
 

NAHIKO! 5

IKASLEAREN

Lagun maitea: 

EMAKUNDEren NAHIKO proiektuan parte hartzen
eskubideetan oinarritutako emakumeek jasatzen
prebentzioa da, etorkizunean zure pareja eta familia
eta maitasunean oinarritu ditzazun, giza eskubideak nagusi daitezen, kalean bezala, zure
artean. Horrela hobeto biziko zara, zoriontsuago zu eta zure albokoak

 

““NNOORR  NNAAIIZZ  NNII??”” lehendabiziko atal honetan, zure
hobeto ezagutu eta onartu dezazun. Gure
etiketatu ezineko emakume eta gizon ezberdin asko, adin, bizimodu, ohitura, jazkera, arraza,
zaletasun... ezberdinekoak. Aniztasun aberats hau gizon
 
Guzti horien artean, zu zeu zaude, altxor bakarra eta errepikaezina

guztiengandik bereizten zara. Harribitxia zara eta harribitxi
Ondo pasa gurekin! 
  

 

NNOR NAIZ 

NNI?
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IKASLEAREN KOADERNOA (1/2)

 

EMAKUNDEren NAHIKO proiektuan parte hartzen ari zara ikasturte honetan. Egitasmo honen 
eskubideetan oinarritutako emakumeek jasatzen dituzten etxeko tratu txarren aurkako sentsibilizazio
prebentzioa da, etorkizunean zure pareja eta familia duzunean, hauek elkarren arteko errespetuan,

giza eskubideak nagusi daitezen, kalean bezala, zure
Horrela hobeto biziko zara, zoriontsuago zu eta zure albokoak. 

lehendabiziko atal honetan, zure buruari buruzko hausnarketa proposatzen dizugu,
hobeto ezagutu eta onartu dezazun. Gure inguruan pertsona diferente asko daudela ikusi ahal

ezberdin asko, adin, bizimodu, ohitura, jazkera, arraza,
aberats hau gizon-emakumeen adierazgarri pozgarria

altxor bakarra eta errepikaezina. Beste inork ez duena duzu zuk. Beste
guztiengandik bereizten zara. Harribitxia zara eta harribitxi izateko eskubidea duzu, zuk zeuk nahi duzuna.

IZENA 

OR NAIZ 

I? 

 
UNITATE 

DIDAKTIKOA 
 

(1/2) 

ari zara ikasturte honetan. Egitasmo honen helburua giza 
dituzten etxeko tratu txarren aurkako sentsibilizazio eta 

duzunean, hauek elkarren arteko errespetuan, parekotasuenan 
giza eskubideak nagusi daitezen, kalean bezala, zure etxean eta etxekoen 

buruari buruzko hausnarketa proposatzen dizugu, zure burua 
inguruan pertsona diferente asko daudela ikusi ahal izango duzu, 

ezberdin asko, adin, bizimodu, ohitura, jazkera, arraza, kultura, ogibide, 
emakumeen adierazgarri pozgarria da. 

. Beste inork ez duena duzu zuk. Beste 
, zuk zeuk nahi duzuna. 



NOR NAIZ NI? 
 

  

1 NNOORR  DDAA  NNOORR

  

Amaia eta Aitorren argazkiak ondo aztertu.

beraien izaera edo nortasunari buruz? ¿Eta beraien bizierari bur
eta mutil hauei buruz? ¿Nolakoak dira?
¿Zein gustu edo interes dituzte? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Hauetako zer egingo zenuke hobeto ezagutzeko?
 

 
Nik neuk asmatu. 

 
Beraiei galdetu ea nolakoak diren

 
Bere etxekoei galdetu ea nolakoak diren.

 
Mutila, mutil guztiak bezalakoa izango da eta neska, neska guztiak bezalakoa, eta kitto

 
Bere lagun, eskolakide eta auzokoei galdetu.

 
  

1. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA

RR?? 

Amaia eta Aitorren argazkiak ondo aztertu. ¿Ezagutzen dituzuela uste al duzu? Fisikoki agian. ¿Eta zer deritzozu 
beraien izaera edo nortasunari buruz? ¿Eta beraien bizierari buruz? Argazkia bakarrik ikusten, 
eta mutil hauei buruz? ¿Nolakoak dira? 

 

Hauetako zer egingo zenuke hobeto ezagutzeko? 

diren. 

Bere etxekoei galdetu ea nolakoak diren. 

Mutila, mutil guztiak bezalakoa izango da eta neska, neska guztiak bezalakoa, eta kitto

Bere lagun, eskolakide eta auzokoei galdetu. 

IKASLEAREN KOADERNOA 

¿Ezagutzen dituzuela uste al duzu? Fisikoki agian. ¿Eta zer deritzozu 
? Argazkia bakarrik ikusten, zer dakizu neska 

Mutila, mutil guztiak bezalakoa izango da eta neska, neska guztiak bezalakoa, eta kitto. 



NOR NAIZ NI? 
 

  

2 IISSPPIILLUUAA 

  

Geure burua ezagutzeko, begiak ondo zabaldu
izaera... dena, gu geran guztia. Bestalde, tranparik gabe egin behar dugu hau: dena ikusi eta onartu behar dugu, gustatzen 
zaiguna eta gustokoa ez zaiguna. Aldatzea gure esku dago 
zugan, dudarik gabe, dituzun gauza onak hobetu beharrekoak baino askoz gehiago dira. Idatzi nola ikusten duzun zeure burua.
 

  

1. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA

Geure burua ezagutzeko, begiak ondo zabaldu, erne begiratu eta ispiluan ikusi behar dugu gure burua. Gure itxura, gure 
izaera... dena, gu geran guztia. Bestalde, tranparik gabe egin behar dugu hau: dena ikusi eta onartu behar dugu, gustatzen 
zaiguna eta gustokoa ez zaiguna. Aldatzea gure esku dago eta, aldatzen hasteko, egia jakitea modu bakarra da. Izan konfiantza 
zugan, dudarik gabe, dituzun gauza onak hobetu beharrekoak baino askoz gehiago dira. Idatzi nola ikusten duzun zeure burua.

IKASLEAREN KOADERNOA 

, erne begiratu eta ispiluan ikusi behar dugu gure burua. Gure itxura, gure 
izaera... dena, gu geran guztia. Bestalde, tranparik gabe egin behar dugu hau: dena ikusi eta onartu behar dugu, gustatzen 

eta, aldatzen hasteko, egia jakitea modu bakarra da. Izan konfiantza 
zugan, dudarik gabe, dituzun gauza onak hobetu beharrekoak baino askoz gehiago dira. Idatzi nola ikusten duzun zeure burua. 
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3 NNIIRREE  AALLDDEE  OONNAAKK 

  

Osatu ezazu taula hau zeure buruari egia esanez. 
 

NIRE ALDE ONAK HOBETU BEHARREKOAK 

  

  

  

  

  

  

 
  

4 LLAAGGUUNNEENN  IISSPPIILLUUAA 

  

Lagunek zugan ikusten dutenak lagunduko dizu zure burua hobeto ezagutzen. Galdetu seiri zer den zugan ikusten duten 
hoberena. 
 

NORK ESANDA NERE ALDE ONAK 

  

  

  

  

  

  

 
  



NOR NAIZ NI? 
 

  

5 EETTIIKKEETTAARRIIKK

  

“Etiketen Jolasean” ikusi izan ahal duzu etiketa onenak ere gezurra direla eta mugak eta trabak jartzen dizkietela pertsonei 
diren bezala eta izan nahi duten bezala izateko. Idatzi itzazu izkinako 
esaten diren gauza onak, eta erdikoan, batetik eta bestetik harturik, zuk zeuk dituzunak edota izan nahi dituzunak.
 

 
  

6 HHIITTZZEEZZ  HHIITTZZ

  

“Hitzez hitz” jolasarekin hitz batzuk lagundu eta beste batzuk kalte egiten digutela ikusi dugu. Pentsa itzazu hitz lagungarriak, 
osatu ezazu beheko taula, eta persona horiei hitz horiek ESAN IEZAIZKIEZU.
 

ASTE HONETAN GERTATUTAKOARI BURUZ

NORI ESANGO DIOT ETA ZER ESANGO DIOT

 

 

 

 
 

NESKA-EMAKUMEAK 

1. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA

K  EEZZ,,  EESSKKEERRRRIIKK  AASSKKOO 

ikusi izan ahal duzu etiketa onenak ere gezurra direla eta mugak eta trabak jartzen dizkietela pertsonei 
diren bezala eta izan nahi duten bezala izateko. Idatzi itzazu izkinako etiketetan neskaemakumeei eta mutil
esaten diren gauza onak, eta erdikoan, batetik eta bestetik harturik, zuk zeuk dituzunak edota izan nahi dituzunak.

 

ZZ  AAUURRRREERRAA  EEGGIINN 

jolasarekin hitz batzuk lagundu eta beste batzuk kalte egiten digutela ikusi dugu. Pentsa itzazu hitz lagungarriak, 
osatu ezazu beheko taula, eta persona horiei hitz horiek ESAN IEZAIZKIEZU. 

ASTE HONETAN GERTATUTAKOARI BURUZ 

ETA ZER ESANGO DIOT ZER ESANGO DIOT NERE BURUARI

 

 

 

MUTIL

NI 

IKASLEAREN KOADERNOA 

 

ikusi izan ahal duzu etiketa onenak ere gezurra direla eta mugak eta trabak jartzen dizkietela pertsonei 
etiketetan neskaemakumeei eta mutil-gizonei buruz 

esaten diren gauza onak, eta erdikoan, batetik eta bestetik harturik, zuk zeuk dituzunak edota izan nahi dituzunak. 

 

jolasarekin hitz batzuk lagundu eta beste batzuk kalte egiten digutela ikusi dugu. Pentsa itzazu hitz lagungarriak, 

ZER ESANGO DIOT NERE BURUARI 

MUTIL-GIZONAK 
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7 GGIIZZAA  EESSKKUUBBI

  

 
Nazio Batuetako Batzar Nagusiak 
 
GGIIZZAA  EESSKKUUBBIIDDEEEENN  AALLDDAARRRRIIKKAAPPEE
hau egiten du (1948ko abenduaren 10a) 
 
Herri eta nazio guztiek izan beharreko jomuga legez, bai 
norbanakoek eta bai erakundeek. Aldarrikapen honetan etengabe 
oinarrituta, alde batetik, eskubide eta askatasun hauen begirunea 
bultza dezaten irakaskuntzaren eta hezkuntzaren bidez eta, 
bestetik, nazio mailan eta nazioarte mailan arian
hartuz, era eraginkorrean eta orokorrean ezar daitezen ziurtatzeko
bai elkarkide diren estatuetako herrien artean eta baita horien 
eskumenpean dauden lurraldeetan ere. 
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BIIDDEEEENN  PPRROOPPOOSSAAMMEENNAA

EENN  UUNNIIBBEERRTTSSAALL 
 

Herri eta nazio guztiek izan beharreko jomuga legez, bai 
norbanakoek eta bai erakundeek. Aldarrikapen honetan etengabe 
oinarrituta, alde batetik, eskubide eta askatasun hauen begirunea 
bultza dezaten irakaskuntzaren eta hezkuntzaren bidez eta, 

nazio mailan eta nazioarte mailan arian-arian neurriak 
hartuz, era eraginkorrean eta orokorrean ezar daitezen ziurtatzeko, 
bai elkarkide diren estatuetako herrien artean eta baita horien 

IZENA 

OR NAIZ 

I? 

 
UNITATE 

DIDAKTIKOA 
 

(2/2) 

AA 

 



NOR NAIZ NI? 
 

 
11..  AATTAALLAA  
Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide 
berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero
elkarren artean senide legez jokatu beharra dute.
 
33..  AATTAALLAA  
Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta 
segurtasunerako eskubidea. 
 

 

ESKUBIDE HAUEK BETETZEN EZ DIRENEAN

etxean, familian kalean, gizartean

  

  

  

 
  

8 ZZUUKK  DDUUZZUU  HH

  

Zuk aukeratzen duzu nolakoa izan eta nola jokatu zure 
Norberak bere familia eta mundua eraikitzen dugu, giza eskubidetik urruntzen ala hurbiltzen doana. Zuk aukeratu behar duzu. 
Zer nahi duzu? Nola nahi duzu bizi? Nolakoa nahi duzu izan? 
 

ETXEAN, 
FAMILIAN. …………………

 
  

9 AAUUTTOORRRREETTRRAA

  

NOR NAIZ NI? galdetu diozu zure buruari ispiluan, familian, lagun artean, etiketetan, hitz eta berbetan, giza eskubideetan... 
Jaso duzun guzti horrekin, esan iezaiozu zure buruari eta munduari nor zaren une honetan, egizu zure 
 
  

1. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA

emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide 
berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, 
elkarren artean senide legez jokatu beharra dute. 

Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta 

ZER GERTATZEN DA… 

ESKUBIDE HAUEK BETETZEN EZ DIRENEAN  ESKUBIDE HAUEK BETETZEN DIRENEAN

kalean, gizartean  etxean, familian 

   

   

   

HHIITTZZAA 

Zuk aukeratzen duzu nolakoa izan eta nola jokatu zure inguruko gizon-emakumeekin, neska-mutilekin. 
eraikitzen dugu, giza eskubidetik urruntzen ala hurbiltzen doana. Zuk aukeratu behar duzu. 

Zer nahi duzu? Nola nahi duzu bizi? Nolakoa nahi duzu izan? Idatz itzazu zure hiru helburu. Zuk duzu hitza.

…………………. GIZARTEAN, 
MUNDUAN. …………………

AATTUUAA 

galdetu diozu zure buruari ispiluan, familian, lagun artean, etiketetan, hitz eta berbetan, giza eskubideetan... 
Jaso duzun guzti horrekin, esan iezaiozu zure buruari eta munduari nor zaren une honetan, egizu zure 

IKASLEAREN KOADERNOA 

 

ESKUBIDE HAUEK BETETZEN DIRENEAN 

kalean, gizartean 

 

 

 

mutilekin. Zuk eta nik, eta denok. 
eraikitzen dugu, giza eskubidetik urruntzen ala hurbiltzen doana. Zuk aukeratu behar duzu. 

Zuk duzu hitza. 

…………………… 

galdetu diozu zure buruari ispiluan, familian, lagun artean, etiketetan, hitz eta berbetan, giza eskubideetan... 
Jaso duzun guzti horrekin, esan iezaiozu zure buruari eta munduari nor zaren une honetan, egizu zure autoerretratua. 



NOR NAIZ NI? 1. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA 
 

 

9 AAUUTTOORRRREETTRRAATTUUAA 
Erabil itzazu argazkiak, marrazkiak, ipuinak, hitzak, 
margoak, telak, bertsoak, kantak... nahi duzun guztia. 
ANIMO ARTISTA! 
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