

jazarpena jasaten duten pertsonaiei lagundu beharko diete. Horretarako, 

zenbait erronka gainditu beharko dira, eta puntu-sorta bat eskuratuko beharko da 

amaierara heltzeko. 

Azken ekoizpenean, webgune batean antolatu beharko dira jazarpena 

gainditzeko erronketan ikasitako trebetasun guztiak, ikastetxean ikasturte 

hasieran informazio hori prebentzio gisa zabaltzeko, etorriko diren ikasle 

hasiberrien artean batez ere. 
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Gamifikazioa: Zauri ezkutuak 

 

AGERTOKIA 

 

Iriaren hirugarren ikastetxea. Ezagunak zaizkio eskolako zauri ezkutuak, eta 

neska urduri dago. Oharkabean pasatzen saiatuko da hasieran. Baina Unax 

izeneko mutil berezia eta markatua ere hasiberria da, eta koska krudel bat 

aurkituko dute berehala: Nora eta Martxel neba-arrebak, itxuraz ikastetxeko 

benetako jaun eta jabe, eta ikasle bakoitzari mingarrien nola jo jakiten maisu. 

Iria eta Unax izango dituzte jomuga nagusietako bat. 

Ikasleen, irakasleen eta gurasoen hamaika ardura, eztabaida eta ahalegin, 

egoera latzari buelta eman ahal izateko, adiskide, sentimendu eta ezustez 

beteriko trama ia poliziako batean. 

 

JOKALARIAK ETA TALDEKATZEAK 

 

Jokalariak lau edo bost ikasleko taldeetan egongo dira antolatuta, eta lan 

kooperatiboan arituko dira ikasleak. Taldekide bakoitzak rol bat beteko du 

taldean. Kooperazioaren eta rolen arduren lorpen maila errubrika baten bidez 

neurtuko da. 

 

 

Arduren banaketa 
 

TALDEA: 

 

 

 

 

 

KOORDINATZAILEA 

-Taldekideen partaidetza erraztuko du (lanean hasteko 

animatu, txandak eman eta errespetarazi…). 

-Taldearen funtzionamendua zainduko du (prozedurak, 

arauak, portaerak…). 

-Jarduerak moderatuko ditu (txandak errespetarazi, 

lana banatu eta bideratu…). 

-Lanaren jarraibideak betetzen direla ziurtatu behar du.  
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IDAZKARIA/EUSKARAREN 

ARDURADUNA 

-Taldeko egunerokoa beteko du. 

-Jarraipen-orriak betetzeaz arduratuko da. 

-Taldearen erabakiak idatziko ditu. 

-Euskararen erabilera erregulatuko du. 

 

BOZERAMAILEA/ 

TONUAREN ETA 

DENBORAREN 

ARDURADUNA 

 

-Taldearen iritziak, zalantzak, ekarpenak adieraziko 

ditu. 

-Esandakoaren tonua eta bolumena egokiak direla 

ziurtatuko du. 

-Irakaslearekin harremana bideratuko du. 

-Denborarik galtzen ez dela ziurtatu behar du. 

-Zerbait denbora jakin batean egin behar badute, 

denbora neurtuko du.  

 

EDITOREA/ 

INFORMATIKARIA 

-Aurkezpenaz eta txukuntasunaz arduratuko da. 

-Tituluek, azpitituluek eta testuek formatu bera dutela 

kontrolatuko du. 

-Mezuak (posta elektronikoak eta abar) bidaliko ditu. 

-Proiektuen azken ekoizpen digitalak irakasleari 

bidaliko dizkio. 

 

LAGUNTZAILEA/ 

BITARTEKARIA 

 

-Taldeko norbait falta bada, ordezkatu egingo du. 

-Lanaren arabera, lanik gehien daukanari lagunduko 

dio. 

-Gatazkarik balego, muturreko jarrerak hurbiltzen 

saiatu behar du. 

 

JOKO-ARAUAK 

 

- Erronka bakoitzean hainbat jarduera daude.  

- Bakoitzaren lortze-maila errubrika batek neurtuko du. 

-  Stop-urratsak ( ) lortuko dituzte taldeek jarduera bakoitzean. 

 

- Errubrikak irakasleak beteko ditu gehienetan, baina guztien artean 

(koebaluazioa) eta nork berea (autoebaluazioa) egin daitezke, irakasleek 

horrela iritziz gero. 

 

-  Azken ekoizpenean, webgune batean antolatu beharko da bullyingari buruz 

unitate didaktikoan zehar ikasitako guztia. Stop-urratsak ere irabaz litezke, 

jakina.  
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- Horretaz gain, irakasleak diplomen bitartez ere sari litzake ondoen aritu 

diren taldeak. Era horretan, aparteko stop-puntuak lortuko lituzkete taldeek. 

 

Diplomak 

Diploma bakoitzak 5  balio du (Canva aplikazioa erabil liteke aukeran; 

ikusi azalpen gehiago Canvaz Ebaluazioa izeneko atalean, azken ekoizpenaren 

ondoren).  

 

- Guztira stop-puntu gehien lortzen duen taldeak hurrengo ikasturtearen 

hasieran webgune-orrian bildutako informazioa azaldu beharko du gelaz gela, 

eta beste geletako talde irabazleekin batera, hamaiketako berezia izango du. 

 

EBALUAZIO-SISTEMA 

 

Jarduera bakoitzean, hainbat stop-bullying (edo stop-urrats) irabaz ditzakete 

ikasleek. Azken ekoizpenean ere bai.  

Errubrika moduan daude antolatuta. 

Ikasleak liburuaren edukiaz jabetu diren ala ez Kahoot baten bidez neur 

daiteke (amaieran aurkituko duzue). 

 

ERRONKAK ETA JARDUERAK 

 

1.  ERRONKA: bullying zer den definitzea eta azaltzea. Flipgrid aplikazioa erabil daiteke. 

 

2. ERRONKA: hainbat testu irakurri ondoren, Zauri ezkutuak liburuan agertzen diren 

bullying-motak identifikatzea. 

 

3. ERRONKA: liburuan agertzen diren biktima-motak identifikatzea, eta baita jazarpena 

detektatzeko erak pentsatzea ere. 

   Biktima-motak liburuen pasarteetan identifikatzea. Biktimaren sintomak 

ondorioztatzea. Bullyinga jaso duen pertsona baten testigantza entzutea eta galderei 

erantzutea. 

  Biktimaren arazoa ezkutatzearen arrazoiak ulertzea eta iritzia adieraztea. 

 

https://www.canva.com/design/DADvbpTmhks/share/preview?token=peHxPy4JAXmYtXfW4zzUQA&role=EDITOR&utm_content=DADvbpTmhks&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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4. ERRONKA: Erasotzaileen profila, liburuan agertzen diren pertsonaien bidez, agerian 

jartzea. 

  Pertsonaien ezaugarriak emanda, asmatzea nor den nor (Genially aplikazioa erabil 

daiteke aukeran). Liburuaren hainbat pasartetan erasotzaileak identifikatzea. Psikologo 

baten iritzia entzun ondoren, bideoan agertutako baieztapenak azpimarratzea. 

 

5. ERRONKA: Ziberbullyinga  jaso dutenei/ jasotzen ari direnei laguntzea.  

  Ziberbullyinga kontrolatzeko zailtasunak liburuaren pasarteetan identifikatzea. 

Ziberbullying arloko hitzak erruleta batean asmatzea. Irudietatik abiatuz, Ziberbullinga 

prebenitzeko aholkuak asmatzea. 

 

6. ERRONKA: Jazarpenaren ikusleen jokabidea ikastea. 

  Ahoz komentatzea "ikusleak" agertzen diren  liburuaren pasarteak. Ikusleen paperean 

sartzea eta zer egin daitekeen komentatzea. Ume jazartu baten testigantza entzutea eta  

hari nola lagundu erabakitzea. 

 

7. ERRONKA: komunikazio pasiboa edo bortitza komunikazio asertiboa bilakatzea. 

Liburuaren hainbat egoeratan gertatzen diren erantzun oldarkorrak edo pasiboak aldatzea 

eta egoera asertiboak asmatzea eta antzeztea. Film baten zatiari buruz iritzia ematea. 

 

8. ERRONKA: Baieztapen positiboak formulatzea. 

  Liburuaren pertsonaiek beharko lituzketen baieztapenak pentsatzea eta idaztea. 

 

9. ERRONKA: Talde kooperatiboan egindako lana neurtzea eta ebaluatzea. 

  Liburuaren pasarte batzuetan talde-lanaren onurak identifikatzea eta onartzea. 

  Errubrika batean ikasleek egindako lana baloratzea (autoebaluazioa). Dinamikak ere egin 

daitezke (Bizikasi esteka erabil liteke).  

 

10.ERRONKA: azken ekoizpena. Bullyinga gainditzeko erronketan ikasitako trebetasun eta 

aholku guztiak webgune batean antolatzea.  

 

KAHOOTa: Zauri ezkutuak. 
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1. ERRONKA.  

ZER DA BULLYINGA? 
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Zer da bullyinga? 

Zauri ezkutuak liburuan, Iria pertsonaiak hasiera-hasieratik ematen digu bizi 

duen egoera larriaren berri: jazartua da. Irakurri ezazue pasarte hau: 

 

Lehen klase-eguna. Beste ikastetxe bat. Beste jende bat. Eta ni. Iria. 

Ilusioari itsu eta gor mantendu nahian. Ametsen esperantzei eskua ukatzeko 

prest.  

Nire hirugarren ikastetxea zen hiru urtean. «Ez duzu curriculum txarra 

hamalau urte izateko, Iria», pentsatu nuen. Ezta apropos egin banu ere. Baina 

ez, ez nuen apropos egin. Ez ninduten eskoletatik bidaltzen, nik joan behar izan 

nuen guztietatik, malkotan eta ihesi. Gaiztoengandik ihesi, baina baita nigandik 

ihesi ere. Ez da erraza, ordea, norberaren itzala atzean uztea. 

Nire hirugarren ikastetxea, bada. Oinak bertan ipini bezain pronto, banekien 

noizbait hasiko zirela arazoak eta mina, isekak eta zauriak. Aurreko eskoletan 

bezalaxe. 

 

Ariketak 

1. Edozer eraso da bullyinga? Testua irakurri ondoren, zuen lehenengo 

erronka erantzunarekin bideo labur bat grabatzea da, eta irakasleari 

bidaltzea.  

Zer da bullyinga? 

 

https://drive.google.com/open?id=1_ygHuAYs9IAZgrf4a6DM66Hqz6q8XVHW
https://drive.google.com/open?id=1_ygHuAYs9IAZgrf4a6DM66Hqz6q8XVHW
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Bullyinga gertatzeko baldintzak (erantzuna Flipgrid) 

 

Flipgrid aplikazioaren bidez, oso erraza izango da. Irakaslearen bideo bat 

jasoko duzue galderarekin, eta erantzuna bertatik bidal dezakezue bideo batean. 

Bideoa ez ezik, Paddlet aplikazioa ere erabil daiteke talde guztien erantzunak 

partekatzeko, edo, besterik gabe, paper batean idatz dezakezue zuen erantzuna. 

Taldekide guztiok lehenengoz eztabaidatuko duzue, bullyinga zer den 

zehazteko. Taldekide bat aukeratuko duzue azalpena bideo batean grabatua edo 

paper batean idatzita irakasleari bidaltzeko. Azalpen laburra izan behar du: 

definizioa besterik ez. Irakasleak erantzuna baloratuko du, hurrengo 

errubrikaren arabera: 
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Bullyingaren 

definizioa 

Bullying zer den ulertzen 

du. Ezaugarri guztiak 

aipatu ditu. 

   

3 stop-urrats ( ) 

Bullying zer den ulertzen 

du. Ezaugarri guztiak ez 

ditu aipatu. 

     

 2 stop-urrats ( ) 

Ez du bullying zer den 

ondo definitu, eta ez ditu 

ondo aipatu ezaugarriak. 

 

      1 stop-urrats ( ) 

 

Azalpen argia 

Primeran ulertu da, era 

ordenatuan. Informazio 

zehatza eta egokia. 

 

3 stop-urrats ( ) 

Erdizka ulertu da. 

Xehetasun batzuk 

egokiak, beste batzuk ez 

ziren garrantzitsuak. 

 2 stop-urrats ( ) 

Azalpena ez da argia 

izan, eta ez da ezer ulertu. 

 

 

    1 stop-urrats ( ) 
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2. ERRONKA.  

BULLYING MOTAK 
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Bullying motak 

Alexander Schwarz-ek lau jazarpen mota deskribatzen ditu bere liburuan: 

Schwarz, Alexander, (2012). El Libro Del Bullying. Sic. 

- Hitzen bidezko jazarpena: irainak, mehatxuak, iseka, sexuari buruzko 

iruzkinak… 

- Giza jazarpena edo harreman jazarpena: pertsona baten inguruan 

zurrumurruak zabaltzea, hura nahita baztertzea, isolatzea, gezurrak esatea, 

besteon aurrean agerian uztea… 

- Jazarpen fisikoa: kolpeak, zaplaztekoak, atximurrak, ukondo-kolpeak, 

listua botatzea, haren gauzak apurtzea… 

- Jazarpen  psikologikoa: norbaiti etengabe jarraitzea, fisikoki nahiz sarean, 

xantaiak egitea, manipulatzea…  

 

Ariketak 

1. Taldeka, liburuaren ondorengo pasarte hauetan nolako jazarpena azaltzen 

den esan beharko duzue. Horixe izango da zuen 2. erronka. 

1. testua 

—Hara. Ezagutu duzu gure zorotxoa —esan zidan mutil-ahots batek. 

Biratzean, morrosko kaskamotza ikusi nuen berriro. Martxel. Ttak, haren 

masaileko tika: irribarrea/sasi-irribarrea. 

Nik tuntunarena egitea beste erremediorik ez nuen. Beeeerriro ere. 

—E? —esan nion. 

—Oso ondo entzun didazu, Irria, Birria, Tirria… edo… 

Niri neurria hartu nahian jarraitzen zuen, nondik jo zezakeen jakiteko. Ez 

zen modu lañoan ari. Aitzitik, maltzurkeria usaindu nion berehala.  
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2.testua 

—Hara, ze ondo! Nik ezin izan dut liburu hau erosi. Oparituko didazu? 

Isiltasuna. 

Inguruko ikaskide guztiak begira geneuzkan, hasieran, baina gehienek 

burua biratu zuten segituan. Ikusten ez duen begiak, negarrik ez. Gizakion 

bazterkeria selektibo maitea! 

Ni amorruz eta lotsaz nengoen. Lotsa nigatik, zerbait txukuna erantzuteko 

kapaz ez nintzelako, Martxeli pare bat zaplazteko eman eta lerdokeria haiek 

brausta eteteko. 

Martxelek esku batez altxatu zion kokotsa Maiteri. 

—Oparia? —errepikatu zion. 

Isiltasun astunagoa. 

Azkenean, Maitek begiak itxi zituen. Begi bustiak. Poliki ireki zituen 

berriro. Baietz adierazi zion Martxeli buruko mugimendu labur batez. Oparia. 

Mutilak irribarre batez hartu zuen liburua: 

—Zu bai neska txintxoa —esanez urrundu zen.  

 

 

3.testua 

—Ei, Quasimodo! 

Martxel zen berriro, bere hurrengo biktima non aurkituko zain. Haren 

ahotsa nire atzean zen, eta banuen nori ari zitzaion susmoa. Niri ez, beste 

berriari. Unaxi. Haien aldera belarri- eta begi-zeharka jarraitu nuen enkontrua. 

Unax liburu mardul bat irakurtzen ari zen, arreta osoz, eta ez zion 

jaramonik egin kaskamotzari. Martxel belarri ertzera hurbildu zitzaion: 

—Quasimodo ! —orro egin zion.  
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4.testua 

—Oso haserre gaude —hasi zen Julio—. Oraintxe jakin dugu Liernik 

autoko lau gurpilak zulatuta aurkitu zituela atzo. Hementxe. Ikastetxearen 

aurrean. Onartezina da. Onartezina! —jaurti zigun Juliok, predikatzaile 

zorrotz baten itxuraz—. Norbaitek zerbait baldin badaki, esan dezala. 

 

 

5.testua 

Dena oso bizkor gertatu bazen ere, Unaxek hiruzpalau muturreko galant 

jaso zituen. Martxelek liburua kendu zion berriro, eta Unax hura berreskuratu 

nahian hasi zen. Orduan, Lierni irakaslea azaldu zen auskalo nondik, ero 

moduan aldarrika: 

—GELDI HOR! —egin zuen deiadar Liernik—. ZER GERTATZEN DA 

HEMEN? GELDITZEKO ESAN DUT!          

 

 

Testuak irakurri ostean, bete hurrengo taula hau (asmatutako jazarpen-

mota bakoitzak stop-urrats bat balio du). 

 

Testuak 

 

Jazarpen mota 

 

Stop-urratsak 

1.testua   

2.testua   

3.testua   

4.testua   

5.testua   

6. testua   
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3. ERRONKA.  

BIKTIMA-MOTAK (ADI 

EGON!) 
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Biktima-motak (adi egon!) 

Lehen adierazi dugunez, ez da erraza jazarpen-egoera baten aurrean gauden 

ala ez bereiztea. Normalean, jazartuek berek egoera ezkutatzen dute, lotsagatik 

edota ingurukoak babesteko. Gainera, biktimaren profila bera askotarikoa da.  

3. erronka honetan, Zauri ezkutuak liburuan agertzen diren biktima-

motak identifikatzea izango da helburua, eta, halaber, jazarpena detektatzeko 

erak pentsatzea. 

 

 

Liburu honetatik moldatua: Schwarz, Alexander, (2012). El Libro Del 

Bullying. Sic. 

 

Alexander Schwarz-en sailkapena:  

1. Biktima gehienak pasiboak edo defentsarik gabekoak dira. Autoestimu 

baxua dute eta antsietatea dutenak edo depresiboak izan daitezke. Batzuetan, 

biktima faltsuengandik edo iraunkorrengandik bereiztea zaila da. Biktima 

pasiboen artean, biktima faltsuak eta iraunkorrak daude. 

   1.1 Biktima faltsuek arreta deitzeko egiten dute biktimarena. 

  1.2. Badira biktima iraunkorrak ere: biktimaren rola bereganatu 

dezakete, eta besteen bazterketa denboraldi luzean jaso ohi dute. 

2. Biktima aktibo edo probokatzaileak. Ez dira hain ugariak. Biktima horiek 

tokiz kanpoko ateraldiekin nekatzen dituzte ingurukoak, edo besteak zirikatzen 

dituzte. Horregatik, batzuetan ez dira biktimatzat hartzen. 

3. Biktima erasotzaileak. Erasotzaileak izan diren biktimak dira. Haiek baino 

ahulagoak direnei eraso egiten diete, baina indartsuen diren beste batzuen 

menpean daude. Biktima erasotzaile gutxi daude. 
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Ariketak 

1. Irakurri hurrengo taula urdineko testu-zatia, taldeka. Irakurketa partekatua 

errutina erabiliko da horretarako (errutina kontsultatu nahi izanez gero, ikusi 

testu-zatiaren jarraian dagoen azalpen orokorra, koadro berdexkan).  

Nora eta Martxel neba-arreben istorioa kontatzen da testu-zatian. Zauri 

ezkutuak liburuan erasotzaileak dira. Biktima erasotzailetzat hartu daitezke? 

Eztabaidatu taldeka. Eztabaida talde handira eramango duzue gero. Talde 

bakoitzeko bozeramaileak talde handian laburbilduko du taldekideen iritzia, eta 

testuaren ostean dagoen errubrikan, irakasleak (eta zuek, irakasleak horrela nahi 

izanez gero) baloratu egingo du talde bakoitzaren argudiatzeko gaitasuna. 

Testu-zatia:  

—Aitak txikitan alde egin zien etxetik —hasi zen—, eta amak ez zituen 

inoiz alboan nahi izan. Bakarrik geratu zirenean, adingabeen zentroetan eman 

zituzten urte batzuk, hara eta hona. Bereizi egin zituzten. Martxelek arazo 

handiak izan zituen kuadrilla batekin. Behin baino gehiagotan jipoitu zuten, 

oso gogor. Egun batean, Norak labana batez zauritu zituen kuadrilla hartako 

bi. Gero, neskak zeru-lurrak astindu zituen, harik eta biak berriro elkartzea 

lortu zuen arte. Eta handik aurrera, oso bortitz defendatu zuen neba. Hezur eta 

mami dira ordutik. Bereizezinak. Norak bi urte gehiago ditu, baina hona etorri 

zirenean, elkarrekin jarri behar izan genituen.  

 

 

 

 

Irakurketa partekatua errutina 

 

Gelan testu bat irakurtzeko eta ulertzeko modu eraginkorra da.  

Talde osoak ikusteko moduan jarriko da testua, eta kopia bana izango da 

ikaskide bakoitzarentzat. 

 

Irakurri aurretik egin beharrekoa.  

Azalari, irudiari edo testuaren izenburuari buruzko galderak egingo dira 

(ikaskideen edo irakaslearen aldetik). Erantzunek lanketa eskatzen dute: ez dira 

silaba bakarrez erantzutekoak. 
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Irakurri bitartean egin beharrekoa. 

Testua ozen irakurriko du ikaskide batek (edo irakasleak), eta ozen 

partekatuko du zer pentsatzen duen, irakurtzen ari den bitartean.  
 

Adibide zehatzago bat:  

Talde bateko ikaskide batek testu baten lehenengo paragrafoa irakurriko du. 

Gainerakoek oso adi behar dute egon.  

Jarraian, hurrengo ikaskideak (2.ak, erlojuaren orratzei jarraika, adibidez) 

irakurri duena azalduko du, eta laburpena egingo.  

Ondoren datozenek (3.ak eta 4.ak) laburpena zuzena den (edo ez) zehaztu 

beharko dute, eta beharrezkoa balitz, hura xehetasunez hornitu edo zabaldu 

beharko dute.  

2.ak hurrengo paragrafoa irakurriko du. 3.ak laburpena egingo du eta 4.ak 

eta 1.ak beren ekarpenak egingo dituzte. Horrela, testu guztia irakurri arte.  

Hiztegian begiratu ondoren ere, ulertzen ez den hitzen bat balego, taldeko 

arduradunak irakasleari aipatuko dio. Hark beste taldeei aipatuko die hitza, eta 

norbaitek esanahia badaki, besteei azalduko die. 

Horrela, zenbait estrategia erabiliko dira, bai hitz zail bat ulertzeko, ideia bat 

ulertzeko, edota hitz baten esanahia hautemateko. Eta horretarako, testuinguruak 

ematen dituen gakoak ere erabiliko dira, ahal dela. 

 

 

Iritziaren argudiaketa neurtzeko errubrika 

 

 

Tesia edo 

ideiaren 

argitasuna 

Argi dago zer defendatzen 

duen. Azalpen ordenatua 

eta logikoa egiten ditu. 

3  

Ulertzen da ideia edo 

tesia. Azalpen logikoa, 

baina indarrik gabekoa. 

2  

Ez daki oso ondo zer 

defendatu. Azalpenak ez 

du zentzu handirik. 

1 

 

Argudioak 

Tesia indartzeko argudio 

sendoak ematen ditu. 

Kontra-argudioak ere 

agertzen dira. 

3  

Tesiaren aldeko argudio 

bat edo beste agertzen da. 

Kontra-argudiorik ez. 

 

2  

Ez du argudiatzen eta 

haren iritzia ez da argi 

geratzen. 

 

1 
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Alexander Schwarz-en lehengo sailkapenaren arabera, nolako biktimak dira 

Maite, Unax eta Iria? 

Nola detektatu erasoa? Biktimak ez du berehala esaten, eta batzuetan 

beranduegi da. 

 

2. Zauri ezkutuak liburuan, zergatik ez dio esaten Iriak aitari nola sentitzen 

den? Hurrengo pasarte honetan iradokitzen da arrazoia: 

 

Iria etxean dago, aitarekin. Errudun sentitzen da. 

Etxean, aita zain nuen. 

—Zer moduz, Iria? Ondo ibili zara? —galdetu zidan, larri eta estu. 

Nik, ezinbestean, egiaren aurkakoa. Edo hortxe-hortxe: 

—Bai, aita. 

Aita, zalantzaz. Izan ere, aita zen. Ezagutzen ninduen: 

—Ziur? 

Ezin nizkion aitari kezka gehiago ezarri gainean. Edozer egingo zuen 

nigatik, baina jadanik ez zen indarrik haren barruan. Bazuen nahikoa amaren 

problemarekin. Errudun sentitzen zen, dohakabea. Errudun denagatik. 

Lehenbiziko eskolatik joan nintzenean, bi urte lehenago, gaizki pasatu zuen. 

Bigarrenetik joan behar izan nuenean, joan nintzen moduan gainera, hainbat 

okerrago geratu zen, amiltzeko muga-mugan. 

—Ziur, aita. Ondo ibili naiz. 

Oraingoan harresi egokia eraikitzen asmatu behar nuen. Aitarengana ezer 

igarotzen utziko ez zuen harresia. Harrizkoa. Altzairuzkoa. Diamantezkoa. 

Lortu egin behar nuen. Kezkak, kexak eta arrangurak aitarengandik urrun izan 

behar nituen. 

—Ama ondo dago —esan zidan. 

Dagoeneko ez nion galdetu ere egiten, beti baitzegoen berdin: ondo. 

Aitarentzat ondo. Gaitz-erdi. Aitak ez zuen sekula itxaropena galduko, eta 

horrek bihotza betetzen eta epeltzen zidan. Halako pertsonak behar zituen 

munduak. Baina mundu madarikatua ez zen zintzoa, eta ezinbesteko pertsona 

horiek suntsitu egiten zituen gero.  
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3. Ikusi biktima baten amaren testigantza, Ur handitan saioan. Hona lotura:  

 

 

Testigantza. Aitziber Aldabe (Ur handitan saioan). 

 

Erantzun hurrengo galderei: (4 stop-urrats ) 

- Zergatik ez dio esan zer gertatzen zaion lehenago Danelek amari?  

- Noiz jakin zuen amak?  

- Zer sintoma zuen umeak amari aitortu zionean? 

- Aitziberren kasuan, amak nabaritu al zuen?  

- Zer sintoma zuen Aitziberrek?  

- Zer gertatu zen gurasoek parte hartzeko?  

 

 

 

4. Hurrengo zerrendan, aurkitu bideoan bullyinga jaso duten pertsonek izan 

dituzten sintomak. 5 stop-urrats  lortuko dituzu. 

 

 

 

 

https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674909/bideoa-bullyingaren-biktima-izan-ziren-aitziber-eta-haren-semea/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674909/bideoa-bullyingaren-biktima-izan-ziren-aitziber-eta-haren-semea/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674909/bideoa-bullyingaren-biktima-izan-ziren-aitziber-eta-haren-semea/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674909/bideoa-bullyingaren-biktima-izan-ziren-aitziber-eta-haren-semea/
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BIKTIMAREN EZAUGARRIAK 

1. Lo egitea kostatzen 

zaio. 

 2. Sabeleko, bularreko 

eta buruko mina. 

 3. Goragalea.  

4. Justifikatu gabeko 

negarrak. 

 5. Eskolara ez joateko 

aitzakiak. 

 6. Itxura narrasa.  

7. Begirada galdua, 

lurrera ez du begiratzen. 

 8.Isolamendua, 

jendearekin egon nahi 

eza. 

 8. Gosea (hamaiketakoa 

kentzen diote) edo 

goserik eza. 

 

9. Umore petrala eta 

oldartzeko joera. 

 10. Koadernoak, 

liburuak, arropa 

apurtuak. 

 11. Gorputzean edo 

aurpegian kolpeak, 

hatz-markak, 

ubelduak… 

 

12. Nekea.  13. Ikastetxea aldatu 

nahia. 

 14. Kalifikazio baxuak.  

15. Dena beltz ikusten du 

edo ezin du ikusi. 

 16. Igande gauean edo 

astelehen goizean min 

somatikoak. 

 17. Liburuak galdu edo 

diru gehiago eskatu 

xantaietarako. 
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4. ERRONKA. 

ERASOTZAILEAK 
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Ume erasotzaileak, normalean, ez dira enpatikoak. Arazoetan sartzen dira, 

eta hira eta haserrealdiak kontrolatzeko arazoak dituzte. Askotan, gezurtiak dira 

eta frustrazioaren aurrean tolerantzia baxua dute. Liburuan agertzen diren 

pertsonaien bidez, erasotzaileen profila agerian jartzea izango da 4. erronka. 

 

Ariketak 

Hurrengo loturaren aurkezpenean, Zauri ezkutuak liburuko hainbat 

pertsonaiaren ezaugarriak agertzen dira. Asmatu norenak diren. 

Genially aplikazioaren bitartez egingo da (aurkezpen-taularen ondoren dago 

informazioa zabalagoa Genially-z, behar izanez gero). 

Genially aplikazioaren lotura: Nor da nor? 

Stop-urrats 1 ( ) izango da asmatutako pertsonaia bakoitzeko. 

1. Genially aplikazioa erabili ezean, hurrengo ariketan bertan daude idatzita 

pertsonaien ezaugarriak. Lotu zutabeak. 

 

Pertsonaiak Deskribapena 

Julio 1. 

- Ile kizkurra du. 

- Xelebrea. 

- Matematikan aditua. 

- Quasimodo deitzen diote. 

- Dabid irakaslearekin matematikarako zaletasuna partekatzen du. 

Unax 2. 

- Ile luzea eta nahasia du. 

- Gozoa eta amultsua. Begi ameslariak ditu. 

- Historia irakasten du. 

- Prestua eta laguntza handikoa. 

- Autoko gurpilak zulatu zizkioten. 

- Ikasketaburua da. 

Iria 3. 

- Ikastetxea infernua dela dio 

- Iriari lagun bat behar duela esaten dio.  

- Begirada birrindua. Mina zuen. 

- Iriak hasieran ez zuen onartu haren laguntasuna, beldur zelako.  

- Martxeli liburua “oparitu” zion.  

- Ama ikastetxera joan zen, alabaren jazarpena salatzera.  

https://view.genial.ly/5deccbe952d7ce0f46eb7b6d/game-zauri-ezkutuak-pertsonaiak


Zauri ezkutuak:  ikaslearen liburua 

 

 
28 

 

Lierni 4. 

- Burusoila da. 

- Panazko jaka darama. 

- Hotza eta zehatza. “Zehotza”. 

- Haren klasean, Unaxi buruzko informazio pribatua zabaldu zen. 

- Matematika irakasten du. 

- Emazteak utzi egin zuen, eta Lierniri eta haren senarrari leporatzen 

die. 

Maite 5. 

- Radar guztien azpian egotea gustukoa du. 

- Ona da besteen beldurrak detektatzen. 

- Liernik laguntza eskatzen dio ikastetxean zer gertatzen ari zen 

argitzeko. 

- Azkenean, Norak eta Martxelek ez dute zirikatzen. 

- Bullyinga gainditzeko tresnak aurkitzen jakin du. 

 

 

 

 

2. Deskribatu  Martxel eta Nora erasotzaileen ezaugarriak. Genially aplikazioa 

erabil daiteke, nahi izanez gero. 2 stop-urrats ( ) irabaziko dituzue, ondo 

eginez gero.  

 

 

           

Pertsonaiak 
 

Deskribapena 

Martxel  

 

Nora  
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3. Erasotzaileen profila. Azpimarratu hurrengo bideoan Yolanda Atxa 

psikologoak erasotzaileen inguruan esandakoa, jarraian dauden esaldien artetik. 

5 stop-urrats ( ). 

 

 

 

Esteka: Zer egin?  

Erasotzaileak umeak dira, baina erantzukizuna eskatu behar zaie. 

 

 Azpimarratu bideoan aipatutakoak: 

- Arrazakeria dela eta, edo biktima gustatzen ez zaielako, eraso egiten dute 

erasotzaileek. 

- Taldeka edo bakarrik erasotzen dute.  

- Telebistan ikusitako programetan, erasoak eta errespetu-falta dira nagusi. 

Umeek hori normaltzat hartzen dute. 

- Etikoki, gure maila jaitsi egin da. 

- Beste ume baten aitonak errieta egitea arruntzat jotzen da eta onartua dago 

gaur egun. 

- Erasotzaileak kondenatu behar dira eta erasotuak babestu.  

- Jazarpena ikusten dutenak apur bat konplize dira.  

- Bai erasotzaileek, bai erasotuek ere, arazoak izan ditzakete etorkizunean.  

- Erasotzaileen gurasoak koldarrak dira, ez dutelako onartzen beren seme-

alabek egindako kaltea.  

-Erasotzaileek gatazkarako joera dute eta harremanak mantentzeko 

zailtasunak.   

  

https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674805/bideoa-zer-egin-bullying-kasu-baten-aurrean-yolanda-atxa-psikologoa/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674805/bideoa-zer-egin-bullying-kasu-baten-aurrean-yolanda-atxa-psikologoa/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674805/bideoa-zer-egin-bullying-kasu-baten-aurrean-yolanda-atxa-psikologoa/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674805/bideoa-zer-egin-bullying-kasu-baten-aurrean-yolanda-atxa-psikologoa/
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5. ERRONKA. 

ZIBERBULLYINGA 
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Ziber-jazarpena gure eguneroko kontua da. Bullyinga ez da aurrez aurrez 

soilik gertatzen, sarean ere gerta baitaiteke:  mezuen bitartez (mehatxuak, 

irainak, zurrumurruen asmakuntza…), irudien bitartez (originalak edo 

eraldatuak). Haien helburuak askotarikoak izan daitezke: biktimaz barre egitea, 

foroetan, komunitateetan edo sare sozialetan identitatea ordezkatzea, pertsona 

horren izen ona zikintzea… 

Ziber-kasu horietan, okerrena da biktimek ez dutela atseden hartzerik, 

etxean ere erasoak jasotzen baitituzte (ordenagailuaren edo telefonoaren 

bitartez, esate baterako). Horrela, mina “biderkatu” egiten da.  

Oraingo erronka: ziberbullyinga jaso/jasotzen ari direnei laguntzea. 

Ariketak 

 

1. Esan, liburuan agertzen den egoera irakurri ondoren, zergatik den zaila 

erasotzaileak zigortzea. 

 

Unaxen datu pertsonalak ziren! Bi orriko dokumentua zen. Lehenbiziko 

orrian,Unaxen etxeko helbidea, familiakideen izenak, etxeko eta sakelako 

telefonoa, eta abar. Askozaz larriagoa iruditu zitzaidan bigarren orria, hala ere. 

Han, bestelako ohar batzuk agertzen ziren: 

 Aita istripu batean hil zitzaion, duela hiru urte. Istripu horren ondorioz, 

zauriak geratu zaizkio aurpegian, orbain nabarmenak. Horrek guztiak 

psikologikoki markatua utzi du gaztea. Bereziki zaindu behar da. 

—Bereziki zaindu behar al da? —kurrinkatu zuen Martxelek, hiena bat 

bezain alai—. Baina nola, Julio, gure pelutxea balitz bezala? 

Juliok laster bizian aztertu zuen pantaila bat, eta berehala joan zen 

Unaxengana. 

—Utzi ordenagailuak! —oihukatu zigun irakasleak—. Utzi oraintxe bertan 

ordenagailuak, dituzuen bezala. Altxatu guztiak. Ea. Ea! Altxatu eta joan 

atearen albora. Oraintxe bertan! 

—Unax, sentitzen dut —eskatu zion Juliok—. Sentitzen dut. 
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Unaxek ez zion erantzun, baina ordurako ez zegoen ohi bezain urruti, bere 

izarren artean igeri. Unaxen begietan benetako larria irakurri nuen. 

Lehenbizikoz. 

Nik jipoi hura jaso ez izanagatik ere, ez nengoen askoz hobeto. Ezin nuen 

sinetsi. Zer zen hura? Nola lortu zuten? Nork? Martxelek? Beste norbaitek? 

Zer demontre zen hura?  

 

2. Ziberbullyingarekin erlazionatuta dagoen hiztegia dago orain erabiliko den 

jolas-erruletan (Ziberbullying-erruletan). Sakatu esteka erantzunak emateko 

(Educaplay aplikazioa erabiliko da; zerrendaren ondoren dago haren inguruko 

informazio zabalagoa).  

 

Educaplay aplikazioa erabili ezean, hemen jarraian dago galdera-sorta. 10 

minutuan bukatu duen taldeak 5 stop-urrats ( ) irabaziko ditu. 

 

Aplikazioaren lotura: Educaplay. Ziberbullying-erruleta. 

 

 
 

1. A-z hasten da. Sakelarako edo tablet-erako aplikazioaren akronimoa. Kontuz, guztiak ez 

dira egokiak.  

2. B-z. Ingelesez dago. Erasotzaileari deritzo. Biktima bat edo bat baino gehiago jazartzen 

ditu, eta gehienetan laguntzen dieten laguntzaileak ditu.  

3. C-z. Ingelesez dago. Ezezagun batekin sarearen bidez geratzea edo hitzordua adostea. Oso 

arriskutsua da norekin geratu zaren ez dakizulako.  

4. D-z. Zeure buruari buruz sarean ematen duzun informazio hurbilaren zerrenda, pluralean.  

5. E-z. Euskaraz dago. Tag deritzo ingelesez. Sare sozialetan dauden pertsonei izena jartzen 

diegu. Maleziarik gabe egin dezakegu, edo alderantziz.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5041598-cyberbullying_a.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5041598-cyberbullying_a.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5041598-cyberbullying_a.html
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6. F-Z. Argitalpen faltsua edo artifiziala izendatzeko erabiltzen da. Esaterako, bideo faltsu 

batean "ukituak" daude, ez da originala.  

7. G-z. Ingelesez "apaintzea". Adineko bat "groomer" sarearen bidez adin txikiko batengana 

hurbiltzeko egiten duen saiakera. Normalean, nagusiak profil faltsua hartzen du.  

8. H-z. Ingelesez dago. Etiketa mota bat. Intereseko gaiei buruzko informazioa topatzeko 

erabiltzen da. Traola edo # jarri ohi da.  

9. I-z. Gazteek (batez ere) erabiltzen duten aplikazioa. Ziberbullyinga ohikoa da aplikazio 

honetan.  

10. J-z. Ingelesez, txantxa. Txantxak ere oso mingarriak izan daitezke. Hitz bakarreko film 

bat ere j-z hasten da. Film horretan, txikitan erasoak eta abusuak jaso zituen biktima baten 

istorioa kontatzen da. 2019an estreinatu den film horrek ikusle ugari izan ditu.  

11. L-z. Bihotz batek irudikatzen du zerbait gustatzen zaizula.  

12. M-z. Biral bihurtzen den bideoa edo ideia. Umoretsua ohi da, baina mingarria ere izan 

daiteke.  

13. N-z. Ingelesez dago. Arropa gutxi jantzita edo biluzik dauden pertsonen argazkiei 

erreferentzia egiteko erabiltzen da, pluralean.  

14. P-z. Sarean ondo ateratzeko asmoz, itxurak egiten dituen pertsona, ingelesez.  

15. R-z. Instagramen dagoen funtzioa da. Erasotzailea blokea dezakezu arrastorik utzi gabe.  

16. S-z. Karga erotikoa duten irudiak trukatzea. Zabalduz gero, ondorio larriak izan daitezke. 

Ingelesez.  

17. T-z. Irainen bitartez, sarean biktimaren erantzuna bilatzen duen zirikatzailea da. Gorrotoa 

sustatu nahi du. Ingelesez.  

18. U-z. EITB 1-ean, gai interesgarriei buruz ematen duten erreportaje-saioa.  

19. W-z Ordenagailuan dagoen kamera da. Arriskutsua da. Konturatu gabe, graba zaitzakete 

eta xantaia egin. Ingelesez.  

20. X-z. Ur Handitan saioaren aurkezlea.  
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3. Ziberbullyinga ekiditeko aholkuak. Irudiei begiratuz, egin taldeka sarean 

egindako erasoak prebenitzeko dekalogoa. 8 aholku irudiekin erlazionatu 

beharko dituzue, eta 2 aholku gehiago taldeetan asmatuak izango dira.  

Dekalogoa ontzat emanez gero, stop-urrats 1 ( ). 

 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4  
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5.  

 

6.  

 

7.  

 

 

 

8.  
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6. ERRONKA.  

EZ IZAN IKUSLE!!! 

(ENPATIA) 
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Bullying-kasu bat ikusiz gero, gogoratu asko egin daitekeela laguntzeko. 

Aldiz, eraso baten aurrean axolagabe agertuz gero, konplize bihurtzen gara, 

erasotzaileak batzuetan ikusleak behar dituelako botere-sentsazioa areagotzeko, 

eta biktima are gehiago beheratzeko.  

Beraz, oraingo erronka da, ikusle izanez gero, halako kasu baten 

aurrean zer egin beharko litzatekeen ikastea. 

 

 

Ariketak 

 

1. Zer egingo zenuke hurrengo testuetan deskribatzen diren egoeretan? Hitz 

egin taldeka, eta ondoren eman erantzuna ahoz. 

 

 

 

1. testua 

—Kaaa-ka-ra-kaka-kaaaa!!! —kantatu zuen Martxelek, oiloren baten 

karaka imitatuz—. Oilo-ipurdia jarri zait dardararekin! 

Diooooos. Ezin nuen mutil hura jasan. Zer espero zitekeen txori-buru 

batengandik, ordea, txori-txioa baino? 

Beste norbait atera zen ariketak egitera, baina Maiteren estutasuna eta 

dardara ez ziren arintzen. Ordua amaitu zenean, neska negar isilean ari zela 

konturatu nintzen, mara-mara malkoka. Ez nuen hari ezer esateko aukerarik 

izan. Ez nuen batere argi nola jokatu. «Kontuz, Iria», oroitarazi nion neure 

buruari. Maite pozoiturik zegoen. Eta pozoigarri bihurtua, bere zorigaitzerako. 

Penak pena, nik urrun nahi eta behar nuen. Barruko harrak, ordea,ez 

ninduen bakean uzten. Ez zen justua. Ez zen! 
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2. testua 

—Mutil markatu horrek bultza egin dit —jarraitu zuen Norak—, eta nebak 

nire alde egin behar izan du. 

Nora ere begira-begira neukan. Zer demontre gertatzen zitzaien nirekin? 

Izerditan hasi nintzen bat-batean. 

—Ez dut irainik onartuko nire aurrean, entzun? —esan zion Liernik—. 

Mutil horrek izena du, Nora. 

—Ba nik ez dakit. Gainera, ez zen iraina. Deskribatu baino ez dut egin. 

Edo ez du markarik aurpegian? —Irakasleari begira geratu zen Nora—. 

Galdetu iezaiezu besteei. Nebak ez al nau, ba, defendatu? 

Martxelekin zeuden hirurek baietz adierazi zuten ozen, Nora zuzen zela. 

Gainerakook mutu geratu ginen. Mutu, hitzez. Ez etsipenez.  

 

 

  

 

2. Ikusi hurrengo bideo hau. Taldean, erasoa ikusiz gero biktimari nola 

lagunduko zenioketen pentsatu beharko duzue. Ondoren, egin zerrendatxo bat 

lortutako ideiekin. 

 
 

 

 

 

Esteka: 13 urteko bullying-biktima baten testigantza gogorra  

(Ur Handitan). 
 

 

https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674944/bideoa-bullyingaren-13-urteko-biktima-baten-testigantza-gogorra/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674944/bideoa-bullyingaren-13-urteko-biktima-baten-testigantza-gogorra/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4674944/bideoa-bullyingaren-13-urteko-biktima-baten-testigantza-gogorra/
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Nola lagundu:  

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

3. Datorren aurkezpeneko aholkuak aztertu ondoren, ikusi ea aurreko ariketan 

idatzitako ideiekin bat ote datozen.  

Asmatutako proposamen bakoitzeko, stop-urrats 1 ( ).   

 

Genially aplikazioaren  esteka: Nola lagundu erasoa ikusiz gero 
 

 

  

https://view.genial.ly/5dfe7310dc63a91471ff05cc/game-action-ez-izan-ikuslea
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7. ERRONKA.  

BULLYINGARI AURREA 

HARTZEKO, ASERTIBITATEA 
 

 

 

  



Zauri ezkutuak:  ikaslearen liburua 

 

 
41 

 

 

Jarduera honetan, komunikazio pasiboa (edo bortitza) komunikazio 

asertibo bilakatzea izango da erronka, asertiboak garen neurrian, eskolan 

jazarpenak egoerak gertatzea zailagoa izango baita. 

Hitz asertiboak dira era irmoan eta autokonfiantzaz esaten direnak. Ez dute 

minik egin nahi. Ez dira ez oldarkorrak, ez pasiboak, eta heldutasuna adierazten 

dute. 

Hitz asertiboak praktikan jartzen direnean, ziurtasunez egin behar da, argi, 

ozenki eta dudarik gabe. 

Beste kontu garrantzitsu bat da hitzak keinu egokiz laguntzea. Askotan, 

hitzak eta keinuak ez datoz bat, eta orduan mezua ez zaio hartzaileari behar 

bezain argi heltzen. 

 

Ariketak 

1. Aztertu liburuan agertzen diren egoerak, ondoren antzezteko. Antzeztu 

aurretik, erasotuaren erantzunek asertiboak izan beharko dute. Beharrezkoa 

balitz, aldatu erasoen aurreko protagonisten erantzunak. 

 

1. testua 

 

—Ez dakizu hitz egiten? —galdetu zidan ile puntadun kaskamotzak. 

«Neurtu, Iria. Aztertu guztiak ahal bezain pronto». Atentzioa emateko beharra 

zuenetakoa iruditu zitzaidan. Oraindik ezin nuen jakin, ordea, arriskutsua ote 

zen. 

—Bai, badakit hitz egiten —erantzun nion—. Ni behintzat berria naiz. 

—Izena? Zure izena. 

—Iria. 

—Iria —errepikatu zuen astiro. Irribarre egin zuen, atsegina bere ustez, 

paparra bat-batean oso tente, indioilarraren antzera—. Ni Martxel. 
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—Aupa, Martxel —esan nion. Gainetik kendu nahi nuen. 

Buruaz agurtu, eta nire motxilari eskaini nion arreta osoa, bakean utziko 

ninduen itxaropenaz. Zorionez, asmatu. Martxel hura urrundu egin zen, mutil 

ile-kizkur batenganantz.  

 

2. testua 

 

—Hara, ze ondo! Nik ezin izan dut liburu hau erosi. Oparituko didazu? 

Isiltasuna. 

Inguruko ikaskide guztiak begira geneuzkan, hasieran, baina gehienek 

burua biratu zuten segituan. Ikusten ez duen begiak, negarrik ez. Gizakion 

bazterkeria selektibo maitea! 

Ni amorruz eta lotsaz nengoen. Lotsa nigatik, zerbait txukuna erantzuteko 

kapaz ez nintzelako, Martxeli pare bat zaplazteko eman eta lerdokeria haiek 

brausta eteteko. 

Martxelek esku batez altxatu zion kokotsa Maiteri. 

—Oparia? —errepikatu zion. 

Isiltasun astunagoa. 

Azkenean, Maitek begiak itxi zituen. Begi bustiak. Poliki ireki zituen 

berriro. Baietz adierazi zion Martxeli buruko mugimendu labur batez. Oparia. 

Mutilak irribarre batez hartu zuen liburua: 

—Zu bai neska txintxoa —esanez urrundu zen. 
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Errubrika: egoera berriaren antzezpena 

 

Identifikatu 

egoera pasiboa  

Hitz asertibo egokiak 

aukeratu ditu egoera 

zuzentzeko. 

   

3  

Hitz asertiboak erabili 

ditu, baina ez ziren 

guztiz egokiak. 

     

 2  

Ez du hitz asertiborik 

erabili. 

 

        1  

Egindako 

keinuak 

Antzeztu duenean 

egoerari ondo 

doazkion keinuak egin 

ditu. 

 

3  

Esandako hitzek eta 

keinu asertiboek 

nahiko bat egin dute. 

 

    2  

Ez zen sinesgarria. 

Hitzek eta keinuek ez 

zuten bat egiten. 

 

           1  

 

2. Beheko estekan dagoen eszena ikusi ondoren, 

eztabaidatu aitaren jarrerari buruz, taldeetan. Jarrera 

asertiboa du? Zuek zer egingo zenukete?  

Eztabaida akademikoa egitura kooperatiboa erabil 

daiteke.  

 

Esteka: Mundu hobe batean. Eszena garajean.  

 

https://vimeo.com/141808749
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Eztabaida akademikoa egitura kooperatiboa 

1) Lau/bosteko taldeak osatuko dira, eta bakoitzean bi azpitalde. Irakasleak 

bi aukera onartzen dituen baieztapena planteatuko du. 

2) Irakasleak bikote bakoitzaren barruan bi funtzio banatuko ditu: ideia 

onartzen duena, bata; eta galderak egiten dituena, bestea. 

3) Ikasle bakoitzak denbora-tarte bat emango du bere posizioaren defentsa 

prestatzen eta argudioak idazten (folio-laurden batean). Funtzio bera duen 

bikotekidearekin egin dezake. 

4) Bikoteek landu dituzten argudioak erabiliz eztabaidatuko dute gaia. 

5) Eztabaida bukatzean, bikoteek aldeko eta kontrako behin betiko 

argudioak aukeratuko dituzte. 

6) Ikasle bakoitzak, banaka, bere folio-laurdena osatuko du, eta behar 

izanez gero, erabilitako argudioak zuzenduko ditu. Folioaren beste aldean, 

kontrako posizioaren argumentuak gehituko ditu. 

 

 

 

Irakasleak argudioen zerrendak jasoko ditu, eta 2 stop-urrats ( ) emango 

dizkie ondo egin duten taldeei. 
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8.ERRONKA.  

BULLYINGARI AURREA 

HARTZEKO, BAIEZTAPENAK 
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Zer dira baieztapenak? Komeni zaizkigun pentsamenduak aldez aurretik 

sortzeko tresna baliotsuak. Baiezko eran egon behar dute, eta emozio positiboz 

eta orainean formulaturik. Hona hemen zenbait baieztapen: 

 

- Neure burua maite, onartzen eta barkatzen dut. 

- Nahi dudan guztia aurrera ateratzeko gai naiz. 

- Maitasunez adierazten dut behar dudana. 

- Maitasuna jasotzea merezi dut. 

- Nahi dudana lortzeko gai naiz 

- Iseka egiten didaten egoerei aurre egiten diet. 

 

Baieztapenak zeure buruari eguneko edozein unetan esan diezazkiozun 

arren, goizean altxatzean zein gauean oheratzean omen dira egokien. 

Garrantzitsua da konstantea izatea, orainaldian formulatzea eta gogoz esatea, eta 

batez ere, lortuko duzula sinestea.  

Oraingo erronka: baieztapenak idaztea. 

 

Ariketak 

1. Liburuaren hurrengo pasartea (urdinxka den zatia) aztertu ondoren, 

asmatu zer baieztapen errepikatu beharko lioketen beren buruari Iria 

protagonistak eta Maitek, arazoari aurre egiteko.  

Inbentario kooperatiboa egitura erabil daiteke. Idatzi lehenbizi banan-

banan baieztapenak, eta gero 4-5eko taldeetan osatu.  

2 stop-urrats ( ) izango dituzte ondo egin duten taldeek. 
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 Inbentario kooperatiboa 
 

1) Irakasleak galdera bat egingo du. Galderaren erantzunak zerrendatu 

daitezkeen elementu-multzoa izango du. Adibidez, "Zer ikasi duzu gaurko 

klasean?".  

2) Ikasleek minutu batzuk hartuko dituzte beren zerrenda idazteko, banaka. 

3) Ezarritako denboraren ostean, ikasleek lerro bat marraztuko dute beren 

zerrendaren amaieran. 

4) Ikasleek beste erantzun batzuk bilatuko dituzte beste taldekideen 

zerrendatan, zuzenak iruditzen zaizkienak baina pentsatu ez dituztenak. Idatzi 

haiek, marraztutako marraren azpian. 

5) Ikasle batzuei inbentarioan duten “beren” elementu bat eta "kanpoko" 

beste bat partekatzeko eskatuko die irakasleak.  

 

 

 

Liburuaren zatia:  

Juliok harriduraz begiratu zion. Maite irakasle saiatua izango zen 

ziurrenik. Etxerako lanak egin gabe gutxitan uzten zituenetakoa. 

—Aurten Maite gaixtotu egin zaigu, Julio! —egin zuen garrasi Martxelek, 

pare bat karkara sorraraziz. 

Nik orduan ulertu nuen hobeto zer gertatzen zen. Etxerako lanak egiteko 

liburuko ariketak behar ziren. Martxelek Maiteri kendu zion liburuan zeuden 

ariketak. 

—Kaaa-ka-ra-kaka-kaaaa!!! —kantatu zuen Martxelek, oiloren baten 

karaka imitatuz—. Oilo-ipurdia jarri zait dardararekin! 

Diooooos. Ezin nuen mutil hura jasan. Zer espero zitekeen txori-buru 

batengandik, ordea, txori-txioa baino? 

Beste norbait atera zen ariketak egitera, baina Maiteren estutasuna eta 

dardara ez ziren arintzen. Ordua amaitu zenean, neska negar isilean ari zela 

konturatu nintzen, mara-mara malkoka. Ez nuen hari ezer esateko aukerarik 
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izan. Ez nuen batere argi nola jokatu. «Kontuz, Iria», oroitarazi nion neure 

buruari. Maite pozoiturik zegoen. Eta pozoigarri bihurtua, bere zorigaitzerako. 

Penak pena, nik urrun nahi eta behar nuen. Barruko harrak, ordea, ez 

ninduen bakean uzten. Ez zen justua. Ez zen! 

       

 

Idatzi baieztapen batzuk:  

- 

- 

- 
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9. ERRONKA.  

BULLYINGARI AURREA 

HARTZEKO TALDEA 
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Erasotzaileak askoz zailagoa izango du ingurukoak jazartzeko zirrikiturik 

topatzea, dudarik gabe, bat datorren talde batean. Zauri ezkutuak liburuan ere, 

azkenean, taldeko lanak uxatzen ditu botere-desoreka egoerak. Talde-lanaren 

eraginkortasuna baloratzea izango da azken erronka. 

Ariketak 

1. Identifikatu, taldean, nor elkartzen den norekin eta zertarako. 

3 stop-urrats ( ) izango dira saria. 

 

1. testua 

—Joder, Lierni! Adarra jotzen ari al zara? Zertarako deitu didazu? Zer 

arraio nahi duzu? 

—Ohartzea. Duzunaz ohartzea. Zuk ikusten eta jokatzen dakizu. Nik hari 

lodiago batzuk mugitzeko ahala dut. Zein mugitu behar ditudan jakin behar 

dut, ordea. Dabid hemen balego, ai… —Aurpegia eskuez estali zuen. Berehala 

kontrolatu zen, ordea. Zerbait ulertezina farfuilatu ondoren, argi segitu zuen—

: baina ez dago. Eta orain ezin dut hanka sartu. Ezin dut! 

 

 

2. testua 

—Nahita egin duzu —atera zitzaidan, motelka—. Zergatik? Ba ez dakizu, 

ba, buelta kristorena izango dela! 

Maitek esku bat jarri zidan besoaren gainean: 

—Niri berdin-berdin egingo dit min, Iria. Lehen egiten zidan, eta gero ere 

egingo dit. Niretzat berandu da. Zu, berriz, zigorren sari nagusia irabazteko 

zorian zaude, baina oraindik libratu zintezke. Akaso. Eta zu nire laguna zara 

orain. 
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Ezin nion azaldu zenbateraino eskertzen nion egindakoa. Baina ordurako 

niretzat ere berandu zelakoan nengoen. Beranduegi? 

 

 

3. testua 

Lierniren partea eginda. Hurrengoa, guri zegokigun. 

—Amarrua prestatu behar dugu —esan zuen Maitek—, eta ez da denbora 

askorik. 

Pentsatutakoa errepasatu genuen. Ordura arteko problemarik handiena 

frogarik eza zen. Frogak behar genituen, behin betiko frogak. 

—Kamera jarrita dago? —galdetu nion Unaxi. 

—Kamera prest —erantzun zidan. Ez zirudien, ordea, batere pozik. 

 

2. Ikastetxeetan elkarbizitza sustatzeko proiektua da Bizikasi, jazarpen egoerak 

ekiditeko. 

Hona hemen talde kohesiorako proiektuan proposatutako dinamikak: 

 

Bizikasi. Ikasgelarako materiala. DBH 1, DBH2 

 

 

https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/web/bizikasi/1.-ni-eta-nire-taldea
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3. Orain, taldeetako jarrera kooperatiboa neurtuko duzue, hurrengo taularen 

arabera. Nola egin duzue lan taldeetan? 
 

 

 

 

TALDE AKTIBOA 
 

TALDE PASIBOA 
TALDE 

HONDATZAILEA 

JARRERA  

Parte hartzen dugu. 

Problemak ekiditen ditugu, 

eta arazorik badago, 

konpontzen saiatzen gara. 

Beharrezkoa denean hitz 

egiten dugu. 

3  

 

 Ahalegin eskasa egiten 

dugu integratzeko. 

Arazoak konpontzeaz ez 

gara kezkatzen. 

Askotan arreta galtzen 

dugu. 

2  

 

Ez gara saiatu arazoak 

konpontzen. 

Asko hitz egiten dugu 

eta ez gaude adi. 

1  

PARTE-

HARTZEA 

Prozesu osoan modu 

aktiboan hartu dugu parte. 

Konponbideak eskaintzen 

ditugu. Lanaren garapenaz 

kezkatu gara. 

3  

Parte hartu dugu asko 

inplikatu gabe. 

Batzuetan kezkatzen gara 

lana aurrera ateratzeaz. 

 

2  

Ez dugu parte hartzen, 

eta parte hartzen 

badugu, era desegokian 

egiten dugu. Ez gara 

lanaz kezkatzen. 

1  

ARDURA 

PARTEKATUAK 

Arduren kontzientzia dugu, 

eta ikaskideei laguntzen 

diegu dagozkienak 

betetzen. 

3  

Tarteka gure ardurak 

betetzen ditugu. 

 

2  

Ez dugu, ez ardurarik, 

ez parterik hartu egin 

beharreko lanetan. 

 

1  

INTERAKZIOA Ikaskideei entzuten diegu, 

errespetutsuak gara, eta 

iritzia adierazten dugu. 

Noizbehinka ikaskideen 

iritzi eta ikuspuntuekin 

ados gaude. 
 

3  

Entzuten dugu, baina 

hainbat arrazoirengatik 

ez ditugu beti gure ideiak 

adierazten. 

Negoziazioetan ez dugu 

amore eman nahi. 
 

 2  

Ez dugu entzuten eta ez 

dugu gure iritzia 

adierazten.  

Intoleranteak gara. 

1  

ROLAK Rolak etengabe eta 

denbora osoan betetzen 

ditugu. 

3  

Gure rolak tarteka 

betetzen ditugu. 

 

2  

Ez dugu gure rola 

betetzen. 

 

1  
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AZKEN EKOIZPENA 
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Azken ekoizpena.  Bullyinga gainditzeko erronketan ikasitako trebetasun 

eta aholku guztiak webgune batean antolatu beharko dituzue. Ikastetxean, 

hurrengo ikasturtearen hasieran, talde irabazleak bullyinga prebenitzeko 

informazioa zabalduko du gelaz gela. 

 

10 stop-urrats ( ). 

 

 

Irudia (adibidea):  
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Azken ekoizpena neurtzeko errubrika: 

 
 

 Bikain/Oso ondo Ondo Nahiko/eskas 

 

Edukia 

Informazioa oso 

ondo antolatuta 

dago. Primeran 

laburtu dugu aurreko 

jardueretan 

kontatutakoa.  

Oso ere argian 

azaldu dugu. 

3  

Nahiko ondo laburtu 

eta azaldu dugu 

unitatean zehar 

ikasitakoa. 

Ondo ulertzen da. 

 

 

 

2  

Informazioa gaizki 

antolatuta dago. Ez 

da ezer ulertzen. 

Ez dugu adierazten 

aurretik ikasitakoa. 

 

 

 

1   

 

Zuzentasuna 

Egiturak (aditza eta 

deklinabidea) zuzen 

erabili ditugu. Ez 

dugu ortografia-

akatsik egin.  
 

3  

Akats gutxi egin 

ditugu egituretan eta 

ortografian. Egiturak 

nahiko zuzen erabili 

ditugu. 
 

2  

Egiturak (aditza eta 

deklinabidea) eta 

ortografia ez ditugu 

zuzen erabili. 

 

1  

 

Web-orriaren 

antolaketa 

Webgunea sortzen 

jakin dugu. 

Informazioa duten 

orriak eta azpi-orriak 

ondo daude 

antolatuta. 

 

3  

Zailtasunak izan 

ditugu informazioa 

era egokian 

antolatzeko. 

Orriak eta azpi-

orriak nahiko ondo 

antolatuta daude. 

 

2  

Informazioa ez dago 

ondo sailkatuta web-

orrian.  

 

 

 

 

1  
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EBALUAZIOA 
 

 

 

 

 

Orain, bada unea stop-urratsak zenbatzeko. Gogoratu irakasleak kontuan 

hartuko duela zein den talderik koordinatuena edo euskaldunena.  

Talde horrek diploma bat eta 5 stop-urrats ( ) izango ditu. 
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KAHOOT 

 

 

Kahoot aplikazioa erabil daiteke liburuan irakurritakoaren ulermen-maila 

neurtzeko. 

 
 

 

Irakasleak emango dizue lotura, jolastu 

ahal izateko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Galderak: 
 

 

 

1. Iriarentzat 3. ikastetxea zen hori. Iria: ez da erraza norberaren itzala… 

- aurrean izatea. 

- atzean uztea. 

- ondoan izatea. 

- aurkitzea. 
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2. Zer gertatu zitzaion Iriari institutura heldu bezain laster? 

- Gizon batek kolpatu zuen. 

- Zarata bat entzun zuen eta gela batean ezkutatu zen. 

- Gizon bat odol-putzu batean ikusi zuen. 

- Norbait ikusi zuen gizon bat kolpatzen. 

 

3. David Zuazola irakaslea(k): 

- Istripua izan zuela esan zuten. 

- Norbaitek jo zuela esan zuten. 

- Jausi zela esan zuten. 

- Hil zela esan zuten. 

 

4. Nor ziren ikasle berriak institutuan? 

- Iria eta Maite. 

- Iria eta Unax. 

- Markel eta Nora. 

 

5. Nola beldurtu zuen Maitek Iria hasieran? 

- Abusuak egongo zirela esan zuen. 

- Juliorena hilketa-saiakera izan zela esan zion. 

- Abusuak eta abixuak egongo zirela esan zion. 

- Ez zuela lagunik behar esan zion. 

 

6. Zer kendu zion Martxelek Maiteri? 

- Gizarteko liburua. 

- Ingeleseko liburua. 

- Naturaren Zientzietako liburua. 

- Matematikako liburua. 
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7. Nor zen hotza eta zehatza? 

- David Zuazola, Matematikako irakaslea. 

- Julio, Informatikako irakaslea. 

- Lierni, ikasketaburua. 

 

8. Zer eskatu zien Liernik Unaxi eta Iriari bulegoan? 

- Daviden erasotzailea aurkitzeko laguntza. 

- Nora eta Martxel kontrolatzeko laguntza. 

- Zerbait arraroa ikusiz gero, esateko. 

 

9. Nolakoa zen Iriaren aita? 

- Harroputza eta pazientziarik gabekoa. 

- Makala eta samurra. 

- Zintzoa eta baikorra. 

 

10. Zergatik ez zituen etxerako lanak egin behin Maitek? 

- Liburuak klasean ahaztuta utzi zituelako. 

- Ez zuelako libururik. 

- Alferra zelako. 

 

11. Zer egin zuen Unaxek Martxelek Quasimodo  deitu eta kokotekoa eman 

zionean? 

- Modu berean erantzun zion. 

- Bakean uzteko esan zion. 

- Korrika joan zen. 

- Ez zuen ezer erantzun. 
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12. Zer esaten dio Maiteren amak Lierniri? 

- Liburua lapurtu diotela. 

- Iaz bezala, eraso egiten diotela alabari. 

- Maitek ez duela nahi ama eskolara joatea. 

- Kokoteraino dagoela. 

 

13. Zertaz zen informatikan bikoteka egin behar zuten lana? 

- Webgune bat sortu behar zuten kutsadurari buruz. 

- Blog bat sortu behar zuten ekonomiari buruz. 

- Sare sozialen arriskuaz aritu behar zuten. 

 

14. Zer gertatu zen informatika klasean? 

- Unaxen helbidearen eta telefonoaren datuekin mezu bat jaso zutela guztiek. 

- Unaxen orbainaren jatorria azaltzen zuen mezua jaso zutela guztiek. 

- Unaxek mezua irakurtzean gelatik alde egin zuela. 

 

15. Nor ikusi zuen Iriak gelako leihotik Maiteri liburua utzi zionean? 

- Lierni. 

- Norbait begira. 

- Julio. 

 

16. Zergatik esan zuen Liernik autoko lau gurpilak zulatu zizkiotela isilpean 

gordetzeko? 

- Juliok mehatxatu zuelako. 

- Beldurra ez zabaltzeko. 

- Estrategia zen. 
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17. Zergatik egiten zuen Unaxek ezjakinarena Matematikan? 

- Zenbakiak ez zituelako gustuko. 

- Irakaslearen atentzioa ez deitzeko. 

- Besteei inbidiarik ez emateko.  

 

18. Zer susmatzen zuen Maitek Daviden “ istripuari” buruz? 

- Ez zela istripua izan, Martxelek jo zuela. 

- David Lierniren laguna zenez, Lierni ez zela izan eta beste irakasle batek 

kolpatu zuela. 

- Ikastetxearen ospe txarra ez zabaltzeko isilarazi zutela gertatutakoa. 

 

19. Zer egin zuen Unaxek Martxelek bizkar-zorroan eskua sartu zionean? 

- Kokotekoa eman zion. 

- Bultza egin zion. 

- Iraindu egin zuen. 

 

20. Zergatik zen domina Unaxentzat aurpegiko orbaina?? 

- Aita erreta hil zitzaiolako. 

- Aitak bera salbatu zuelako. 

- Berak aita salbatu zuelako. 

 

21. Nola defendatu zuen Maitek Iria Norarengandik? 

- Oihuka hasi zen. 

- Lierniri abisua eman zion. 

- Aulki bat bota zion gainera. 
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22. Zergatik esan zion Norak Iriari “Nolako zura, halako ezpala”? 

- Aitaren modukoa zelako, koldarra. 

- Iria zoroetxean zegoela jakin zuelako. 

- Iria psikologoarenera joan zela jakin zuelako, ama bezala. 

 

23. Nola jakin zuen Unaxek Juliok hartu zituela txostenak? 

- Jarritako kamera batengatik. 

- Linterna batek egiaztatzen zuen Juliok hartu zituela txostenak. 

- Aurreko erantzunak zuzenak dira. 

 

24. Zergatik dio gorroto Juliok Lierniri? 

- Liernik Julio utzi zuelako. 

- Lierniren senarrak Julioren emaztea enpresatik bota zuelako. 

- Juliok pentsatzen zuelako emazteak utzi zuela Lierniren senarraren erruagatik. 

 

25. Nola lortu zuten protagonistek Julio salatzea eta Martxel eta Nora “lasai” 

egotea? 

- Poliziari deitu zioten eta Juliok aitortu zuen. 

- Bi grabazioren bitartez. 

- Jabi izeneko ikasle batek dena argitu zuen. 
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Gaian sakontzeko 

 

Zenbait liburu-zati eta artikulu moldatu eta itzuli ditugu, euskaraz izateko 

jazarpenaren gainean hain premiazkoa zaigun informazioa.  

Askotariko gaiak ukitu ditugu, egoeraren eta beharren arabera aukeratu ahal 

izateko: jazarpena bera eta haren ingurukoez (jazarpen motak, sare sozialen 

arriskua…), jorratu beharreko funtsezko zenbait gaitasun (erresilientzia, 

autoestimua, errespetua), istorioak nola kontatu (jazarpena lantzeko aproposa), 

meditazioa, lan kooperatiboa (ezinbestekoa)… 
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Norberaren baieztapenak landu 

 

Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2016). El libro de las pequeñas revoluciones. 

Destino.  

 

Autobaieztapenak oso tresna indartsuak dira gure portaera aldatzeko. 

Zergatik? Pentsatzen duguna garelako… Eta nola funtzionatzen du horrek? 

Haurrak garenean, geure buruari ozenki hitz egiten diogu eta ematen dizkiogu 

argibideak. Hazi ahala, elkarrizketa hori geure baitan barneratzen dugu, geure 

buruari aginduak edo argibideak emango bagenizkio bezala. Pixkanaka, 

argibide horiek gero eta automatikoagoak dira, eta gure jokabidea gidatzen dute. 

Baina barne-elkarrizketa horiek ez dira beti positiboak! Nola alda daitezke 

positiboak izan daitezen eta hobeto gidatzeko? 
 

Ariketa: pentsa ezazu zeure jokaerak modu negatiboan aritzera eramango 

zaituen egoera edo harreman batean. 

Erabaki egoera edo harreman bat hobetzeko kontzienteki zer autobaieztapen 

erabili behar duzun. Nahi baduzu, eskura izateko, idatzi txartel batean landu 

nahi duzun baieztapena. 

Adierazi beti zure autobaieztapenak positiboki. Adibidez: "Nire ikaskideei 

hitzaldi bat eman diezaieket", "Nire amarekin heldu gisa hitz egiteko gai naiz", 

"Egunero kirola egiten badut, hobeto sentituko naiz!", “Dieta hau egin dezaket; 

nire esku dago!”, "Talentu ugari ditut eta erabili egingo ditut", "Iraganean min 

egin didaten pertsonei barkatzen diet eta neure bideari jarraitzen diot", 

"Kreatiboa naiz eta ideia on asko bururatzen zaizkit". 

Zure baieztapenari buruz zalantzak badituzu, pentsatu zer lortu nahi 

zenukeen eta horrelaxe adierazi. Hasiera batean artifiziala eta sinesten zaila 

dirudien arren, mezu baikorra barneratzen eta automatizatzen baduzu, zure 

jokabidean eragina izango du. 
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Nola gutxitu daiteke jazarpena eskolan? 

 
Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2017). Felices. La felicidad, a tu manera. 

Destino.  

 

 

Iraultza txiki bat, erruki-gaitasuna garatzeko: 

 

- Pentsatu maite duzun pertsona hurbil batez. 

- Gogoratu berriro pertsona horrek sufritu izan duen garai bat (edo imajinatu 

sufrimendu hori nolakoa izango zen). 

- Orain, landu pertsona hori sufrimendutik askatzeko nahia. 

- Aurreko urratsa egindakoan, fokua axola ez zaizun jendearengan jarrita. 

- Pixkanaka-pixkanaka, jarraitu fokua zabaltzen, eta sartu amorrua ematen 

dizun jendea ere. 

 

Zaila da eta seguruenik barruak atzera eragingo dizu hori egitean! Behatu 

egunetik egunera nola ez zaizun hain arraroa egiten. Enpatiaren zirkuluak 

zabaltzen eta errukirako gaitasuna trebatzen ariko zara! 

Richard Davidson-en arabera, ariketa hori behin eta berriz egiteak, pertsona 

batek errukia izateko gaitasuna hobetzeaz gain, jazarpena nabarmen murrizten 

lagun dezake ikastetxeetan. 
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Lan-jazarpenaren aurkako estrategia  

 
Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2016). El libro de las pequeñas revoluciones. 

Destino. 

 

Bullyinga ez da ikastetxeetan soilik gertatzen. Helduen giroetan eta lan-

espazioetan ere badira jazarleak eta haien praktikak errazten dituzten inguruak. 

Lan-jazarpena modu askotan adieraz daiteke: jazarleak etengabe kritikatu 

ditzake menpekoak edo ikaskideak, langileei oihuka jardun, iseka egin edo 

baztertu, pribatuan edo beste pertsona batzuen aurrean. Jazarpena sare sozialen 

bidez ere egin daiteke. 

Lan-giro gaiztoak oso ondorio negatiboak ditu. Izan ere, jazarlearen xede 

den pertsonaren osasun emozionalari eragiten dio batzuetan, eta langilearen 

produktibitatea murrizten du. 

Zer egin dezakete langileek (edo ikasleek, irakasleek…) lantokian jazarpen-

kasuak ekiditeko? Enpresako pertsona guztiek jazarpenaren aurkako zero 

tolerantzia-politika babestu beharko lukete, isiltasun-horma baten atzean 

ezkutatu eta beste alde batera begiratu beharrean. Horretarako, kasuen berri 

eman behar dugu, eta jazarpena jasaten dutenen alde egin. Jazartuak egoeraren 

kontrola berreskuratu behar du, babesgabe izatearen sentimendua alboan utzita. 

Garrantzitsua da "bat bera ere pasatzen ez utzi" estrategia zorrozki aplikatzea. 

Jazarle baten biktima zarela uste baduzu, hasi honako jarduera praktikatzen: 

 

 Hitz egin fidatzen zaren norbaitekin. 

 Egin eguneroko bat, eta zehaztu hartan beldurturik edo deseroso uzten 

zaituen gertakari bakoitza. 

 Idatzi gertakari horien lekuko diren pertsonen izenak ere. Dokumentatu eta 

frogatu egin ahal izan behar duzu. 

 Kontuan izan gertakari bakoitzak nola sentiarazten zaituen. 

 

Egunerokoa idaztea esperientzia positiboa izango da zentzurik onenean, eta 

zeure burua defendatzeko behar dituzun frogak edukitzea ahalbidetuko dizu. 

Batzuetan interbentzio sinple batekin gelditu daiteke jazarpena. Pertsonari 

aurre egin eta zera esan dezakezu: "Ziur ohartzen ez zarela, baina horrela 

tratatzen nauzunean (adibide konkretu bat eman), jazarpena sentitzen dut. 

Mesedez, gelditu edo formalki aurkeztu beharko dut kexa idatzia”. 

Eskaera horrekin ezer lortzen ez baduzu, idatzi kexu formala zure 

egunerokoan hartutako xehetasunak sartzen, eta nola sentitzen zaren 
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deskribatuz. Zure enpresak betebeharra du edozer kexa formal kontuan hartzeko 

eta hari irtenbide onargarria eta zuzena bilatzeko. 
 

Zer da bullyinga (jazarpena)? 

 

Liburu honetatik moldatua: Barri Vitero, Ferran, (2010). SOS BULLYING. Prevenir el 

acoso escolar y mejorar la convivencia. Wolters Kluwer. 

 

Zer da bullyinga? Jazarle batek edo gehiagok biktima bati edo gehiagori 

denboran zehar behin eta berriz egiten dioten jazarpen sistematikoa da. 
 

Nori eragiten dio? 
 

Gizarte-klase guztiei eragiten die, eta berdin gertatzen da nesken zein mutilen 

artean, nahiz eta indarkeria psikologikoa neskengan gehiago antzematen den, 

eta indarkeria fisikoa, aldiz, mutiletan nagusitzen den. 

Ikasleen % 20 eta 25 artean ikaskideen beldur dira, eta 

sarritan goizero sufritzen dute umiliazioa, iseka, 

isolamendua edota baita eraso fisikoak edo sexualak ere. 

Eskola-ingurunean, ikasleen % 13k ia egunero jasaten 

dute kideen arteko jazarpena edo bullyinga, eta haien 

heldu-bizitza markatzera irits daiteke hori. 

Ikasleen artean, indarkeriak 10 eta 15 urtekoen artean du 

intzidentziarik handiena, apurka gero eta adin txikiagoetan 

ere gertatzen ari den arren. 

 

Bullyingak irakasleei ere eragiten die: 

 

 Lanbidea betetzeko zailtasunak eragiten dizkie. 

 Lanean nahigabea hedatzen zaie.  

 Lan-bajak izaten dira, estresa eta depresioa direla eta. 

 Erretiro goiztiarrak izaten dituzte, aurrekoagatik guztiagatik. 

 

Non sortzen da? 

 

Lehen Mailan, eraso gehien izaten den lekua zentroko jolastokia eta 

atsedenaldia izaten dira; Bigarren Hezkuntzan, berriz, arrisku-lekuak kalera, 

ikasgelara eta institutuko pasilloetara hedatzen dira, hau da, ikasleen kontrolari 

dagokionez lasaitasun edo tolerantzia handiagoa izaten den lekuetan (hala nola 

patioak, zerbitzuak, aldagelak, jangelak, eskola-garraioa…). 

Ikasgelan, litekeena da irakaslea ohartu gabe ere gertatzea jazarpena. 

Batzuetan nahikoa baita begirada edo testu idatzi soil bat jazarleak biktima 
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intimidatzeko. 
 

Nola sortzen da? 

Jazarleren batek edo gehiagok biktima bati edo gehiagori 

sorturiko beldurraren bidez. Hitzezko erasoak baliaturik izan 

liteke, edo bazterketa soziala, zuzeneko eta zeharkako eraso 

fisikoak, sexu jazarpenaren bidez… 

 

Nor dira jazarleak? 
 

Etxeko jokaera oldarkorrekiko tolerantziak kanpoko 

agresibitatea eta indarkeria errazten ditu. 

Bizitzako uneren batean ikasi ditu erasotzaileak jokabide bortitz horiek, eta 

norbaitek irakatsi behar izan dio praktikan jartzen. 

Familian, gatazkatsuak eta erasokorrak izan ohi dira, eta afektibitate-gabeziak 

dituzte sarri. Konplexuak eta segurtasunik eza dituzten pertsonak izaten dira, eta 

talde-harremanetan eragin-trukeak izateko trebetasun sozialik ez dute izaten. 

Lagun gutxi dituzten haur pasiboak aukeratzen dituzte jazartzeko. 

Trebeak dira indarkeria fisikoa edo psikologikoa erabiltzen eta menperatze-

sumisio harremanak sortzen. 

Etxean mugarik ez duten gazteak nahiz heziketa oso zorrotza jasotzen 

dutenak bihurtu daitezke jazarle; baita etxean indarkeria-egoerak bizi dituztenak 

ere. 

 

Nor dira biktimak? 
 

Autoestimu-maila baxuak dituzten haur ahulak eta zalantzatiak dira 

normalean. Batzuetan, gehiegizko babesa dute familia-ingurunean. 

Jazarleak baino txikiagoak izaten dira, eta horrek bere burua defendatu ahal 

izatea zailtzen die. 

Jazarleen begietan "desberdinak" egiten dituen ezaugarri bereizgarriren bat 

dutenak izaten dira biktimarik “aproposenak”.  

Denbora igaro ahala, biktimak menperaturik sentitzen dira, haien nortasuna 

baliogabetu egiten da, eta pairatzen duten jazarpenari erreakzionatzeko gaitasun 

gutxi edo batere ez dute. Horrela, haien izaera aldatu egiten da, ilusioa galtzen 

dute, gero eta barrenkoiagoak (introbertituagoak) bilakatzen dira, erabat 

baliogabeturik sentitu arte. 

 

Bullyingaren ondorioak 
 

Bullyingaren egoera larria pairatzen duten pertsonek autoestimua oso baxua 

izatera iristen dira, eta bere buruaren lotsa dira ondorioz.  

Bullyinga jasaten duten haurrek beren garapen soziala eta emozionala oztopa 

dezakeen sufrimendu guztiz erreala bizi dute.  
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 Absentismoa eta eskola-porrota eragiten duten arrazoi nagusietako bat 

da. 

 Beldur fisikoak eta psikologikoak sortzen ditu eta haurren eta nerabeen 

nortasuna eta identitatea baliogabetzen ditu. 

 Antsietate handia, estresa eta isolamendua jasaten dute biktimek, eta, 

ondorioz, litekeena da erantzun oldarkorrak garatzea eta, muturreko 

kasuetan, bere buruaz beste egiteaz pentsatzea. 

 Kalterik latzenak ez dira izaten jasotako kolpeak, baizik eta 

isolamendua, isekak eta irainak. 

 

Nola antzeman bullyinga? 

 

Indarkeria mota horren biktima diren ikasleek ez diete helduei komunikatzen, 

ez amari, ez aitari, are gutxiago irakasleari edo tutoreari. 

Edozer adinetako haurren eta gazteen artean gerta daiteke jazarpena. 

Batzuetan, jokabide eredugarria duen ikasle isil baten atzean, sufritzen duen 

biktima bat dago. 

Erasotzaileak kalte-ekintza ezkutuan egiten saiatzen dira, eta inpunitate 

handiagoz jokatu dezaketen lekuetan. 

Biktimen isiltasuna, lotsagatik eta mendeku-beldurrez, jazarleen aliatua da. 

Irakasle askorentzat, ikasle batzuen ekintza bortitzak oharkabean pasa litezke; 

izan ere, biktimak, gehienetan, ez du bere burua agerian uzten, eta gertatzen ari 

zaiona merezi duela ere ustera iristen da. 

Irakasleek ikasleen arteko harremanen behaketa zorrotza egin behar dute, 

ikasgelan zein kanpoan. Horretarako, irakasleak Administrazioaren babesa izan 

behar du, eta arau nahikoa izan behar du halaber, portaera bortitzak errotik atera 

ahal izateko. 

 

Noiz dago jazarpena? 
 

Haurrarengan antzeman daitezkeen seinale batzuk honako hauek dira: 

 

 Zauriz edo urratutako arropaz iristen dira etxera.  

 Jokabide-asaldurak ditu.  

 Isolatzeko joera du, eta isilik egoten da. 

 Ez du etxetik irten nahi.  

 Anai-arrebekin bortitza da.  

 Insomnioa eta antsietatea ditu.  

 Denbora luzeegia ematen du bakarrik, Internetera konektatuta edo 

bideo-jokoetara jolasten.  
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Jazarpenari aurre egiteko neurriak 
 

 Lankidetzan tolerantzian heztea, elkartasunean, gatazken konponbide 

baketsuan eta bizikidetzarako arauak errespetatzean. 

 Hezkuntza-komunitate osoaren inplikazio zuzena lantzea. 

 Irakasleen prestakuntza sendotzea. 

 Irakasleei laguntza eta baliabideak eskaintzea, ez gutxitan jazarpenaren 

biktima ere baitira haiek. 

 Tutoretza eta ikastetxeen eta gurasoen arteko harremana eta 

koordinazioa sustatzea. 

 Zentro guztietan eskolarako bitartekaritza-zerbitzuak abian jartzea. 

 Gurasoek etengabeko komunikazioa mantendu behar dute hezkuntza-

zentroarekin, guraso-bileretan eta -topaketetan parte hartu behar dute 

eta, batez ere, beren seme-alabekin komunikazio etengabea mantendu, 

eta haien arazo eta beharretarako interesa hartu behar dute. Seme-

alabak besteekiko erantzukizunean eta errespetuan hezi behar dituzte, 

eta haurrei heltzen zaizkien estimuluak iragazi behar dituzte.  

 

Azken pentsamendu bat 

 

Eskolak ikasleei ezagutzak irakasten badizkie, baina ez badie laguntzen 

pertsona gisa erlazionatzen… nora goaz? Bullyingak haurren edo nerabe baten 

bizitza honda dezake! Irakasleek eta gurasoek ezin dugu "beste alde batera 

begiratu", eta txikitatik irakatsi behar diegu haurrei indarkeriaren aurrean isilik 

egoteak ahul eta ezgai bilakatzen dituela, eta hurrengo biktima izatera ere 

eraman ditzakeela. 

Ikasgeletan gertatzen ari den bortizkeria-egoeraren aurrean, Bartzelonako 

Foroan parte hartu zuten hezkuntza-adituek honako proposamen hauek egin 

zituzten: 

 

 Administrazioari exijitzea zentroetan gertatzen diren jarrera bortitzen 

aurrean esku-hartze bizkorra eta eraginkorra ahalbidetzen duen araudia. 

 Administrazioari eskatzea, eskolaren erritmoa galdu arren, heziketa 

profesionalarekin bateragarriak diren zereginak burutzeko nolabaiteko 

predisposizioa erakusten duten ikasleek beren gaitasunetara eta 

interesetara egokitutako ikasketak jarraitu ahal izatea. 

 Administrazioari eskatzea, beharrezkoa denean, zentroetan egoera 

horiei aurre egiteko prestatutako profesionalen parte-hartzea.  

 Jarrera horien prebentzioa, hautematea eta esku-hartzea ahalbidetzen 

duen irakaslearen prestakuntza berezia sustatzea. 

 Lehen Hezkuntzatik hezkuntza-balioak lantzea, elkarbizitza sustatzeko. 

 Hezkuntza-hitzarmen nazionala eskatzea denetariko talde politikoei. 
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Eskola-jazarpen motak 

Liburu honetatik moldatua: Schwarz, Alexander, (2012). El Libro Del 

Bullying. Autoeditatua. 

 

Jazarpena praktika soziala da, zoritxarrez oso ohikoa bihurtzen ari dena, 

batez ere eskoletan, eta gero eta adin txikiagoetan. Hiru ezaugarri nagusi ditu: 

jarraitua da, berariaz egina eta desberdinen artean.  
 

 

Lau bullying mota daude: 

 

Hitzezko jazarpena: gauza txarrak esanez edo idatziz egiten da. Esate 

baterako: 

 Biraoak. 

 Irainak. 

 Sexu iruzkin desegokiak. 

 Kalteak eragiteko mehatxuak. 

 

 

Jazarpen soziala: jazarpen erlazionala deritzo batzuetan, eta norbaiten 

izenean edo harremanetan eragiten ditu kalteak. Esate baterako: 

 Norbait nahita baztertzea, isolatzea edo ez ikusiarena egitea. 

 Beste haurrei norbaiten adiskide ez izatea esatea. 

 Norbaiti buruzko zurrumurruak zabaltzea. 

 Norbait jendaurrean lotsatan uztea.  

 

 

Jazarpen fisikoa: pertsona baten gorputzari edo harenak diren gauzei 

kalteak egitean gertatzen da. Esate baterako: 

 Kolpeak, zapladak, ostikoak eta atximurrak. 

 Tu egitea. 

 Bultza egitea. 

 Norbaiti gauzak hartzea edo haustea. 

 Esku-keinu zakarrak egitea. 
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Jazarpen psikologikoa: norbait jazartzen denean modu jarraituan, 

haren autoestimua hondatuz eta erruduntasuna eta beldurra sentiarazten. 

Esate baterako:  

 

 Larderia. 

 Manipulazioa. 

 Mehatxuak. 

 Xantaia. 

 

 

Eskola-jazarpenaren ezaugarriak 
 

 Jarraitua da. Behin eta berriz gertatzen da, denboran zehar. Haur 

baten kontrako eraso edo gertakari mingarri bakarra, jarraitutasunik 

gabe, ez da jazarpen gisa sailkatzen, biktimari eragiten dion kaltea 

edozein dela ere. 

 Berariaz egina da. Jazarleak biktimari min egiteko edo kalte egiteko 

asmo osoa du. 

 Desberdinen artean gauzatzen da. Botere-desoreka batean 

oinarritzen den pertsonen arteko harremanetan sortzen da. 

Desberdintasun horiek fisikoak izan litezke, ahozko gaitasunezkoak, 

edo kopuruarenak. Desoreka izan liteke, halaber, haurrak jazarlea 

identifikatu ezin duenean ere, hala nola bazterketa sozialen kasuetan 

edo ohar anonimo iraingarriak jasotzen direnean. 

 

 

Zer ez den egia eskola-jazarpenean 
 

 Bullyinga ondo pasatzeko modua da: "apur bat gogaitzen baino 

ez nintzen ari". Norbaitek txantxa egiten duenean, behin bakarrik 

gertatzen da; jazarpenarekin, sistematikoa izaten da, behin eta berriz, 

eta kalte egitea bilatzen da. Hori ez da normala.  

 "Haur horrek merezi du gertatzen zaiona… berak bilatu zuen". 

Inork ez du merezi, eta inork ez ditu tratu txarrak bilatzen. 

Besteengandik desberdina izatea ez da horretarako arrazoia. Kasu 

horietan, erasotzaileak biktima aldatzea nahi du, izan haren itxura, 

portaera… 

 Mutilek bakarrik egiten dute bullyinga. Ez da egia: modu berean 

gertatzen da nesken artean ere, maila guztietan. Mutiletan mehatxu 

fisikoak eta kolpeak izaten dira maizago, eta nesken kasuan, berriz, 

hitzezko jazarpena eta taldetik baztertzea. 
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 Normala da, haurtzaroaren zatia da… nonahi gertatzen da. 

Iraindua, jipoitua, baztertua edo mehatxatua izatea ez da normala, eta 

ez da gizartean onartutako jokabidea inolako adinetan. Ezin da 

normala izan, sufritzen duen pertsona umiliatua eta deseroso sentitzen 

denean. 

 Biktima izan direnek tartetxo batez sufritzen dute, eta gero pasa 

egiten zaie. Praktika hori jasan duen haurrak epe laburrerako eta epe 

luzerako ondorioak izango ditu. Horietako haur-trauma batzuek gerora 

depresio latzak eragin ditzakete, eta azkenean bere buruaz beste 

egitera ere iritsi daitezke biktimak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskola-jazarpenari buruzko mito faltsuak 
 

 Suposatu ohi da jazarpen-kasuek eskolaren eta ikasgelaren 

tamainarekin dutela lotura. Alegia, eskola edo ikasgela zenbat eta 

handiagoa izan, orduan eta aukera gehiago izango dela bullyinga 

jasateko. Hainbat analisi egin ondoren, agerian geratu da eskolaren 

edo ikasgelaren tamaina ez dela garrantzitsua jazarpen maiztasunari 

edo mailari dagokionez. 

 Esan ohi da eskola-maila desberdinen arteko lehien emaitza dela 

jazarpena. Zehazkiago, esan izan da eskolako porrotei eta frustrazioei 

izandako erreakzio gisa azal daitekeela haurrek beren ingurunearekiko 

duten portaera oldarkorra. Hipotesi hori ere baztertu egin da, ez 

baitago ebidentziarik notek erasotzaileen jokaeran eragina dutena.  

 Ikasleen artean oso zabalduta dagoen beste iritzi bat da kanpoko 

ezberdintasunek eragiten dutela jazarpena. Argudiatzen da gizen 

direnak, edo ilegorriak, betaurrekoak erabiltzen dituztenak, dialekto 

arraroren bat egiten dutenak edo etnia desberdina dutenak, adibidez, 

jazarpenaren biktima izan daitezkeela. Europako zenbait ikerketaren 

arabera, hipotesi horrek ez du berme enpirikorik, eta iradokitzen da 

kanpo-ezberdintasun horiek biktima/jazarle-arazoaren jatorrian askoz 

ere zeregin txikiagoa dutela oro har uste dena baino. 
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 Ez da baieztatu inplikaturik daudenen egoera sozioekonomikoa edota 

gurasoen heziketa-maila ere aldagai erabakigarriak direnik. Hala ere, 

hipotesi hori oraindik ez da sakon aztertu, esate baterako, AEBetan. 

Ameriketako Estatu Batuetako maila sozioekonomikoen 

heterogeneotasun handia dela eta, litekeena da erlazionatuta egotea, 

baina, esan bezala, ez da baieztatu.  

 

 

Biktimaren gurasoek zer egin behar duten. 
 

 Ikertu zer gertatzen ari den, hitz egin haurraren gertuko lagunekin, edo 

haurrak konfiantza duen familiakoekin. 

 Eman konfiantza handia umeei, hitz egitera animatu daitezen, gertatzen 

zaien onaren eta txarraren berri emateko. Utzi barrua hustu dezaten. 

 Umea jazarpena jasaten ari dela baieztatzen bada, jokatu lasaitasunez. 

Erakutsi konfiantza eta determinazioa haurrari. 

 Ulertarazi umeari ez dela bere errua. 

 Ez eskatu haurrari bere burua defendatzeko edo mendekatzeko. 

 Jarri harremanetan ikastetxearekin eta irakasleekin, laguntza eskatzeko. 

 Sendabiderik onena familia izango da beti, baina, kasua oso larria bada, 

psikologo baten laguntza beharko litzateke. 

 

 

Zer egin behar dute irakasleek, gelan biktima bat dela 

susmatuz gero 
 

 Erreakzionatu berehala. Prebentzio- eta sentsibilizazio-lanek ez dute 

eraginik izango haurrek jazarpena kontrolatuko den konfiantzarik ez 

badute. Irakasleen eta ikastetxeetako arduradunen erantzuteko modua 

funtsezkoa izango da. Helduen ardura garaiz esku hartzea da. Jazarpe-

egoera baten lekukoa izanez gero, gelditu orduantxe bertan jokaera. 

Eskatu ikusleei urruntzeko. Gogoratu neska-mutilei ikastetxean ez 

dela onartuko halako traturik inori.  

 Hitz egin banan-banan inplikatuekin. Bullyinga eragin duen 

ikaslearekin hitz egitean, ohikoa da bere ekintzen erantzukizuna ez 

hartzea eta besteei leporatzea. Eraso egiten duen haurrak beti izango 

ditu, bere ustez, jokabidea justifikatzen duten arrazoiak. Irakasleak 

kontuz ibiliko dira joko horretan ez erortzeko: beste pertsona bat 

umiliatzeko eraso fisikorik edo psikologikorik justifikatzeko arrazoirik 

ez dago. Azpimarra dezagun jokabide hori onartezina dela, eta 

aplikatu berehala aurretik erabakitako neurriak. 
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 Hitz egin dezagun gertaeraren lekuko izan diren neska-mutilekin. 

Ikertu egoeraren xehetasunak, gertaeren larritasuna eta haien arrazoiak 

zehazteko. Komunikatu beste irakasleekin eta administrazioko 

langileekin. Garrantzitsua da ikastetxeko heldu guztiek identifikatuta 

dauden kasuen berri izatea.  

 Aplikatu berehala zigorrak. Urratu-mailaren araberakoa izango da 

zorroztasuna. Halako zigorrak izan litezke:  

 

- Irakasle batekin hitz egitea gertatutakoari buruz. 

- Hautsitakoa/kendutakoa ordaintzea, hala badagokio. 

- Garbitzea edo ordenatzea suntsitu diren gauzak. 

- Denbora-tartea kanpoan pasatzea. Isolatzea, tarte batez, zuzen-

daritzaren bulegoan edo horretarako izendatutako leku batean. 

- Jolas-orduak edo bestelako pribilegioak kentzea. 

- Eskolan zereginak egitea. Esaterako, lorategia zaintzea, ikas-

gelak garbitzea edo erratza pasatzea. 

- Garrantzitsua: barkamena eskatzea biktimari. 

 

 Hitz egin bi ikasleen gurasoekin, banan-banan. Azaldu portaera-mota 

horren inguruko egoera, eta eskolaren arauak. 

 Bermatu jarraipena. Zaindu jazarpena jasaten ari den ikaslea. Indartu 

ikasleen artean salaketa egiteak duen garrantzia. Irakasleen artean 

elkar lagundu, gurasoekin gaia lantzeko eta biktimaren 

segurtasunerako ekintzak sustatzeko ere. 
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Sare sozialen arriskuak 

 

Lagun onez gain, badira kontuan (eta kontuz) hartu beharreko lagun ez-

onak, eta oso arriskutsuak izan daitezkeenak ere. Azkenaldian, esate baterako, 

sare sozialekin asko ugaritu dira alarmak. Hona hemen ideia eta aholku batzuk 

gai horren inguruan.  

Sare sozialez eta lagunez (edo lagun gabeziaz) 

Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2016). El libro de las pequeñas revoluciones. 

Destino. 

 

Badaramatzagu urte batzuk sare sozialek pertsonen 

bizitzetan duten eragina aztertzen. Nolabait espero zen 

teknologia berriak indarrean sartzean pertsonek bizi 

zuten bakardade-epidemia murriztuko zela. Gaur egun, 

ordea, sorpresa izan da bakardadearen inguruko zifrak, 

murriztu ordez, mantentzen edo areagotzen ari direla. 

Kontua da, momentuz, gure zaurgarritasunak eta 

gabeziak ingurune digitalera lekualdatzen ari garela. 

Ikus dezagun xehetasun apur batez. 

 

Komunikazioa, konexioa eta bakardadea XXI. mendean 

 

Duela gutxira arte, sare murritzetan eta zurrunetan bizi ginenean, irudika 

genezakeen mundua txikia eta egonkorra zen. Pertsona gutxi batzuk genituen 

inguruan, ziurrenik gure antzekoak, eta ondorioz ez ziguten ezer berezirik 

sentiarazten. Bizitza geure neurrira eginda zegoen. Gehienontzat, leku gutxi 

zeuden bidaiatzeko, ezagutzeko jende gutxi eta sorpresa mugatuak. Itxaropenak 

arrazoizkoak ziren; ezkontzak, bizitza guztirako; zereginak, egonkorrak. Mundu 

horrek, esandako eskalan, ez zuen sorpresa handirik eskaintzen, ezta aukerarik 

ere. Baina ez zuen estres-maila alturik eta ez zuen hutsik egiten. 

50eko hamarkadaz geroztik, bakarrik bizi diren familia-unitateen kopurua 

ziztu bizian hazi da. Egia da, nahiz eta datu esanguratsua izan, ez duela 

adierazle negatiboa izan beharrik. Jende askok aukeratzen du modu librean 

bakarrik bizitzea. Izan ere, gaur egungo gizarteak ez du zigortzen aukera hori. 

Alegia, banakotasunaren desira. Testuinguru horretan, 90eko hamarkadan sare 
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sozialak erabiltzen hasi ginenean, askok esperantza zuten Internetek aukera 

berria zabalduko zuela, hau da, galga ipiniko ziola bakardadearen epidemiari eta 

hainbat hamarkadaz bizi izan genuen egoerari. 

 

Interneten paradoxa 

 

Sare sozial batzuek arreta handia jaso dute azken 

urte hauetan. Atentzioa eman duen datu bat Facebook 

izeneko sare sozialean gertatu da. Facebook-eko 

erabiltzaileen artean, ohi baino bakardade-sozialaren 

indize baxuagoa adierazi duten pertsonek, ohi baino 

datu altuagoak izaten dituzte familia-bakardade 

indizean (alegia, familia bati loturik ez egotearen 

sentsazioa adierazten duen indizean), Facebook-eko 

ez-erabiltzaileek baino.  

Bestetik, datuek argitzen dutenez, pertsona bakartiek nahiz joera 

neurotikoak dituztenek denbora gehiago iragaten dute Facebook-en. 

Gaur egun, eztabaida irekia izaten jarraitzen du: Internetek hainbat profil 

psikologiko erakartzen dituen edo, bestalde, pertsonen arteko zenbait lotura 

sortzen edo sustatzen ote dituen. Alta, datuek aditzera ematen dutenez, 

pertsonek mundu errealean erlazionatzeko duten modua eramaten dute sarera. 

John Cacioppo ikerlariaren esanetan, “Orokorrean, pertsonek beren betiko 

lagunak eta bakardade- edo lotura-sentimenduak eramaten dituzte Facebook-

era”.  

Taldekoiak direnek nahiago izaten dute parte-hartze aktiboagoa, Facebook-

eko txat-a erabiliz, esate baterako; pertsona bakartiak, berriz, horma 

deritzonaren zaleak dira. Adituek uste dute Facebook-eko erabiltzaile pasibo 

deitzen dituztenetan (lagunen eguneraketak irakurtzen eta horma eguneratzen 

dutenetan) bakardade-sentimendua areagotzea ekar dezakeela, deslotura sor 

dezakeela, eta, are gehiago, erabiltzaileen depresio-tasaren gehikuntzan eragina 

duela. Badu logika pentsatzeak zure lagun edo kontaktuei gertatzen zaizkien 

gauza ederrak pasiboki irakurtzeak ez duela autoestimua hobetzeko balio 

izango, ez eta pertenentzia-sentimendua hobetzeko ere. 
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Nola babestu adin txikikoak sare sozialetatik? 

(Jessica Quero blogariaren webgunetik moldatua) 

 

Sare sozialak aski erakargarriak dira gazteenen 

artean. Zuzen erabiltzen ez badira, ordea, oso 

arriskutsuak izan daitezke. Besteak beste, 

anonimotasunaren izenean, eta aurrez aurre beste 

baten aurrean ez egotean, pertsona askok min 

egiteko erabiltzen dituzte. 

Aurkitu ditzakegun arriskurik ohikoenak zein 

diren aipatuko ditugu. Halaber ikusiko dugu 

gazteek arrisku hauek nola saihestu ditzaketen, eta 

nola lagundu dezakegun guztiok ere. 

 

Sare sozialen arriskuak haurretan eta nerabeetan 
 

Internet eta sare sozialetan arrisku ugari daude, hala haurrentzat eta 

nerabeentzat, nola helduentzat. Haurren eta nerabeen kasuan, ondorengo arrisku 

hauekin topatu gintezke:  

 

Pribatutasun-arazoak 

 

Batzuetan ez dugu pentsatzen gure argitalpenek izan ditzaketen audientzian, 

are gutxiago haurrek.  

Askotan, partekatu beharko ez genukeen informazioa ematen ari gara. 

Hamaika pertsonak irakurri dezakete hori. Momentuan ez gara jabetzen, baina 

partekatu nahi ez dugun informazio hori jende askorengana irits daiteke eta 

ondorioak izan ditzake.  

Esate baterako, oporretan gaudeneko informazioa partekatuz gero, gure 

etxea hutsik dagoela ondoriozta daiteke. Gustuko ditugun eta sarritan joaten 

garen lekuen argazkiak igotzen baditugu, momentu horretan non gauden edo 

leku zehatza zein den asma daiteke (batez ere, gailuko GPS-a edo kokapen-

ezarpena martxan bada).  
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Informazio horren jakitun izan behar dugu, eta gazteenei pribatutasunaren 

garrantziaz ohartarazi behar diegu. Bidaltzen dugun informazioaren jabe izan 

behar dugu eta nori bidaltzen diogun jakin behar dugu. 

 

 

Errealitatearen distortsioa 
 

Youtuber eta influencer delakoak gazteentzat ikono 

handiak dira, baina, sarritan, esaera zaharrak dioen moduan, 

Urrutian intxaurrak hamalau, gerturatu, eta lau.  

Itxura horren guztiaren atzean, ikusten ez den lan handia 

dago. Gazteenek ulertu behar dute argazki edo bideo baten 

atzean lanketa itzela dagoela, eta ez dela emaitzarik onena 

lortzen lehenengotik. Ikusi dugun hori, sarritan, egindako 

argazki askoren hautapena izan da, beste argazkiek ez 

dutelako azaldu lortu nahi zutena, eta horiek ez dira 

partekatuko. Eta, nola ez, argazki bakoitza editatua dago, izan filtro soil bat 

aplikatuz, edo garapen eta lan handiagoa behar izan duten aldaketekin. Lan 

profesionala, askotan. Edizio-lan horiekin, larruazalaren kolorea alda daiteke, 

figura, hazpegiak… 

Gazteek jakin behar dute besteekin partekatu nahi diren momenturik 

ederrenak soilik erakusten direla sare sozialetan maiz, baina horrek ez du esan 

nahi igorleak bizitza perfektua duenik. Besteekin partekatu nahi dena soilik 

erakusten dela baizik.  

 

 

Denbora-galtzea 
 

Gero eta denbora gehiago ematen dugu sare sozialetan, eta albo batera uzten 

ari gara, esate baterako, ikasketak, lana edo lagunak.  

Ez du laguntzen Internetera uneoro sarbidea izateak eta mugikorra gurekin 

aldean izateak. Inguruan gertatzen ari zaigunaz jabetu behar dugu, gure 

munduan gertatzen denaz, eta ez bizi sare sozialetan gertatzen denean 

oinarrituz.  
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Ezezagunen eskaerak 
 

Sare sozialetan, jarraitzaile kopuruari erreparatzen zaio, horrek egiten baitu 

norbait ospetsu. Ondorioz, askok eta askok lagunak egiteko eskaerak onartzen 

dituzte, jakin gabe benetan nor den lagun gisa bere burua aurkeztu duen hori.  

Eskaerak modu horretan onartzen direnean, ez da jakiten zein erlazio-mota 

nahi ote duen eskaera egiten duen horrek. Izan ere, asmo gaiztoren bat izan 

dezake. 

 

 

Gorrotoa sustatzea 
 

Sare sozialek ezkutu moduko bat sortzen dute 

eta pertsona askori ezkutuan aritzeak kemena 

ematen die beren iritzia emateko, gaiaz ezer asko 

jakin gabe eta beste aldean dagoenarekiko batere 

errespeturik gabe jokatzeraino. 

Oso garrantzitsua da beste aldean dagoenarekiko 

errespetua inoiz ez galtzea eta esaten den guztia 

errespetua galdu gabe adieraztea, nahiz eta batzuetan gure sentimenduek beste 

zerbait esatera eramango gintuzketen.  

Min handia eragin daiteke, ez egindako iruzkinengatik soilik, baita iruzkin 

horren ondoren sor daitezkeenengatik ere. Pentsatu nola senti daitekeen beste 

aldean dagoena hori guztia irakurtzen duenean eta idatzitakoa guztiek irakur 

dezaketen plataforma batean dagoenean.  

 

Sare sozialekiko menpekotasuna 
 

Geroz eta pertsona gehiago dago sare sozialen menpe, eta horrek lo- 

arazoak, sedentarismoa, isolamendua, suminkortasuna edota jokabide-aldaketak 

eragin ditzake.  

Nerabeak dira talderik zaurgarriena menpekotasun hori pairatzeko garaian. 

Beraz, sare sozialak modu egokian erabiltzen eta haiekiko menpeko ez izaten 

irakatsi beharko litzaieke.  
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Komunitateak 
Interneten, askotariko komunitate-taldeak daude eskura. Baina haietako 

batzuk ez dira egokiak gazteentzat, erraz eragiten baitzaie adin horretan.  

Gero eta segurtasun-neurri handiagoak daude sare sozialetan, baina orain 

gutxira arte bazeuden kontu kaltegarriak sustatzen zituzten komunitateak 

(besteak beste anorexia, bulimia, alkohol- eta droga-kontsumoa, kolektibo jakin 

batzuekiko jarrera oldarkorrak, nork bere burua zauritzeko jarrerak, suizidioaren 

apologia edota pederastia).  

 

Erronkak (challenge ingelesez) 
Komunitateez gain, badira modan jartzen diren erronka-mota batzuk. 

Erronka horiek sare sozialetan partekatzen dira. Katean, erronka horiek 

errepikatzea eta besteengan sustatzea dute helburu. Eta horiek egin direla 

bermatzeko, berriz ere sare sozialetan zintzilikatu behar dira.  

Erronka horietako baten adibidea da Balea Urdina izenekoa. Hartan, froga 

batzuk gainditu behar ziren, eta azkenekoa suizidioa zen. Heriotza batzuen 

ondoren, erronka hori gelditzea lortu zen.  

Hot Water Challenge halako beste erronka bat da. 

Jendea eltze bete ur irakin burutik behera isurtzera 

gonbidatzen dute. Ekintza horrek, atzera bueltarik ez 

dituzten zauriak eragin dizkie hainbat pertsonari.  

Ekintza horietatik babesteko gazteak 

kontzientziatu behar dira, min egitea besterik ez 

baitute helburu.  

 

 

Identitatea ordezkatzea 
Interneten presentzia izatean eta argazkiak partekatzean, identitatea 

ordezkatzeko arriskua dago.  

Normalean, ez du ondorio larririk izaten, jarraitzaileak irabazteko edo 

ligatzeko egiten baita. Baina kontu handia izan behar da, eragin mingarria izan 

baitezake pertsona ezezagun baten iritzia beste norbaiten argazkiarekin 

aurkezteak, esaterako. 

Hori dela eta, erne ibili behar da eta salatu egin behar da kontu ezezagun 

batek ezagun baten (edota norberaren) argazkia erabiltzen baldin badu.  
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Ziberbullyinga 
Ziberjazarpena gure egunero gertatzen da. Bullyinga ez da aurrez aurrez 

soilik gertatzen den zerbait, sarean ere gerta baitaiteke, izan mezu bitartez 

(mehatxuak, irainak, zurrumurru gaiztoak asmatzea…), izan aldaketaren bat 

duten edo ez duten irudien bitartez, pertsona horretaz barre egiteko 

helburuarekin, foroetan, komunitateetan edo sare sozialetan identitatea 

ordezkatuz, pertsona horren izen ona zikintzeko… 

 

Groominga 
Groominga da pertsona heldu batek adin txikikoa engainatzea. Engainua, 

kasu honetan, arropa gutxirekin edo biluzik azaltzen diren argazkiak edo 

bideoak bidaltzea da. Eduki sexuala duten materialak bidaltzea, finean. 

Askotan, adin txikikoekin elkartzen eta aurrez aurre egoten saiatzen dira. 

 

Sextinga 
Sextinga mezu edo argazki beroak bidaltzean oinarritzen da. Normalean, 

bidaltzen duenaren onarpena dute. Izan ere, haiek beren bikotekide edo 

adiskideekin partekatu nahi izaten dute eduki-mota hori. Alta, inoiz ezin jakin 

pertsona horrek zer egingo duen bidali diogun edukiarekin (jaso, lagunei 

erakutsi, argitaratu eta abar). 

 

Sextortsioa 
Sextortsioa norbait jarrera erotikoan edo pornografikoan azaltzen den 

argazkien edo bideoen bitartez jasotako xantaia da. Geroz eta ohikoagoa da 

ziberjazarpen mota hori. Egin ahal izateko baldintza bakarra eduki konprometitu 

hori izatea da, norbaitek partekatu duelako edo mugikorra edo ordenagailua 

hackeatu diotelako eta hartatik deskargatu dutelako. 
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Istorioen garrantzia 
(Webgune honetatik moldatua: www.evirtualplus.com/storytelling-en-la-educacion/) 

 

Zer da Storytellinga? 

 

Storytellinga istorioak kontatzearen artea 

da, betiere emozioak sustatuz.  

Storytellinga erabiltzen denean, 

garrantzitsuena ez da zer informazio jasotzen 

den, nola jasotzen den baizik, eta enpatia eta 

konfiantza bilatzen da igorlearen eta 

hartzailearen artean.  

 

Teknika horrek duen potentzialtasuna 

ikusita, ikasketa-estrategia berritzaile gisa erabiltzen hasiak dira, eta hezkuntza 

eremura ere zabaltzen ari da. Zabaltze hori Lehen Hezkuntzatik harago doa 

apurka. 

 

Berez, negozio-estrategia bat zen storytellinga. Zergatik erabili hezkuntzan? 

Bada, irakasleak ohartu direlako, gamifikazioa bezala, storytellinga 

marketinetik harago erabiltzeko estrategia bat ere badela. Izan ere, erreminta 

oso eraginkorra da komunikatzeko, eta edukiak eta balioak irakasten lagundu 

dezake, interesa eta motibazioa piztuta. Batez ere, ikasgai korapilatsuenetan edo 

ikasleen (edota irakasleen) errendimendua baxuagoa edo nekezagoa den 

horietan.  

 

Ongi kontatutako istorioen bitartez, ikasgeletan eduki hezigarriak zabaltzea 

da ideia. Horrela, errazago gogoratuko dira. Ikaslea (edota irakaslea) istorio 

hauen protagonista izatea lortu behar da. 
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Irakasleek soilik erabil dezakete storytellinga ikasgelan? Ez!  

 

Guztiek konta ditzakete istorioak ikasgelan. Ideia zera da: ikasleak azalpen 

luzeekin gainkargatu ordez (hamaika powerpoint eskuetan dituztela, Interneten 

topa ditzaketen kontzeptuekin eta abarrekin), storytellinga erabiltzeko aukera 

eskaintzea ikasketa-prozesu gisa.  

Horretarako, lehen pausoa ikasleei istorio bat lantzea eskatzea da, izan 

erreala edo fikziozkoa, ikasketa-gai bati lotua.  

Sorkuntza-prozesuan zehar, ikasleek ikerketa-lan handia egin beharko dute 

hautatutako gaiaren inguruan. Izan ere, edozer modu errazean eta dibertigarrian 

kontatzeko, ondo ezagutu behar da.  

Gainera, modu kolaboratiboan lan egiteko aukera ere badago: gidoi on bat 

idazteko ideia-gakoak topatuz, istorio propioa diseinatuz, aurrez ikertutako 

guztiari zentzua emanez eta hori guztia partekatuz, irakasle eta ikasleekin 

gogoeta egiteko. Bidean, ikasketa esanguratsua garatzea da helburua.  

 

 

Storytelling hezitzaile on baten osagaiak 

 

Askotariko istorioak daude, baina espektatibak beteko dituen storytelling on 

bat sortzeko, helburu batetik abiatu behar da. Hau da: zer lortu nahi da istorio 

horrekin? Eta zer teoria eta ezagutza jasoko ditu hartzaileak? 

Helburuak argi izanda, kontatzen has daiteke.  

Hori bai, igorri nahi den eduki teorikoaz harago, storytellinga arrakastatsua 

izan dadin, eta ez dadin istorio aspergarria bilakatu, lau alderdi garrantzitsu izan 

behar ditu kontuan kontalariak:  

 

1. Istorioaren noranzkoa argi izatea.  

Storytellinga egiten hasi aurretik oso argi izan behar da istorioa nondik 

abiatzen den eta nola amaituko den.  
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2. Emozioak istorioan txertatzea.  

Erabaki zer emozioren bitartez engaiatu eta enpatizatu nahi den entzuleekin. 

Poztasuna izan daiteke, edo ardura, beharren bat, beldurra, ametsen bat…. 

Hautatzen den emozioa hautatzen dela, garrantzitsua da aterabide positiboak 

egotea. Horrela, istorioa amaitzean, arazoek soluziobidea duten asebetetze-

sentimenduarekin geratuko dira entzuleak.  

 

3. Gertakari garrantzitsuenez eta amaieraz ez ahaztea.  

Izan ere, ezagutza transmititzeaz gain, helburua testuinguru emozional 

batean arreta norbereganatzea da. Jakin-mina, kuriositatea edo suspensea 

eragingo duten istorioak prestatuko dira. Horrela, entzuleak irrikaz izango dira 

jaso bitartean, ondoren zer gertatuko.  

 

4. Pertsonaia on baten garrantzia storytellingean 

Storytellingeko istorio bakoitzak gutxienez protagonista bat behar du. 

Horren arrazoia, aurrekoari lotuz, entzuleak kontakizunean gertatuko denaz 

interesatzea da.  

Pertsonaiari zerbait gertatu behar zaio, izan zerbait positiboa edo negatiboa, 

berdin du horrek, entzuleek harekin enpatia izateko. Pertsonaia hori ardatz 

nagusia bilakatuko da. Balioak ere erakutsi behar ditu.  

Superheroia baldin bada, zaurgarritasunen bat adierazi behar du. Horrela, 

pertsonaia hori gertukoagoa izango da. Gogoratzen, esaterako, nola lortzen zen 

ikusleek Superman begiko izatea Lois Lanekin maiteminduta ikustean? Edo zer 

gertatzen zitzaien ikusleei hura kriptonitaren biktima zenean?  

Lortu behar da entzuleek pertsonaiarekin konexio emozional ahalik eta 

handiena izatea. Ardurek eta borrokek gizatiarrago bihurtu beharko lukete, 

entzuleak harekin identifikatzeko, betiere bakoitzaren esperientzietatik abiatuz, 

hala nola maitasuna, esperantza, beldurra, abentura, esfortzua edo amets bat 

lortzeko borroka eta abar.   
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Zer lortu nahi da hezkuntzan storytellinga txertatuz? 

 

Ikasleak istorioak kontatzera animatzen direnean, ondorengo hauek 

sustatzen dira:  

● Gogoeta: istorioek ikasleengan gogoeta eragitea izango dute helburu; 

haien testuingurutik gertu den esanahi pertsonal edo hurbilen bat hautatuko da.  

● Lankidetza: hainbat perspektibaren kontrastea sustatuz, storytellingeko 

esperientzia hobetzen da. Tartean, ikasleen emozioak ere erabil daitezke iritziak 

eta esperientziak trukatzeko, kreatibitatearen mesedetan.  

● Sormena: istorio batekin harremanetan egotean, ikasleak pertsonaiekin 

identifika daitezke, edo ez, eta beren ikuspegia eta perspektiba garatuko dituzte. 

Istorioarekiko posturak irudimenean, etorrian eta intuizioan zerikusia izango du, 

eta bestelako ideiak eragingo ditu istorioa garatzen den bitartean.  

● Arazoak ebaztea: ikasleek istorioen arazoak hainbat ikuspuntutatik 

aztertzen dituzte, eta horrek aukera edo bide gehiago irekitzen dizkie, 

aterabideei dagokienez. Arazo baten aurrean, ikaskideei beren iritziak azaltzeko 

eskatzen bazaie, aukera gehiago izango dira arazo horri konponbidea 

aurkitzeko.  
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Istorioen ohola 
 

Liburu honetatik moldatua: Escamilla Gonzalez, Amparo, (2014). Inteligencias 

múltiples. Graó. 

 

Istorioen ohola deritzon teknikak adimen linguistikoa lantzen du, 

kontakizunaren bitartez. Egitura fisikoa eskaintzen dio esperientzia-ardatz bati 

(animaliak, kaleak, garraiobideak… harturik, adibidez).  

Ikasleak testuinguruan jartzeko egokitu da, eta baita adimen linguistikoari 

etekin gehiago ateratzeko eta dagozkion eduki gehiago sortzeko (oholean 

dagoen elementu baten deskribapenaz, haien arteko deskribapenaz…). Horrekin 

batera, beste adimenei ere eragiten dieten edukiak sortzen dira.  

Matematika-adimenari dagozkion lan-elementuak eta berezko sinboloak 

“egokitzea” inplikatzen du (esaterako, eman dezagun istorio hau: batuketa da 

seme-alabak elkartu nahi dituen ama; biderketa, berriz, seme-alaben seme-

alabak bildu eta bildu nahi dituen amona).  

Berdin egin dezakegu zenbait koloretako gorputz geometrikoak baditugu 

oinarri gure kontakizunaren protagonista gisa. Haien ezaugarrien eta kokapenen 

deskribapena nabarmendu dezakegu, eta horrela adimen 

bisual-espazialera bideratzen ariko ginateke.  

Hori aurrera eramateko, edukien elaboraziorako 

teoriaren egitura erabiliko dugu (sintesia/analisia eta 

sintesia), eta planteamendua, korapiloa eta askaera ditu 

gorputz.  

Erreferentzia-marko jakin bat errazteko dago 

pentsatuta (parkea, gela, zelaia…). Aldi berean, irekia da, ikasle guztiek izango 

dutelako elementuak gehitzeko aukera (edo beharra).  

Marko horretan, irakasleak eta ikasleek elkarrekin asmatuko dute istorioa. 

Kontakizun bat sortzeko eskatuko zaie. Ardatza garatzean, zenbait objektu,  

pertsonaia, eta abar gehituko edo kenduko dira, betiere ardatz horren 

garapenaren arabera. Bakoitzaren ekarpenek (panpinek, eraikinek…) sormena 

sustatuko dute, eta ikasketa gauzatuko.  
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Nahiz eta hasiera batean teknika hori Haur-Hezkuntzarako eta Lehen 

Hezkuntzako lehen urteetarako egokitu, beste kurtso eta etapetara heda daiteke, 

istorioen konplexutasun maila handituz eta hainbat ikasgaitako informazioa eta 

elementuak gehituz.  

Horrela, Bigarren Hezkuntzako ikasleek ere oholak presta ditzakete, eta, 

horien bitartez, maila txikiagoko ikasleei edukiak ere aurkez diezazkiekete, 

adibidez. Modu horretan, esperientzia interesgarriak garatu ditzakete, eta 

sintesia, erabaki-hartzeak eta erlazioak landu. Zientziaren, artearen, musikaren 

edota baita istorioen inguruko istorioak ere antzezteko eta irudikatzeko 

agertokiak eraiki ditzakete, eta horrela beste adimenak sustatzen dituzten 

elementuak gehitzen joan.  

 

Istorioen oholak sustatzen dituen adimenak 

 

● Adimen linguistikoa, interpertsonala (komunikazioa, entzutea eta 

azaltzea, pertsonaien portaeraren analisia egitea), intrapertsonala (kontakizuna 

sortzeko garaian erabakiak hartzea edo besteek hartutako erabakien balorazioa 

egitea).  

Zenbait istorioren garapenean askotariko edukiak azpimarra daitezke, eta 

ondorioz, bestelako adimen batzuk ere sustatzeko aukera dago:  

● Adimen naturalista (animaliei, landareei, lurrari, atmosferari eta 

klimatologiari loturiko istorioak garatzea).  

● Adimen espaziala eta korporal-zinestesikoa (pertsonaiak espazioan 

kokatzea, kokapena aldatzeko aginduak egitea).  

● Adimen korporal-zinestesikoa (pertsonaien keinu eta mugimenduen 

imitazioa egitea, eta figuren eta eszenografiaren eraikuntza).  

● Musika-adimena (ahotsak, soinuak eta istoriorako melodia egokiak 

aurkitzea, instrumentuen istorioak eta haien identifikazioa egitea, interpretazioa 

edota imitazioak egitea). 

● Adimen logiko-matematikoa (elementu matematikoak pertsonalizatuz 

eraikitako istorioak  sortzea (zenbakiak, eragiketak, figura eta gorputz 

geometrikoak…), matematikekin hainbat egoera antzeztea, kausa-ondorio 

erlazioak bilatzea…).   
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Antzerki-modalitateak eskolan 
 

Liburu honetatik moldatua: Garzon, Nelson, (2015). Didáctica del Teatro Escolar. 

Madriguera. 

 

Antzerkian dagoen modalitate-zerrenda nahiko zabala da, baina 

garrantzitsua da aztertzea eskola-ingurunera eta haren baliabideetara gehien 

egokitu daitezkeenak. Izan ere, eskola guztiek ez dute antzerki-ekitaldirako 

egokia izan daitekeen espaziorik, eta antzezlanak hainbat lekutan eskaini 

daitezke: ikasgelan bertan, pasilloan, patio nagusian, parkean nahiz auzoko 

kalean.  

 

Eszena-antzerkia: 

Argiak eta soinu-efektuak kontrolatu daitezkeen agertokia da, oro har 

auditorium bat. Sarritan, ikusleek sarbidea ordaintzen dute funtzioa ikusteko. 

Hori da antzerki formarik klasikoena. Auditoriuma 

duten ikastetxeetan, oso irudikapen garatuak egin 

daitezke, are gehiago jantziak, argiztapena, soinua eta 

eszenografiako elementuen baliabideak ere izanez 

gero. Normalean, ikastetxe gehienetan ez dago 

halako baliabiderik. Hortaz, agertokia ikasgela bera 

izan daiteke, edo eskolako espazio irekiak (gela zabal 

bat edo patio nagusia) antola daitezke.  

 

Kale-antzerkia: 

Izenak dioen bezala, espazio publikoetan egiten da: parkeetan, plazetan, 

oinezkoentzako pasealekuetan, auzoetan eta merkatalguneetan. Zenbaitetan, 

ikusleek ere parte hartzen dute ikuskizunean. Pantomima eta txotxongilo-

antzerki modukoak aproposak dira halako ikuskizunetarako. Eskola-antzerkian 

bideragarria da halako muntaiak egitea, erraz garraiatzen direlako. Horrela, 

antzerki-jarduerak eskolaren hormak gainditzen ditu, eta gurasoek eta 

ordezkariek beren seme-alaben talentuaz gozatzeko aukera izango dute, 

ikastetxeetako aretoez harago. 
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Txotxongilo-antzerkia:  

Txotxongiloen magia antzinatik erabili izan da helduak eta gazteak 

entretenitzeko eta hezteko. Antzerkiaren modalitate honek denetariko tamaina, 

material eta teknika dituzten panpinekin lan egiteko aukera guztiak biltzen ditu. 

Txotxongiloak bere aldaerak ditu: eskularru-txotxongiloak, hagaxka-

txotxongiloak, marionetak… Material ugariz egin daitezke, baita material 

birziklagarriekin ere. Eskolan, txotxongiloak modurik errazenean egitea komeni 

da, bai prestaketaz, bai erabilpenari dagokionez ere. Umeek erabiltzeko 

modukoak izan behar dute, eta material eskuragarriak erabili behar dira haiek 

osatzeko orduan. Hezkuntzaren hastapenetan irakasteko eta ikasteko tresna 

bikaina da panpina. Haren magiarekin, ikusle txikienen arreta erakartzen du, 

baina handiak ere liluratzen ditu bere xarmaz. 

 

Pantomima: 

Gorputzaren adierazpena du oinarri, mimikaren hizkuntzaren bitartez. Mimo 

deritzo genero hori gauzatzen duen pertsonari. Mimoak uko egiten dio 

emanaldian ahozko hizkuntza erabiltzeari. Umeen mugimendu-garapenerako 

sekulako baliabidea da. Pieza errazak munta litezke haurrekin eta musikaz 

lagundurik. Haurrek zein nerabeek zinez gozatzen dute pantomima, 

makillajearen eta mozorroen atzean fantasia bizitzeko aukera zabala ematen 

dielako. 

 

Antzerki-dantza: 

Dantzaren eta antzerki metodoen batasunean oinarritzen da, eta errealitateari 

erreferentzia egiteko adierazpen modu berezia sortzen du. Oro har, ez dago 

diskurtso narratiborik, eta giza gatazkei lotutako egoera eszenikoak aurkezten 

ditu. Pentsamendu-ildo jakin batzuk identifikatzera eta haietaz hausnartzera 

bultzatzen du ikuslea. Musikak, argiztapenak, paisaiak, jantziek, ekintza 

fisikoek… ikuskizun erakargarria lortzen dute. Haur eskoletan, haurren 

abestiekin eta dantza-irakaslearen laguntzarekin antzez daiteke, antzerki-

irakaslearekin batera, eta emaitza bikainak lortzen dira haur txikiekin. Adin 

horretarako aproposa da, haurrek ez baitute testuak memorizatu beharrik, eta 

atsegina iruditzen zaie musikaz lagundutako ekintza batean parte hartzea. 

Batxilergoko neska-mutilentzat ere, antzerki-dantzak aurkezpen atseginak dira, 

emozio handiz hartzen baitituzte gustuko abestiak dramatizatzeko ekimenak. 

 



Zauri ezkutuak:  ikaslearen liburua 

 

 
91 

 

 
Itzal-antzerkia: 

Itzal txinatar izenez ere ezagutzen da. Argi-iturri baten eta beste silueta 

batzuen eta pantailaren edo hormaren artean eskuak edo irudiak tartekatuz 

lortzen da. Haietan islatzen dira eskuak edo mugitzen diren irudiak, pertsonaia 

eta irudi fantastikoak sortuz. Txotxongiloak paperezkoak, kartoizkoak edo 

larruzkoak izan litezke. Eskolan, itzal-antzerkiak eskulana, testuen garapena eta 

obren antzezpena biltzen ditu, eta haurrek asko disfrutatzen dute. Istorioak 

antzezteko eta eskolako txikiei kontatzeko modu bikaina da. 

 

Irrati-antzerkia: 

Irratian emititzen den eszenaratzea da. Osagai bisualik ez denez, 

elkarrizketan, musikan eta soinu-efektuetan oinarritzen da, entzuleari ipuina 

irudikatzen laguntzeko. Aproposak dira gazteek gidoiak idazteko, hizkuntza 

hobetzeko, beldur eszenikoa galtzeko eta irudimena garatzeko. Eskolako irrati-

antzerkia ezin hobea da tokiko kondairak eta ohiturak eskaintzeko, osasun-

kanpainak egiteko edo pertsonaia eta gertakari historikoak antzezteko. Irrati-

instalazio bat erabili ezin den kasuetan, eskolaren bozgorailuekin edo gero 

ikasgeletan igorriko diren grabazioekin inprobisa daiteke. 
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Autoestimua nola landu 

 

Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2016). El libro de las pequeñas revoluciones. 

Destino.  

 

Hamarkada batzuetatik hona, autoestimuaren garrantziaz 

dihardugu, hau da, nork bere burua onartzeaz eta baloratzeaz. 

Baina ez da beti erraza izaten, gizakiok gauzak ongi egiten ez 

ditugunean barruko ahots kritikoak behatu eta epaitzen 

baikaitu, eta horrek ahuldu egiten gaitu. Orduan, ezbeharrei 

aurre egiteko autoestimua ez bada nahiko, zerk lagun 

gaitzake geure buruarekin hobeto sentitzen? 

Ikerketek argi adierazten dute zein den bidea. Ez dugu 

geure burua hauspotu behar edo ikaragarri ongi ari garela 

esan behar, hala ez bada; nork bere burua den bezala 

onartzearekin nahikoa litzateke, gure akats eta guzti. Batez 

ere gure akatsekin. Ikerlariek autoerrukia deitzen diote: 

nork bere buruagatik errukia sentitzeko gaitasuna. 

Autoerrukirako gaitasuna dugunean, geure mugak eta 

akatsak barkatzeko ahalmena dugu. Ez gara hain gaizki sentitzen antzezlan 

batean testuaren zati bat ahazten zaigunean edo futbol-partida batean penalti bat 

huts egiten dugunean. Autoerrukiak gizakiak garela oroitzen digu eta huts egitea 

naturala dela ohartarazten. Autoestimuak berak bakarrik, ordea, ezin du horixe 

lortu, onena izatean oinarritzen baita, eta honelakoak esaten dizkigu: “galtzailea 

halakoa…”. Barneko ahots kritiko horrek, indartu ordez, aurrera jarraitzeko 

ahuldu gaitzake.  

Autoerrukiak gogorarazten digu huts egitea naturala dela. 

 

Nola garatu, orduan, ezinbesteko autoerruki osasuntsua? 

 

Erraza. Geure buruari adeitasunez hitz egitea besterik ez dugu. Teknika hori 

darabilte, esaterako, marineek entrenamendu oso gogorrak gainditu ahal izateko. 

Izan ere, badakigu geure buruari abegikortasunez hitz egiten badiogu, 

errendimendu kognitiboa, memoria eta kontzentrazioa hobetzen zaizkigula.  

Saia gaitezen. Gutxi dugu galtzeko! 
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Errespetua 

Liburu honetatik moldatua: Castanyer Mayer-Spiess, (2014). Olga. La asertividad: 

expresión de una sana autoestima. Desclee De Brouwer. 

 

Azkenaldian jira-bueltaka dugun kontzeptuetariko bat da “errespetua”. Zerk 

garamatza pertsona bat errespetatzera? Pertsona batzuenganako errespetuz 

jokatzen dugu. Errespetua naturalki irabazia dute, inork 

ez die isekarik egiten, ez diete ahotsik altxatzen. Beste 

batzuek, ordea, besteengan pizten dute iseka egin ahal 

izatearen ausardia, mespretxua. Badirudi horiek 

zapaltzeko eta makurtzeko baimena dugula. Zergatik? 

Kontsultara hamaika lagun datozkigu egunero. 

Pertsona-talde jakin batekin (lotsatiekin, traketsekin, 

gaitasun sozialik gabeekin, bakartiekin…), beti errepikatzen da jokabide-eredu 

bera: ez dira errespetatuak sentitzen. Badirudi gainerakoek ez dituztela aintzat 

hartzen, gainetik egiten dietela salto, alboratu egiten dituztela. Zergatik, baina? 

Guztiak itsusiak, baxuak, ahulak, baldarrak dira? Akats fisikoren bat dute eta 

horregatik “gutxiago” direla eman dezake? Ez, inondik inora. Are gehiago, izan 

badira errespetatzen diren pertsona itsusi, baxu, ahul eta akats fisikodunak. Eta 

baita pertsona eder, indartsu eta altuak sistematikoki alboratzen direnak ere.  

Portaera horiek guztiak garbi ikus daitezke haur-talde batean. Haurrek, 

oraindik, ez dute helduei sozialki ezartzen zaizkigun arauen berri, eta 

naturaltasunez adierazten dituzte beren emozioak eta jokabideak, hala nola 

afektibitatea. Aldi berean, ordea, bihozgabekeria ere modu oso gordinean eta 

intentsuan bizitzen eta adierazten dute. Gure haurtzaroari erreparatzen badiogu, 

konturatuko gara bazela “gelako ergela”, beti hanka sartzen zuena, gelako 

pailazoa zena. Batzuetan, pertsona hori gizena zen, edota graduazio altuko 

betaurrekoak erabiltzen zituen. Alta, ziurrenik baziren gure lagun-taldean 

pertsona gizenak eta betaurrekodunak, eta ez zuten rol hori betetzen, ez ziren 

“gelako ergelak”. Gaur egun, psikologoen kontsultak haurtzaroan rol hori bete 

zuten haurrez josita ditugu, eta heldutan pertsona normalak direla ikus 

dezakegu, beren interesekin, beldur eta estimuekin. Pertsona horiek 

inteligenteak dira eta kulturadunak, beste hainbesteren moduan, ez gehiago eta 

ez gutxiago, baina errespetu-falta bizi izan zuten, edo bizi dute, oraindik ere.  
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Erresilientzia 

 

Ikus dezagun labur tragedia baten aurrean erresilientzia geureganatzeko 

gizakiok eman ditzakegun lau pausoak:  
 

1. Onartu egoera berria. Onartzea ez da etsitzea! Egia 

behar dugu, ahal bezain argi izateko benetako egoera 

zein den.  

2. Landu porrota gainditzen jakiteko ahala. Pena edo 

akatsa mendean hartzen ahalegindu behar dugu.  

3. Landu berreskuratzeko ahala. Onera itzultzekoa.  

4. Finkatu nork bere burua gainditzeko ahala. Egon 

ikasitakoaren jakitun eta izan lorpenaren erabateko kontzientzia.  

 

Eta hona hemen zenbait aholku erresilientea izateko bidean hausnartzeko:  

 

1. Ez ibili buruari bueltaka etengabe (arazoen inguruan batik bat). 

2. Erabili adimen praktikoa. Egokitu unean-unean. 

3. Eutsi itxaropenari, eta jarri beti begirada helmuga jakin batean..  

4. Mina ez doa goizetik gauera. Pazientzia garatu.  

5. Baloratu zer duzun, eta erreparatu kontzienteki (lagunei, esate baterako). 

Zeinahi egoerari, kostatu arren, atera alde onak.   

6. Izan optimista (hasieran geure buruari itxura egin behar badiogu ere) eta 

pentsamendu negatiboak alboratu.  

7. Baloratu zer zaren. Antton Abbadiaren esaldi ederrenetarikoa aproposa da 

hemen: “izana eta ez izena”.  Bost axola zer duzun! Izan.  

8. Sustatu uneoro buruaren osasuna. Praktikatu meditazioa. Hamaika modu 

daude horretarako. Aurkitu zeurea.  

9. Egin sarri ariketa fisikoa, eta zaindu elikadura eta loa; Tom Rath  idazlearen 

Eat, Move, Sleep liburua egokia izan daiteke horretaz oinarrizko 

informazioa lortzeko.  

10. Mugitu eta egin, egin etengabe. Betiere eta batik bat betetzen zaituena.  
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Tximeletaren zirkua, bideo bikaina erresilientzia 

gelan lantzeko 

 

Bideoa. Butterfly circus (tximeletaren zirkua)   (Youtubeko bideoa) 

Tximeletaren zirkua laburmetraia bikaina da erresilientzia gelan lantzeko. Hona 

hemen zerrendaturik bideoa ikusita landu daitezkeen une zirraragarriak eta 

hezitzaileak (Santiago Moll-en blogetik moldatua):  

 

1. “Aurrera egin eta ikusi, beti”. Bazterrekoen lekua da hasierako zirkua. 

Besteek (“normalek”) hala ikusten dituzte, bazterrekoen modura, eta 

haiek ere bai beren burua.  

2. “Zoragarria zara” (Méndez jaunak esana). Will-ek ez dio sinesten eta tu 

egiten dio aurpegira. “Agian gehiegi hurbildu naiz”, erantzuten dio 

Méndez-ek.  

3. “Zatoz sutondora apur bat berotzera, txiki”. Goxoki eskatzen diote Will-

i, sekula ez gutxietsiz. Baina adi, dena ez baita hain “goxoa” izango.  

Tximeletaren zirkua 

https://www.youtube.com/watch?v=p98KAEif3bI
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4. “Non daude zure besoak eta hankak?”. Umeak horixe galdetzen dio Will-

i. Errugabe egiten du, baina min egiten dio. Amak errieta egiten dio 

umeari. Integrazioaren zaila aipatu liteke hemen.  

5. “Nahi duzuna egin dezakezu”. Aita batek semeari esaten dio, munduko 

gizonik indartsuaren aurrean. Aukera egin dezakeela adierazten dio aitak. 

Umearen poza versus Will-en etsipena.  

6. “Ez utzi ikusteari errautsetatik etor daitekeen edertasuna”. Errautsetatik 

hazten gara. Mitoetan, heroia askotan hiltzen da, sutan, eta haren 

errautsak Fenix hegaztiaren moduan jaiotzen dira berriro. Errautsetan 

potentzial handia dago. Hori da tximeletaren zirkuaren mezu nagusia.  

7. “Zenbat eta handiagoa borroka, handiagoa garaipena”. Will guztiz jota 

denean, hori botatzen dio Méndez-ek. Askok baino esfortzu handiagoa 

egin beharko du. Autoestimua landu beharko du. Eta erresilientzia. 

Borroka, iraupena eta garaipena. Baina Will-ek berak topatu behar du 

bere baitan. Besteen laguntzarekin, baina berak egin behar du lanik 

handiena.  

8. “Ez duzu ezagutuko ateratzen denean”. Ama batek esaten dio semeari, 

harra potetik atera eta tximeleta bihurtuko den uneaz. Harra Will da. 

Transformazio horixe egin behar du, harra izatetik tximeleta bihurtzera.  

9. “Igeri egin dezaket!”. Will-ek oihukatzen du, arriskatu ondoren, (bere 

kabuz) igeri egin dezakeela oharturik.  

10. “Eskerrik asko!”. Isilean, ama batek eskertzen dio amaieran Will-i, 

eredua delako bere seme elbarriarentzat.  

Erreparatu bideoaren isiluneei. Baztertuak eta “munstroak” ditugu nonahi, 

baina harrak izan daitezke, tximeleta izateko bidean. Hori litzateke bideoaren 

mezu bikaina, eta irakasleak etengabe gogoratu beharrekoa: irakaslea eredu da 

ikasleentzat. Eta horrela jokatu behar du, gazteek harra izatetik tximeleta 

izateko bideari heldu diezaioten.  
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Erresilientziaz 

 

Liburu honetatik moldatua: Cyrulnik Boris, (2001). Les Vilains Petits Canards. Odile Jacob.  

 

Ahate itsusia bere familiak eta ezagunek alboratu zuten. Alboratua izateaz 

gain, irainak eta tratu txarrak ere jaso zituen. Hainbesterainokoa zuen 

nahigabea, bere bizitzaz beste egitea ere pentsatu baitzuen. Hala ere, trantsizio 

minbera baten ondoren, izaki eder baten gisa ikusten du bere burua, eta talde 

baten partaide. Eta halako batean iraganeko estualdi guztiak ahazten ditu.  

Boris Cyrulnik neurologoak, psikiatrak eta 

psikoanalistak idatzi zuen Ahatetxo itsusiak liburua. Bere 

larruan pairatu zuen naziek eragindako holokaustoaren  

gordintasuna. Gizakiak etengabe gainditzeko duen ahalmena 

edo gaitasuna da ipuinak jasotzen duena, dena delakoa 

izanda ere gertaturikoa, hala nola jasandako bidegabekeria 

guztiak, zorigaiztoko haurtzaroa edo familiaren gutxiespen 

bortitza. Haurtzaro zorigaiztoko batek ez du bizitza mugatzen. 

 

Askotarikoak dira haur batengan eragin ditzaketen egoerak, gurasoekin 

erlazionatzeko duen modutik hasi eta indarkeriaz beteriko hamaika 

egoerataraino. Baina uste orokorretik harago, bizipen horiek ez dira nahikoak 

ziurtatzeko heldutan haur hori ezinbestean biolentoa edo disfuntzionala izango 

dela, edo mendeku bila ibiliko denik ere. 

Psikologia positiboak egoera horiek bideratzen laguntzen du, eta trauma-

egoerak eta haiek sortutako garapen emozionala gainditzen laguntzen. Sarri 

askotan pentsatu izan dugu jasotakoa bueltan errepikatuko dugula, baina Boris 

Cyrulnik egilearentzat, asko dira “iluntasunetik argira” iragaten direnak eta 

bestelako bizitza bat sortzea lortzen dutenak, erresilientziari esker.  
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Nola sendotu gure erresilientzia-gaitasuna? 

 

Erresilientzia garatzeko modurik eraginkorrena ohitura eta jarrera batzuk 

hartzea litzateke. Horretaz gain, egoki litzake zenbait arau jarraituko bagenitu:  

 

● Maila emozionalean sentitzen ari garena identifikatu. 

● Identifikatu gure gorputzak zer adierazi nahi duen somatizatzen 

duenean.  

● Geure buruari galdetu zer egingo genukeen momentu horretan 

horrela sentituko ez bagina, eta saiatu aurrera eramaten.  

● Zentzuz bete aurrera eramandako ekintza oro.  

● Epe luzera gure bizitza aldatzeko lan egin, eta ez momentuko gure 

ondoeza ezabatzeko.  

● Gauzei erantzuteko dugun modu automatikoari erreparatu.  

● Ondoezari aurre egiteko ordezko estrategiak aintzat izango dituen 

zerrenda bat egin.  

● Erabaki zenbatek balio duten ondoeza deusezteko eta zenbatek 

balio duten merezi duen bizitza eraikitzeko.  

● Modu kontzientean erabakiak hartzen hasi. Batez ere, oldarki 

hartzen ditugun erabaki horiek. 

● Geure buruari huts egiteko baimena eman. Ezinegona onartzea 

ikasgairik indartsuena da eta tolerantzia areagotzen du. Pertsona 

askeagoak egiten gaitu horrek.  
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Asertibitatea 

(Santiago Moll-en artikuluetatik moldatua) 

 

Asertibitatea oldarkeriaren eta pasibotasunaren arteko oreka topatzean datza. 

Asertibitateak zoriontasuna topatzen laguntzen digu. Izan ere, asertiboa den 

pertsonak bere ideiak garatzeko ez du erabiltzen oldarkortasun fisikorik edo 

hitzezkorik, eta ez die besteei bere iritzia inposatzen, berariaz behintzat. 

Asertiboa den pertsona batek zoriontsu izateko aukera gehiago ditu, bere ideiak 

defendatzean indartuta ateratzen baita haren autoestimua. Heldutasuna, 

irmotasuna eta segurtasuna adierazten dituen ezaugarria da asertibitatea. Baina 

nola bereganatzen da? Nola garatu asertibitatea klasean, guztion autoestimua 

hobetu dadin? 

 

 

Hona klasean asertibitatea lantzeko hamar aholku: 

 

 

1. EZ. Ezetz esaten ikasi behar da. Zenbait egoeratan, ikasleei edota lagunei 

ezetz esaten erakutsi behar zaie, edo ekintza baten aurrean ezezkoa eman behar 

dela iritzi badiote, horri eusten lagundu behar zaie. Edozer pertsonarentzat, 

ezetz esaten jakitea oso garrantzitsua da bizitza osoan zehar, eta, jakina, klasean 

zer esanik ez. Izan ere, norbera indarberrituta ateratzen da, eta segurtasuna eta 

konfiantza areagotzen ditu.  

 

 

 

2. NI. Asertibitatea duen pertsonak konfiantza handia du bere buruarengan, 

eta gai da bere adierazpenak lehenengo pertsona singularrean egiteko. 

Erreparatu hurrengo bi esaldi hauei (edukia bera da, baina oso bestela daude 

formulatuta): 

 

a. Lan hau oso astuna da. 

b. Oso nekatuta nago. Une batez deskantsatzeko beharra dut (lehenengo  

pertsonan dagoen esaldi asertiboa da).  
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3. LABURTASUNA. Laburtasuna esatean adierazi nahi da, iritzi edo jarrera 

bat adierazteko orduan, zehaztasunez egiteko. Asertiboa den pertsona, 

normalean, zuzena eta laburra da. Ez du jira-bueltaka ibili beharrik pentsatzen 

edo sentitzen duena esateko. Asertiboa den pertsona ez da justifikatzen; 

pentsatzen edo egiten duena jakinarazten du, betiere errespetuz eta neurrian. 

Hona hemen esaldi bat modu asertiboan hasteko adibide batzuk:  

 

a. “X” sentitzen naiz… 

b. Ulertzen dut zuk…, baina nik… 

c. Nik uste dut…, irizten dut…, pentsatzen dut… 

d. “X” gustatuko litzaidake… 

e. “X” nahi dut… 

 

 

 

4. TONUA. Asertibitatea erakusteko garaian, oso garrantzitsua da ahots-

tonua zaintzea. Sinesgarria eta irmoa izan behar du, baina ez oldarkorra. Hau da, 

saihestu egin behar dira iseka, probokazioa, mespretxua edo iraina iradokitzen 

dituzten ahots-tonuak.  

 

 

 

5. ERREPIKAPENA. Nork bere burua berrestea ez da beti erraza izaten, eta 

ez da beti lehenengoan lortzen. Pertsona asertiboak, behin eta berriz, ekin eta 

ekin, errepikatzen du pentsatzen duen hori. Errepikapen hori, ordea, pazientzian 

oinarritzen da, errespetuan, eta liskarrak eta haserrealdiak saihestea ditu 

helburu.  

 

 

 

6. GORPUTZ-HIZKUNTZA. Asertiboak diren pertsonek gorputz-hizkuntza 

erabiltzen dute beren iritziak berresteko. Asertibitatea duten pertsonen gorputz-

hizkuntzako zenbait baliabide hauek dira:  

 

a. Aurpegira begiratzen dute.  

b. Besoen eta eskuen jarrera lasaia mantentzen dute.   

c. Beste pertsonak hitz egiten duenean, buruarekin baieztatzen dute 

(entzumen enpatikoa erabiltzen dute). 
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7. SENTIMENDUAK. Zalantzarik gabe, erronka handienetariko bat da nork 

bere sentimenduak egoki adieraztea. Asertibitatea ideiak adierazi ahal izatea da; 

are gehiago, emozioak adieraztea. Sentimenduak positiboak edo negatiboak izan 

daitezke:  

 

 Sentimendu positiboak: “Asko gustatzen zait zure kamiseta”, “Asko 

maite zaitut”, “Gustuko dut begiratzen didazun modua”.  

 Sentimendu negatiboak: “Beldurtuta nago”, “Nire lagunagatik 

arduratuta nago”.  

 

 

 

8. HUTSEGITEAK. Pertsona asertiboek beren akatsetatik ikasten dute. 

Pertsona asertiboak ez dira hutsegitearen beldur, badakitelako esaten eta 

sentitzen dutena adieraztearen ondorioa dela hutsegitea.  

 

 

 

9. BARKAMENA ESKATZEA. Pertsona asertiboak ez du esaten edo 

sentitzen duenagatik barkamenik eskatzen. Eskatzen jakitea da kontua, gauzak 

eskatzean edukazioz egitea. Behin esandakoak esanda, itxaron egin behar da, 

bestearen erantzunaren zain egon, eta ez aurreratu barkamen-eske batekin. Izan 

ere, edozer argudio bertan behera gelditzen baita orduan.  

 

 

      10. TESTUINGURUA. Bizitzan oinarrizkoa da nork bere borrokak 

aukeratzen jakitea, hau da, batzuetan asertibitateak ez du balio egoera edo 

testuinguru jakin batzuetan. Horrek esan nahi du nahiz eta pertsona asertiboa 

izan, zenbait testuingurutan beste modu batean jokatzeko gaitasuna izan behar 

dela. 
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Bakardadeaz eta geure tribua aurkitzeaz 

 

Liburu honetatik moldatua: Robinson, Ken (2013). Find yout element. Penguin. 

 

 Zarata eta distrazio ugariko garaian bizi gara. Mundua 

geroz eta iskanbilatsuagoa zaigu. Teknologia digitalek 

gure bizitzan, lanean eta pentsatzeko moduan duten 

eraginari gainjartzea oso zaila bihurtu da. Horien guztien 

onura sekulakoa da, baina badira desabantailak ere. 

Horietariko bat informazio-uholdea kudeatzea da, izan 

telebistatik edo ordenagailutik datorrena, izan tabletetatik edota smartphone-

etatik datorrena. 2010ean, Eric Schmidt Google-ko zuzendari exekutiboak 

kalkulatu zuenez, bi egunez behin, zibilizazioaren jaiotzetik 2003ra arte 

pilaturiko adina informazio sortzen dugu.  

Nahiz eta teknologiak dituen onura guztiak aintzat hartu, guztiek kanpo-

mundura garamatzate, eta gure barne-mundutik urruntzen gaituzte. Bestetik, 

erantzun azkarrak bideratu ditzakete, konpromiso sakonaren edo pentsamendu 

kritikoaren kaltetan.  

Kanpo-munduan dugun rolari bertako zarataren bolumena gehitzen 

diogunean, oso erraza zaigu benetako identitatea galtzea. Geure “elementua” 

aurkitzeko, perspektiba berreskuratu behar dugu. Bakarrik egoteko tartea eta 

espazioa topatzea da hori lortzeko bide bat. Horrela jakingo dugu nor garen 

benetan, inork ez digunean ezer eskatzen eta zaratarik ez dagoenean. 

Metodoetako bat meditazioa da.  

 

Nork bere tribua aurkitu behar du 

 

Izaki organikoak gara, eta beste izaki bizidunen dinamikak gure egin 

ditzakegu. Esaterako, landare-mota ugari, elkarrekin egonda, hobeto hazten dira. 

Lorezaintzan, fenomeno hori labore-elkartze gisa ezagutzen da. Flower and 

Garden aldizkarian argitaratutako artikulu batean, Jeffrey S. Minnich-ek honela 

dio: “Landareak, gizakiak bezala, modu askotara erlazionatzen dira. Batzuetan, 
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bi landare ezin hobeto moldatzen dira elkarren alboan izanik. Beste batzuetan, 

berriz, auzo diren bi landare ez dira ongi moldatzen”.  

Modu bertsuan, tribuko partaideek, nahiz eta elkarrengandik oso 

bestelakoak izan, elkarri loratzen laguntzen diote. Gure interes eta pasioen 

berrespen ikaragarria da gure tribu propioa topatzea. Egiten ari garenaren 

gaineko konpromisoa indartzen du, eta bakardade-sentimendua arindu dezake. 

Izan ere, askotan, horrela sentitzen gara konexiorik ez dagoenean. Behar ez den 

tribuan bagaude, usteltzen has gintezke, eta geure izerdia zurrupatzen dutela 

senti dezakegu. 

“Gurera egokitzen den tribua” zein den probatzeak, edo horretan saiatzeak, 

benetan eramango gaitu deskubritzera mundu horretan denbora luzean irauteko 

gaitasuna dugun edo ez. Gure pasioa konpartitzen duen lagun-talde batekin 

denbora luzea igarotzen hasten garenean, horrek suhartsuagoak izatera 

eramango gaitu, edo alderantziz? Agian, helburuari lotuta dagoen zama bat 

topatuko dugu, espero ez genuena, eta erabat deseroso sentiarazten gaituena. Eta 

alderantziz, agian aukera berriak irekiko zaizkigu, aurrez sumatzen ez 

genituenak, eta pasio handiagoz nahi izango dugu mundu horretako partaide 

izatea. Gure tribua aurkitzeak eta bertako parte izateak eraman gaitzake, bada, 

gure “elementuaren” inguruan argia topatzera. 
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Malkoak fisiologikoki 

Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2016). El libro de las pequeñas revoluciones. 

Destino. 

 

Negar egitearen lasaitua 

 

Malkoak ur gazia dira, itsasoa bezala. Begiak hezetzen 

dituzte, partikula narritagarriak garbitzen, estres 

hormonak murrizten, eta mikrobio patogenoen aurka 

borrokatzen diren antigorputzak dituzte. Negar egin eta 

gero, arnasketa lasaitu egiten da, eta bihotzeko taupadak 

moteltzen. Azkenean, malkoek egoera biologiko eta 

emozional lasaiagoa eta patxadatsuagoa izaten laguntzen 

dute. Hobeto sentiarazten gaituzte.  

Hamabi urte izan arte, neska-mutilek antzeko maiztasunez egiten dute negar. 

Ondoren, arrazoi kulturalak tarteko, gizonezkoek zazpi aldiz egiten dute negar 

urtean zehar, eta emakumeek, aldiz, berrogeita zazpi. Horren ondorio zuzen bat 

da, malkoei eustearekin bat, emozioei ere eusten zaiela. Henry Maudsley 

psikiatra britainiarrak zera dio: “Malkoen bitartez adierazten ez dugun minak 

gorputzeko beste organo batzuk ipintzen ditu negarrez”.  

Ondorioz, esan dezakegu une jakin batzuetan negar egitea positiboa dela. 

Beraz, ikas dezagun berriz ere negar egiten.  
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Barreterapia 

(www.risoterapia.es eta www.webconsultas.com webguneetatik moldatua) 

 

Barre egitea osasuntsua da. Sigmund Freud-ek organismoari energia 

negatiboz husteko gaitasuna egotzi zien barre-algarei. Zientifikoki ere frogatu 

da: garun-kortexak inpultsu elektrikoak askatzen ditu, barre-algaraka hasi eta 

segundo batera.  

Haurtxoak lau hilabeterekin hasten dira barrez. Barre egiten dugunean, 

garunak endorfinak jariatzeko agindua jaulkitzen du. Morfinaren antzeko 

ezaugarriak dituen substantzia da endorfina. Mina arintzen du, eta depresioa eta 

bizi-tonuaren arteko oreka ziurtatzen du.  

Hazten goazen heinean, heldutasuna irabazten dugu, 

baina, ordainean, barreak ematen digun naturaltasuna 

galtzen dugu, eta gauzen alde positiboa edo komikoa 

ikusteko gaitasuna ere. Horregatik gogoratu behar 

genuke tarteka barre nola egin. Horretarako sortu zen 

barreterapia.  
 

Barrearen ondorio onuragarriak: 
 

1. Logura ematen du. Hasteko, barrea ezin hobea da lotarako. Barre-algarek 

loezintasuna murrizten laguntzen dutela frogatu da. Beraz, orduak egonez 

gero lo hartu ezinda, ohean bueltaka alde batetik bestera, ez pentsatu bi 

aldiz: egin barre batzuk.  

2. Infartu bat izateko arriskua murrizten du. Barre egitean, diafragmak 

espasmu batzuk sortzen ditu, eta horrek birikak eta bihotzak indartzen 

laguntzen du, eta infartuak izateko aukerak gutxitzen.  

3. Sudurra, belarria eta begiak garbitzen ditu. Kongestioaren ondorioz, 

arnasa hartzeko arazoak izanez gero, sudurrean diren mukosak askatzen 

laguntzen dute irribarrearen dardarek. Belarriak ere garbitzen ditu. Beste 

alde batetik, pertsona batzuek, barre egitean, negar egiteko joera handia 

dute. Malko horiek begiak garbitzen dituzte.  

4. Immunitate-sistema indartzen du. Etengabe barreka dauden pertsonek 

gaixotzeko erraztasun gutxiago dute.  
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5. Odol-presioa erregulatzen du. Hori gertatzen da arteriak garbitzen 

laguntzen duelako. 

6. Digestioa errazten du. Barre egitean, muskulu abdominalak lantzen dira. 

Fisikoki onuragarria da, baina batez ere digestio ona egiten laguntzen du.  

7. Azala gaztetzen du. Barrearen mito handienetarikoa ximurrak sortzen 

dituela da, eta justu kontrakoa eragiten du. Aurpegiko muskuluak lantzen 

dituenez, azala biziberritzen du.  

8. Arnasa hartzen laguntzen du. Barre egiten dugunean, gure biriketan ohiko 

aire-bolumenaren bikoitza sartzen da: 12 litro, ohiko 6 litroren ordez. 

Horregatik, barre egitea birikak trebatzeko aparta da, eta horiek duten 

ahalmena handitzen da.  

9. Tentsioa askatzen du, bai maila mentalean, bai fisikoan. Barrearen 

ariketarekin bizkarreko muskuluak eta zerbikalak luzatu egiten dira. 

Bertan pilatzen dira tentsio muskular gehienak, eta barreak horiek 

luzatzen laguntzen du.  

10.  Barre egitean, gure gorputzeko 400 muskulu inguru mugitzen ditugu. 

Ikertzaileek diotenez, 100 aldiz barre egitea 10 minutuz ariketa 

aerobikoak egitea bezala da.  

11.  Lotsari aurre egiten laguntzen du. Beren ideiak eta iritziak ematea 

kostatzen zaien pertsonentzat onura handia da barre egitea. Adierazten 

laguntzen die.  

12.  Irudimena bultzatzen du. Garunean, sormena kokatzen den leku berean 

dago barrea, eta horregatik sormena areagotzen laguntzen du, eta 

irudimena.  

13.  Lanean barre egiteak pertsona gisa garatzen laguntzen du, eta gauden 

postuan garrantzitsu sentiarazten gaitu. Emankorrak izango gara lanean, 

eta hura hobeto burutuko dugu.  

14.  Ezagutzen den estres-murriztailerik hoberena da. Arduratuta gaudenean, 

arazoak ahazten laguntzen digu, barrez gauden unean bederen. 

Zorigaitzen bat jasaten ari diren pertsonei barre egitea gomendatzen zaie 

depresioa saihesteko.  

15.  Bukatzeko, hasieran aipatutakoa nabarmendu nahi da berriro ere: mina 

arintzen laguntzen du, endorfinak jaulkitzen direlako eta energia txarrak 

urruntzen dituelako. 
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Zer da barreterapia? 

 

Gauzei alderdi positibotik erreparatzeko modu bat da barreterapia, bizitzari 

eta lanari errendimendu handiagoa ateratzeko. Gainera, konturatu gabe ere, 

osasun ona mantentzen laguntzen du barreak, emozio atseginetan oinarritzen 

baita.  

Orain 4.000 urte, Antzinako Inperio Txinatarrean, baziren barrearen tenplu 

berezi batzuk: jendea barre egiteko elkartzen zen haietan, osasun arloan oreka 

topatzeko asmoz.  

Tribu-motako antzinako kulturetan, bazen “pailazo-

mediku” deituriko figura, sorginez jantzita eta apainduta 

ibiltzen zena. Zauritutako gerlariei, barrean oinarritutako 

terapiak egiten zizkien sendatzeko.  

 

Gaur egunera etorrita, barreterapia-tailerrak parte-

hartzaileak dira. Guztiok ezkutuan dugun barruko haurraren irribarrea ateratzea 

dute helburu, jolasaren, dantzaren, musikaren eta abarren bitartez. 

 

Tailer horien metodologia, gehienetan, honelakoa izaten da:  

 

● Luzaketak: horien bitartez gorputza desblokeatzen da eta tentsioak 

askatzen dira. 

● Komunikazioa: parte-hartzaileen konplizitatezko giro ona sortzeko. 

● Jolasak: haurtzarora bueltatzeko modu bat dira. 

 

Barreterapia, beraz, haur garenetik barnean dugun irribarrea azaleratzeko 

teknika da.  
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Bizitzaren lerroa  

(zeure burua ezagutzeko teknika) 

 

Testu honetatik moldatua: Márquez Arrico, Julia, (2018). La línea de la vida, una técnica 

para conocerte mejor. Hemendik.  

 

Psikologian, prozesu terapeutikoaren barruan, hamaika teknika eta erreminta 

erabiltzen dira. Horietako bat, autoezagutzan sakontzeko eta nork bere burua 

hobeto ulertzeko, bizitzaren lerroa teknika da. Perspektiba humanista eta 

sistemikoa du. Hala ere, psikologo askok eta askok erabiltzen dute. Izan ere, 

pazientearen inguruko informazio andana eskaintzen du.  

Pertsona bakoitzak bere historia du. Gizakiak kontakizun ere bagara, gure 

bizitzan gertatu zaigunarena. Gure historiari ordena ematen jakitea eta zentzua 

ematea oinarrizkoa da pertsona gisa hazteko, geure buruarengan konfiantza 

izateko eta garen bezala, konplexurik gabe, onartzeko.   

Horri loturik, idatzi honen helburua bizitzaren lerroaren teknika azaltzea da 

eta, aldi berean, hori noiz erabil daitekeen adieraztea.   

 

Nola egiten du lan bizitzaren lerroaren teknikak? 

 

Teknika horren ardatza analisia eta 

gogoeta dira, baina teknika hori 

“jarraitzeagatik” ez du esan nahi emaitza ona 

izango denik. Emaitzak lortzeko, analisi- eta 

gogoeta-esfortzu handia egin behar da. 

Horrela, lehenengo eta behin, geure 

bizitzaren lerroaren zati bat (edo osoa) 

aztertzen badugu, hari lotutako zenbait 

emozio kudeatzeko eta bideratzeko aukera 

izango dugu. Emozio horietako askorekin bizi gara, eta modu kontzientean 

kudeatu ez ditugunak ere aintzat hartzen dira.  

https://lamenteesmaravillosa.com/la-linea-de-la-vida-una-tecnica-para-conocerte-mejor/
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Lerroa prestatu denean, hura osatzen duten elementu bakoitzaren esanahian 

sakondu behar da. Bizitzaren lerroaren teknikak analisi erreflexiboa du oinarri, 

eta honelako galderen bitartez lantzen da:  

 

- Zer aldatu da nigan bizipen horren ondoren?  

- Zer galdu eta irabazi nuen momentu hartan?  

- Bizipen hori gaindituta dago?  

 

Horrela, bizipenak modu osasuntsuan eta ongi egokituz lantzen dira, eta 

geure burua hobeto ezagutzen eta ulertzen dugu. Izan ere, gure iragana orainari 

lotzeko gaitasuna dugu modu eraikitzailean.  

 

 

Noiz erabili teknika hau? 

 

Bizitzaren lerroaren teknika ia edozein unetan 

erabil daiteke. Hori bai, hobe da prozesu 

terapeutiko baten hasieran erabiltzea, edo 

nahasialdi bat ixteko. Bestetik, bizitzaren lerroaren 

teknika oso baliagarria da geure burua hobeto 

ezagutu nahi badugu. Izan ere, aurrez bizitako 

guztia ulertuz gero, ulertuko dugu zergatik 

jokatzen dugun jokatzen dugun moduan eta 

zergatik sentitzen dugun sentitzen dugun moduan. 

 

Ez litzateke egokia bizipen mingarriak eta 

traumatikoak bizi berritan bizitzaren lerroaren 

teknika erabiltzea. Arizonako Unibertsitateak 

egindako ikerketa baten arabera, dolu-epe batean 

(edo galera baten aurrean) gaudenean, depresioak 

izan daitezke. Hau da, galera edo trauma bat 

bizitzen ari garen epealdian, teknika hau ez da gomendagarria, gure egoera 

animikoak analisiari tankera negatiboa erants diezaiokeelako. 
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Nola garatu teknika hau: pausoak 

 

Aurrez azaldu bezala, teknika hau garatzeko bi lan-fase aurreikusi behar 

dira: bizitzaren lerroaren egikaritzea eta analisi kritikoaren eta erreflexiboaren 

fasea.  

Lehenengorako, papera eta arkatza besterik ez da behar. Lerro zuzen bat 

marraztuko dugu, eta bertan, ordena kronologikoan, ondorengo puntu hauek 

zehaztuko ditugu:  

 

1. Gure bizi-gertakariak definitu eta seinalatu. Esaterako: jaiotza, anai-

arreben jaiotza, lehengusuak, seme-alabak, maite ditugun pertsonen heriotza, 

bikote-bizitza, ezkontza… Zati horretarako, kolore urdina erabil dezakegu.  

 

2. Gure bizitzako gertakari esanguratsuak edo bizitzako une 

garrantzitsuak seinalatu, aldaketa ekarri izan dutenak. Adibidez, etxebizitza-

aldaketa, ikasketen hasiera edo bukaera, asko desiratutako bidaia bat… Guk 

zehaztuko dugu benetan garrantzitsua zer den. Gertakari horiek  marrazteko, 

kolore berdea erabil dezakegu.  

 

3. Behin hona iritsitakoan, garrantzitsua da bizitza-lerroan izan diren 

inflexio-puntuak markatzea. Momentu horiek krisi-egoeren aurrekari izaten 

direla ulertzen dugu. Hala ere, zuzen landu beharrekoak dira. Momentu horiek 

gorriz irudika ditzakegu. Batez ere indartsuago bilakatu gaituzten horiek 

markatuko ditugu.  

 

4. Azkenik, etenaldi-bizipenak markatu behar ditugu. Hau da, erabateko 

aldaketak izan ditugun momentuak seinalatu behar ditugu. Haustura-uneak 

bezala bizi ditugu, gure egunerokotasunarekin eteten dugu, lantzeko zailak dira 

edota traumatikoak. Bizipen horietarako kolore beltza erabili dezakegu, edo 

bestelako kolore ilunen bat, kontrastea lortzeko aurrez erabilitako guztiekin.  

 

Bizitzaren lerroa eraikitakoan, analisi-momentua dator.  
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Lerroan azpimarratu ditugun bizipen guztien inguruan gogoeta egin beharko 

dugu, horiek geure bizitzan izan duten inpaktuaren inguruan, hain zuzen. 

Garrantzitsua da lerroan markatuta ikusten dugunaz harago joatea, eta 

ondorioen inguruan sakontzea.  

Gogoratu: geure burua ezagutzea beharrezkoa da muga pertsonalak 

garatzeko eta gainditzeko.  
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Viktor Frankl-en logoterapia 

 

V. Frankl-en arabera, bere bizitzari zentzu bat aurkitzeko beharra du 

gizakiak.  

Logoterapia aztertzean, ezinbestean, V. Frankl-en bizitza eta bizipenak 

ezagutu behar ditugu. Izan ere, nekez ulertu baitaiteke hark sorturiko korronte 

psikologikoa haren historia pertsonala ezagutu gabe.  

 

“Nire bizitzaren zentzua topatu dut besteei beren 

bizitzena topatzen lagundu diedan bitartean”.  

(Viktor Frankl) 

 

Viktor Emil Frankl lau kontzentrazio-eremutan egon 

zen, Auschwitz-ekoa barne. Txiki-txikitatik, medikuntzaren 

inguruko interesa adierazi zuen, bai eta naturaren zientzien 

ingurukoa ere, baina haien posizio erredukzionisten aurrean 

oso kritikoa zen.  

Bokazioa goiz iritsi zitzaion, eta Holokaustoa abiatu aurretik hasi zen 

Viktor-en ikerketa. Holokaustoa gertatzen zen bitartean, bere libururik 

ezagunena idazteko bizipena izan zuen: Gizakia zentzuaren bila. Frankl-ek 

sinesten zuen giza izaerak eragiten zuela gizakia paregabea izatea. Gizakiaren 

giza izaera eta bizitza “ezerezean” uztea (garaiko filosofo eta psikiatra ugarik 

egiten zuten moduan) psikiatrarentzat ez zen bizi-ikuspegi egokiena. 

Tentsio fisiko eta psikiko ikaragarrienetan ere, gizakiak askatasun 

espirituala eta independentzia mentala izan dezake, txikia bada ere.   

19 urte zituenerako garatu zituen bere bi ideiarik oinarrizkoenak.  

Lehenik, bizitzaren zentzuaz geure buruari egiten diogun galderari erantzun 

behar diogula; izan ere, gure existentziaren erantzule gara.  

Bigarrenik, azken zentzua gure ulermen-gaitasunaz harago dagoela, eta hala 

behar duela. Haren bila gabiltzan bitartean, fedez jarraitu behar diogu.  

Kontzentrazio-eremuetan izandako esperientziei erreparatuta, Frankl-ek 

ikusi zuen gizakiak gaitasuna duela bizitzako edozein egoerari zentzua 

topatzeko, nahiz eta momentu edo une horiek mingarriak edo zentzugabeak 

izan.  
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Gizakia zentzuaren bila 

 

Gizakia zentzuaren bila lanean, V. Frankl-ek lau kontzentrazio-eremutan 

izandako bizipenez hitz egiten du (Türkhein-en, Kaufering-en, Theresienstad-en 

eta Auschwitz-en). Presoek bizi izandako tratu txarrak deskribatzen ditu, baina 

baita gizakiaren giza espirituaren edertasuna ere. Finean, liburuak izugarrikeriak 

nola gainditu lantzen du, eta egoerarik lazgarrienetan ere zentzua topa 

daitekeela baieztatzen du.  

V. Frankl 1997ko irailaren 2an hil zen, 92 urte zituela eta gizakiari ondare 

ikaragarria utzita. Bere bizitzaren eta lanaren bitartez, Frankl-ek gogorarazten 

digu une gogorrenak gainditzeko beti topatu daitekeela zentzua, eta hori landu 

beharra dagoela. Egiten dugun edozer gauza, txiki-txikia bada ere, oso baliotsua 

da hari hori ez eteteko.  

Gizakiari denetarik atzeman dakioke, gauza bat izan ezik: bere bidea 

hautatzeko askatasuna (askotariko egoeren aurrean aukeratzeko jarrera 

pertsonala).  

 

Logoterapia 

 

Sufrimendua eragiten duten giza arazoak gainditzeko metodoa da.  

Egoera zailei eta mina eragiten dutenei zentzua aurkitzen laguntzen du. 

Modu horretan, halako egoerak bizi izan dituzten pertsonentzat, mina aukera 

bilakatzen da pertsona gisa hazteko eta garatzeko. Bizipenak eta balioak oinarri 

dituen metodo horrek bizitzako egoera guztiei zentzua topatzen laguntzen digu. 

Eta horrela, bizitza zoriontsuago bat bizitzeko bidea egiten da.  

Logoterapian, logos hitzak “zentzuari”, “esanahiari” egiten dio erreferentzia. 

Gizakia, halabeharrez, hori topatzen saiatzen da. Horrenbestez, zentzuaren edo 

esanahiaren bitartez egiten den terapia da logoterapia.  
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Meditazioaren garrantzia 
 

Liburu honetatik hartua: Morillo, Fernando; Sancho, Susana, (2018). Meditazio-ipuinak, 

haurrentzat. Gaumin. 

 

Pentsatu segundo batez zein diren ezagutzen ditugun hitzik boteretsuenak. 

Gure proposamena, hauxe: “Behin bazen”. Istorio onek sortzen dute gugan, 

betidanik, arretarik handiena. Gogoratu, gero itzuliko gara eta.  

20 urtetik gora daramatzagu gazteen artean, hezkuntzaren bideak jorratzen. 

Zer aurkitu dugu? Besteak beste, nabarmen, estresa eta arretarik eza. Noiznahi, 

haur izan nahiz heldu.  

Hainbeste betebehar! Beharbada tirabirak etxean edo lagunekin. Beharbada 

mina, jazarpena, gaixotasuna, gaizki-ulertuak edo gutxiespenak. Beharbada nork 

bere burua (edo munduaren zergatiak) ezagutzeko beharra eta desira. Nolakoa 

naiz? Nor naiz? Nola bizi bizien? Nola izan askeen?  

Gure kezka nagusiak? Gertatutakoa eta gerta litekeena. Hemen ez duguna, 

orain ez garena. Joandakoa ezin aldatu, ordea, eta etorri ez dena… batek daki 

nola etorriko zaigun.  

Irakurketa bultzatzen laguntzeko eskatu digute urte askoan. Denborarekin 

ulertu dugu irakurketa bultzatzea fisika, gimnasia edo euskara bultzatzea bezal-

bezalakoa dela. Edozer ikasgai pasio bihurtu nahi dugu? Bizikidetza hobetu? 

Ados. Hona zenbait irakasle saiatuk xuxurlatu diguten sekretua: zeinahi 

hezkuntza-estrategiaren aurretik, lehenbizi arreta eta kontzentrazioa hartu behar 

jomugatzat. Gainerako guztia berez etorriko da ondoren! 

Eta orduan, gure bizitzako hitzik boteretsuenak oroitu ditugu berriro: “Behin 

bazen”. Eta, gazteekin izandako hainbat esperientzia ardatz, ohartzen gara bi 

superbotere uztartzeko aukera zoragarria dugula: istorioaren xarma eta 

meditazioaren nolabaiteko ipuin-bizipena. Orain eta hemen lantzeko. Gu geu 

lantzeko. 
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Meditatzeko jarraibideak, bi hitzetan 

 

Audioa erabili edo beste norbaitek irakurri behar izanez gero, prestatu gozo 

hartzeko. Arropa erosoak jantzi. Gerrikorik izanez gero, askatu; galtzerdi esturik 

izanez gero, erantzi edo aldatu. Oinetakoak ere, ahal bada, erantzi.  

Telebista, telefonoa eta halakoak mututu. Musika nahi izanez gero, musika 

beti izan baitaiteke positiboa, lasaia hautatu, ahotsik gabea hobe.  

Meditatzean soinurik iristen bazaizu, ez kezkatu, eta jarraitu: klaxona edo 

txakur baten zaunka bizitzaren zati dira. Izan daitezela zure barne-bidaiaren 

lagun, hala egokituz gero. Horrek lagundu baino ez zaitu egingo. Giro freskoa 

badago, manta batez estal dezakezu gorputza.  

Ondoren, utzi irudimenari lekua. Zabaldu haren hegoak.  

 

Matthieu Ricard, munduko gizonik 

zoriontsuena 

 

Matthieu Ricard izendatu zuten “munduko 

gizonik zoriontsuena”, meditazioaren eta 

zoriontasunaren inguruko ikerketa neurozientifiko 

baten ostean.  

 

2004an, monje budista gisa luze egon eta gero, Richard Davison tartean 

zegoen ikerketa batean parte hartu zuen Matthieu Ricard-ek, Wisconsin-eko 

Unibertsitatean. Garunean meditazioak duen eragina neurtzea zen ikerketaren 

helburua. Ricard-ek meditatzen zuen bitartean, 256 sentsore izan zituen buruan. 

Emaitzek aditzera eman zutenez, emozio positiboko balio altuak zituen 

garuneko ezkerreko kortex prefrontalean; emozio positiboei loturiko gunean, 

hain zuzen. Ordura arte, literatura neurozientifikoak ez zuen halako neurri 

alturik jaso. Matthieu Ricard-ek lortutako balioak zinez ikusgarriak ziren, eta 

horregatik izendatu zuten munduko gizonik zoriontsuena.  
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Hemen biltzen ditugu Matthieu Ricard-ek emandako aholku batzuk 

meditatzen ikasteko eta egoki praktikatzeko:  

 

1. Buru osasuntsu batek ispiluaren modura jokatu behar du. Aurpegiak 

kristalean islatzen dira, baina horietako bat bera ere ez da bertan finko geratzen. 

Erabili teknika bera pentsamenduekin. Hau da, utzi buruan zehar pasatzen, 

baina ez itsutu haiekin.  

2. Pentsamenduak behin eta berriz sortzen dira, eta hori saihestea ezinezkoa 

da. Alta, soinu batean edo arnasketan, airea hartzean eta botatzean jar daiteke 

kontzentrazioa, eta horrek burua lasaitzen du eta argitasuna ematen dio.  

3. Praktikatu erabateko arreta. Ipini arreta arnasa hartzean eta botatzean 

sortutako sentipenei. Burua biraka eta zeharka ari bada, berriz ere beste 

pentsamenduetan murgiltzen bada, kontzentratu arnasketan eta ekarri bere 

lekura. Egoera hori erabateko kontzientzia gisa ezagutzen da. Beste sentsazio 

batzuei aplika dakioke teknika. Esaterako, orainera etortzeko, iraganarekin edo 

etorkizunarekin itsututa egon ordez. Orduan, jasotzen den beroan, hotzean edo 

soinuetan jar daiteke kontzentrazioa.  

4. Gaitasuna pixka bat garatutakoan, ontasuna lantzeko edo emozio 

asaldagarriak kudeatzeko erabil daiteke. Gizaki guztiok bizi izan dugu erabat 

kontsumitzen duen maitasuna, nahiz eta normalean 15 segundo irauten dituen. 

Alta, bizitako maitasun-sentsazio hori lant daiteke, meditatzean hartan 

kontzentratuz. 

5. Pianoa jotzean bezala, epe luzera begira eragin handiagoa du egunero 20 

minutuz jotzeak segundo batzuetan jotzeak baino. Garrantzitsua da, beraz, 

praktika sarria.  

6. Meditazioa emozio negatiboak garaitzeko erabil daiteke. Bizitako 

esperientzia sua izango balitz bezala irudika daiteke. Norbaitek haserrearen 

kontzientzia izanez gero, ez dago haserre, horretaz kontziente da. Antsietatearen 

kontzientzia izateak ez du esan nahi antsietatea bizi denik, haren kontzientzia 

dagoela baizik. Emozio horien guztien kontzientzia izanez gero, suari jaten 

emateari utziko zaio eta itzali egingo da.  
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Isiltasunaren biografia 

 

Liburu honetatik moldatua: Biografía del silencio (Isiltasunaren biografia). Pablo d´Ors 

(2012). Argit: Siruela.  

 

Pablo d’Ors egileak meditatzen izandako esperientzia azaltzen du:  

 

Nire kabuz, isilik eta geldi meditatzen hasi nintzen. Ez nuen jaso oinarrizko 

azalpenik, ez eta prozesuan laguntzarik ere. Metodoaren soiltasunak (eseri, 

arnasa hartu, pentsamenduak isildu…) eta batez ere haren xedearen 

sinpletasunak (gizakia bere buruarekin adiskidetzea) hasieratik maitemindu 

ninduten. Izaera nekaezinekoa naizenez, diziplina horri eutsi diot: oinarrian, 

eseri eta nor bere baitan biltzea da. Segituan jabetu nintzen zer egin behar zen: 

zetorrena fede onez onartzea, zetorrena zetorrela ere […] 

 

Nire asmoa garbia zen: isiltasuna eta gelditasuna izango ziren nire bizitzaren 

ardatz. Zailtasunak nituen, ordea, jarrera horri eusteko. Izan ere, edozein 

ezbehar nahikoa izaten zen amore eman nahi izateko. Esaterako, belauneko 

mina (traumatologo batek meditatzen nuen postura bertan behera uzteko 

gomendatu zidan), denbora-galtzea (lanak pilatzen ari zitzaizkidan), berrogei 

urtez postura txarrak ikasi dituen gorputza menderatu ezina 

(kiropraktikoarengana joaten hasi nintzen), emaitza falta… Neure buruari 

askotan galdetzen nion: zer lortu dut horrenbeste orduz, ehunka ordutik gora, 

eserita egoten eta nire baitara biltzen? Oraindik ez nekien praktikari nion 

erresistentzia huraxe bizitzari jarritako 

erresistentzia bera zela. […] 

 

Meditatzen emandako eserialdietan 

ohartu naiz den-dena, ezbairik gabe, 

abentura izan daitekeela. Eleberri bat 

idaztea, laguntasuna lantzea, bidaia bat 

egitea… abentura da. Baina pasiera bat 

ematea ere abentura izan daiteke, ipuin bat 
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irakurtzea edo afaria prestatzea. Egiari zor, edozein egun, grisena bada ere, 

abentura ikaragarria izan daiteke. Ohea egin, platerak garbitu, erosketak egitera 

joan, txakurra atera… Horiek guztiak eta beste asko eguneroko abenturak dira, 

eta kitzikagarriak eta arriskutsuak ere izan daitezke. Aurrera eramaten dudan 

meditazioak egunerokotasunaren izaera abenturazaleari erreparatzen dio, nahiz 

eta mirakulua dirudien, edo sinestezina.  
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Zer da ikasketa kooperatiboa? 

 

Liburu honetatik moldatua: Cazalla Bernal, Jose Manuel, (2018). Actividades y juegos de 

Aprendizaje Cooperativo. Autoedizioa. 

 

 

Zer da Ikasketa Kooperatiboa? Taldeko ikasketetan eta elkarrenganako 

laguntzan, ikasle guztien inklusioan eta autonomia pertsonalean oinarritutako 

eredu pedagogikoa.  

 

 

Ikasketa Kooperatiboko talde-metodologia lantzen denean, denbora 

eraldatzeko aukera dago nolabait. Izan ere, oinarri-talde deritzenak ondo 

aukeratuta, irakaslearengandik ez ezik, taldekide bakoitzarengandik ere ikas 

dezakete guztiek. Eta ez ikasi bakarrik: baita kooperatu ere.  

Ikasleek beren kabuz zerbait ikasteko tartea dutenean, irakasleari denbora 

“gelditzen” zaio, ikasleei eskaintzeko, hain zuzen, eta bereziki arazoak dituzten 

ikasleei. Gainera, ikasgelatik irten gabe egin dakioke aurre arazoari, modu 

zuhurrean, beste irakasleren bati kanpo-laguntza eskatu beharrik izan gabe. 

Ikasleek elkarrengandik ikasten duten bitartean, irakasleak kontzeptuak 

irakasteari utz diezaioke, eta gehiago ekin emozioak lantzeari, edo gatazkak 

konpontzeko edo entzumen aktiboa lantzeko.  

Ikasketa Kooperatiboa ikastetxeetan etengabe hazten ari den jarduera 

berritzailea da. Hainbat onura ekartzen ditu, hala nola kognitiboak, afektiboak, 

sozio-moralak... eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesua eraldatzen du. Lehen, 

irakaslea zen prozesuaren protagonista. Baina hainbat ikerketek frogatu dutenez, 

ikaslea modu aktiboan dagoenean, haren garapena zentzu guztietan areagotzen 

da. Ikasketa Kooperatiboak metodoak, dinamikak eta materialak sartzen ditu 

ikasgelan, ikaslea bere ikaskuntzaren benetako protagonista bihur dadin. 

Materialei dagokienez, praktikoki aritzeak (manipulazioak) garuna 

kitzikatzen du eta edukiarekin lotzen du zuzenean, eta zentzumen guztiekin 

egiten da lan. Finlandian, adibidez, eskola askok aukera ematen diete ikasleei 

oinutsik ibiltzeko espazioan zehar, antza denez haurtzaroan oinutsik ibiltzearen 

eta adimenaren artean erlazio proportzionala egon daitekeelako. 
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Eta ezin da motibazioa ahaztu. Hainbat jarduerak, fitxak eta testuliburuk 

proposatzen dituzte lan-egitura indibidualistak, non ikasleak jardueraren zatirik 

handiena hitzik egin gabe igarotzen duen, kideekin elkarreraginik egin gabe.  

Ikasketa Kooperatiboak banakako egiturarekin hausten du, eta ikastea 

osatzen du ikasle bakoitzarekiko eta taldeko kideekiko eragin-truke positiboz 

eta erantzukizun indibidualaz. 

 

 

 
 

 

Kooperatu ikasteko 

 
Liburu honetatik moldatua: Zariquiey Biondi, Francisco (2016). Cooperar para 

aprender. SM. 

 

 

Ikaskuntza kooperatiboa oso modu orokorrean definitu beharko bagenu, 

esango genuke ikasle guztientzako ikaskuntza hobetzeko tresna metodologikoa 

dela, interakzio sozialak eskaintzen dituen aukera apartak aprobetxatzen 

saiatzen dena. Zentzu horretan, kooperazioak ikasleen eskola-esperientzia 

hobetu dezake, beti ere, jakina, beren kideekin lan egin badezakete. Eta horrek 

haiek taldean jartzeko beharra dakar. 

Begi-bistakoa da taldean lan egiteko ikasleak elkarrekin egon behar dutela 

eta, beraz, ikasleak taldekatzeaz eta ikasgelan antolatzeaz arduratu behar duela 

irakasleak, haiek informazioa, zereginak, baliabideak eta abar partekatzeko.  

Hala ere, zeregin horri aurre egiteko (ikaskuntza kooperatiboa eraginkorra 

izateko) irakasleen aldetik nolabaiteko zehaztasuna eta hausnarketa egitea 

eskatzen du, taldeak kideen ikasteko aukerak hobetzeko eta ez oztopatzeko. Izan 
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ere, gaizki egituratutako taldekatzea (izan konfigurazioagatik, izan tamainagatik 

edo iraupenagatik) lanerako testuinguru desegokia bihurtu daiteke ikasle 

batzuentzat, eta beren ikasteko aukerak ahulduta ikus ditzakete, eta are gehiago, 

gerta liteke gehiago ikasi ahal izana banaka lan egin izan balute. 

Hori dela eta, ez da obsesionatu behar eta taldeen formazioa nolabaiteko 

etengabeko "sudoku" bihurtu, eta irakasleak bultzatu aste osoak igaro behar 

izatera talde perfektuaren bila; baina garrantzitsua da irakasleek taldeen 

eraketan arreta jartzea, gutxieneko eraginkortasun-baldintzak bermatzeko. 

Taldeak osatzeko zeregina sei galderatan oinarritu behar da, ikasleen 

beharrei lotuak: 

 

- Lan egingo dugun taldeak homogeneoak edo heterogeneoak al dira? 

- Zenbat kide izango ditu talde bakoitzak? 

- Zenbat denbora egingo dute ikasleek elkarrekin? 

- Nola banatuko ditugu ikasleak taldeen artean? 

- Nola antolatuko dugu ikasgela? 

- Nola kokatuko ditugu ikasleak taldeen barruan? 

 

 

 

 

 

 
 

  



Zauri ezkutuak:  ikaslearen liburua 

 

 
122 

 

 
 

 

 

 

 

Gidaren amaiera 
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Liburu hauek (eta laster gehiagok) ere Irakurketa-gida dinamikoak dituzte:  
 

 

 

Abbadiaren sekretua (Fernando Morillo) 
 

Antton Abbadia bidaiari euskaltzalea hainbat enigma-jokoren bitartez 

ezagutzeko istorio misteriotsua. 

Zenbait lagun Hendaiako Abbadia Eremuan harrapaturik. Abbadiaren 

gai kuttunak barra-barra: izadia, gaztelua, izarrak, izana, euskara, 

literatura… Gure historiako pertsonaiarik interesgarrienetakoa, dudarik 

gabe.  

Gaumin argitaletxea (2012). 

Adina: 11tik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 
 
 

Hendaiako Nekatoeneako Artista-egonaldiaren beka  

irabazi zuen 2011n. 

 Sua piztea baizik (Fernando Morillo) 
 

“Hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik” (W. Yeats) 
 

Ermua: mendiek besarkaturiko herria.  

Miren, Hodei eta Ismene: hiru lagun. Oraindik elkarrekiko 

sentimenduak onartu nahi ez, baina ikastetik gertu.  

Ispilu misteriotsua: antzinako mago erreal batena, eta beharbada 

benetan nor zaren erakutsi ahal dizuna. 

Izaskun: hezkuntza eraldatu nahi lukeen irakaslea. Nekatua eta 

gainezkatua, baina dena emateko prest ikasle-irakasleen txinpartak 

berpizteko.  

Hegorik gabeko txoria: Mirenek aurkitu du kalean, eta hala ikusten du 

bere burua. Hautsia, desilusionatua. Ez du etxetik atera nahi.  

Hodeik eta Ismenek denetik biziko dute Mirenen hegoak sendatzearren: 

lapurretak, borrokak, atxiloketak, sua, izua eta lilura. Izaskunen 

laguntzarekin, beren bizitzako abentura biziko dute… ikastetxea iraultzen 

duten bitartean. 

Gaumin argitaletxea (2019). Adina: 14-15etik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 
 

 

 

Santiago Bidearen misterioa (Fernando Morillo) 
 

IRAKURKETA ERRAZA formatuan.  

Ulises marinel zaharra da. 

Bere itsasontzia hondoratu zenean, 

bera bakarrik atera zen bizirik, 

eta beldurra hartu zion bizitzari. 

Kemen, berriz, mutil gaztea eta irribarretsua da. 

Itxuraz, ezin zoriontsuagoa, 

bizitzaz eta bere neska-lagunaz maitemindua. 

Biak elkartuko dira Santiago Bidean, 

bakoitzak duen promesa sekretua betetzeko asmoz. 

Gaumin argitaletxea (2014). 

Adina: 13tik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 

http://www.fernandomorillo.eu/abbadiaren-sekretua/
http://www.fernandomorillo.eu/sua-piztea-baizik/
http://www.fernandomorillo.eu/santiago-bidearen-misterioa-irakurketa-erraza-formatuan/
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Izar malkoak. Edizio berritua (Fernando Morillo) 

Beñatek zorte txarra izan du beti neskekin. Orain, hacker izan nahian 

dabil, baina bizitzak ezuste ederra dakarkio kolpetik: ezustean neska bat ez, 

bi ibiliko zaizkio inguruan. Zenbat ertz, zalantza, beldur eta eromen! 

Gaumin argitaletxea, 2015 

Adina: 14tik aurrera 

2003an Euskadi Saria irabazi zuen. 

 

Informazio gehiago hemen. 

 
  

http://www.fernandomorillo.eu/izar-malkoak-edizio-berritua/
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Gelan lan egiteko material gehiago nahi? 
 

Euskaraz irakasteko material faltan gaudela sarritan entzun ostean, Gaumin 

sormen-taldean etengabe dihardugu gure lanei ahal bezainbeste osagai eta tresna 

erabilgarri gehitzen, batez ere klasean edo irakurle-taldeetan irakasleak laguntza 

apur bat zabalagoa izan dezan. 

Gure liburu askok dituzte bideoak, audioliburu osoak, “ohiko” 

irakurketa-gidak… eta baita haiek erabiltzeko ideiak eta aholkuak ere.   

 

Material edota informazio hori guztia denentzat zabalik da (doan). Beraz, 

lasai asko zehaztu zer beharko zenukeen, eta helaraziko dizugu … edo izango ez 

bagenu ere, ahal dugun neurrian gure txikian sortzen ahaleginduko ginateke.  

Modu berean, informazio edo irakaspen-esperientzia interesgarriak izango 

bazenitu gelan, eskertuko genuke guri helaraztea, gero guk geure aldetik 

zabaltzen ahalegintzeko. Horrela lortuko dugu, guztion artean eta pausoz pauso, 

askoz urrunago iristea. 

Bide eta bidaia on! 

Eta ez adiorik.  
 
 

Gaumin sormen-taldea 
 

Gure lanen inguruan informazio gehiago nahi (edo edozer aholku edo iruzkin) 

izanez gero, idatzi mesedez hona: 
 

gauminhontza@gmail.com 
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