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1 HELBURUAK ETA EDUKIAK 

  

Hirugarren unitateak aurreko biak laburtu eta osatzea du helburu. Lehenengo unitateak, oro har gure gizartean eta 
gizon nahiz emakume bakoitzaren bizitzan zainketaren garrantziaz eta beharraz ohartzeko aukera eman zigun. 
Norbanakoaren zainketan erantzukizunerako heziketarik gabe, nekez lortuko dugu gure ikasleak pertsona 
autonomo eta osoak izatera iritsi arte gara daitezen. Familiaren zainketan erantzukizunkidetzarako heziketarik 
gabe, nekez izango ditugu familia eta bikote harreman justuak, errezpetuzkoak, positiboak eta atseginak. Eta nekez 
ere, emakume eta gizonen artean tratu onak. Zainketa sozialean erantzukizunkidetzarako heziketarik gabe, zaila 
izango da gure gizartea justua izatea, pertsona guztien ongizatea ahalbideratzen duen gizartea izatea. 
 
Zainketa zainduz ikasten da, eta emakume nahiz gizonek horrela ikasten dute. Horrela ikasten du arduratsua den 
eta bere buruarekin, bikotearekin, familiarekin, hurbileko pertsonekin, bere auzoarekin, bere gizartearekin… 
arduratzen den pertsona orok -gizon edo emakume-. Horrela ikasten da beste pertsona batzuengadik eta beste 
pertsona batzuekin. Horrela ikasten da ere, eskolan. Soilik eskolak hori nahi izan, arduratsua sentitu eta 
erantzukizuna hartzea da beharrezkoa. Horrek zera dakar: zainketa eta zaintzen duten pertsonak eta hauen 
ezagupenak, aprendizaiak, gaitasunak, lanak eta lorpenak birbaloratu eta aitortzea. Egun, gure gizartean pertsona 
hauek emakumeak dira gehien bat. Eskolan zainketarako hezitzea emakumeek burututako eginkizun hori 
ikustarazi, errespetarazi eta horretatik ikastea da. Eskolan zainketa eta erantzukizunkidetzarako hezitzea ikasle 
guztiek emakumeek egindako zainketaren kultura berdin ikasi, baloratu eta ohartaraztea da. Erantzukizunkidetza 
eta zainketarako heziketa oinarrizko gakoa dugu gure ikasleen garapen pertsonala, harremanak, bikote bizitza eta 
bizi diren gizartearen garapena justuagoak, orekatuak, atseginak eta arrakastatsuak izateko. 
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Bigarren unitatean, genero estereotipo tradizionalak 
aztertu genituen (gizonaren ohizko eredu soziala eta 
emakumearen ohizko eredu soziala), Oka jolasaren bi 
taula bezala irudikatuz: Nesken Oka eta Mutilen 

Oka. Bi taula hauek zeharo ezberdinak diren bi 
bizitza ibilibide irudikatzen dituzte. Oka hauek, 
norbanakoaren aniztasuna baliogabetuz, emakume 
izateko era konkretu eta bakarra, eta gizona izateko 
beste era konkretu eta bakarra ezartzen dituzte. Bi 
ibilbide hauen amaiera itxuraz berdina eman 
badezake ere ("ezkondu eta zoriontsu izan ziren"), 
batzuen eta besteen formakuntza, trebakuntza, 
estatusa eta errekurtsoak ezberdinak dira, oso. Bizitza 
ibilbide tradizional hauek ardura ezberdinak izateko 
eta lan ezberdinetarako prestatzen dituzte ("laranja 
erdiak" egiten dituzte, pertsona erdiak, ezberdinak eta 
bereiziak, eta haien arteko gabezietan osagarriak). Bi 
oka jolas hauek orokorrean bizitzarako, eta bereziki 
bikote harremanetarako beharrezkoak diren 
errekurtso ezberdinak ahalbideratzen dituzte 
emakumeentzat eta gizonentzat, emakumeak behe-
mailako eta gizonekiko dependentzi egoera batean 
kokatuz (desberdintasuna, nagusitasuna, 
dependentzia eta tratu txarrerako arriskua).  
 
Literalki hartuta (“benetan” eta hitzez hitz hartuta), Nesken Okak eta Mutilen Okak aniztasunerako aukera oro, 
aniztasun eta errespeturako heziketarako aukera oro, baliogabetzen dute. Bizitza ibilbide horietan pertsonaren 
gainean eredu soziala nagusitzen da, molde soziala izaki indibidualaren gainean ezartzen da. Gure ikasleak ezingo 
dira inoiz pertsona bakarrak eta errepikaezinak, askeak eta autonomoak izan oka hauek heziak badira. Haien 
eskolak bi ibilbide ezberdin hauetarako prestatu eta hezitzen baditu, ezingo dute inoiz pertsona autonomoak 
bezala libreki eta osotasunean garatu. Neskak era konkretu batekoak eta mutilak beste era konkretu batekoak izan 
behar dutela uste eta ikasiz gero, gure ikasleek ez dute inoiz aniztasun pertsonalaren balorea eta errespetua 
ikasiko, diferentzi indibidualaren balore eta errespetua ikasiko. 
 

Eskolak eredu tradizionala birsortzen jarrai 
dezake: neskak Nesken Okaren antzerako bizitza 
ibilbiderako hezitzen (soilik eta espreski 
zainketarako), eta mutilak Mutilen Okaren 
antzerako bizitza ibilbiderako hezitzen (soilik eta 
espreski lehiarako). Bestalde, eskolak gizonen 
eredua hautatu, orokortu, eta emakumeen eredua 
(zainketa) gutxietsi dezake, eta neska-mutil 
guztiak Mutilen Okaren bizitza-ibilbiderako 
hezitu, hau delarik gaur egun eskoletan nagusitzen 
ari den joera. 
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Kontrakoa ere egin dezake eskolak, hau da, Nesken Okaren antzera hezitu neska-mutik guztiak; baina emakumeei 
dagokien guztian orokorrean ematen den gutxiespenak aukera hau baztertzea eragiten du partziala eta eskasa 
delako, aurreko aukerarekin (mutilen ereduaren unibertsalizazioarekin) gertatzen ez den zerbait izanik (berdin-
berdin eskasa eta partziala dena, bai pertsonalki bai sozialki). Azkenik, eskolak neska-mutilak bakoitzak bizitza 
ibilbide propio eta pertsonala gara dezan hezi ditzake (aniztasunerako hezitu), oka bien elementuekin (honek, gure 
gizartean eta egun, zainketarako heziketa errekuperatzea eskatzen du). 
 
Zainketa eta erantzukizunkidetza bezala, errespetatzen eta dibertsifikatzen ikasten dira aniztasuna eta errespetua. 
Eta eskolan ere horrela ikasten dira (ala ez). Aurreko paragrafoan esan dugunez, eskolak emakume eta gizonen 

aniztasun eta errespeturako hezi dezake, emakume eta gizonen papera tradizional eta sozialetarako hezi 
beharrean. Nesken eta Mutilen Oka ezagutu, ulertu, aztertu, aldatu eta errefusatzen irakats dezake. Bi bizitza 
ibilbide hauetarako alternatiba bat proposatu dezake, bi taula hauek eraldatzen joan daiteke bestelako taula batera 
zuzendu arte, bestelako jolasera, bestelako heziketara iritsi arte. 
 
Zentzu honetan, hirugarren unitate didaktikoak Berdintasunaren Oka proposatzen du, bizitza ibilbide berri bat 
neskak nahiz mutilentzat, bizitza ibilbide pertsonal eta indibiduala, non aurreko bi ereduen (bi oken) elementuak 
jasotzen diren. Beraz, hezkidetzaren aldeko oka da, ohizko bi genero ereduen diskriminazioaren kontrakoa, eredu 
horietako baten nagusitasunaren aurkakoa (gaur egun, gure gizartean, gizonen eredu unibertsal eta bakarra). 
Helburua honako hau da: gure ikasleek, bai neskek eta bai mutilek, garatzen diren pertsona osoak izateko, 
bizitzaren arlo guztietan autonomiadunak izateko, eta bizitzan orokorrean eta bereziki bikote eta familia 
bizimoduan berdintasunean oinarritutako harremanak edukitzeko behar dituzten ikasketa guztiak egin dezatela. 
Soilik horrelako bizitza ibilbide pertsonal bat eginez ahal izango dute neskek eta mutilek desberdintasunak, 
menpekotasunak eta tratu txarren arriskua saihestu euren bikote harremanetan eta euren familietan. Soilik 
horrelako ibilbide bat eginez bilakatuko dira zainketaren ardurakide, soilik horrela errespetatuko dute besteen 
aniztasuna eta soilik horrela izango dira elkarrenganako tratu onen iturri. 
 
Nahiko programak proposatzen duen bizitza eta garapen pertsonal eta famili eta giza arteko harremanen 
proiektua, berdintasunean, askatasunean, aniztasunean eta elkarren arteko zainketan oinarritutako proiektu hau, 
Nazio Batuek eginiko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren helburua eta oinarria da. Aldarrikapen 
honen sustraia eta euskarria emakume eta gizon ororen, neska eta mutil ororen duintasun, askatasun eta eskubide 
funtsezko berdintasunean datza. Giza eskubideak eta berdintasuna daude Nahiko programa osoaren eta, bereziki, 
landu ditugun aurreko bi unitate didaktikoen oinarrian eta mamian. Berdintasunik gabe ezin dira zainketa eta 
aniztasuna Nahiko programak ulertzen dituen moduan ulertu. Emakume eta gizonen arteko berdintasunik gabe, 
zainketa nahiz aniztasuna alienatzaileak, menpekoak, txiroak, diskriminatzaileak eta guztiz injustuak izan 
daitezke, eta izan ohi dira. Berdintasunik gabe, zainketa eta aniztasuna beste zerbait dira. Soilik berdintasunerako 
heziketak ziurtatu dezake zainketarako eta aniztasunerako heziketa, giza eskubide eta tratu onerako heziketa. 
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2 MATERIALAK ETA EKINTZAK 

  

Unitate didaktiko honek material osagarri edo jolas bakarra du, “Berdintasunaren oka jolasa”, jolas honek bi 
osagarri dituelarik: 
 
1.- “Berdintasunaren oka jolasa” jolas taula: lau ale berdin-berdinak oka jolasa ikasleekin talde txikietan jolasteko. 
 
2.- 53 kartaz osaturiko lau baraja ezberdin (jolas taula bakoitzarako bat), bakoitzak karta berdeak eta zuriak 
dituelarik. Karta berdeak (ohizko okaren laukietan erabiltzekoak) mimika frogak dira. Karta zuriak (ohizko okako 
pasoko laukiak) egia ala gezurra frogak dira. Karta bakoitzak halako bi froga edo esaldi ezberdin ditu, beraz, 
denetara, 424 egoera edota kontzeptu ezberdin jasotzen dira ikasle neska-mutilekin lantzeko. 
 
Hona oka jolasa hau esandako frogekin jolastu aurretik edo atzetik egin daitezkeen hainbat ariketa osagarri: 
 
Taula eta karten irudiak ezagutzea. 212 karta edo okaren 4 taulak banatu eta irudiak komentatzea, jolasaren 
testuinguruan duten esanahia(k) definitzea. Gehien harritu, interesatu, gustatu edo ez, ezezagunak diren horietan 
erreparatu eta zergatiak esatea. Irudi osagarriak bilatzea, sinonimoak, antonimoak... Hormirudi eta mapa 
kontzeptualetan sailkatu eta taldekatu, erakusketak, laburpenak, aurkezpenak egitea… Momentuko berriekin, 
eskolako gertakariekin, irakurritako ipuin eta ikusitako filmeekin, etab. lotzea. 
 
Karta eta taulari irudi berriak gehitzea. Irudi berriak asmatzea, istorio motzak sortzea, etab. Irudi bakoitzarentzat 
egia ala gezurra jolasera jolasteko esaldi berriak asmatu, eta abar. 
 
Aurkeztea, kontatzea, antzeztea… Karta sorta bat banatu (berdeak eta zuriak) eta hauetan oinarrituz deskribapen 
motzak edo errelatoak idatzi, elkarrizketak, antzezpenak egin… euren edukia kontutan harturik.  
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3 “BERDINTASUNAREN OKA” JOLASA 

  

Taldeka jolasteko mahai-jolasa. 
 
Osagaiak: 

- “Berdintasunaren Oka” jolasaren lau taula berdin-berdinak. 
- 53 kartaz osaturiko lau baraja ezberdin. Karta bakoitzak taulako lauki ezberdinetan egin behar diren bi froga 
ezberdin ditu (lauki guztietan, ohizko okaren berezietan izan ezik: zubia, dadoak, ostatua...). Karta bakoitzak 
dagokion laukiaren irudia eta zenbakia darama. Lau karta barajek atsekaldea kolore ezberdinekoa dute, beraien 
artean bereiztu ahal izateko. 
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Jolas taula bakoitzak ohizko oka jolasak izaten dituen 63 laukitxo ditu, irteera eta helmugakoa barne. 
 
45, 50, 54, 59 eta 63 laukitxoak) kolore berdea dute eta adin, itxura, jardun, tresna... ezberdinak dituzten neska eta 

mutilak, emakume eta gizonak islatzen dituzte. Lauki hauetan erortzean zenbaki bakoitzari dagokion txartelaren 
mimika froga bat egin behar da. Froga hau gaindituz gero, hurrengo lauki berdera aurreratuko da jokalaria eta 
berriro jaurtiko du dadoa: 
- Neskak eta mutilak salto berriro, eta dadoa jaurti astiro! 
 
Lauki bereziak, taulan kolore horia dutenak, ohiko oka 
jolasarenak dira:  
- Zubitik zubira eta berriro tira (6 eta 12 laukiak). 
- Dadotik dadora eta jaurti berriro albora (26 eta 53 
laukiak). 
- Ostatua (19 laukia): txanda bat jolastu gabe. 
- Putzua (31 laukia): jolastu gabe bertatik beste jokalari 
bat pasa arte. 
- Laberintoa (42 laukia): 30 laukira itzuli. 
- Espetxea (52 laukia): hiru txanda jolastu gabe. 
- Eskeletoa (58 laukia): 1 laukira itzuli. 
 
Karta bakoitzak bi froga ezberdin ditu, bi jokalari 
ezberdin edota jokalari bera bi bider lauki berean 
erortzen bada, froga ezberdina egin ahal izateko. 
 
Lauki berdeei dagokien kartek (ohizko oka jolasean 
okak betetzen dituen laukiak) mimika jolasa proposatzen 
dute: keinuen bidez laukian agertzen den pertsonaren 
bizitza ezaugarri bat asmatu behar dute jokalariek. 
 
Lauki zuriei dagokien kartek (ohizko oka jolasean pasoko laukiak) egia ala gezurra jolasa proposatzen dute. Hau 
da, lauki horietan agertzen diren irudi eta kontzeptuekin lotutako esaldiak jasotzen dituzte, jokalariek esaldi horiek 
egia ala gezurra diren asmatu behar dutelarik. Esaldi bakoitzak bere soluzioa darama. 
 
3.1. EDUKIA: 

 
Oka egoten ohi den lekuetan nesken eta mutilen, emakume eta gizonen irudiak daude, euren eguneroko 
bizitzako hainbat jarduera, ezaugarri eta aspektu ezberdinak jasotzen dituztenak. Emakume eta gizonen arteko 
lauki zurietan, eguneroko bizitzan egokitzen zaizkien objektu, jarduera eta egoerak azaltzen dira. Modu honetan, 
hasierako laukiaren neska eta mutila bere pertsonalitate, bizimodu eta harremanak garatzen, osatzen eta zehazten 
doaz jolasean aurrera egin ahala. 
 

Emakume eta gizonen, neska eta mutilen duintasun, 
askatasun, eskubide, funtzio, lan, zaletasun... 
berdintasuna azpimarratzeko, kolore berdea duten 
laukitxoetan pertsonaren sexua eta egiten ari denaren 
arteko kontrastea bilatu da nahita, sexu bakoitzakoak 
gure gizartean beste sexuari lotzen ohi zaizkien 
egoeretan jarriz.Esaterako, emakumeen ohizko zainketa 
lanetan gizonak ipini dira eta alderantziz, gizonen ohizko 
lan, zaletasun eta tresnekin, emakumeak irudikatu dira. 
Helburua hauxe da: gizon eta mutilen irudietan pertsona 
horiei Mutilen Okan egokitzen ez zaizkien egoerak jaso 
eta alderantziz, nesken irudietan Nesken Okan agertzen 
ez diren aukerak, modu honetan bai neskek eta bai 
mutilek beste sexuaren ohizko ereduko aukera eta 
elementu baliotsuak bereganatu behar dituztela azalduz. 
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Jolasaren helburua zera da, gure ikasle neska eta mutilek oka honek proposatzen duen bizitza ibilbidea osoa dela 
jabetzea, bizitzaren esparru guztietarako eta pertsona guztientzat, nahiz neska nahiz mutil, nahiz emakume nahiz 
gizon. Horretarako, oka jolasaren aurretik, bitartean eta ondoren dinamika ezberdinak erabil daitezke: 
 
- Berdintasunaren Okaren taula ezagutu eta zein lauki izango lirateke Mutilen Okarenak eta zeintzuk Nesken 
Okarenak identifikatu. 
- Elementu ezberdinek neskei eta mutilei ematen dizkieten ezugarri, jarduera eta aukeren arabera laukietako irudi 
ezberdinetako esanahia aztertu. 
- Berdintasunaren Okaren istorioa kontatu edo idatzi, ibilbide hau egiten duen neska edo mutil batek izango 
dituen gora-beherak, aldaketak eta bilakaera aipatuz. 
- Irudiren bat aldatu, gehitu edo kenduko litzatekeen ikusi, Berdintasunaren Oka jolas hau taldearen bizitza, behar, 
itxaropen, helburu, jarduera eta zaletasunei moldatzeko helburuarekin. 
- Eskolari dagokionez, nola izango litzateke Eskolako Berdintasunaren Oka? Nolako osagarriak izango lituzke? Zer 
lauki eta irudi izango lituzke? Zer eskola ibilbide egingo lukete ikasle neskek eta ikasle mutilek? 
 
3.2. JOLASAREN DINAMIKA: 

 
Oka jolasarekin jolastu aurretik, oso garrantzitsua da ikasleek taula eta bere irudiak ondo ezagutzea. Horretarako 
gida honen bigarren atalean aipatu diren ariketak erabil daitezke. 
 
Jolasteko modua ohizko okarena da, dadoa jaurti eta 
lortutako balioaren arabera aurrera egiten delarik. Lauki 
ezberdinetan egin behar diren frogak direla eta, 
ezberdina da jokaldia berdeen eta zurien kasuan. Lauki 

berdeetan (mimika froga), froga laukian erortzean egiten 
da (laukira iristerakoan). Jokalariak froga gainditzen 
badu, hurrengo lauki berdera egingo du salto eta dadoa 
berriro jaurtiko du (“Neskak eta mutilak salto berriro eta 
dadoa jaurti astiro”). Asmatzen ez badu, bertan geratuko 
da salto egin eta jaurti gabe. Lauki zurietan (egia ala 
gezurra froga) froga laukitik irtetzerakoan egin behar da. 
Hau da, dadoa jaurti eta laukira iristen denean ez da 
froga egiten, hurrengo txandan baizik. Froga gainditzen 
bada, dadoa jaurti eta aurrera egiten da. Froda gainditzen 
ez denean, bertan geratu behar da hurrengo txandan 
dadoa jaurti eta jarraitzeko.  
 

Frogen dinamika honek taldeka jolastea ahalbideratzen 
du, hau da, jokalari bakarra izan beharrean talde bat 
izatea, frogak taldeka eztabaidatu eta egiteak jolasa piztu 
eta hausnarketa aberastu egin dezakelako. Bestalde, lau 
baraja ezberdin daudenez (atzekaldeko kolorea 
ezberdina dute elkarren artean bereizteko) 
Berdintasunaren Oka jolas honekin jolasten den 
bakoitzean, kartak aldatuz froga berriekin jolas daiteke, 
ikasle talde bakoitzarentzat jolas berria bilakatzen da. 


