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ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Siriarrak eta gu hain ezberdinak al gara?  
 

Arloa/ikasgaia: Hizkuntza- eta gizarte-esparrua 
 

Maila: HHE: III. maila - 2 
 

Testuingurua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: 

https://www.google.es/search?q=refugiados+sirios+imagenes&espv=2&biw=1040&bih=708&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjX356gu6nKAhXG6RQKHfeGDh8Q_AUIBigB&dpr=1#imgrc=farWL4

rP3x7_VM%3A 

HHEko ikastetxera Siriako eta Eritreako zenbait errefuxiatu iritsi dira. Haien 

bizimodua erabat aldatu da azken hilabeteotan, eta azkenean Euskal Herrira 

etorri dira. Arabieraz hitz egiten dute, baina asko dira ingelesez ere oso ondo 

moldatzen direnak, eta gero eta gehiagok dakite gaztelania, Hego Amerikan 

egondako emigrante siriarren eraginez. 

Hainbat eta hainbat aldiz entzun ditugu komunikabideetan haien 

lekualdatzeei buruzko kontaketa zatiak, eta orain aurrez aurre ezagutzeko 

aukera dugu. 

 

Arazoa 

 

Zer dakigu etorkinei buruz eta jatorrizko herrialdetik beste batera egiten 

duten lekualdatzeari buruz? Ikastetxeak munduaren alde hori gurera ekarri 

nahi du, eta guk kontatu nahi diegu zein lekualdatze esanguratsuak gure 

bizitzan edo gure familian egin ditugun ere. 

 

Xedea 

 

Ikastetxean kulturartekotasuna bultzatzea, eta bertan dauden kulturak eta 

jatorriak ezagutzeko bidea ematea, komunikabideetako genero baten 
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bitartez. 

 

Helburuak 

 

• Sarean informazioa bilatzea herri etorkinari buruz (siriarrak, 

magrebtarrak, errumaniarrak…) 

• Ahoz adieraztea eta elkarri eragitea, era koherente, zuzen eta egokian.  

• Komunikabide sozialak eta informazio- eta komunikazio-teknologiak 

autonomiaz eta espiritu kritikoz erabiltzea. 

• Hizkuntzak ikasteko norberak duen gaitasunari buruz konfiantzazko 

jarrera garatzea. 

• Hizkuntzen askotariko erabilera sozialei buruz hausnartzea, eta balio-

judizioak eta aurreiritzi arrazistak, klasistak eta abar sortzen dituzten 

hizkuntza-estereotipoak alde batera uztea.  

• Autorregulazio-estrategiak garatzea (koebaluazioa, autoebaluazioa…). 

• Taldean lan egitea eta lan kolektiboen ardurak partekatzea. 

• Pertsona, kultura eta herrialde desberdinen ekarpen positiboak 

balioestea. 

• Testu-generoaren egiturari buruz hausnartzea: elkarrizketa. 

• Elkarrizketaren testu-generoaren oinarrizko konbentzioak erabiltzea. 

• Testuinguruari dagokion elkarrizketa egoki bat egitea, paperean edo 

euskarri digitalean, komunikabideetan egiten den moduan. 

 

Ataza 

 

Ahozko elkarrizketa xume elebiduna (gaztelaniaz eta ingelesez) egitea 

ikaskide etorkin edo autoktono bati, haren herrialdetik gurera etortzeko edo 

gure herrialdetik beste batera joateko egin zuen bidaiari buruz, ikastetxeko 

aldizkarian euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzeko.  

 

Jarraibideak 

 

• Lehenik eta behin, arazoaren egoera aurkeztuko da, baita lan-plana 

adostu ere. 

 

Bikoteka: 

• Komunikabideetan egiten dituzten elkarrizketa motak aztertuko dituzte. 

• Siriari buruzko informazioa eta errefuxiatuen lekualdatzeari buruzkoa 

bilatuko dute sarean. 

 

Lauko taldetan: 

• Elkarrizketaren edukia eta antolaketa planifikatuko dituzte, ingelesez eta 

gaztelaniaz egingo diren zatiak zehaztuta. 
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• Elkarrizketatuko duten pertsonarekin adostuko dute noiz eta non egingo 

den elkarrizketa, eta zer hizkuntza erabiliko dituzten.  

• Adostuko dituzte gure eguneroko bizimoduko zer gizarte- eta kultura-

elementu aukeratuko dituzten elkarrizketatuari kontatzeko. 

• Elkarrizketa egingo dute, ahozko hartu-emanen gizarte- eta 

komunikazio-arauak egoki aplikatuta, eta ingelesa eta gaztelania une 

jakin hauetan baliatuta:ingelesa ahozko aurkezpena egiteko eta agur 

esateko erabiliko dute, eta gaztelania, berriz, elkarrizketaren gainerako 

zatiak egiteko. 

• Elkarrizketa egingo dute hizkuntzaren erabilera diskriminatzailea alde 

batera utzita, eta hizkuntza-alternatibak bilatuko dituzte.  

• Elkarrizketa transkribatuko dute, baita egokitu ere, aldizkariko 

erredakzio-batzordeari aurkezteko, euskara eta gaztelania baliatuta. 

Euskara erabiliko dute elkarrizketa aurkezteko, nor elkarrizketatuko 

duten azaltzeko, eta elkarrizketatua nondik nora ibili den adierazteko. 

Gaztelania, berriz, elkarrizketaren gainerako zatiak emateko erabiliko 

da. 

 

Ikastaldean: 

• Proposatutako ikaskuntzaren prozesua eta lorpen-maila ebaluatuko 

dituzte (koebaluazioa eta autoebaluazioa). 

 

 

 



1 

ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: 
Gure gizartean indarkeria matxistan parte hartzen al 

dugu? 
 

Arloa/ikasgaia: Hizkuntza- eta gizarte-esparrua 
 

Maila: HHE: III. maila - 3 
 

Testuingurua 

 

 

 

Iturria: 

https://www.google.es/search?q=imagenes+violencia+machista&espv=2&biw=1040&bih=7

08&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4ur2KuqnKAhWGzxQKHQPlBOsQ_AUIBigB

#imgrc=42YOG1i79x1D2M%3A 

 

Azken 20 urteotan 1.300 emakumetik gora hil dira, bikotekideek erailda.  

Duela egun batzuk, manifestazio jendetsua egin zuten Madrilen, terrorismo 

matxista hori amai dadin... Baina, badirudi politikak beste lehentasun 

batzuk dituela, eta beste nonbaitera begira daudela. 

Bestalde, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko etxeko indarkeriaren eta 

genero-indarkeriaren aurkako Behatokiko presidente Angeles Carmonak 

ohartarazi duenez, zenbatekoak erne jartzeko modukoak dira; izan ere, 

indarkeria matxistaren biktimen kopurua gero eta handiagoa da. Hala dio: 

"Kezkatuta gaude, gure gizartean oraindik ere indarkeria matxistaren 

jarrerek irauten dutelako, familiakoek eta lagunek ez dutelako sendo 

aurrera egiten, egoerak salatzeko eta biktimei prozesuan laguntzeko, eta 

oraindik ere justifikazioak bilatzen direlako genero-terrorismoa besterik ez 

dena zuritzeko".  

 

Arazoa 

 

Deskribatutako egoera sexismo estrukturalak eta sozialki onartutako 

indarkeriak osatzen duten icebergaren tontorra al da?  
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Xedea 

 

Genero-indarkeriari buruzko hausnarketa egitea, eta gizartean dagoen 

sexismoari buruzko azalpenezko eta argudiozko testua idaztea, ikastaldearen 

blogean sartzeko. 

 

Helburuak 

 

• Proposatutako ahozko testuak ulertzea eta era kritikoan interpretatzea.  

• Ahoz eta idatziz adieraztea eta elkarri eragitea, era koherente, zuzen eta 

egokian. 

• Norberaren iritzia adieraztea, jarrera sexistak hizpide hartuta. 

• Taldean lan egitea eta lan kolektiboen ardurak partekatzea. 

• Hizkuntzen erabilera sozialei buruz hausnartzea.  

• Balio-judizioak eta aurreiritzi sexistak, klasistak eta abar adierazten 

dituzten hizkuntza-estereotipoak alde batera uztea.  

• Azalpenezko eta argudiozko testuak idaztea. 

• Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak autonomiaz erabiltzea. 

• Ebaluazio-jardueratan parte hartzea (autoebaluazioa, koebaluazioa…).  

 

Ataza 

 

Proposatutako film zatietan ageri diren gizarteko portaera eta jarrera sexistei 

buruzko azalpenezko eta argudiozko testua idaztea, banaka, gero 

ikastaldearen blogean sartzeko. 

 

Jarraibideak 

 

• Lehenik eta behin, arazoaren egoera aurkeztuko da, baita lan-plana 

adostu ere.  

 

Ikastaldean: 

• Proposatutako filmetako baten zatia ikusiko dute Internet bidez, 

ingelesez, euskaraz edo gaztelaniaz. 

 

Eztabaidan: 

• Taldean ahoz aztertuko dituzte sexismoari buruz eta emakumeen 

aurkako indarkeriari buruz pertsonaiek dituzten portaera eta jarrerak. 

• Diskriminazioa eta indarkeria sexista adierazten duten esamoldeak eta 

portaerak identifikatuko dituzte. 

• Jarrera edo portaera sexistei laguntza aktiboa edo pasiboa ematen dieten 

filmeko egoerak nabarmenduko dituzte. 

• Filmeko interakzioetan esplizituki ageri ez diren elementuak inferituko 
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dituzte. 

• Filmeko pertsonaien ikuspegi ezberdinak alderatuko dituzte. 

• Parte hartuko dute, eta ikuspegi pertsonal argudiatua azalduko dute. 

• Besteen argudioei kontra egingo diete. 

• Ahozko elkarrizketei dagozkien gizarte-komunikazioko arau batzuk 

aplikatuko dituzte. 

• Ikuspegi ezberdinak alderatuko dituzte. 

 

Bikoteka: 

• Film zatien artean, portaera sexistak adierazten dituzten zenbait egoera 

aukeratuko dituzte. 

• Eztabaidan agertu diren argudioak (norberarenak zein besteenak) 

baliatuko dituzte, ekarpen gisa, lankidetzan jarduteko, eta gero 

amaierako testua idazteko. 

 

Banaka:  

• Amaierako azalpenezko eta argudiozko testua planifikatuko dute, baita 

idatzi ere.  

• Emaitza (argudiozko testua) partekatuko dute ikastaldearen blogean. 

• Ikastaldean: 

• Proposatutako ikaskuntzaren prozesua eta lorpen-maila ebaluatuko 

dituzte (koebaluazioa eta autoebaluazioa). 
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