
Helburuak

Proposatzen dizkizuegun jarduera guztiak elkarren osagarri dira eta helburu berberak 
dauzkate:

 Desberdinkeria zer den ulertzea.

 Ondasunak banatzeko moduan dagoen injustiziaz jabetzea.

 Jokabide edo arau bidegabeak ezagutzea.

 Bidegabekerien aurrean, jarrera kritikoa izatea.

DESBERDINKERIAREN ZIFRAK

Datuetan oinarrituz, desberdinkeria zer den ikusteko eta aztertzeko aukera ematen du jarduera honek, 
eta horren inguruan hausnarketa egitekoa. 
Interesgarria izan daiteke gaia zentratzeko eta klipmetraje baten gidoiak behar duen oinarri teorikoa 
sortzen lagunduko duen hasierako hausnarketa egiteko. Desberdinkeriak pertsonen bizitzan eragin 
ditzakeen ondorioei buruz hausnartzen eta horiek salatzen lagun dezake.

Garapenari buruzko datuak aztertu ahal izateko, herrialdeak sailkatu beharko ditugu. 
Horretarako, giza garapenaren indizea (GGI) erabiltzen da. Nazio Batuen Garapenerako 
Programako (NBGP) kontzeptu bat da hori, eta oso baliagarria da munduko herrialdeak haien 
bizi-mailaren arabera sailkatzeko. GGI kalkulatzeko, funtsezko hiru alderdiri buruzko datuak 
hartzen dira kontuan: 

 Osasuna: jaiotzean izaten den bizi-itxaropena du ardatz, horrek osasunari, elikadurari, 
higieneari eta bizimoduari buruzko datuak ematen dizkigulako.

 Hezkuntza: hezkuntza jasotzeko aukerak.

 Maila ekonomikoa: pertsona bakoitzeko diru-sarrera nazional gordina.

Herrialdeak beren GGI indizearen arabera sailkatu ondoren, munduko biztanleria lau 
multzo hauetan banatuta geratuko litzateke (NBGPren 2018ko txosteneko datuetan 

oinarrituz).

GGI 
Biztanle kopurua 

milioiak
Munduko biztanleen

ehunekoa

Oso altua (62 herrialde) 1.439,3 19% 

Altua (54 herrialde) 2.378,9 32% 

Ertaina (37 herrialde) 2.732,9 37% 

Baxua (36 herrialde) 926,2 12%

Lagungarri gisa, honako mapa hau ikus dezakezue.
Esan ikasleei zenbaki horiek batezbestekoak direla, eta Espainiako datuak erreferentzia gisa 
erantsi ditugula.

Garapena
Azaldu ikasleei zer den GGI, eta aztertu koadroak elkarrekin. Datu horiekin, eragiketa 
matematikoak egin ditzakezue; horrela errazago egingo dituzue konparazioak eta 
hausnarketak.

Hausnarketarako ildoak
Bukatutakoan, galdera batzuk egingo dizkiegu ikasleei, edukiaren gainean hausnartzeko: 

 Zer pentsarazten dizuete datu hauek? 

http://gestion.manosunidas.org/Repositorio/Educacion/Materiales/00/03/000396/Mapa_IDH_2020_vas.pdf


 Azter dezagun desberdinkeria, 1. taulan GGIren hiru alderdiak behatuz. GGIren hiru 
osagaietan berdina al da joera?

 Zer ondorio atera dezakegu bizi-itxaropenari dagokionez? Pentsatu zuen aitona-
amonengan. Taulako beste herrialde batzuetan bizi izan bazinete, izango al zenuten haiek 
ezagutzeko aukera? 

 Lau herrialde multzo horietako eskolatze-indizeak ikusita, pertsona guztiek ikasteko aukera 
berdinak dituztela iruditzen al zaizue?

 Giza garapenaren indize baxua duten herrialdeetako diru-sarrerak aintzat hartuta, kalkulatu
hilabetean zenbat litzatekeen. Bizitzeko nahikoa iruditzen al zaizue kopuru hori? 

Ondoren, aztertu 3. taulako datuak: 

 Zer erakusten digute datu hauek? Saneamendu-baldintzak ikusita, bizi-kalitate ona dutela 
iruditzen al zaizue? GGI baxua duten herrialdeetan gaixotzen direnek gure herrialdean 
bezalako aukerak al dauzkate osasun-arreta jasotzeko?

Eman dezatela haien iritzia. Idatzi arbelean hausnarketa honen emaitzak. Emaitza horiek 
klipmetraje baterako ideiak biltzeko balio dezakete.



ERANSKINA

1. taula

GGI

Bizi-itxaropena jaiotzean
(urteak)

Eskolatuta emandako
urteak, batez beste 

Pertsona bakoitzeko diru-sarrera
nazional gordina (dolarrak)

guztir
a

emakum
eak

gizonak guztir
a

emakum
eak

gizonak guztira emakume
ak 

gizonak 

Oso altua 79,5 82,4 76,7 12 12 12,1 40.112 30.171 50.297

Altua 75,1 77,8 72,7 8,3 8 8,6 14.403 10.460 18.271

Ertaina 69,3 70,9 67,8 6,4 5 7,8 6.240 2.787 9.528

Baxua 61,3 63 59,7 4,8 3,8 5,8 2.581 1.928 3.232

Espainia 83,4 86,1 80,7 9,8 9,7 10 35.041 28.086 42.250

Datuen urtea 2018 2018 2018

2. taula

GGI

Irakasle
bakoitzeko

ikasle kopurua
(Lehen

Hezkuntzan)  

Elektrizitatea
daukaten landa-

herritarren
ehunekoa  

Edateko ura izateko
oinarrizko
zerbitzuak

erabiltzen dituzten
herritarren
ehunekoa  

Saneamenduko
oinarrizko zerbitzuak
erabiltzen dituzten

herritarren ehunekoa  

Oso altua 14 % 100 % 99 % 98

Altua 19 % 98 % 94 % 85

Ertaina 33 % 82 % 90 % 60

Baxua 41 % 24 % 59 % 29

Espainia 13 % 100 % 100 % 100
Datuen
urtea 

2013-18  2017  2017  2017

3. taula

GGI
Sendagileak 

Ospitale-
oheak

Heriotza-tasa, honako hauekin lotua:   

Etxeko eta inguruneko
airearen kutsadura  

Ur, saneamendu eta
higiene desegokiak  

Oso altua 30,4 55 25 0,3 

Altua 16,5 32 94 1,9 

Ertaina 7,3 9 164 18 

Baxua 2,1 8 202 46,5 

Espainia 40,7 30 10 0,2 
    10.000 

pertsonako
100.000 pertsonako

Datuen urtea  2010-18  2010-15  2016

Iturria: Giza garapenari buruzko txostena. NBGP, 2019



BIDEZKO BANAKETA

Datuetan oinarrituz, desberdinkeria zer den ikusteko eta aztertzeko aukera ematen du jarduera honek, 
eta horren inguruan hausnarketa egitekoa.
Gaia zentratzeko balio du, eta klipmetraje baten gidoiak behar duen oinarri teorikoa sortzen lagunduko 
duen hasierako hausnarketa egiteko. Desberdinkeriak pertsonen bizitzan eragin ditzakeen ondorioei 
buruz hausnartzen eta horiek salatzen lagun dezake.

Irakasleentzako aurretiazko oharrak 

Munduan oso modu desberdinean daude banatuta aberastasunak, eta
horrek desberdinkeria ugari eragiten ditu. Datuetan, helduek 
daukaten aberastasuna dago adierazita, adingabeek duten 
aberastasun kopurua oso txikia baita. Horrek esan nahi du heldu 
horietako askok adingabeak dauzkatela beren kargura; beraz, 
partekatzeko pertsonen kopurua biderkatu egiten da.

Munduko biztanle helduak Aberastasun globalaren

ehunekoa 

Milioiak Ehunekoa    

52 % 1 % 43,4 

590 % 11 % 40,5 

1754 % 34 % 14,7 

2768 % 54 % 1,4 
Iturria: Credit Suisse erakundeak 2020ko aberastasun osoari buruz egindako txostena 

Hasi baino lehen

Lehen fasean, jardueraren zati praktikoan, ikasleak taldeka jartzean, aberastasun global gehien
dituzten biztanle helduen bi taldeak elkartu egingo ditugu, bestela ezin izango baikenuke 
talderik aberatsenaren ehunekoa (% 1) klase baten tamainako talde batean islatu. Hortaz, 2. 
koadroaren arabera, hiru talde izango genituzke:

2. koadroa

Taldeak Ikasleen ehunekoa  Aberastasunaren
ehunekoa  

A % 12  % 84  

B % 34  % 15  

C % 54  % 1

Garapena

Aurrena, jarduera bat egingo dugu, banaketa bidegabea zer den ikus dezaten. Jarri ikasleak 
hiru taldetan, 2. koadroaren arabera. Azalpentxo bat eman:

«Demagun munduan 100 pertsona helduk egunean 1.000 € jasotzen dituztela. Taldeetan, 

100 pertsona horiek ordezkatzen ari zarete. Orain, aberastasun horretatik dagokizuen zatia

hiru taldeen artean banatuko dut. Zuek taldeko kideen artean banatu beharko duzue 

dagokizuen zatia, zenbat egokitzen zaizuen ikus dezazuen. Pentsatu behar duzue egokitu 

zaizuen diruarekin nola biziko zinateketen egun batez; ea nahikoa diru iruditzen zaizuen 

edo ez. Gainera, gogoan izan pertsona helduak ari zaretela ordezkatzen; beraz, haur txikiak

zuen kargu izango zenituzkete».

Utzi denboratxo bat taldeei, beren kalkuluak egin ditzaten. Gero, aurrena C taldeari galdetu 
1.000 euro horietatik zenbat egokitu zaion taldeko kide bakoitzari, eta esan dezatela nola 
sentitu diren eta haien artean zer aipatu duten.



Hausnarketarako ildoak
Galdera batzuk egingo dizkiegu, edukiaren gainean hausnarketa egiteko: 

 Zer pentsarazten dizuete datu hauek? Bidezkoa iruditzen al zaizue dirua horrela banatzea?

 Har ezazue giza garapenaren indize baxua duten herrialdeetako diru-sarrerari buruzko 
datua. Kalkula ezazue hilabetean zenbat den. Kopuru hori nahiko al da bizitzeko? Nolakoa 
litzateke kopuru horrekin urte osoa bizitzea? Zer gauza utzi beharko genituzke albo batera?

 Kalkula ezazue Espainiaren kasuan hilabetean zenbatekoa den kopurua. Diru kopuru hori 
egokia iruditzen al zaizue bizitzeko? Ondo islatzen al du Espainiako egoera? Jende guztiak al
du diru kopuru hori hilabetero?

 Munduko batez bestekoa atera dezakezue (15.745 $). Espainiako egoerarekin konparatuta, 
hilabetean ateratzen den kopurua egokia al da bizitzeko? 

 Aberastasun globalaren banaketari buruzko bigarren taula behatuta, zer esan dezakegu 
munduko aberastasunaren banaketari buruz?

 Aberastasuna banatzeko beste modurik ba al da? Aberastasuna banatzeko modu 
bidezkoagorik bururatzen al zaizue? 

 Zenbat egokituko litzaioke pertsona bakoitzari? Denak pozik al zaudete banaketa 
berriarekin? Baten bat galtzaile sentitzen al da?

 Aberastasunaren banaketari buruzko datuak helduei dagozkie. Horrek esan nahi du 
pertsona horietako askok adingabeak dauzkatela euren kargu; beraz, partekatzeko 
pertsonen kopurua biderkatu egiten da. Zer ondorio atera ditzakegu datu horietatik? 

Hausnar dezagun jatorrizko banaketaren inguruan. Diru gehien duten pertsonak pozik egongo 
dira dirua banatzeko modu horrekin, baina modu hori ez da bidezkoa. 

 Batzuek ongizatea izateko, beste batzuek ongizaterik gabe egon behar al dute? Zergatik?

 Zuen ustez, modu justuagoan banatu behar al da aberastasuna munduan? Zergatik?

Espainia A taldeko herrialdeen artean dago kokatuta, baliabide gehien dituzten herrialdeen 
artean. Hori kontuan hartuta:

 Prest egongo al zinatekete dirua beste modu horretan banatzeko? Konturatzen al zarete 
munduan aberastasuna modu justuagoan banatuz gero, gure «ongizatearekin» zer 
gertatuko litzatekeen?

 Justizia egiteko, agian alboratu egin beharko al genituzke gure «pribilegioetako» batzuk?

Eman dezatela haien iritzia. Idatzi arbelean hausnarketa honen emaitzak. Emaitza horiek 
klipmetraje baterako ideiak biltzeko balio dezakete.

GENERO-DESBERDINKERIA

Datuetan oinarrituz, desberdinkeria zer den ikusteko eta aztertzeko aukera ematen du jarduera honek, 
eta horren inguruan hausnarketa egitekoa.
Gaia zentratzeko balio du, eta klipmetraje baten gidoiak behar duen oinarri teorikoa sortzen lagunduko 
duen hasierako hausnarketa egiteko. Desberdinkeriak pertsonen bizitzan eragin ditzakeen ondorioei 
buruz hausnartzen eta horiek salatzen lagun dezake.

Irakasleentzako aurretiazko oharrak

Mundu osoan dauden desberdinkerien artean, oso zabalduta daude generoarekin lotutakoak. 
Desabantaila horiek munduko biztanleen erdiei eragiten dietenez, giza garapenak duen 
eragozpen nagusietako bat da genero-desberdinkeria. Taula honetan, hainbat datu dituzue. 
Lehenengo jarduerako 1. taulako datuekin batera, hauek ere desberdinkeria mota horri buruz 
hausnartzeko balio dute.



Bigarren mailako hezkuntza
motaren bat duten

herritarrak

Lan-indarrean duten parte
hartzearen tasa

Amen heriotza-
tasa

Osasun-langile
espezializatuek

artatutako
erditzeak

GGI emakumeak gizonak emakumeak gizonak   

Oso altua 87 88,7 52,1 69 15 98,9

Altua 68,9 74,5 53,9 75,6 56 97,7

Ertaina 39,5 58,7 32,3 78,9 198 78,1

Baxua 17,8 30,3 58,2 73,1 557 56,5

Espainia 73,3 78,4 51,7 63,4 5
daturik ez

dago

 
(25 urtekoen edo gehiagokoen

%)
(15 urtekoen edo gehiagokoen %)

(bizirik jaiotako
100.000 umetatik
hiltzen direnak)

%

Datuen
urtea

2010-18 2018  2013-18

Iturria: Giza garapenari buruzko txostena. Nazio Batuen Garapenerako Programa, 2019

Garapena

Azaldu ikasleei zutabeen goiko aldean ageri diren kontzeptuak zer diren eta zer esan nahi 
duten. Datu horiekin, eragiketa matematikoak egin ditzakezue; horrela errazago egingo 
dituzue konparazioak eta hausnarketak.

Hausnarketarako ildoak

Egin ikasleei honelako galderak:

 Zer pentsarazten dizuete datu horiek? 
Begiratu hezkuntzari buruzko datuak:

 Zer adierazten digute datu horiek bigarren mailako hezkuntza jasotzeko aukerari buruz? Zer
multzoko herrialdetan daude desberdinkeria gehien? Munduko leku guztietan al dute 
neskek eta emakumeek ikasketak egiteko aukera? 

Aztertu lan-indarrean duten parte hartzeari buruzko datuak.

 Ehunekoetan, zer alde dago lau herrialde multzoetan gizonen eta emakumeen artean? Zer 
herrialde multzotan daude alde handienak? Zer esan nahi du horrek?

 Zer pentsatzen duzue lau herrialde multzoetako amen heriotza-tasak ikustean? Herrialde 
multzoen arteko konparazioa egitean, zer ondoriozta daiteke?

 Konpara ditzagun amen heriotza-tasari buruzko datuak eta osasun-langile espezializatuek 
artatutako erditzeei buruzko datuak. Zer ondorio atera dezakegu?

 Osasunari buruzko datuetan oinarrituz, aztertu «Desberdinkeria arrisku-faktore bat da 
emakumeentzat» esaldia.

Idatzi arbelean hausnarketa horren inguruan ateratako ondorioak. Ondorio horiek klipmetraje 
baterako ideiak biltzeko balio dezakete.



GOSEAREN KATEBEGIAK

Datuetan oinarrituz, desberdinkeria zer den ikusteko eta aztertzeko aukera ematen du jarduera honek, 
eta horren inguruan hausnarketa egitekoa.
Gaia zentratzeko balio du, eta klipmetraje baten gidoiak behar duen oinarri teorikoa sortzen lagunduko 
duen hasierako hausnarketa egiteko. Desberdinkeriak pertsonen bizitzan eragin ditzakeen ondorioei 
buruz hausnartzen eta horiek salatzen lagun dezake.

Irakasleentzako aurretiazko oharrak

Aukerarik izanez gero, jarduera hau arbel digital edo proiektatu batean aurkezpen gisa egitea 
litzateke egokiena, ikasle guztiek ikusi ahal izateko. Horretarako aukerarik ez baduzue, egokia 
iruditzen zaizuen moduan egin dezakezue lana, baina ahalegina eginez denek ondo ikusi ahal 
izateko, taldeek gainerako ikaskideei azalpenak ematean.

Jarduera honetan benetan garrantzia duena da taldeen artean elkarrizketa sortzea beren 
iritziak defendatzean, eta elkarrizketa horrek albait gehien argitzea pertsonak desberdinkerian 
eta gosean kateatzen dituzten egoerak. Horregatik, talde guztiek prest egon behar dute idatzi 
dutena aldatzeko, beste talde batek iradokitakoa egokiagoa dela iritziz gero.

Hasi baino lehen

Inprimatu talde bakoitzaren hiru lanerako orriak, fitxen katean erabil ditzaketen elementu 
guztiak ezagutu ditzaten. 

Garapena

Jarri ikasleak hiru taldetan. Talde bakoitzari lanerako orri bat eman. Azaldu jarduera zertan 
datzan eta argitu zalantza guztiak:

«Pobreziaren ondorio okerrenetako bat gosea da, eta gosea desberdinkeriarekin lotuta 
dago. Ilaran jarritako dominoko fitxen kasuan bezala, non bat bultzatzean beste guztiak 
joaten diren erortzen, baliabideak modu bidegabean banatzean direnean ere ondorio bat 
bestearen atzetik joaten da sortzen, eta denetan okerrena gosea da.
Lanerako orrian laukizuzen batzuk dituzue, eta hor, koloreen arabera multzokatuta, 
pertsonei hiru alderditan eragiten dieten faktoreak dauzkazue: osasuna (urdina), heziketa 
(orlegia) eta diru-sarrerak (laranja). Talde bakoitzak alderdi horietako bat izango du 
jardueran ardatz; dena den, berdinak dira zuen guztion laukizuzenak.
Kate bat osatu behar duzue, ezkerraldean egokitu zaizuen hasierako egoeratik (osasuna, 
heziketa edo diru-sarrerak) eskuinaldean dagoen gosera arte, tartean dauden katebegi 
guztietatik igaroz. Horretarako, egokiak iruditzen zaizkizuen laukizuzen guztiak eransten 
joango zarete, edozein dela ere haien kolorea, logikoen iruditzen zaizuen kausa-ondorioa 
harremanari eutsiz. 
Talde bakoitzak bere orria bete beharko du, taldekideen irizpideari jarraituz. Baina adi: 
jartzen duzuen hori, gainerako taldeen aurrean defendatu beharko duzue gero. Beraz, 
garrantzitsua da idazten duzuenak zentzua izatea».

Hiru taldeek beren lana bukatutakoan, talde bakoitzeko kide batek egindako lana azalduko du, 
denek ulertu eta balora dezaten.

Bateratzea

Talde guztiek beren azalpena amaitu dutenean, lana bateratzeari ekingo diogu. Gainerako 
taldeek euren iritzia eman dezakete, zeren dauden ados eta zerekin ez adieraziz. Hortik 
debatea sor daiteke. Dena den, garrantzitsua da azkenean azalpen egoki bat ematea, azken 
ondorio gisa gosea duten faktoreen eragina ikusteko.
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KOMUNIKAZIOA

Dinamika honek bidegabekeriak jasaten dituztenen lekuan jarriko gaitu. 
Egoera horiek klipmetraje batean jasotzeko adibideren bat sortzeko balio dezake. 

Irakasleentzako aurretiazko oharrak

Esan taldeei 1. eskeman bezala kokatzeko. Kontuan izan 1. taldekoak beste bi taldeen atzean 
egon behar direla, besteek ikus ez ditzaten, eta talde bakoitzak baldintza desberdinak dituela 
mezua transmititzeko. Baldintzarik onenak dituena 1. taldea da.

Talde guztiei testu berbera emango diegun arren, talde bakoitzak jarraibide ezberdinak izango
ditu  mezua transmititzeko.  Jarraibideak emateko eta  zalantzak  argitzeko,  taldez  talde  joan
beharko dugu; ezin ditugu ozen esan. A postua dutenekin hitz egitean, gauza bera: ikasgelatik
kanpo esango diegu transmititu beharreko mezua, banaka; izan ere, 3. taldekoak buruz ikasi
behar du mezua, baina 1. eta 2. taldekoek gorde egin dezakete mezua.
Taldeentzako jarraibideak inprimatu behar ditugu, eta mezuaren hiru kopia egin.

Garapena

Banatu ikasleak hiru taldetan. Ahal dela, hiru taldeek ikasle kopuru bertsua izan dezatela. 
Talderen batek ikasle gehiago izanez gero, 1. taldea izango da hori.
Jarraibide orokorrak azaldu:

«Honako hau komunikazio-jarduera bat da. Talde guztiek mezu bat pasatu behar duzue, A 
postutik B postura, ahalik eta azkarren. Ahopean komunikatu behar duzue elkarrekin, eta 
ezin duzue taldean batek baino gehiagok aldi berean hitz egin.
Mezua berbera da hiru taldeentzat, eta jatorrizko mezua punta batetik bestera ahalik eta 
ondoen iristea izango da helburua.
Inork ezin du ozen hitz egin, ezta jarduerari buruzko ezer komentatzeko ere. Zalantzarik 
baduzue, etorri nigana eta ahopean esan».

Ondoren, eman talde bakoitzari bere jarraibideen orria, eta, zalantzarik badute, argitu. 
Jarraibideak argi dituztenean, esan A puntuko hiru pertsonei ateratzeko gelatik mezua 
irakurtzera. Hiru pertsona horiek prest daudenean, gelara itzuliko dira, beren taldeko kideei 
mezua transmititzera. 

Talde guztiek transmititu dutenean mezua, azken postuan daudenek (B) mezua jasotzean idatzi
duten testua irakurriko dute: aurrena 3. taldekoak irakurriko du (abantaila gutxien zeuzkan 
taldeak), eta irakurtzen azkena 1. taldea izango da (abantaila gehien zeuzkana). 

Hausnarketarako ildoak

Egin ikasleei honelako galderak:

 Zein taldek transmititu du mezua ondoen?

 Arauak ikusita, talde horrek izan behar zuen irabazlea, ezta?

 Zer zailtasun izan dituzue talde bakoitzean? (Has daitezela 3. taldekoak)

1. eskema



Ondoren,  eskatu  A  postuan  zeuden  pertsonei  beren  jarraibideak  irakurtzeko,  gainerako
taldekoek ezagut ditzaten.

 Zer iruditzen zaizkizue halako ezberdintasunak? Ondo iruditzen al zaizue taldeek baldintza 
ezberdinak izatea? 

 Egoera horrek izan al du ondoriorik azken emaitzetan? Bidezkoa al da arauak denentzat 
berdinak ez izatea? Zergatik?

 Zuen ustez, 3. taldekoek ba al zuten irabazteko aukerarik?

 Jarduera honetan taldeek izan dituzten baldintzak nolakoak izan direla esango zenukete?



ERANSKINA

1. taldearentzako jarraibideak:
A postuan dagoen pertsonak, disimuluarekin, beretzat gordeko du mezuaren papera. A postuan 
dagoenaren mezua B postuan dagoenarengana iristeko, pasa papertxoa taldekide batetik bestera, 
banan-banan, B postuan dagoen pertsonarengana iritsi arte.

2. taldearentzako jarraibideak: 
A postuan dagoenaren mezua B postuan dagoenarengana iristeko, belarrira pasa behar diozue mezua 
elkarri, B postuan dagoenarengana iritsi arte. 
A postuan dagoen pertsonak, disimuluarekin, beretzat gordeko du mezuaren papera. Mezua lehenengo
pertsonari transmititzean, zalantzarik baldin badu papera begiratu ahal izango du, baina beste pertsona
horrek ezin izango du mezua ikusi. 
Gainerako katebegiek, informazioa entzuten duzuen bitartean, mezua errepikatzeko eska diezaiokezue,
nahi beste aldiz, baina mezua transmititzen hasten zaretenean ez.
Bukaeran, B postuan dagoen pertsonak papertxo batean idatziko du jaso duen mezua.

3. taldearentzako jarraibideak:
Mezua A postutik B postura iristeko, buruz ikasi behar duzue mezua. Mezua behin bakarrik transmititu 
behar da, ezin da errepikatu, ezin da egin galderarik, ezin da eskatu azalpenik, eta ezin da eskatu mezua 
errepikatzeko. Behin entzun eta buruz ikasi behar duzue.
Bukaeran, B postuan dagoen pertsonak papertxo batean idatziko du jaso duen mezua. 

MEZUA
Guztiok desberdinak gara, baina berdinak ere bai. Desberdinak izateak esan nahi du aniztasuna dagoela 
gure artean, berezitasunak ditugula, eta ez garela guztiok modu bakar batekoak. Horrek naturarekin du 
zerikusia. Baina, ezaugarri desberdinak ditugun arren, duintasun berbera daukagu guztiok. 
Desberdinkeria, aldiz, kontzeptu etiko-juridiko bat da. Diskriminazioarekin eta bazterkeriarekin du 
zerikusia.



 BALDINTZA INJUSTUAK

Jarduera dinamiko honek bidegabekeriak pairatzen dituztenen larruan jartzeko balio du. 
Egoera horiek klipmetraje batean jasotzeko adibideren bat sortzeko balio dezake. 

Irakasleentzako aurretiazko oharrak

Jarduera hau edozein ikasgaitan egin dezakezue, taldeko lan bat aprobetxatuz. Bereziki egokiak
lirateke Plastika edo Gorputz Hezkuntza ikasgaiak, beharbada horietan hasierako egoerak sor 
lezakeen tentsioa ez baita hain handia izango. 
Kontua da taldeek lan hau egiteko izango dituzten baldintzak erabat desberdinak eta 
bidegabeak izango direla. Adibidez:

 Taldeetako batek informazio guztia edo baliabide guztiak izango ditu.

 Bi taldek aurreko taldeak baino informazio edo baliabide gutxiago izango dituzte.

 Azken taldeari oso informazio edo baliabide gutxi emango dizkiogu. 
Bistan denez, kasu honetan garrantzia duena ez da egin beharreko lana bera. Beharrezkoa 
izanez gero, eten egin daiteke lan hori.

Bada beste aukera bat ere: jarduera hau Klipmetrajeen Festibalaren esparruan egitea. 
Klipmetraje batzuk egitea proposa dezakezue. Gaia prestatu ondoren, taldeek oso abiapuntu 
ezberdinak izango dituzte gidoia lantzeko edo klipmetrajearen lehen grabaketa egiteko.

Lana egin bitartean, hainbat gauza gerta daitezke:

 A- Taldeak beren lana egitera mugatzea, eskura dauzkaten informazioa edo baliabideak 
erabiliz. 

 B- Informazio edo baliabide gehien dituztenak beren egoeraz jabetzea, eta daukatena 
partekatzen hastea. Kasu horretan, hala egiten utziko diegu eta lanean jarraituko dute.

 C- Egoeraren aurrean protestak sortzea. Kasu horretan, eten egingo dugu jarduera, eta 
batzuei eta besteei esan behar dutena esateko aukera emango diegu. Ondoren, 
hausnarketa-fasera igaroko ginateke.

Garapena

Jarri ikasleak lau taldetan. Talde bakoitzari proposatu diegun lana egiteko informazio edo 
baliabide kopuru desberdinak emango dizkiogu. Ez dugu esango talde bakoitzari zer emango 
diogun, baina ezkutatu ere ez dugu egingo.

Taldeei esango diegu bukaeran irizpide berdinak erabiliko ditugula haien lana ebaluatzeko.

Hausnarketarako ildoak

Denboratxo batean lanean utziko ditugu, eta gero eten egingo dugu taldeen lana, honelako 
galderak eginez hausnarketa egiteko: 

A egoeran egonez gero, protestarik sortu ez bada alegia, esango diegu taldeek abiapuntu 
desberdinak zeuzkatela lana egiteko.

 Nola sentitu zarete lana egiteko baldintzak desberdinak zirela ikustean?

 Baliabide edo informazio gutxien zeneukaten taldeak ondo moldatu zarete, ala 
eragozpenak izan dituzue lana egiteko?

 Nola sentitu zarete baliabide edo informazio gutxien zeneukaten taldeak, ikustean besteek 
gehiago zeukatela? Zergatik ez duzue protesta egin edo zerbait egin egoera konpontzeko?

 Zer sentitu duzue gehien zeneukatenek? Bururatu al zaizue zeneukatena besteekin 
partekatzea?



B egoeraren kasuan:

 Zergatik erabaki duzue daukazuen informazioa edo baliabideak besteekin partekatzea?

 Zer sentitu dute gainerakoek egoera horren aurrean?

 Horrela egoera nolabait zuzendu egin dela iruditzen al zaizue, justizia egin dela?

C egoeraren kasuan:

 Zer gertatu da? Zergatik sortu dira protestak?

 Ondo iruditzen al zaizue egoera bidegabea zelako jarduera geldiaraztea?

Hiru egoeretarako galderak:

 Zer iruditzen zaizkizue sortu diren jokabideak?

 Beharrezkoa iruditzen al zaizue gutxien daukatenek gehien daukatenei eskatzea?

 Jarduerak aurrera jarraitu izan balu, bidezkoa izango al zen talde guztiak irizpide berdinen 
arabera ebaluatzea?

 Guk nola jokatzen dugu gure bizitzan horrelako egoerak ikusten ditugunean?
Eman dezatela haien iritzia. Idatzi arbelean hausnarketa honen emaitzak. Emaitza horiek 
klipmetraje baterako ideiak biltzeko balio dezakete.


