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AURKIBIDEA
1. Lehenengo saioa
a. 1º dinamika: Interferentziak
b. 2º dinamika: Nor uste duzu naizela?
c. 3º dinamika: Zuhaitzaren jolasa
d. Aurreiritzien jatorria
e. Zein modutara giltzatzen dira kultura eta identitatea?
f. 4º dinamika: Zer esaten da nitaz?
g. Pigmalion efektua
2. Bigarren Saioa
a. 1º dinamika: Etiketen jolasa
b. 2º dinamika: Pertsona etorkin guztiak … dira
c. 3º dinamika: Antzerki foroa
d. Komunikaziorako gakoak
e. Sokratesen filtro hirukoitza
3. Hirugarren saioa
a. 1º dinamika: Zurrumurruak desegiten
b. 6 aholku
4. Gehigarriak
5. Ikus-entzunezko baliabideak
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ZURRUMURRUEN
AURKAKO
SENTSIBILIZAZIO
GIDA
Sos Arrazakeriako hezkuntza sailak sorturiko lan gida honetan esku-hartzeko eta
sentsibilizazio prozesu bat lantzeko dinamika ezberdinak biltzen dira. Honetan
zurrumurruak lantzen dira,kolektiboak eta pertsonak ulertzeko modua baldintzatzen
duten arma indartsua direlako eta bazterkeriaren oinarri esanguratsuak direlako.
Unitate didaktiko honetan 14-18 urte bitarteko neska-mutilentzako hainbat ekintza
aurkitu daitezke modu dinamiko eta parte hartzaile batean lantzeko, bideo eta ikusentzunezko baliabide anitzekin, pentsamendu kritikoa eta sentsibilizazioa landu eta
garatzeko.
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 Helburuak:
o

Errealitatea distortsionatzen duten mekanismo kognitiboen inguruan gogoeta
egitea

o

Zurrumurruen eragin negatiboen inguruan gogoeta egitea

o

Sentsibilizazioa indartzeko abileziak eta gaitasunak lantzea

o

Zurrumurruei aurre egiteko ezaguerak eskaintzea

o

Pentsamendu kritikoa lantzea

o

Zurrumurruen aurkako komunikazio abileziak lantzea:
o

Galderak egitea

o

Enpatizatzea

o

Ez aurre egitea

 Metodologia
o Aktiboa, dinamikoa
o Parte hartzailea
o Gogoetara bideratua
o Elkarrizketan oinarritua
 Hartzaileak: 14-18 urte bitarteko neska-mutilak eta HLPP.
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1ºSAIOA
 Helburuak
o Ahozko informazioaren garapenaren inguruan sentsibilizatzea
o Zurrumurruen inguruan gogoeta egitea
o Zurrumurruen dinamikaren inguruan ebaluatzea
o Zurrumurruak identifikatu eta aurre egiteko mekanismo kognitiboak garatzea.
o Zurrumurruen, estereotipoen eta aurreiritzietan generoak duen presentzia
aztertzea
o Aurreiritziak emozioekin erlazionatzea
o Aurreiritzien arrazoia aztertzea

 Saioaren iraupena: 2 ordu

1º DINAMIKA: INTERFERENTZIAK
 Helburuak:
o Ahozko komunikazioaren garapenaren identifikazioa lantzea

 Dinamikaren deskribapena:
6 boluntario aukeratzen dira eta horietatik bostek gelatik irten beharko dute. Gelan geratzen
denari dinamizatzaileak edo irakasleak testu bat irakurriko dio (1º ERREKURTSOA:
“baserritarraren istorioa”); ondoren, gelan geratu den boluntarioak kanpora joan den beste
boluntario bati kontatuko dio (gogoratzen dena); bigarren honek hirugarrenari, eta honela sei
pertsonek egin arte. Azkenak, gela osoari kontatuko dio. Komunean jarriko dute denek egin
ostean gertatu denaren inguruan gogoeta eginaz.
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1º ERREKURTSOA

“BASERRITARRAREN ISTORIOA”
Salamanka herriaren hegoaldean baserritar batek txapa
fineko teilatu bat ipini zuen bere baserrian. Handik gutxira haize
bortitz batek eraman zuen, hiru eguneko bilaketaren ostean, bere
etxetik hogei kilometrotara aurkituz, tolesturik eta desitxuraturik,
ezinezkoa zelarik berriro teilatu bezala erabiltzea.

Herriko medikuak esan zion SIAT kotxe konpainiak ongi
ordainduko ziola horregatik txatarra bezala. Horregatik, teilatua
bidaltzea erabaki zuen jakiteko zenbat atera zitekeen beregatik;
kaxa batean sartu eta bidali egin zuen, bere datuak jarriaz txekea
bidaltzeko.

Bi aste igarota, baserritarrak eskutitz bat jaso zuen. Honela
zion: “Ez dakigu zerk jo duen kotxea baina konpondua izango
dugu datorren hileko hamabosterako. Mesedez bidali 8.670
euroko txeke bat kotxearen konponketagatik”.
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 Ondorioa:
Ez da irakurketa objektiborik existitzen. Norbanako bakoitzak modu subjektibo batean
irakurtzen du. Informazioak ahozko komunikazioan garapena du eta ez gara horretaz ohartzen.
Jasotzen dugun informazio guztiaren inguruan gogoeta egin beharko genuke, informazioaren
jatorria aztertu, kontatzen duenaren interes pertsonala zein den aztertuz eta pentsamendu
kritikoa garatuz.

 Informazioa argitzeko gaitasuna. Galderak
egin, definizioak sortu eta epaitu, argudio
bateko elementu ezberdinak bereizi, arazo
garrantzitsuak identifikatu eta argitu.

 Informazioaren fidagarritasunaren inguruko
abilezia. Informazio iturri baten jatorria
zalantzan jarri, informazioa epaitu, inplizituki
esaten dena identifikatu, argudioaren balio
logikoa dudatan jarri.



Informazioa ebaluatzeko gaitasun eta abilezia.
Hipotesiak planteatu, ondorio egokiak lortu,
generalizazioak egin, birformulatu modu
pertsonalean argudioa arazo, egoera edo
ekintza batekin.

Iturria: Educar contra el racismo y la discriminación. UGT (2016). 24.Orrialdea

7

2º DINAMIKA: NOR

USTE DUZU NAIZELA?

 Helburuak:
o

Generalizazioak,

estereotipoak

eta

aurreiritziak

distortsionatzen

duten

mekanismoen inguruan gogoeta egitea
o

Estereotipoak eta aurreiritziak sufritzen dutenekiko enpatia izatea

o

Zurrumurrura eramaten gaituen mekanismoa ulertzea

 Dinamikaren deskribapena:
1. Gela hiru taldetan banatzen da eta talde bakoitzari argazki bate ematen zaio (1º
gehigarria). Argazkian azaltzen den pertsonaren inguruan identitate bat sortu behar
dute. Nor da? Zer egiten du? Zein da bere lana? Zein sentimendu sortarazten dizkizu
pertsona honek?
2. Talde bakoitzak erakusten du zein izan den landu duen argazkia/persona. Ondoren,
komunean jartzen da talde bakoitzak idatzi duena komentatuz.
3. Behin denak esan dutenean pentsatu duten guztia, Coca Colaren bideoa proiektatzen
da. (Bigarren errekurtsoa). Bideoan beraiek egin duten esperimentu berdina egiten
dute.
4. Bideoa ikusi ostean estereotipo eta aurreiritzien inguruan gogoeta egiten
da(definizioak jarraian); denok ditugu aurreiritziak besteekiko eta ez da txarra (ez
epaitu), baina garrantzitsua da ohartzea ditugula eta generalizazioak ez direla
positiboak edota elkarbizitza positiboaren aldekoak.

2º ERREKURTSOA

DERRIBEMOS LOS PREJUICIOS- EXPERIMENTO SOCIAL.
Video Coca Cola.

https://www.youtube.com/watch?v=y10u_THQ7w0
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ZER DIRA ZURRUMURRUAK?

Jendearen artean zabaldurik dauden mezuak dira. Batzuetan garrantzitsuak dira,
modu laburrean formulatuak eta argudioetan oinarriturik gabeak.

ETA ESTEREOTIPOAK, ZER DIRA?

Ezaugarri berdineko taldekide bati buruz izaten diren pentsamendu orokortuak dira.
Baikorrak edo ezkorrak izan daitezke.

AURREIRITZIAK ZER DIREN BA AL DAKIZU?

Talde bateko parte izateagatik pertsona bakan batekiko sentimendu negatiboa.

ETA GUZTIEN ONDORIOAK?
Zurrumurruak, estereotipo negatiboak eta aurreiritziak

ondorio negatiboa dute,

xenofobia eta diskriminazioa bultzatzen dutelarik. Gizartean erlazioa eta elkarbizitza
oztopatzen dute.
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3º DINAMIKA: ZUHAITZAREN





JOLASA

Helburuak:
o

Aurreiritzien arrazoiak aztertzea

o

Lan taldea sustatzea

Dinamikaren deskribapena: ZUHAITZA
o

4-5 pertsonako taldeetan jarri.

o

Dinamizatzaileak talde bakoitzari zuhaitz bat marrazteko esango dio.
Zuhaitzak sustraia, enborra eta adarrak izan behar ditu.

o

Enborrean “aurreiritziak” idatzita, honakoa landu beharko dute:


Sustraietan idatzi behar dute: aurreiritzien jatorria
(Zergatik gertatzen dira aurreiritziak? Zeintzuk dira
ematearen arrazoiak?).



Adarretan idatzi behar dute: aurreiritzien ondorioak. (Zer
sortzen du honek? Zein ondorio ematen dira?)

o

Dinamika amaitutakoan komunean jarriko da, taldeek idatzitakoa ahoz
esanaz.

 Ondorioa:

Denen artean honako aspektu hauek landu daitezke:

o Aurreiritziak daude eskolan?
o Zergatik ematen dira?
o Nola antzematen dira?
o Zein konponbide bururatzen zaizue hau gelditzeko?
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AURREIRITZIEN JATORRIA

Besteez BEREIZTEKO BEHARRA:

NORTASUN
alderdia

Gure

nortasunaren

(“europarren

eraikitzea
nortasuna”,

“okzidenteko identitatea”, “identitate
maskulinoa” …) eta talde baten parte
izateko zentzua.

Alderdi
KOGNITIBOA

PENTSAMENDU

KATEGORIKOA:

Errealitatea

kategorietan eta etiketen bitartez antolatzeko joera.
Sinplifikatu egiten da eta errazago ulertzeko aukera
ematen du. Orokortzeak suertatzen dira.

EZEZAGUNARI BELDURRA: Ezagutzen ez dugunari,

Alderdi
AFEKTIBOA

berria denari, gure errealitatean urrun sentitzen
duenari …. Segurtasun eza sortzen digu. Gizakia bi
eragileen ondorioz mugitu izan da historian zehar:
desioak eta beldurrak. Gure arbasoen bizi irautea
instintiboki garatutako mekanismoari esker izan da;
bereizketa eginez eta kategorizatuz: gu eta beraiek.

Alderdi
SOZIALA

MAILA

SOZIALARI

MEHATXUA:

erlijioa,

politika, ekonomia edo hizkuntzari lotuak izan
daitezke. Ikusi ezin diren pribilegioak mehatxatuta
sentitzen ditugu. Krisi ekonomiko garaian ageriago
geratzen dira etorkinen iristearekin
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ADIBIDEAK

 Nahi badut, ahal dut nire taldekoak kontsideratzen ditudanekin harremana bilatu.
 Erosketak egitera joan naiteke, dendetatik irten eta sartu modu lasai batean, edonork
gaizki begiratu gabe; ez naute susmagarritzat hartzen.
 Telebista piztu edota egunkaria irakurtzean ni bezalakoak diren pertsonak aurkituko ditut.
 Ez dut pentsatu behar nire semeak instituzioek sortzen dute arrazakeriatik babestu behar
ditudala.
 Inork ez dit nire talde sozialaren inguruko azalpenik edo iritzirik eskatzen.
 Edozein toki publikora joan naiteke aldez aurretik pentsatu gabe nire talde sozialekoak
bertan egon dezakegun ala ez.
 Nire identitatea, nire ohiturak edota nire ideologiak argi azaldu ditzaket publikoki, inork
modu negatiboan begiratu gabe.

AUTOESTIMUARI EUSTEKO
BEHARRA
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“Pentsatzen
dut”

OROKORTZEAK

ESTEREOTIPOA
K

“Sentitzen
dut”

AURREIRITZIA
K

“Jarduten dut”

DISKRIMINAZIOA
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4ºDINAMIKA: ZER ESATEN DA NITAZ?
 Helburuak:
o

Generoaren ikuspegitik gogoeta egitea errealitatea distortsionatzen duten
mekanismoen inguruan

o

Estereotipoak eta aurreiritziak sortzen ditugunean edota hauen biktima garenean
suertatzen diren sentimenduen identifikatzea



o

Estereotipoen eta aurreiritzien biktimekiko enpatia sortzea

o

Zurrumurruak sortzearen mekanismoa ulertzea

Dinamikaren deskribapena:
1. Taldea bitan banatzen da: neskak eta mutilak. Lista bat egin behar dute neskaz esaten
denarekin eta mutilez esaten denarekin (Zer esaten da zuetaz telebistan? Zer entzuten
duzue esaten dela zuetaz kalean? Zer iritzi du gizarteak orokorrean zuetaz?) . Honela,
estereotipoak eta aurreiritziak sortzerakoan izaten ditugun mekanismoak azalean
geratuko dira, eta honek sortzen dituen sentimenduak eta emozioak lantzeko aukera
emango da.
2. Komunean jarri eta dinamizatzaileak idei garrantzitsuenak biltzen joango da arbelean.
Borobil batez neskaren inguruan esaten direnak eta beste batean mutilaren inguruan
esandakoak.
3. Ondoren, elkarrizketa bat sustatuko da bi galdera hauen inguruan: Nola eragiten dizue
zuei hau entzutean? Nola sentitzen zarete estereotipo hauek erreproduzitzen
dituzuenean?. Jarraian azaltzen diren emozioen lista kontuan harturik, emozioak
identifikatzen joango dira (3º errekurtsoa).
4. Taldean gogoeta egingo da sentimenduen inguruan; alde batetik, gutaz esaten duten
horren inguruan, eta bestetik, gu aurreiritzi horien esatari garenean.
5. Pigmalion efektua ere landu daiteke dinamikarekin amaitzeko, esaten dugunak duen
eraginaz ohartzeko.
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3º ERREKURTSOA: EMOZIOEN ZERRENDA

LEHEN MAILAKO EMOZIOAK

1. KOLERA:

haserrea,

aiurri

txarra,

amorrua,

molestia,

haserrealdia,

erresumina, pazientzia eza, indarkeria eta sumindura.
2. POZA:

gozamena, alaitasuna, adorea, plazerra, lasaitasuna, nahiera,

atsegintasuna, bitxia eta estasia.
3. BELDURRA:

estutasuna,

fobia,

mesfidantza,

urduritasuna,

kezka,

egonezina, susmoa eta ikara.
4. TRISTURA: pena, bakardadea, depresioa, nostalgia, etsipena, adorerik eza,
melankolia, samina, errukitasuna eta atsekabea.

BIGARREN MAILAKO EMOZIOAK

1. MAITASUNA:

onarpena,

miresmena,

afinitatea,

interesik

gabeko

maitasuna, konfiantza, maitasun obsesiboa, atsegintasuna, karitatea eta
debozioa.
2. SORPRESA: shocka, harridura, zoramena eta txundidura.
3. LOTSA: damutzea, umilazioa, pena eta kulpa.
4. NAZKA: gutxiestea, gaitzespena, erdeinua, mespretxua eta aberrazioa.
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PIGMALION EFEKTUA
Robert Rosenthal psikologo sozialak 1965ean eginiko esperimentu batzuen ondorioz
sorturiko terminoa da. Pigmalion efektua honela ulertzen da: pertsona batek beste batez
espero duena beteriko profezia gisa erabiltzea. Hau da, pertsonen itxaropen edo pentsaerak
bestearen jokaera eta errendimendua baldintzatzen dute, bere itxaropenak egia bihurtzen
direlarik.
Adibidez, norbanako baten itxaropen altuak beste batekiko, errendimendu altua
izango dute emaitzatzat; eta aldiz, norbaiti ez bazaio gauza bat egiteko gai kontsideratzen,
seguruenik lorturiko emaitza eta pertsona horren errendimendua maila baxukoak izango dira.
Hau ez da gertatuko pertsona horrek gaitasun gutxi dituelako,eta ezta abilezia eza duelako,
baizik eta bere ingurukoek mezu negatiboak transmititzen dizkiotelako (bai inplizituki, bai
esplizituki). Pertsonalki ez da motibaturik eta gai sentituko ekintza hori egiteko, eta ezta
probatzeko ere.
Rosenthalek eginiko ikerketen arabera, ikasleek emaitza hobeak lortzen dituzte
beraiengandik asko espero denean. Ikasleek sentitzen dutenean beraiengan sinesten dela,
motibatuak sentitzen dira eta honek, klima, jarrera eta aurretiko jarrera hobetzen dute,
irakasleei erakusteko beraietaz espero den hori bete dutela.
Pertsonengan jarritako itxaropenak errealak izan behar dute eta besteak espero
duenaren baitan oinarriturik egon behar dute. Pigmalion efektua gure keinu, jarrera eta
zabalduriko mezuetan transmititzen da. Komunikazio ez berbalak ahozko komunikazioak baino
indar gehiago du. Pigmalion efektua positiboa da, baldin eta transmititzen ditugun mezuak
positiboak diren.

Gure sinesmenek eta emozioek besteen garapenean duten
ondorioez kontziente al gara?
 Hiztunaren, motelaren, gaiztoaren edota bihurriaren etiketa
jartzen diogun haur, gazte edo langile horretan pentsatu …
 Pertsona horrekiko dugun jarrera etiketa horietan oinarriturik
egongo da eta guztiz baldintzatua

 Honelako esaldiak pentsatuko ditugu: “hau ez zaio bat ere
ondo ematen”, “ez du inoiz lortuko”, “lan hau ez da zuretzat”,
“zerbait errazagoa egin ezazu” …
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SAIOA AMAITZEKO
“Mira más allá de las fronteras” bideoaren proiekzioa. Amnisitia Internazionalak
eginiko bideoa da, non argitzen den nahikoa direla lau minutu begietara begira egotea
bestea pertsona bezala ikusteko eta gertutasuna emateko. (3 º errekurtsoa).

3º ERREKURTSOA

MIRA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

https://www.youtube.com/watch?v=dkr-olA5Wyc



Azken komentarioa:

Ikaskuntza prozesua emateko beharrezkoa da norberak dituen ideietatik hastea eta hauen
inguruan egitea lanketa. Ez du inporta ikasleren batek erresistentzia egiten badio informazio
berriari; garrantzitsuena gogoetara bideratzea da eta egiten dituen epaiketen ondorio
negatiboak azaleratzea eta lantzea. Honetarako beharrezkoa da gazteen errealitatetik
abiatzea, enpatia sustatzeko eta arrotza ez izateko gaia beraientzat.
Posible da hainbat egoerek estereotipo eta aurreiritziek esandakoa konfirmatzen dutela, hau
uka ezina da. Baina arazoa orokortzean eta generalizazioetan dagoela ikustaraztea da dinamika
hauen xedea.
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ULERTZEA
EKARBIZITZA
ETA

ETA
ON

GAINERA,

PENTSATZEA

BATA

ERRESPETUA
BATEN

OINARRIAK,

BADAKIZU
EZ

DIRA

DELA

ZER?
BESTEA

BAINA HOBEA
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2º SAIOA
 Helburuak :
o

Etorkinen inguruan izaten diren estereotipo, aurreiritzi eta zurrumurruen inguruan
gogoeta egitea

o

Zurrumurruen biktima diren etorkinekin enpatia sortzea

o

Zurrumurruei aurre egiteko mekanismo kognitiboak eta komunikatzaileak sortzea

o

Zurrumurruei aurre egiteko mekanismo kognitiboak eta komunikatzaileak
barneratzea

 Saioaren iraupena: 2 ordu

1º DINAMIKA: ETIKETEN JOLASA

 Helburua:
o

Zein etiketa dauden/ditugun jakitea

o

Etiketen aurrean izaten den jarrera aztertzea

o

Etiketei aurre egiteko pentsamendu kritikoa garatzea

o

Estereotipoek eta aurreiritziek jarreratan izan dezaketen eragina aztertzea

o

Aurreiritziak eta estereotipoak denok ditugula ohartzea

 Dinamikaren deskribapena:
1. Etiketak aukeratu eta post-it batean idatzi.(2º GEHIGARRIA). Taldekide guztiek izan
behar dute etiketa.
2. Kopetan pegatu behar dute pegatina baina beraiek ez dute jakin behar zein pertsonai
diren.
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3. Behin gelakide guztiek pegatina kopetan itsatsia dutela, gelatik barrera jardun beharko
dute mugitzen beraien artean erlazionatzen direlarik. Adibidez, gaia festa bat antolatu
behar dutela izan daiteke eta gonbidatuak gonbidatu behar dituzte.
4. Besteekin elkartzean, besteak duten etiketan oinarrituak izan behar du jarrerak eta
elkarrizketak.
5. Ezin da galdetu ezta esan ere zein etiketa duten.
6. 5-10 minuturen ostean, bizitakoaren ostean, zein pertsonai duten asmatu beharko
dute.
7. Behin denek dakitenean zein etiketa zuten, nola sentitu diren, zein jarrerekin aurkitu
diren, onartuak izan diren, festara gonbidatu dituzten ala ez … komunean jarriko dute.
Modu honetara argi geratuko da denek ditugula estereotipoak eta aurreiritziak eta
hauen arabera jokatzen dugula.

Dinamikarekin amaitzeko: “LAS GAFAS RACISTAS “bideoa ikusi.

https://www.facebook.com/rudymancuso/videos/1136918869652747/?pnref=story
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 Ondorioa:
Dinamikak azalean uzten du gizakiak erlazionatzeko modua. Norbanakoak mentalki duen
irudien arabera jokatzen du eta eragiten du gure aukera, pentsaera eta jarreretan. Gainera
bideoarekin ikus daiteke zeintzuk diren gure gizartean barneraturik dauden etiketak, denek
ditugula eta horien arabera egiten ditugula gure bizitza. Garrantzitsuena norberak dituen
estereotipoez eta aurreiritziez ohartaraztea da.

“GEHIEN GORROTO DEN ARRAZA, JARRAITUENA ETA
DISKRIMINATUENA, TXIROEN ARRAZA DA”.
Fernando Savater. “Papá, ¿Qué es el racismo?”, Madrid (2000)
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2º DINAMIKA: PERTSONA ETORKIN GUZTIAK…DIRA

 Helburuak:
o

Etorkinen inguruko zurrumurruak identifikatzea

o

Genero ikuspegitik etorkinen inguruko zurrumurruak bereiztea

o

Etorkinen inguruko aurreiritzi eta estereotipoak emozioekin eta beharrekin
erlazionatzea

o

Etorkinen bizipenekin enpatizatzea

 Dinamikaren deskribapena:
1. 5-6 pertsonako taldeak egingo dira eta taldeka pertsona etorkinez esaten diren gauzak
eta hauekiko dauden estereotipo eta aurreiritzien inguruko zerrenda bat egin beharko
dute: zer esaten da etorkinen inguruan? Zer entzuten da telebistan, irratian edota zer
irakur daiteke prentsan beraietaz? Zer entzuten duzue kalean etorkinen inguruan?

2. Honen eskutik, genero ikuspegia landuz, sexuen arteko bereizketa egiten saiatuko
gara. Berdina esaten da neska etorkinez eta mutil etorkinez? Zer esaten da bakoitzaz?

3. Komunean jarriko da arbelean idazten den bitartean.
4. Honako galdera hau planteatu daiteke: esandako zurrumurru hauetatik zeintzuk direla
egia uste duzue? Honekin eztabaida sortu daiteke.
5. Gehien partekatzen dituzten zurrumurruak identifikatuak daudenean, honako galdera
planteatzen da: zer sentitzen duzue hau entzutean? Emozioen lista eman ahal zaie
errazago identifika ditzaten. (Lehenengo saioko laugarren dinamikan aurkitu daiteke)
6. Dinamikari amaiera emateko jarraian azaltzen den testua irakur dezala gelakideren
batek (4º ERREKURTSOA). Espainiar nazionalitatea duen eta Londresen bizi den neska
gazte batek Facebooken argitaratutako testua da. Helburua enpatia lantzea da.
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4º ERREKURTSOA.

FACEBOOKEN ARGITARATUA:

7 hilabete daramatzat Londresen bizitzen eta atzo gauen izan zen tokiz kanpo eta etsitzeko
gogoz sentitu nintzen lehen aldia. Gertatu zena kontatu nahi dut nire istorioak batzuk
kontzientziatzeko balio dezan.
Aste bukaeretan Mc Donaldsen egiten dut lan. Nire ingeles maila oinarrizkoa baina pixka
bat altuagoa zenez, kutxazain jarri ninduten; hortaz, jendearekin harremanetan. Kontziente
naiz bezero zailak, pazientzia gutxikoak edo bi aldiz errepikatu beharko dutelako haserretzen
direnak daudela … baina atzokoa … gehiegizkoa izan zen.
Emakume edadetu batek … iraindu egin zidan nire bizitzan inork egin ez duen bezala
ozpinetako luzoker (pepinillo) bi zati txiki jartzeagatik bere hanburgesan … nahiz eta mila aldiz
barkamena eskatu eta berri bat eskaini nion … iraintzeak esaten dudanean esaten dut mehatxu
korporalak eta garrasiak, esaten zuen bitartean:
-

Ez badu ingelesa ulertzen joan dadila bere lurralde nazkagarrira

-

Nola ordaindu ahal diozue holako bati?

-

Hanburgesa bat jartzea ez da horren zaila …

-

Eta abar … (ez dut gogorarazi nahi egia esan)

Zuretzako mezua, emakume arrazista. Eta ulertzen ez dien pertsona atzerritar batekin
topatzen direnean honela pentsatzen dutenentzat:
“Andere, ez dakizu 24 urte ditudala eta gizarte langilea naizela. Sinetsi iezadazu karrera
ikasten nengoenean nire azken desioa hanburgesa ozpinetako luzokerrik gabe jartzen
egotea zela, lanetik gauero 1:30tan ateratzea larunbat eta igande oro, etxera 2.30tan
iristeko eta honela nire gurasoen mende egotetik uzteko. Hori guztia milaka kilometrotara
dauden familia, lagunak … utziaz. “
Gainera, nirea ez den hizkuntza batekin, zeinak ez didan aukera ematen sentitzen dudan
guztia adierazteko. Andere, gustatuko litzaidake zuk jakitea bakarrik zaudenean ezberdinak
diren ohiturak eta errutinak dituen hiri batean, maite dituzun pertsonetatik urrun, esaten
dizutenean “joan zure lurralde nazkagarrira” … hori sentiarazten duzuela … “munduko azken
kaka”. Bai horixe.
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Ez zait inor gorrotatzea gustatzen baina bart gauean emakume horrek sentituarazi zidan.
Mesedez, espainiako neska-mutilak … marokoar batek ulertzen ez zaituztenean, zuek
perutarrari edo kolonbiarrari ulertzen ez diozuenean, errumaniarrak bi aldiz galdetzen
dizuenean … enpatikoa izan … ez dakizu zein den bere bizi egoera eta zergatik dagoen hor
momentuan. Benetan zin dagizuet honelako irain batek etxetik urrun lur azpian uzten
zaituela eta gogorik gabe …
Enfin, badakizue ni gogorra naizela, baina mesedez ENPATIA.
(Mc Donaldseko langileak gutxietsi gabe, noski)
 Argitzeke: termino egokia ez litzateke arrazakeria izango, baizik eta xenofobia. Agian
kontzeptua ezezagunagoa da, baina guztiz erlazionatua, eta maiz, arrazakeriarekin nahastua.
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 Ondorioa:
Dinamizatzaileak gelakideek etorkinen inguruan dituzten aurreiritziak eta estereotipoak
ezagutzeko aukera du, hurrengo dinamiketan lantzeko erreminta eta pista gisa.
Gainera gomendagarria da testuaren irakurketaren ostean partaideek bizi izan dituzten edo
ezagutzen duten istorio antzekoren bat kontatzea eta denekin elkarbanatzea.

3º DINAMIKA:

ZURRUMURRUEN AUREAN JARDUTEKO
MEKANISMOA

 Helburuak:
o

Egunerokoan ematen diren egoerak antzeztea

o

Praktiken erreakzioak aztertzea

o

Zurrumurruen aurkako praktika onak eta txarrak aztertzea

o

Zurrumurruak desegiteko mekanismo kognitiboak eta komunikaziokoak aztertzea

o

Zurrumurruak

desegiteko

mekanismo

kognitiboak

eta

komunikaziokoak

barneratzea

 Dinamikaren deskribapena: ANTZERKI FOROA
1- Gatazka kultural bat antzezteko taldea sortuko da. Arazo bat sortuko da eta jendeak
egoera horrekiko erreakzioak izango ditu. Adibidez mugikor baten lapurreta
autobusean.
2- Taldeak (antzezleak) nola antzeztuko duten pentsatuko dute gelatik kanpo. Ondoren,
prestatu ostean gelakideen aurrean egingo dute.
3- Antzerkia eta gero eztabaida zabalduko da:
a. Zer gertatu da eszena honetan?
b. Zer pentsatzen dugu egoera honi buruz?
c. Nolako erreakzioak izan dituzte?
4- Orain arte ikusle bezala egon diren ikasleak aktiboki parte hartzeko aukera izango
dute; eszenaren parte izatera pasako dira.
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Orain arte antzezte zegoenaren tokian jarri dezakete, mezu berri bat zabaldu, beste
jarrera bat adierazi … azken finean, modu dinamikoan eta parte hartzailean antzerkira
gehitzen joan daitezke.

5- Egoera aldaketak komentu egin behar dira. Gogoetara bideratu behar da antzerkian
gertatu dena aztertuz eta norbanakoak izan dituen jarrerak ikertuz. Antzerkian eman
daitezkeen esku-hartzeak mugatu daitezke ere asko luzatzen bada; garrantzitsuena
gogoetarako eta azterketarako gunea sortzea da.

 Ondorioa:
Komunikazio abileziak lantzeko eta barneratzeko beharrezkoa da egunerokotasunean
bizitzen diren egoerak aztertzea eta hauen inguruan gogoeta egitea. Taldean egon
daitezkeen iritzi ugariak kontuan harturik, ondorio bateratu bat lantzea.

“KOMUNIKAZIOAREN ARAZO NAGUSIA: EZ
DUGU ENTZUTEN ULERTZEKO, ERANTZUTEKO
BAIZIK.”
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KOMUNIKAZIORAKO GAKOAK

LASAI EGON: Ez eztabaidatu, lasai zaudela erantzun eta jarrera
baikorra izan.

BESTEA BALORATU: Bestea ulertzen saiatu, ez gutxietsi, ez epaitu
eta komunean dituzuen puntuak bilatu.

ERAKARRI: Argudio labur eta argiak eman, adibideak erabili eta
besteak darabilen hizkuntza erabili.

ENTZUN: Modu aktiboan, bere sentimendu eta jarrerak ulertzeko.Ez
hitz egin bere ahotsaren gainetik, galderak egin eta entzuna izan dela
sentiarazi.

MOMENTU EGOKIA BILATU: Ondo erabaki momentua eta tokia,
denbora dugunean heldu gaiari eta giro lasaia eta egokia sortu.
Binakako elkarrizketak bilatu.

Erreparatu EZ AHOZKO KOMUNIKAZIOA: Beti transmititzen dugu.
Ezinezkoa da ez komunikatzea. Gorputzeko jarrerak irekia izan behar
du, begirada kontuan izan eta mugimendu lasaiak egin. Ahots tonuak
lasaia izan behar du, ez erabili ironiarik eta interesa adierazi.

ERRESPETUA ADIERAZI: Konfiantzazko giroa sortuko du
errespetuak. Pertsona horrekin berriro elkartu nahi duzu?
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SAIOA IXTEKO
SOKRATESEN “FILTRO HIRUKOITZA”
(3º GEHIGARRIA: SOKRATESEN FILTRO HIRUKOITZAREN
ELKARRIZKETA)

 Azken komentarioa:
Garrantzitsua da saio honetan zurrumurruei esku-hartzeko jarrera lantzea eta barneratzea,
beharrezkoak diren abileziak landuz.
Ez dira memoriaz ikasi behar; praktikaren ondorioz ikasten dena delako. Norbanakoak lanketa
pertsonal bat egin beharko du bere egunerokotasunean dituen jarrerak aztertzeko eta
hemendik aurrera izango dituenak edo izan nahi dituenak lantzeko.
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3º SAIOA
 Helburuak:
o

Kultur aniztasunaren inguruko zurrumurruen aurrean diskurtso sendoa sortzea

o

Informatikako tresnak erabiltzea informazio iturri gisa

 Saioaren iraupena: 2 ordu

1º DINAMIKA:

ZURRUMURRUAK DESEGITEN

 Helburuak:
o

Datu enpirikoez baliatuz etorkinen errealitateen inguruan informatzea

o

Elkarrizketa sistematizatua sortzea mitoak eta zurrumurruak desegiteko

 Dinamikaren deskribapena:
1. Mugakeko web orrialdera sartuz (www.mugak.eu) edo zurrumurruen aurkako
liburuxka erabiliz (4º GEHIGARRIA) taldeka zurrumurru bat aukeratu beharko dute.
Zurrumurru hori desegiteko argudioak bilatu beharko dituzte.
2. Bilaketa hainbat iturrietan bilatu daiteke (5º ERREKURTSOA). Ikerketak, argudioak eta
datuak bilatu beharko dituzte iturri ezberdinez baliatuz.
3. Argudiatzea prest dutenean beraien gelakideei azaldu beharko diete eginiko lana.
Honela hainbat datuetan oinarriturik zurrumurruari aurre egingo diote.

 Ondorioa :
Informatuak egon behar garenaren garrantzian azpimarratzea beharrezkoa da; baita,
informazio iturri desberdinetan alderatzearen alderdi positiboak adieraztea.
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5º ERREKURTSOA: MATERIAL GEHIGARRIA

-

Zurrumurruen Aurkako Sarea

* Bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=zVtOXIOzycg

Bilboko Udala- ZURRUMURRUEN

http://zurrumurrurikez.eus/

AURKAKO

ERAGILEA
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Generico_FA&cid=12791370108
15&language=eu&pageid=1279137009670&pagename=Bilbaonet%2FBIO_G
enerico_FA%2FBIO_Generico

Stop rumores – Andalucía acoge:

MANUAL ANTIRUMOR

http://stoprumores.com/wpcontent/uploads/2014/08/stop_rumores_estrategias_comunicacion.pdf.pdf
http://stoprumores.com/wp-content/uploads/2015/07/manual_antirumor1.pdf

GETXOKO UDALA- ZURRUMURRURIK

EZ

http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/ANTIRU
MORES/2015_GUIA_PRACTICA_CO
MBATIR_RUMORES_Y_PREJUCIOS.pdf(pág. 27-46)
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IKUSPEGI
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/eus/index.php

AURRE EGIN ZURRUMURRUARI
http://www.frenaelrumor.org/index.aspx

SOS RACISMO- “ZURRUMURRUAK DESEGITEN”
http://mugak.eu/eu/ekintzak/zurrumurruak-argitzeko-tailerrak/zurrumurruez-sarea

Xarxa Antirumors Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/antirumors-que-fem
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Hainbat ikasleek izan ditzaketen jarrera ezkorrak edo zurrumurruak zabaltzen
dituztenak badituzte, ez ditugu kontuan hartuko. Dinamizatzaileak ez du ezer inposatuko,
ikasleek gogoeta eta informazio bilaketarekin izango direlako zurrumurruekin hausten
dutenak.
Gogoetarako eta hausnarketarako gunea izatea da garrantzitsua. Ez dira gatazkak eta aurrez
aurrekoak bilatzen. Bakoitzak bere iritzia du eta inposaketarekin ez a ezer lortuko. Errespetuz
argudiatuko da beti, elkarrizketa erabiliz. Umorea komunikazio mekanismo ona izan daiteke.
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GEHIGARRIAK
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1º GEHIGARRIA

36

37

38

2º GEHIGARRIA
ETIKETEN ZERRENDA:
1. Ijitoa
2. Emakume latinoamerikarra
3. Marokoko gaztea
4. Alemaniako mutila
5. Kalean bizi den Hernaniarra
6. Rapeko abeslaria
7. Ingeleseko irakaslea
8. Flamenkoko abeslaria
9. Modeloa
10. Apaiza
11. Estatubatuarra
12. 23 urteko neska euskalduna
13. Senegaleko mutila
14. Argentinako neska
15. Dentista
16. Funtzionarioa
17. Surflaria
18. Bulegaria
19. Mendizalea

39

SOCRATESEN “FILTRO HIRUKOITZA”

3º GEHIGARRIA

- Kontalaria: Antzinako Grezian Sokrates ospetsua izan zen bere jakituriagatik eta
guztiengatik zabaltzen zuen errespetuagatik. Egun batean lagun batekin egin zuen topo
eta lagunak esan zion:
- Laguna: Badakizu zer entzun dudan zure lagunaren inguruan?
- Sokrates: Itxaron momentu bat. Ezer esan aurretik azterketa txiki bat pasatzea
nahiko nuke. Nik filtro hirukoitza deitzen diot.
- Laguna: Filtro hirukoitza?
- Sokrates: Bai, hori da. Lagunaz hitz egin aurretik, komenigarria da filtro hau pasatzea.
Lehenengo filtroa EGIA da. Ziur zaude kontatu behar didazun hori benetan egia dela?
- Laguna: Ez … hori entzun nuen baina …
- Sokrates: Ongi. Hortaz, ez zaude ziur hori egia den edo ez. Orain, bigarren filtroa
erabiliko dugu, ONTASUNAREN filtroa da. Esan beharrekoa ona al da nire
lagunarentzat?
- Laguna: Ez, guztiz kontrakoa
- Sokrates: Orduan, berataz txarra den zerbait esan nahi didazu eta gainera ez zaude
ziur egia den?
- Laguna: Bai …
- Sokrates: Hala ere, azken filtroa geratzen da oraindik. ERABILPENAREN filtroa.
Zerbaitetarako balio al dit nire lagunaz esan behar didazun horrek?
- Laguna: Ez, egia esan ez …
- Sokrates: Ados. Orduan, esan behar didazuna ez bada egia, ezta ona, eta ezta
erabilgarria, zertarako jakin behar dut?
- Kontalaria: Erabili Sokratesen filtro hirukoitza komentarioak entzutean!!
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4º GEHIGARRIA

“Laguntza

ofizialen bitartez bizi dira!

“Ez dute integratu nahi”
41

“Denak delinkuenteak dira”

“Eskolako maila jaisten dute eta ghettoak
sortzen dituzte”
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“Matxistak dira eta genero indarkeria areagotzen dute”

“Ez dituzte arauak errespetatzen”
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“Gure espazio publikoak okupatzen dituzte”

“Babes ofizialeko etxe guztiak beraientzat dira”
44

“Lana kentzen digute”

“Larrialdi zerbitzuak betetzen dituzte eta osasun
publikoa gehiegi erabiltzen dute”
45

IKUS-ENTZUNEZKO
BALIABIDEAK
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Eleuterio Quintanilla taldearen pelikula, zeinetan

AMATH BAren istorioa kontatzen den elkarrizketa
baten bitartez. Jatorriz Senegaldarra da eta Gijonen bizi
da. Zapata denda bateko nagusia da eta bere etorrera
eta integraziorako bizi izan dituen egoera ugariak
kontatzen ditu.
http://equintanilla.com/documentos/web_amath/portada_vi
deo.html

http://equintanilla.com/documentos/web_amath/portada_vide
o.html Mundu mailan ematen diren migrazio mugimenduen

azterketa eta hauen arrazoiak ikusten dira. Mugitzea
ez da arazoa. Migratzea ez da delitua.
https://vimeo.com/161892007

Alkoholikoa edo aberatsa? Perspektibaren
indarra adierazten duen bideoa, non 6 argazkilarik pertsona
berdina erretratatzen duten.
http://www.boredpanda.es/1-hombre-6-fotografos-retratostrampa-canon-australia/

Neska= iraina? Genero estereotipoak.
Denok sortzen eta zabaltzen ditugu
estereotipoak eta zurrumurruak nahiz eta nahi ez
izan, modu inkontziente batean.
https://www.youtube.com/watch?v=qo6NRAPWWCc
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Lituaniako mezu indartsua arrazismoaren
aurka
Pertsonak intolerantzian erortzen dira, arraza gorrotoan,
homofobian eta etorkinekiko gorrotoan. Esperimentu
honekin jendea aurkitzen den egoera errealen inguruan
gogoetara bideratzen du egoera gogor eta mingarri
horietaz kontziente egiteko.

https://www.youtube.com/watch?v=v52BzCXn2r4

NAN-ean bidaia
Nazionalitate ezberdineko 67 pertsonei eginiko
ADN proba bat.
https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls

HAUTSI DITZAGUN AURREIRITZIAK
Coca Colaren kanpaina, non itxuraren inguruan
ditugun aurreiritzietan sentsibilizatu nahi den.
https://www.youtube.com/watch?v=wXF-B6oCIqE

EZ UTZI NAHASTEN
Cear - Euskadik eginiko bideoa zurrumurru arrazista eta
xenofoboen kontra.
https://www.youtube.com/watch?v=5Zo30Q10rjE
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Aurreiritziak- Unicefen esperimentua
Zer egingo zenuke 6 urteko ume bat bakarrik ikusten
baduzu kalean? Jarri zalantzan zure aurreiritziak
esperimentu honekin eta sentitu zer sentitzen duten
milaka haurrek egunero.
https://www.unicef.es/actualidaddocumentacion/noticias/estado-mundial-de-la-infancia-69millones-de-ninos-moriran-en-2030

Arrazakeria minutu batean suntsitua
Jane Ellioiten hitzetan, ez dago ez arrazakeriaren
generik, ezta intolerantziaren generik.
https://www.facebook.com/LaVozdelaMadreTierraOficial/vid
eos/1398691323478257/

“ El Profesor” pelikula.
Kalean bizi den nerabe batekin, irakasleekin eta
ikasleekin konexio emozional berezia duen irakasle
baten kasua.
https://www.facebook.com/energiavivaDH/videos/11
25842640815898/?hc_ref=NEWSFEED

Hiyab
Eskoletan belo islamikoa eramatearen edo ez
eramatearen inguruko bideoa.
https://www.youtube.com/watch?v=1OTcXyEhr_o
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WHAT KIND OF ASIAN ARE YOU?
Gure hipotesiak argitzeko beharra, estereotipoak eta
aurreiritziak baieztatzeko.
https://www.youtube.com/watch?v=CTjvwtWaRpo

LOS TITOS EN EL AMBULATORIO
“Andalucia somos todos”-ek eginiko sentsibilizazio
kanpaina da. Estereotipo eta topikoen erabileraren
planteamendua egiten du eta etorkinen egoeraren
inguruko informazioa eskaintzen du.
https://www.youtube.com/watch?v=zfjM2guKboY

MIRA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
Pertsona errefuxiatuak zu bezalakoak eta ni bezalakoak
dira. Begietara begiratu iezaiezu. Espainiako Amnistia
Internazionalak eginiko kanpaina da.
https://www.youtube.com/watch?v=dkr-olA5Wyc

AUTOBUS GELTOKIAN ERASOA
Grezian eginiko esperimentu soziala, non aktoreek
eraso berbal arrazista simulatzen duten autobus geltoki
batean eta jendearen erreakzioak ematen diren.
https://www.youtube.com/watch?v=Up8WbKdsK_8
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SOS Arrazakeria Gipuzkoa
Hezkuntza Saila
943321811
soshezkuntza@gmail.com
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