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1 HELBURU ETA EDUKIAK 

  

"Berdintasunean bizi" seigarren unitate didaktikoak azken bi ikasturteetan landutako unitate didaktiko guztiak 

laburtu eta integratzen ditu. Gure ikasleek eguneroko bizitza berdintasunean egin dezaten da azken ibilbide 
kontzeptual honen helburua, baita azken bi urteetan egindako ekintzena ere. Nahiko programak bilatzen duen 
transformazioa da: gizon eta emakumeen berdintasun eta giza eskubideekin bat datorren elkarbizitza sozial eta 
familiarra. 
 
Horretarako unitate didaktiko honek aurreko bost unitateak gogoratu, eguneratu eta lotzea proposatzen du. Hiru 
hilebetero prestatuz eta landuz joan garen pieza guztiekin puzzlea egiteko momentua da. Beraien hitzekin, beraien 
estilora eta beraien heldutasunaren arabera, gure ikasleek berdintasunean bizitzeko konpromisoa hartzeko 
momentua iritsi da, tratu onetan oinarritutako elkarbizitzaren alde apustu egin, erlazio justuago eta 
zuzenagoak izateko apustua, horrela, gaur egun gure gizartean emakumeek jasaten dituzten tratu txarrak 
aurreikusi eta eragotziz.  
 
Lan egin ditugun gai kontzeptualetan ikusi 
dugun bezala (zaintza eta bizitza kalitatea, 
aniztasun eta askatasunari errespetua 
generoaren estereotipoen aurrean, berdintasuna 
eta giza eskubideak, lanbideak eta autonomia 
ekonomiko eta pertsonala, komunikazio bideen 
ikuspuntua eta arrakasta sozialaren modeloak, 
eta abar.) apustu hau eta aldaketa aukera hau 

egunero, pausuz pausu, eguneroko egoera, 
pentsamendu, hitz, jarrera, ideia, akzio, keinu… 
eta abarretan garatzen da. 



ELKARBIZITZA BERDINTASUNEZ 6. UNITATE DIDAKTIKOA IRAKASLEAREN GIDA 
 

 
 
Lehen hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailetako programaren hasieran programako logoa azaltzen genuen 
bezala, tratu txarren mundu grisa eguneroko milioika puntu gris txikiz (eta oso berde gutxiz) osatzen da, bestalde 
berdintasunaren, giza eskubideen eta tratu onen mundu berdea milioika puntu berde txikiz (eta oso gris gutxiz) 
osatzen da. Azken bi ikasturteetan Nahikok proposatzen duen mundu berde hori puntuz puntu hiru hilebetero 
garatutako gai eta eremuetan sortu daitekeela ikusi dugu. 
 
Gure erlazioetan puntu gris eta puntu berdeak ezagutzen eta ezberdintzen ikasi dugu. Mundu berdean 

ezberdintasunak, diskriminazioak eta emakumeen aurkako indarkeriak ez dutela lekurik ikusi dugu. Gure 

ikaslegoak eguneroko bizitzan puntu grisak kendu eta puntu berdeak jar ditzakegula ikasi du: berdintasunaren 
puntuak, giza eskubideak eta duintasunarenak, zaintza puntuak, tratu ona eta elkarrekiko erantzunkizunarenak, 
askatasun eta autonomia puntuak, eta abar. 
 
Gure ikaslegoak generoaren tradiziozko estereotipoen proposamena aztertzen, bereizten eta ezberdintzen ikasi 
du (mutil eta gizonentzan oka urdina eta neska eta emakumeentzat oka arrosa) eta aldi berean askatasuna, justizia 
eta giza eskubideen proposamena (bai neska eta emakumeen, bai mutil eta gizonen Berdintasunaren Oka berdea). 
Bi leku ezberdinetara daramaten bi bide ezberdin direla badakite. Adineko heldutasun eta mugekin, gure ikasleek 
badakite bi bizi proposamen hauek pertsonak, nahiz emakume nahiz gizonak, banakako egoera eta pertsonen 

arteko harreman guztiz ezberdinetara daramatzatela. 
 
Genero estereotipo eta aurreiritziek beraien artean berdinak diren emakumeen eta beraien artean berdinak diren 
gizonen mundu grisa sortzen dute, emakume eta gizonen arteko dependentzi eta nagusitasun erlazioen mundu 
familiar eta soziala. Emakumeak bigarren mailako hiritar diren mundu grisa. 
 
Bidegabeko egoera honen aurrean eguneroko gauza txiki, akzio eta jarreretan berdintasuna eta giza eskubideak 
erabiltzea aukera dela ikasi dugu. Poliki-poliki, pausuz pausu, bizitzaren arlo guztietan egin dezakegula ikusi 
dugu. Emaitza errepika ezinak diren emakumez eta gizonez osaturiko mundua da, elkarren artean ezberdinak 
diren emakumeak eta elkarren artean ezberdinak diren gizonak. Gizon eta emakumeen arteko erlazioak 
berdintasunean, errespetuan, elkarbizitzan eta interdependentzian oinarriturik dagoen mundua bai familian bai 
gizartean. Eskubide, askatasun eta hiritartasun berdina duten hiritar emakume eta hiritar gizonen mundu 
demokratikoa. 
 
Gure ikasleek puntu berdeak puntu grisetatik bereizten dakite. Dagoeneko aukera dezakete. Eta aukeratu behar 
dute, gure eguneroko ekintzak ez bait dira "kolore gabeak", neutralak. Egunero, gure ekintza, azalpen, jarrera, 
begirada, isilune, eta abarrekin, puntuz puntu, gure mundua sortzen dugu, gure nortasuna eta gure erlazioak 
eraikitzen ditugu. Egunero, gutako bakoitzak, mundua apurtxo bat grisago edo berdeago egiten dugu. 
 
Oka arrosak eta oka urdinak zein bizitza motara garamatzaten, zer nolako neska (emakume) eta zer nolako mutil 
(gizon) bihurtzen gaituzten eta zein erlazio arriskutsu erakusten dizkiguten ikasi dugu. Aldi berean, alternatiba 
daukagula dakigu, beste "joku" batera "jolas" dezakegu: Berdintasunaren Oka. Askatasuna eta autonomia aukera 
dezakegu neska (emakume) eta mutil (gizon) bakoitza bizitzako arlo guztietan garatu daitezen, elkarren arteko 
erlazio eta elkarbizitza ona eta osasuntsua, positiboa eta aberatsa izan dadin bai batzuentzat bai besteentzat. 
 
Beraz, berdintasunean elkarbizitzea elkarbizitza 
ezberdina da. Azken bi urteetan landu ditugun atal 
guztiak jasotzen dituen elkarbizitza da: zainketa, 
aniztasuna, ugaritasuna, berdintasuna eta giza 
eskubideak, autonomia pertsonala, emakumeen 
agerikotasuna, jarrera eta arrakasta sozialaren modelo 
berriak, eta abar. Berdintasuneko elkarbizitzan ez dute 
lekurik emakumeen aurkako indarkeriaren abusuak, 
aurreiritzi sexistak, gizarte deskriminazioak, familia 
dependentziak, komunikabideen ikusezin jarrerak, 
gizarte gutxiespenak, barregarritasun matxista, genero-
indarkeriak… 
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Kontzeptu eta eduki hauek lantzeko, seigarren unitate didaktikoak honako 
 

HELBURU ZEHATZAK DITU: 

 
- Elkarbizitzaren azken zentzu orokorra identifikatu dezatela: pertsona bakoitzaren ikuspuntutik, elkarrekin bizi 
diren pertsona guztien bizitza hobea izatea elkarbizitza horri esker. 
 
- Horretarako, elkarbizitzaren oinarrizko helburua elkarrekin bizi diren pertsonek, emakume eta gizonek, 
elkarrekiko ardura eta zaintza izatea dela uler dezatela. 
 
- Ea elkarbizitza taldeko pertsona guztiek elkarrekiko ardura eta onura jasotzen duten ikusteko, zaintza eta 
eginbeharren ardura eta lan banaketa aztertu dezatela. Eta horrela izango ez balitz, kontrako kasuan, ea pertsona 
edo talde batzuen, batez ere nesken edo emakumeen, abusu eta probetxua ematen den aztertu dezatela. 
 
- Elkarbizitza talde ezberdinetan azpitalde batzuen, bereziki neska eta emakumeen, askatasuna mugatu, 
aniztasuna gutxietsi, jarrerak mespretxatu, eta lotsatu edo kikiltzeko erabiltzen dira aurreiritzi, esamolde, txiste, 
trufa, izeka, jarrera, agresio eta abar bilatu ditzatela. 
 
- Neska-mutilen bizitza aukerarekiko (adibidez, zaletasunak , jokuak, jazkera, estilo pertsonala, ohiturak, gelako 
protagonismoa, hitzaren erabilera, jendeaurreko aurkezpena…) eta pertsona aniztasunarekiko errespetua 
erakutsi eta bultzatzen duten esaldi, jarrera, ekintza… identifikatu ditzatela. Batez ere guzti hauek 
gehiengoarekiko ezberdinak direnean. 
 
- Giza eskubideak ezagutu eta eguneroko bizitzan garatzen diren ala ez identifikatzen ikastea, bai eremu 

pribatuan (familia, gizartea, lagun taldea…) eta bai eremu publikoan (eskola, auzoa, herria, eliza…), beti ere alde 
batetik neska eta emakumeen kolektiboan eta mutil eta gizonen kolektiboan bestetik gertatzen dena konparatuz. 
 
- Beraien inguruko lanbideak ezagutu ditzatela (eskolan, auzoan, herrian, hirian…). Aztertu dezatela emakumeek 
eta gizonek, neskek eta mutilek, lan ordaindu duin bat lortzeko dauzkaten aukera eta zailtasunak. Lansaria 
jasotzea ezinbesteko ezaugarria bait da autonomia pertsonala izateko gure gizartean, eta beharrezko baldintza 
Berdintasunaren Okaren arabera neska eta mutil bakoitzak bere bizitzako ibilbidea aukeratu eta eraiki dezan. 
 
- Eguneroko eta gertuko komunikabide eta komunikazio elementuak aztertu ditzatela, elementu (puntu) gris 

edo berdeak diren ikusiz. Arreta berezia ipini dezatela eskolako elementuetan (zentruko errotulazioa, megafonia, 
apainketa, kartelak, zirkularrak, informazio notak, materialak, bilerak, ekitaldiak, ekintzak komunak eta abar) eta 
ikaslegoak parte hartzen duen ekintzetan (eskolako eta inguruko aldizkari eta antzezpenak, ikusentzunezko 
grabaketa eta programak, festak eta ekintza bereziak eta abar). 
 
- Bai neska eta bai mutilentzat begirunean, berdintasunean eta gizarte eskubidetan oinarriturik dauden egoera 
eta elkarbizitzako harremanak ezagutu, aztertu eta aintzat hartu ditzatela (eskolan, familian, lagun taldean, kirol 
klubean, auzoan, bizilagunen artean…). Eta kontrako egoera emanez gero, indarkeriaz interesen ezarpena eta talde 
edo pertsona indartsuenaren nagusitasunaren ezarpena identifikatu eta aztertu dezatela. 
 
- Elkarbizitza aldaketa, krisi edo zailtasunak konpontzeko irtenbideak bilatu eta aztertu ditzatela. Beti ere 

berdintasunean eta giza eskubideetan oinarrituta konponbideak, pertsona bakoitzaren bizi aukera bermatzen 
dutenak eta bizi aukera hauek gainontzekoentzat inposatzaile edo behartzaile izan ez daitezela bermatuz. 
 
- Guzti honetarako, neska eta mutilen arteko berezitasun gabe, ondorengo joku eta ekintza, ariketa eta 
esperientziak izan ditzatela: errespetua, parte hartzea, enpatia erabili, elkar entzun, hitzegin, akordiotara iritsi, 
erabakiak elkarrekin hartu eta erabakia denok bete.  



 

NAHIKO! 3

IRAKASLE

  

2 MATERIALAK ETA EKINT

  

Seigarren unitate didaktikoak joku edo laguntza material bakarra du 
Osagarri diren bi elementuz osaturik dago:
 
1.- "Berdintasunaren Oka" jolas taulak:

lau ale dira, talde txikietan jolasteko Berdintasunaren Oka berdera .
 
2.- "Elkarbizitza berdintasunez" karta-
Unidade Didaktikoaren materiala bezela egin 
eta identifikaturik. 20 x 9,5 zmko neurria duten 
52 txartelaz osatutako lau karta-sorta berdin 
daude, bat ikasle-talde eta taula bakoitzeko. 
Txartelek azken bost unitate didaktikoetako 
joku batzuk laburtu eta eguneratzen dituzte. 
Txartel bakoitza taulako lauki bati dagokio 
(zenbaki eta irudi berbera du) eta azken bi 
urteetan landutako unitate didaktikoekin 
erlazionatuta dauden gutxienez hiru galdera 
edo probaz osaturik dago. 
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MATERIALAK ETA EKINTZAK 

edo laguntza material bakarra du “Elkarbizitzaren Oka Berdintasunez"
Osagarri diren bi elementuz osaturik dago: 

"Berdintasunaren Oka" jolas taulak: 3. Unitate Didaktikoan emandakoak eta erabilitakoak. Taula berdinaren 
olasteko Berdintasunaren Oka berdera . 

-sorta: 6. 
Unidade Didaktikoaren materiala bezela egin 
eta identifikaturik. 20 x 9,5 zmko neurria duten 

sorta berdin 
taula bakoitzeko. 

Txartelek azken bost unitate didaktikoetako 
joku batzuk laburtu eta eguneratzen dituzte. 
Txartel bakoitza taulako lauki bati dagokio 
(zenbaki eta irudi berbera du) eta azken bi 
urteetan landutako unitate didaktikoekin 

hiru galdera 
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2 

Oka Berdintasunez". 

3. Unitate Didaktikoan emandakoak eta erabilitakoak. Taula berdinaren 
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3 
“ELKARBIZITZAREN OKA BERDINTASUNEZ” 

JOLASA 
  

Talde txikietan jolasteko mahai jokoa. Osagarriak: 
 
- 3. UD emandako "Berdintasunaren oka"-ren lau taula berdin. Taula bakoitzak, okako jokoan ohizkoak diren 63 
lauki dauzka, irteera eta helmuga laukiak barne. 
 
- Elkarbizitzaren lau karta-sorta berdin: kartasorta osatzen duten 52 kartek taulako lauki bakoitzari dagokion 
galderak eta probak dituzte (okaren jokuko lauki berezientzat izan ezik: zubiak, dadoak, ostatua…). Karta 
bakoitzak dagokien laukiaren irudia eta zenbakia darama. 
 
Normalean okaren irudia duten laukietan, oraingoan neska eta mutilen irudiak daude baraien bizitzako ekintza 
eta egoera ezberdinetan. Emakume eta gizonen laukien tarteko laukiek berriz, eguneroko bizitzan ematen diren 
egoera eta ekintzak eta erabiltzen diren objektuak erakusten dituzte. Hau da, hasierako laukiko neskak eta mutilak 
bere bizitzaren ibilbidea irudikatzen duen taulan aurrera egiten dute, beren izaera, bizitzeko modua eta erlazioak 
garatuz eta zehaztuz, emakume eta gizon bilakatzen diren adinean. 
 
Lauki bereziek, hori kolorez adieraziak, oka jokuko ohizko laukiak 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-sorta osatzen duten 52 txarteletako bakoitzak ezker aldean dagokion laukiaren zenbakia eta berarekin 
erlazionaturik dagoen unidade didaktikoa du. Eskubian, eginbeharreko gutxienez hiru galdera edo proba dauzka, 
honela, jokalari bat baino gehiago lauki berean eroriz gero (edo jokalari berdina behin baino gehiagotan lauki 
berdinera iritsiz gero) lauki horretatik ateratzeko egin beharreko proba ezberdina izango da. Probak ezkerretik 
eskubira jarrita daude, kolore ezberdinetako zutabeetan banandurik. 
 
Normalean okaren laukiak diren berde koloreko laukietako txartelak 3. UDarekin erlazionaturik daude, 
"Berdintasuna eta Giza Eskubideak". Txartel hauek bi modutan egin daitekeen jokua proposatzen dute, biak hitzik 
esan gabe egin behar direnak: keinuen bidez (mimika) edo marrazkien bidez lauki horretan dagoen pertsonaren 

bizi ezaugarri bat asmatu behar dute aurrera egiteko. 
 

Ohizko oka jolasean pasuko laukiak diren kolore 
txuriko laukietako txartelak gainontzeko unitate 
didaktikoekin erlazionaturik daude. Lauki hauek 
joku eta proba ezberdinak proposatzen dituzte. 
Batzuk berriak dira, beste batzuk dagoeneko beste 
unitate didaktiko batzuetan egindakoetan 
oinarrituak dira. Azken kasu hauetan, probak 
aldatu eta berritu egin dira unitate didaktiko honi 
begira. Hau da, dinamika ezaguna da, edukia 
dagokion unitate didaktikoan oinarritzen da, baina 
proba aldatu egin da. 
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- Zainketa, 1. UDarekin erlazionaturik dauden txartelek "galdera-erantzuna" egitura dute. "Errezetak" eman 
ditzaten eskatzen zaie jokalariei, hau da: zainketa lan ezberdinetarako beharrezkoak diren osagarriak edo 
elementuak, zainketa prozesu baten faseak, zein pertsona ezberdinek eraman ditzakete ekintzak aurrera, eta abar. 
Galdera eta gero, erreferentzi modura, erantzun batzuk ematen dira parentesi tartean. Adibidez: "Esan itzazue 
jateko eman behar diren lau pausu (menua aukeratu, erosketak egin, 
janaria garbitu, sukaldatu, mahaia jarri, jaso, garbitu…)". 
 
- Aniztasuna, 2. UDarekin erlazionatuta dauden txartelek "egia-gezurra" dinamika proposatzen dute. Txartel 
bakoitzak aniztasuna edo bere kontrakoarekin (gizon-emakumeen genero estereotipo tradizionalak) erlazionaturik 
dauden sei esaldi jasotzen ditu. Laukien marrazkietan azaltzen den kontzeptuarekin erlazionaturik dauden 
esaldiak dira. Jokalariek esaldiak egia edo gezurra diren esan behar dute. Esaldi bakoitzak beheko aldean darama 
galderaren erantzuna (egia edo gezurra). Edukia eta mekanika 2. UDan erabilitakoak dira, baina esaldiak 
ezberdinak dira. 
 
- Lanbideak, 4. UDarekin erlazionatuta dauden 
txartelak "hitz debekatuen" jokoari dagozkio. 
Txartel bakoitzak laukiko marrazkiarekin zerikusia 
duten hiru lanbide edo lanpostu ezberdin jasotzen 
ditu. Landibearen izena lanbide bakoitzaren goiko 
aldean euskeraz azaltzen da eta erderaz beheko 
aldean. Erdikaldean pista modura erabil 
daitezkeen marrazkiak daude eta taldeari lanbidea 
azaltzerakoan esatea debekaturik dauden bi 
hitzak, bai euskeraz eta bai erderaz. Mekanika eta 
edukiak (lanbideak eta marrazkiak) 4. UDan 
erabilitakoak dira, baina hitz debekatuak 
ezberdinak dira kasu bakoitzean. 

 
- Komunikabideak, 5. UDarekin erlazionatuta 
dauden txartelek izan litezkeen hiru albiste 
jasotzen dituzte (asmatuak, ez errealak, baina 
sinesgarriak). Jokalariek albiste horiek puntu grisa 
ala puntu berdea diren erantzun behar dute. Hau 
da, albiste bakoitzak berdintasunerako mundu 
berde bat eraiki eta bultzatzen duen ala, 
alderantziz, ezberdintasunerakoko mundu grisa 
islatu eta transmititzen duen. Albiste bakoitzak 
galderaren erantzuna (berdea edo grisa) 
behekaldean idatzita du. 
 
- Elkarbizitza, 6. UDarekin erlazionatuta dauden 
txartelek elkarrekin parte hartzeko jolas 
kooperatiboak proposatzen dituzte. 

Taldeka eta denok elkarrekin egin beharreko ekintzak dira eta errespetua, onarpena, enpatia, kontaktua, akordioa, 
eta abar eskatzen dute (abestu, txalo egin, dantzatu, jolastu, mimika, besarkatu, eta abar). 
 

DINAMIKA: TWISTER-OKA 
 
Jokoaren helburua hauxe da: partida bakoitzeko jokalari guztiak, taldean jolastuz (hau da, elkarbiziz), okaren 

erdiko laukira iristea. Horretarako, antolatu, hitzegin, erabaki, elkar lana egin, lagundu eta abar egin beharko 
dute. 
 
Lau taula eta lau karta-sorta ditugunez, gehienez sei edo zazpi pertsonez osaturiko taldeek jolastu dezakete 
partida bakoitzean. Taldeak aldatzea komenigarria da partida ezberdinak egun ezberdinetan jolasteko. 
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Joko dinamika ohizko oka jokoaren dinamika da, taulan aurrera egingo da dadoaren zenbakiaren arabera baina 
hiru ezberdintasunekin: 
 
1. PROBAK ETA TALDEKO GIDA: 
Lauki bakoitzean erortzean, lauki horretatik ateratzeko eta jolasten jarraitzeko, lauki horri dagokion galdera edo 
proba bat gainditu behar da. 
 
Horretarako, partidaren hasieran talde bakoitzak "taldeko gida" izango den pertsona aukeratu behar du. Bozketaz, 
hitzeginez, zozketaz… aukeratu daiteke. Pertsona hau dadoa botatzeaz, txartelak irakurtzeaz eta lauki 

bakoitzean taldekideei egin behar den proba azaltzeaz arduratuko da. Taldeko gida ez da gida izango partida 
osoan zehar, mimika probak (3. UD) eta taldekako elkarbizitza probak (6. UD) eta gero eginbehar hau jokalari 
guztien artean txandakatuz joango da. 
 
2. TWISTER-OKA: 
Parte hartzen duen pertsona bakoitzak bere fitxa du eta, momentu oro, bere fitxa ukitu behar du behatzarekin taula 
gainean eta beste eskuarekin bere taldeko pertsona bat ukitu behar du, horrela kate bat osatzen dutelarik taularen 
inguruan. Taulan aurrera doazen einean, taldearen arteko kontaktua apurtu ez dadin ahalegindu beharko dira, 
posizioak aldatuz, "bihurrituz"… 
 
Bakarrik mimika/marrazketa (3. UDko lauki berdea) edo taldekako elkarbizitza lauki batean (6. UDkoari 
dagokiona) erotzen direnean, fitxa eta elkar ikutzeari utz diezaiokete proba gainditzeko. Behin froga pasa eta gero, 
fitxa eta elkar ukitu beharko dute berriro, baina beste modu batean egin dezakete, modu erosoago batean alegia. 
 
Bestalde, une hau erabiliko dute taldeko gida aldatzeko, honela taldeko pertsona guztiak pasako dira zeregin 
horretatik. 
 
3. JAURTITZEA: 
Taldearen barruan, ez dago jaurtitze edo fitxa mugimendu txandarik. Jaurtitzea taldeko gidak egiten du beti. 
 
Txanda bakoitzean taldeak nahi duen fitxa mugi dezake taldearen interesen arabera, adibidez: taldea kontaktuan 

mantendu, lauki berezi batean erori (zubia, ibaia, lauki berdea…), saltu edo aurreratze handiago bat saiatu, lauki 
txar bat sahiestu (putzua, ostatua…), proba mota bat edo beste egin, eta abar. Taldeak momentu bakoitzean zein 
fitxa mugitu erabakiko du. Jaurtiketa bakoitzean fitxa bakarra mugi daiteke. 
 
 
 

 


