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11  MUGAK GAINDITU: NIK IKAS DEZAKET, ZUK, NESKA, IKAS DEZAKEZU, 

ZUK, MUTILA, IKAS DEZAKEZU... ALA EZ? 
  

Gure ikasle neskak eta ikasle mutilak bizitzen ari diren hazkunde pertsonala modu berezi 
batean islatzen da era guztietako garapenetan (psikomotorra, intelektuala, emozionala, 
soziala...) behinbehineko mugak gaindituz, gauza berriak ikasteko nahian. Gakoa berriz, ikasle 
neskek eta ikasle mutilek ikasteko, beraien gaitasunak garatzeko eta behin-behineko mugak 
gainditzeko aukera eta baldintza berberak dituzten jakitean datza. Hots, nesken "ikasten 
dut/ikas dezaket/ikasi nahi dut", mutilen "ikasten dut/ikas dezaket/ikasi nahi dut" horren 
parekoa den ala ezberdinak diren eta, horrela balitz, zergatik diren ezberdinak. Hau da, nesken 
"ikasten dut/ikas dezaket" horrek mutilen eduki eta oztopo berberak dituen, esparru 
berberetan garatzen den eta "ikasten dut/ikas dezaket" horrek gizartean itxaropen berberak 
dituen. 
 
Eskolako eskarmentuaren arabera, ikasketa batzuk neskei 
hobeto doazkiela eta beste batzuk berriz mutilei hobeto 
doazkiela dirudi. Egoera honek galdera bikoitza 
planteatzen digu: zergatik gertatzen den hau eta zer egin 
behar dugun egoera honen aurrean. 
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Oro har, neskek eta mutilek kolektiboki ikasteko muga ezberdinak (gainditu ezineko mugak) 
dituztela pentsatu eta onartzeko joera dugu. Gehienetan, gizarteak, familiek eta eskolak berak 
"normaltzat eta naturaltzat" jotzen dugu mutilek ikasketa batzuk egin ahal, egin nahi eta egitea 
(matematika, teknologia, kirola, autogainditzea, lidergoa,..) eta gainditu ezinezko muga 
zehatzak izatea (hizkuntza, plastika, konstantzia…). Eta alderantziz, "normaltzat eta 
naturaltzat" jotzen dugu neskek beste ikasketa batzuk egin ahal, egin nahi eta egitea 
(komunikazioa, pazientzia, lana, konstantzia…) eta gainditu ezinezko muga zehatzak izatea 
(motrizitatea, abstrakzioa, makinen erabilera…). Hau guztia, ez beraien ezaugarri pertsonalen 
arabera, sexuaren arabera baizik. 
 
Baina, eskolako eskarmentuak uste hauei kontra egiten dieten hainbat neska eta mutil ere 
badirela esaten digu, ikasteko gai direnak eta ustez beren sexuaren arabera eduki beharko 
lituzketen mugak gainditzeko gai diren neska eta mutilak. Ondorioa argi dago, mutilen eta 
nesken "nik ikasten dut/ikas dezaket" ezberdina ez da jaiotzez eta halabeharrez biologikoki 
ematen den zerbait. Ikasketen aurrean gure ikasleei, beren sexuaren arabera, piztu edota 
itzaltzen diegun semaforo gorri eta berdeen ondorioak dira. 
 
Aurreiritziek eta genero estereotipoek neska eta mutilen "nik ikasten dut/ikas dezaket" hau 
markatzen dute. Horregatik, irakasleek, ikastetxeek, familiek, gizarteak… mugak (semaforo 
gorriak) identifikatu behar dituzte eta aktiboki aurre egin. Nahiz neskek nahiz mutilek, soilik 
pertsona bakoitzaren mugak kontuan harturik berdintsu ikas dezaten, semaforo berdeak piztu 
ahal eta piztu behar dizkiete. 
 

"Horretan mutilak nagusi" eta "Horretarako neskek doain berezia dute": 
Bi esaldi hauek, gure gizartean neska eta mutilen ikasketei buruzko gizartearen genero aginteak 
eta itxaropenak laburbiltzen dituzte. Hau da, neskek ikastea espero dena eta mutilek ikastea 
espero dena. Ondorioz, neskek eta mutilek bizitzaren oinarrizko konpetentziei buruzko joera 
eta ikasketa ezberdinak egiten dituzte: oinarrizko ezagutzak, metodologia eta ikasteko eta lan 
egiteko baliabideak, inguruko pertsonekin komunikazioa eta harremanak, lan mota ezberdinen 
antolaketa eta erantzukizuna, bizitza autonomorako gaitasuna eta lanbide bat betetzea, 
berariazko ezagutzak, eta abar. 
 
Logikoki, neskek mutilek ikasten dutena ikas 
dezakete eta alderantziz. Baina, gizarteak kasu 
bakoitzean muga batzuk onartu eta ikasketa 
batzuk espero eta bultzatzen ez dituenez, 
batzuek eta besteek muga horiek gainditzeko 
ikasketak egitea ez dagokiela pentsatzen dute 
eta etsi egin behar izaten dute. Baina, nabaria 
da bai neskek eta bai mutilek ikasketa 
askatzaile hauek egin ditzaketela eta garapen 
osoa, berdintasunezko harremanak eta 
hiritartasun osoa ahalbideratuko dien heziketa 
eduki dezaketela.  
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Hala ere, mutilek ere beraien bizitzako edozein arlotan hainbeste beharko dituzten konstantzia, 
ordena, garbitasuna, higienea, zainketa, enpatia, komunikazioa, adeitasuna, erantzukidetasuna, 
ahalegina e.a. ikasi ahal eta ikasi beharko dituzte, neskek jadanik ikasten dituzten bezala. Eta 
neskek beraien bizitzako edozein arlotan hainbeste beharko dituzten ausardia, adorea, 
azkartasuna, intensitatea, originaltasuna, arinkeria, asertibitatea e.a. ikasi ahal eta ikasi beharko 
dituzte, mutilek jadanik ikasten dituzten bezala. Batzuek eta besteek bizitzaren eremu eta arlo 
guztietan pertsona osoak eta konpetenteak izaten ikas dezakete. Neskek eta mutilek 
berdintasunean, errespetuan eta biolentzia-ezean oinarritutako harremanak eraiki ditzaten, 
derrigorrezkoa da batzuek eta besteak ikasteko eta behin-behineko mugak gainditzeko aukera 
berdinak izatea. Horretarako nesken eta mutilen "nik ikasten dut/ikas dezaket" horiei muga 
ezberdinak jartzen dizkien aurreiritzi eta genero estereotipoak sahiestu behar ditugu. 

  

22  HELBURUA. AUKERA BERDINTASUNA: GUK, NESKEK ETA MUTILEK, 

IKASTEN DUGU; HAIEK, NESKEK ETA MUTILEK, IKASTEN DUTE 
  

Unitate didaktiko honen helburua hau da, neskek eta mutilek aurreiritzi eta genero 
estereotipoek batzuei zein besteei ikasteko jartzen dizkieten mugak gainditzeko aukera 
berberak eduki ditzatela. Horretarako, unitate honek hau lortu nahi du: gure ikasleek, gure 
gizartean neska edo mutil jaiotzeagatik dituzten mugak ezagutzea eta identifikatzea. Eta 
bestalde, nahi izanez gero, nahiz mutilak nahiz neskak izan, muga horiek ikasiz gainditu 
ditzaketela konprobatu dezatela. 
 
 
Hau da, sexu batekoa edo bestekoa izateagatik neskak eta mutilak ez direla jaiotzen gauza 
batzuk jakinda edo jakiteko joerarekin edota jakin gabe eta ikasteko ahalmenik gabe. 
Errealitatean ikus ditzakegun desberdintasunak, generoko ikasketa sozialen eta generoko 
baldintzatzaileen emaitzak dira, ez pertsona bakoitzaren berezko gaitasun eta ahalmenen 
emaitzak. Nahiz neska nahiz mutila izan, bakoitzak bere ezugarri propioak ezagutu ahal eta 
ezagutu behar dituela eta nahi dituen ikasketa propioak eginez bere burua hezitu dezakela, 
generoko estereotipo eta aurreiritzi guztien gainetik. 
 

Semaforo berdeak neska eta mutilentzat: 
Unitate didaktiko honek zera lortu nahi du: ikasle neska-mutilek gizarteak sexu bakoitzaren 
ikasteari jartzen dizkion semaforo gorriak (emakumeak ala gizonak zer, nola eta noiz ikas 
dezaken) aurkitu, aztertu eta itzali ditzatela. 
 

Hau da, aurkitu ditzatela mutilak izateagatik, gure 
gizartean ikasi "ezin" dituzten gauzak (konstantzia, 
pazientzia, antolaketa, hitz-jarioa, harremanetarako 
trebetasunak, enpatia...) eta neskak izateagatik ikasi 
"ezin" dituzten gauzak (erreflexuak, erabakitasuna, 
inprobisazioa, pentsamendu matematikoa, hobetze 
pertsonala, asertibitatea...). Semaforo gorri hauek 
aurkitu, itzali eta horien ordez semaforo berdeak 
piztu ditzatela. 
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Semaforo gorri hauek, gehienetan, eguneroko jardun txikiak eta esaldiak dira, sarritan ohartu 
gabe, inplizitoki generoko aurreiritzi sozialak errepikatzen dituztenak: "Neskek ez dute 
horretarako balio", "mutilak horretan hobeagoak dira", "neskek horretan nota hobeagoak 
ateratzen dituzte", "mutila izanda hobe hori ikasten badu", "nahiz eta ahalegindu emaitzak ez 
dira berberak", "zerbait fisikoa, biologikoa dago", "notak begiratu eta diferentziak ikusiko 
dituzu", e.a. Semaforo horiek ikusteko azterketa nahita egin behar da eta azterketa egiteko 
prestakuntza egokia eta aldatzeko borondatea behar dira. 
 

Unitatearen helburu zehatzak: 
- Gure ikasle neskek eta mutilek ikasteari buruz eta ikasteko euren gaitasunari buruz dituzten 

esperientziak eta, beraien ustetan, pertsonalki edo duten sexuarengatik, ikasteko dituzten 
mugak ezagutu. 

- Ikasketetan dituzten baldintzei, motibazioari eta garapenari buruzko nesken eta mutilen 
arteko ezberdintasunak dauden ala ez aztertu. 

- Ikasteko dituzten mugen pertzepzioari buruzko nesken eta mutilen arteko ezberdintasunak 
dauden ala ez aztertu. 

- Neska edo mutila jaiotzeagatik jakin edo ikas daitekenari buruz gure ikasle nesken eta mutilen 
iritzia ezagutu. 

- Neskentzat desegokiak iruditzen zaizkien ikasketak eta mutilentzat desegokiak iruditzen 
zaizkienak identifikatu. Semaforo gorri hauek aztertu eta aldatu. 

- Soilik neskentzat egokitzat dituzten ikasketak identifikatu, eta soilik mutilentzat egokitzak 
dituztenak ere bai. Semaforo berde hauek aztertu eta guztientzat berde bilakatu. 

- "Nik ikasten dut" propioa eraiki norberaren ezaugarri eta gaitasunetatik abiatuz eta ez neska 
edo mutila izatetik. 

- Neskek zein mutilek berdin ikas dezaketela esperimentatu, ezberdintasunak indibidualak eta 
egindako ikasketen araberakoak direla azpimarratuz eta ez sexuaren araberakoak. 

- Ikasten ikasi, edozein eremu, garai eta biziaroan mugak gainditzen jarraitzeko (euren bizitza 
“biderkatzeko”). 

- Berdintasunez ikasi. Hau da, neska eta mutil bakoitzaren ikasketak eta bere mugak gainditzea 
errespetatu eta baloratu bere sexua kontuan izan gabe.  
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33  UNITATEKO MATERIALAK ETA EKINTZAK 

  

Unitate didaktiko honetako materialak hauek dira: 
1. "Trebe eta Tximista" ipuina. 
2. "Bizitza biderkatzeko taula" mahai jolasa. 
3. Ikaslearen koadernoa. 
4. Familiaren koadernoa. 
 
Lehendabiziko bi materialak, ipuina eta jolasa, koaderno biak baino lehenago erabili behar dira. 
Material hauek ikasleek, jolastuz, egoera ezberdinak esperimentatu, sentitu eta bizitzeko dira, 
galderak, hausnarketak, elkarrizketak, eztabaidak... piztu ditzaketen egoerak hain zuzen. 
Beraien eginbeharra eguneroko bizipen eta errealitate ohartugabeak argipean eta mahai gainean 
jartzea da, berdintasunaren eta giza eskubideen ikuspuntutik esplizitatu eta aztertzeko aukera 
ematea. 
 
Koadernoak, berriz, bizipen, eztabaida eta hausnarketak laburtzeko eta barneratzeko tresnak 
dira, eskolan egindako lana sendotu, finkatu eta familia giroan zabaltzeko. Ikaslearen 
koadernoa ikasgelan landu eta egiteko da. Irakasleak talde handi edo txikietan aurkeztu, azaldu 
eta landu beharko du lehenengo, gero ikasle bakoitzak berea bete dezan. 
 
Familiaren koadernoa unitatea bukatzen ari denean bidali behar da etxera, hiruhileko bukaera 
aldera. Irakasleak aurkeztu eta, etxekoen laguntzarekin zer egin beharko duten azaldu beharko 
die ikasleei koadernoa bidali aurretik. Koadernoak ez du izan nahi ondo egina berriro ekarri 
behar den ohizko etxekolana. Eskolan egin den lana familian  ezagutu, hitz egin eta 
hausnartzeko gonbidapena da. 
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44  "TREBE ETA TXIMISTA" IPUINA 

  

Unitate didaktikoaren CD-Romean dago. Hainbat erabilera metodologiko egiteko ondorengo 
formatu eta artxiboetan aurkezten da: 
 
1. Audioa. Ipuina osorik: 11:27 minutu. 
2 Audioa. Ipuinaren 1. zatia: 06:04 minutu. 
3. Audioa. Ipuinaren 2. zatia: 05:49 minutu. 
4. Abestia-1. Audioa. Iraupena: 00:24 minutu. 
5. Abestia-2. Audioa. Iraupena: 00:35 minutu. 
6. Ipuina osorik. Power Point aurkezpena (PPT): irudiak, marrazkiak, audioarekin lotuta 

testurik gabe. Paso automatikoa. Iraupena: 11:05 minutu. 
7. Ipuinaren 1. zatia. Power Point aurkezpena (PPT): irudiak, marrazkiak, audioarekin lotuta 

testurik gabe. Paso automatikoa: 05:45 minutu. 
8. Ipuinaren 2. zatia. Power Point aurkezpena (PPT): irudiak, marrazkiak, audioarekin lotuta 

testurik gabe. Paso automatikoa: 05:29 minutu. 
9. Ipuinaren irudiak. PPT aurkezpena irudiekin bakarrik, audiorik eta testurik gabe. Eskuz pasa 

behar da. 
10. Irudiak testu laburrarekin. PPT aurkezpena irudi eta testu laburtuarekin, audiorik gabe. 

Eskuz pasa behar da. 
11. Irudiak, testurik gabe. Inprimatzeko PDFa. 
12. Irudiak testu laburrarekin. Inprimatzeko PDFa. 
13. Irudiak testu osoarekin. Inprimatzeko PDFa. 
 
Ipuinak Tximista izeneko neska eta Trebe izeneko mutil baten abentura kontatzen du. Beraien 
izenak ikasiz bakoitzak lortu dituen lorpenen adierazgarri dira. Protagonista biak programako 
sei unitate didaktikoetan zehar gurekin dagoen gure ikasleen adineko ikaskide taldearen 
partaide dira. Ipuin honek adin honetako neska-mutilen gustu narratiboak jaso nahi ditu: 
akzioa, misterioa, errepikapenak, hitz-jokoak, umorea, errimak, kantak... Horregatik, funtzio 
nagusia betetzen duen abesti bat dago, pertsonaiak, ipuina eta unitatearen gaia laburtzen duen 
kanta. 
 

Helburuak: 
Ipuina Berdinland izeneko herrialdean gertatzen da, 
gizon eta emakumeen berdintasunaren ikuspegitik 
eredu positiboak (semaforo berdeak) eskeiniko 
dizkigun herrialdea. Maiz, gure inguruko ohizko 
egoera estereotipatuen alternatiba izango diren 
egoerak eta ereduak izango dira. Ipuin honetan, 
adibidez, orokorrean "nesken" jarduntzat (joskintza) 
jotzen diren ikasketak egiten dituzten mutilak daude 
eta, alderantziz, "mutilen" jarduntzat (trebetasun 
motoreak eta kirolariak) jotzen diren ikasketak egiten 
dituzten neskak ere bai. 
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Ipuinak lorpen eta trebetasun oso ezberdinak dituzten neska eta mutil baten istorioa kontatzen 
du. Biek elkar lagunduko dute euren taldeko proiektuak aurrera eramaten, beste neska-mutilek 
egiten dituzten ikasketetan eta hauekin harreman hobeagoak edukitzen. 
 
Tximista neska kirolaria da, jolas eta kirol ekintzetan nabarmentzen dena. Alderantziz, Trebe 
mutil abila da, orokorrean eskulanean eta zehazki joskintzan nabarmentzen dena. Bai batak bai 
besteak, praktika eta entrenamenduari esker ondo egitea lortu dute eta nabarmendu dira, 
esfortzu, konstantzia eta ardurarekin ikasi dutelako. Bi pertsonaien esaldi gustukoenak ondo 
azaltzen du beraien izaera: "Ni ez naiz jakinda jaio. Ikasi egin dut". Gainera, besteenganako 
jarrera irekia eta motibatzailea transmititzen dute. Esfortzuz, entzutez, konstantziaz, 
elkarlaguntzaz, enpatiaz... betetako jarrera dute. "Mundu guztiak ikas dezake. Ikas dezakegu". 
Pertsonai biek proiektu baten lidergoa partekatzen dute, beste ikaskide batzuen partehartze eta 
ikasketekin burutu izan ahal izango duten proiektua. Horretarako ezaugarria hauek garatzen 
dituzte: 
 
- Ikasteko jarrera: ekinez ikasten da, ikasiz ikasten da, entrenatuz, entseatuz, probatuz, e.a. 
- Mundu guztiak ikas dezake. Nahi badu eta uzten badiote. 
- Mundu guztiak huts egiten du, hanka-sartzeak ditu, e.a. Ez da porrota, ikasteko bidea baizik. 
- Mundu guztiak bere esperientzia, trikimailuak, isilekoak… partekatu ditzake. Mundu guztiak 

erakutsi dezake. 
- Ikastea dibertigarria da, hobeto sentiarazten zaitu, poztasuna ematen dizu, gauzak lortzen 

dituzu eta beste gauza batzuk ikasteko gai zarela sentitzen duzu, autoestimua eta konfiantza 
igotzen dizkizu. 

- Ez da bakarrik ikasten. Ikasteak beste pertsonekin harremanetan jartzen zaitu. Ikasteak giza 
erlazio eta trebetasunak hobetzen ditu. 

- Ikasiz gauzak egiteko eta arazoak eta ezusteko egoerak konpontzeko aukerak handitzen dira. 
Ikasteak bizitza aukerak biderkatzen ditu. 

 
Ipuinaren pertsonaiek beraien sexuari lotutako mugak, aurreiritziak eta estereotipoak gaindituz 
ikasi egiten dute. Bakoitzak nahi duen, dakien eta ahal duenetik ikasten du, ez neskentzat eta 
mutilentzat ezarritako generoko jardun ereduetatik. Bakoitzak bere ikasketa egiten du eta 
besteena onartu eta errespetatzen ditu. 
 

Ariketak: 
Ordena hau jarraituz landu daiteke ipuina: 
1. Audioa entzun eta ahozko ulermena landu. Motibazioa eta laburpena kantarekin landu. 
2. Ipuin osoarekin, irudiak eta audioa dituen aurkezpenarekin, ulermena eta mintzamena 

landu. 
3. Soilik irudiak dituen aurkezpena eta PDFarekin denboralizazioak eta ahozko kontaketa 

landu. 
4. Irakurmena eta idazmena landu testuak eta irudiak dituzten aurkezpen eta PDF-ekin, neska-

mutilen mailaren arabera testu osoa edo laburtua erabiliz. 
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Ariketa guzti horiek berdintasunaren ikuspegitik sakondu beharko lirateke, ondorengo 
galderen laguntzaz: 
- Zer egiten zaie arraro, zer gustatu zaie gehien edo gutxien, zer iruditu zaie euren errealitatetik 

oso urruti, zer da sinesgarria, zer da sinesgaitza, zergatik, eta abar. 
- Mutilen ikasketak, kirola a.b. egiten duten neskak al daude? Zergatik? Nesken ikasketak, josi 

bezalakoak, ikasten dituzten mutilak al daude? Zergatik? Aldatu daiteke neskek edo mutilek 
ikasteko ohitura dutena? Nola? 

- Zergatik ikasi, egiten eta esaten du hori pertsonai batek? Mutila delako? Neska delako? Neska 
guztiek gauza berdinak ikasten dituzte? Ez daude gauza ezberdinak ikasten dituzten neskak? 
Mutil guztiek gauza bera ikasten dute? Ez daude gauza ezberdinak ikasten dituzten mutilak? 
Zergatik? 

- Zein pertsonaiak ikasten dute? Zein unetan? Zein emaitza lortzen dute? 
 

1. Ipuinaren audioa entzun eta...: 
- Ipuinari, pertsonaiei, istorioari, erreakzioei, elkarrizketei, ikasketei... buruz galderak egin. 

Beraiek egiten dituzten ikasketak ea neskak eta mutilak berdin egiten duten... 
- Gure inguruan antzeko pertsonak bilatu. Ikasi dutena ikusi eta horrek beraientzat eta 

inguruan sortu dituzten ondorioak aztertu. 
- Ipuinaren istorioa laburtu. Istorio osoa kontatu. Ipuina antzeztu. 
- Kanta ikasi. Dantza bat asmatu kantari. Hitzak aldatu. Beste zati bat asmatu. Doinua aldatu... 
 
2. Ipuina osorik (irudiak eta audioa) ikusi eta entzun eta, aurreko ataleko ekintzaz gain: 
- Zein pertsonaiarekin identifikatzen da ikasle bakoitza? Zergatik? 
- Pertsonaiak deskribatu, marraztu, imitatu, antzeztu. Pertsonaia bat aukeratu eta hori bezala 

jokatu denbora batez. Pertsonaia bat aukeratu eta besteek berari elkarrizketa egin. 
- Gehien gustatu, harritu, desatsegindu... dituen zatia kontatu, marraztu, antzeztu... eta esan 

zergatik. 
 
3. Erabili testurik eta audiorik gabeko irudien aurkezpena edo PDFa inprimatu eta...: 
- Irudiak arbelean kokatu ipuinaren ordena jarraituz. Irudiren bat edo batzuk kendu eta istorioa 

berregin dezatela. 
- Irudiak jarraituz istorioa ozenki kontatu. 
- Irudiak nahastu eta ikasleen artean banatu 

ondoren, bakoitzak berea erakutsi eta bere zatia 
kontatu dezala bere txanda dela uste duenean. 

- Beste ordena batean kokatu eta beste istorio bat 
kontatu. Ipuin originalarekin alderatu. 

- Marrazkiak neurri txikian eman, beraiek ebaki eta 
itsatsiz komikia egin dezatela. 

 
4. Testua duten irudiekin irakurketa eta idazketa: 
- Irakurri, hitzak azpimarratu, zatiak buruz ikasi, 

kopiatu, esaldietan hutsuneak bete hitz egokia 
erabiliz, laburtu, sinonimoak bilatu, antonimoak, 
errimak, onomatopeiak, eta abar.  
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55  MAHAI JOLASA "BIZITZA BIDERKATZEKO TAULA" 

  

Mahai jolasa da. Osagai hauek ditu: 
- 32 taula bizitza biderkatzeko: biderkatzeko taula indibidualak baina taldeka jolasteko (A5 

tamainako txarteltxoak). Taula bakoitzean Berdinlandeko lau pertsonaia daude: bi neska eta bi 
mutil. Taula bakoitzean bi ikasketa daude idatzita eta denetara 64 ikasketa ezberdin daude. 

- 128 emaitza: 128 fitxa irudidun. Jardun, helburu, lorpen... emaitza ezberdinak irudikatzen 
dituzte eta biderkatzeko tauletan kokatu behar dira. Hau da, neskek eta mutilek 128 emaitza 
lortu ditzakete euren burua egokiak diren ikasketekin biderkatuz. Emaitzak edozein 
pertsonaren bizitzaren eremu ezberdinekoak dira: etxea (zainketa, etxea...), lana (enplegua, 
lanbideak...) eta gizartea (aisia, zaletasunak...) 

 
Biderkatzeko 1. taula: Jakintza. Azkartasuna. 
2. Taula: Pazientzia. Matematika. 
3. Taula: Musika. Gogoa. 
4. Taula: Hizkuntzak. Ordena. 
5. Taula: Oroimena. Umorea. 
6. Taula: Garbitasuna. Antolatu. 
7. Taula: Irakurketa. Indarra 
8. Taula: Entzutea. Higienea. 
9. Taula: Ziurtasuna. Trebetasuna. 
10. Taula: Sormena. Zehaztasuna. 
11. Taula: Lasaitasuna. Adimena. 
12. Taula: Kontzentrazioa. Erreflexuak. 
13. Taula: Arreta. Konfiantza. 
14. Taula: Gidatu. Ardura. 
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15. Taula: Zuhurtasuna. Ausardia. 
16. Taula: Talde-lana. Ezagutza. 
17. Taula: Originaltasuna. Hitz-jarioa. 
18. Taula: Berrikuntza. Zaintza. 
19. Taula: Makinak: Pertsonak. 
20. Taula: Entseguak. Adeitasuna. 
21. Taula: Lagundu. Agindu. 
22. Taula: Kontuak. Ipuinak. 
23. Taula: Informatika. Koordinazioa.  
24. Taula: Ahalegina. Erabaki. 
25. Taula: Kalkulatu. Erlazionatu. 
26. Taula: Sukaldatu. Oparitu. 
27. Taula: Sailkatu. Konpondu. 
28. Taula: Aurreztu. Jolastu. 
29. Taula: Ikusi. Dantzatu. 
30. Taula: Josi. Ekonomia. 
31. Taula: Asmatu. Kontserbatu. 
32. Taula: Ingeniaritza. Erizaintza. 
 

Helburuak: 
Helburu nagusia hau da: ikasleek ikasketak emaitza eta 
lorpenekin lotzea, neska edo mutila izateagatik mugaturik egon 
gabe. Era berean, ikasketa hauen zailtasunak aztertu eta 
ikasleen esperientziak partekatu: 
- Txarteletan irudikatzen diren ikasketak lortzeko zer egin 

behar da? Neska ala mutila izatearen menpe dago? 
- Neskek eta mutilek ikasketa berberak egin ditzakete? Zergatik 

ez? 
- Pertsonaia bakoitzaren sexua aldatzen bada ikasketa 

bakoitzaren lorpena ere aldatuko litzateke? Zergatik? 
 
 
Jolasten hasi aurretik, taulak eta fitxak ondo ezagutzea gomendatzen da: marrazkien esanahia 
eta hitzak argitu, emaitza bakoitza lortzeko ikasketak ezagutu, ikasketa bakoitza zein emaitzak 
lortzeko beharrezkoa den ezagutu, eta abar. 
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Jolas arauak: bizitza biderkatzeko taula 
- Taldeka jolasten da. 3 edo 4 neska-mutilez osatutako taldeetan. 
- 32 biderkatzeko taulak (kartoiak) eta dagozkien emaitza (fitxa) kopurua banatzen dira taldeen 

artean (fitxa kopurua = kartoi kopurua x 4). 
- Ikasle bakoitzak kartoi bat aukeratzen du eta erdikaldean taldekideei dagozkien fitxa kopurua 

jartzen dira (kartoi kopurua x 4). 
- Denen artean fitxak kartoietan kokatu behar dituzte beraien bidarkatzeko taulak osatuz 

(pertsonaia x ikasketa = emaitza). 
- Kontuan izan behar da taula bakoitzeko ikasketak emaitza ezberdinak (fitxak) lortzeko 

egokiak eta beharrezkoak izan daitezkela. Eta emaitza bat ikasketa ezberdinen ondorio logikoa 
izan daitekela. 

- Irakasleak taulak ondo osatu direla egiaztatuko du eta emaitzak zergatik jarri dituzten horrela 
galdetuko die, egindakoa aztertu, zehaztu, zuzendu eta zalantzak argituko ditu... 

- Biderkatzeko taulak egoki osatu dutenean, horiek baztertu, beste batzuk hartu eta jolasten 
jarraitzen dute biderkatzeko taulak eta emaitzen fitxak agortu arte. 

- Jolasaren helburua hau da: jokalari guztien artean biderkatzeko taula guztiak emaitzekin 
egoki osatzea. 

 
 
 

 

 


