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IRAKASLEENTZAT 

 

Honako lan honetan hausnarketa batzuk proposatu nahi ditugu gure ikasleei, haien 

ligatze eta gaueko esperientziak gozagarri ez ezik seguru ere izan daitezen 

laguntzeko. 

 

Hasteko gai hau lantzerako orduan, garrantzitsua izango da oinarri argi batetik 

abiatzea; Jendarte patriarkalean bizi gara, emakume eta gizonen arteko botere 

desoreka mantentzen duena, eta hau esparru guztietan islatzen da, gazteen 

ligatzeko moduak barne. Matxismo honek neskak oztopoz beteriko bidean uzten 

ditu, eta ligatzerako orduan nolabaiteko egoera babesgabean. Era berean, neskak 

eta mutilak desorekatuak diren rolak eta jokaerak izatera bultzatu ere egiten ditu 

euren sexuaren arabera. Errealitate honen kontzientzia hartzeak berau lantzea eta 

hobetu nahi dugun horren gainean lan egitea  ahalbidetuko digu, arazoa argi 

ikusten ez bada ezinezkoa baita irtenbidea bilatzea.  

 

Beraz, lan honetan gazteekin ligoteoaren mundua landuko dugu, eta hau egitean 

errespetuzko jarrerak sustatzen saiatuko gara, deseroso sentiarazten dituen hori 

identifikatzen lagunduz eta behartuak sentitu gabe, parte hartzera gonbidatuz. 

Arbela erabili dezakegu, lanketa ikusgarriagoa eta nabariagoa egiteko. 

 

Litekeena da, ohiko hainbat estereotipo agertzea bidean, guk horiekin hausteko  

hausnarketa proposatuko dugu, bide berriak izan ditzaten. Hurrengo atalean 

estereotipo horietako batzuk aztertuko ditugu: 

 

Erdi gizon izatea, erabateko emakumea izatea... Ba al dago gizon edo emakume 

izateko gradurik? 

 

Gai hauek lantzeko sexuaren eta generoaren oinarrizko kontzeptuetatik abiatu ohi 

gara. Sexuak alderdi fisikoa eta biologikoarekin dauka zerikusia, eta kontzeptu 

honen arabera pertsonak emakume ala gizon sailkatu izan dira. Hala ere, gero eta 
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argiago  agertzen zaigu ezin dugula hain sinplea den dikotomia onartu, kategoria 

hauen barnean sartzen ez diren hainbat eta hainbat pertsona baztertzen dituena.  

 

Generoa, bestalde, sozialki eta kulturalki eratzen den kontzeptua da, eta 

femeninoa eta maskulinoa bereizten ditu. Orokorrean, genero batentzat ondo 

dagoena, bestearentzat txarto dago eta alderantziz. Emakume izateagatik  

harengandik espero dena eta gizon izateagatik harengandik espero den guztia 

hartzen du barnean, eta aldakorra da kulturaren arabera. Ezagutzen diren kultura 

guztietan baina, genero maskulinoarekin zerikusia duenari balio handiagoa 

ezartzen zaio.  

 

Inor “erdi gizona” dela  entzuten dugunean, edo “gizon bazara etorri hona”, edo 

“Hori bai emakumea”, hori esaten duenak zera neurtzen ari da: zein puntutaraino 

egiten duen bat pertsona horrek bere genero jarraibideekin; hots, emakumea 

bada genero femeninoarekin eta gizona bada genero maskulinoarekin.  

 

Hasieran, genero jarraibideak aztertzen ditugunean, errealitate honen ukatzea 

gertatu ohi da, gaur egun neska eta mutilen arteko bereizketarik ez dagoela 

argudiatuz. Interesgarria izaten da alderantziz lantzea, hasieran gizonak nolakoak 

diren eta emakumeak nolakoak diren galdetuz. Hori egitean ikusiko dugu genero 

bereizketak bakarrik agertuko direla. Gure inguruan hori argi agertzen duen 

hainbat material daukagu: Ia publizitate guztia, bai helduei zein umeei 

zuzendutakoa, marrazki bizidunak, filmak, telebista programazio ugaria,...  

 

Segidan  genero aginduek identitatean eta sexuen arteko ligatze harremanen 

gainean duten eraginaren adibide batzuk ikusiko ditugu. 

 

“Gizon naizenez gero, harreman erotiko ugari izan ditzadan espero da nigandik” 

 

Hainbat esparruetatik mutilak sexualki aktiboak izatera eta honen inguruko 

handikeriak egitera bultzatzen dira. Honela ez izatekotan,  haien gizontasuna 
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edota haien desioaren orientazioa zalantzan jartzearen mehatxua egon daiteke. 

Zentzu honetan, irainik ohikoena “marikoi” izaten da. Estereotipo hau klasean 

agertuz gero, bide batez, beronen azpian datzan homofobia ere landu dezakegu.  

 

Badira mutil asko eskakizun honekin bat egiten ez dutenak, gustuko ez dutenak 

edota horren presiopean sentitzen direnak. Horiek ere lekua dutela sentitu dezaten 

saiatuko gara, eta honi buruz hitz egitera animatuko ditugu. Mutiletako batek 

adibidez, besteen aurrean batzutan neskak hurbiltzen zaizkiola eta berak ligatzeko 

gogorik ez duela esatera animatzen bada, oso garrantzitsua da guk bere ekarpena 

baloratu eta errefortzatu dezagun. Gerta liteke kideren batek iraintzea edo berari 

barre egitea. Kasu honetan esku hartu beharko genuke lehenengoa babesteko , 

honelakoak esateko ausarta izan behar dela azpimarratuz eta ziur aski haietako 

askok gauza bera pentsatuko dutela baina esaten ausartzen ez direla arbuiatuz, 

adibidez.   

 

“Emakume naizenez gero, harreman erotikoenganko nolabaiteko pasibotasuna 

izan dezadan eta harreman gehiegirik (maiztasun handiz edota bikotekide 

ezberdinekin) izan ez ditzadan  espero da nigandik ” 

 

Lehenago ere esan dugu genero batentzat ondo dagoena bestearentzat txarto 

egoten dela. Horixe bera da kasu honetan gertatzen dena. Gizonezkoak sexualki 

aktibo izan daitezen animatzen dituzten bitartean, emakumeak pasibo izatera 

bultzatzen dituzte, euren sexualitatea inhibituz.  Hau era ezberdinetan islatzen da:  

mutilen masturbazioa erabat publikoa izatea eta taldean partekatzea, neskena 

isilpeko gaia den bitartean; mutil batek bikotekide ezberdinekin egotea ondo ikusia 

izatea, eta batzutan goraipatua, eta kasu berean dagoen neska iraindua eta 

gutxietsia izateko mehatxua izatea; mutilek pornoa kontsumitzen dutela 

normaltzat ematea eta neska batek gauza bera egiten duela deigarria izatea,... 

  

Normalean gai hauek lantzean ateratzen den gaia da hau, sakondu ahal dugu 

kasua ematen bada, eta ikasia den zeozer mahai gainean jarri, argi utzi  ez 
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dugula zertan genero jarraibide honekin bat egin, eta ez dugula hau jarraitzen ez 

duten pertsonak epaitu behar. Izan ere, egitekotan, aurriritzi hauen 

mantentzearekin parte hartuko genuke eta jendarte patriarkalari egingo genioke 

mesede, pertsonak “bide zuzenetik” joan daitezela inposatuz.  

 

“Behin baietza emanda, aurrera egin behar dut beste pertsonari huts ez egiteko.” 

 

Gerta liteke pertsona bat hasieran gustuko izatea, eta gero konturatzea ez zaigula 

hainbeste gustatzen, edo hasiko den kontzertura joatea nahiago dugula 

erabakitzea, edo puntu honetararte iritsi garela eta ez daukagula gogorik harreman 

erotikoarekin aurrera egiteko.   

 

Badago nolabaiteko betebeharra, harreman erotikoa inorekin hasi badugu, 

berarekin aurrera egiteko, gugandik espero dena baita.  

 

Gauzak honela, harreman asko “halabeharrez” gertatutakoak izaten bukatzen dute 

eta ez  gure desiotik sortuak direlako. Hauek  ez dira harreman gozagarriak eta 

atseginak izaten. 

 

Hainbat kasutan, aurrera egin nahi ez duen pertsona, bestearengandik jasotzen du 

presioa. Kasurik muturrekoenetan, behartua izaten buka daiteke, eta hau erasoa 

da, bortxaketa, eta askotan ez da honela identifikatzen. Nagore Lafageren kasua 

gogora ez ekartzea zaila da, mutil baten etxera joan zena, eta mutilak bortizki 

erahil, aurrera ez egiteko erabakia hartu zuelako Nagorek.  

 

Garrantzitsua da argi uztea guztiok badugula EZetz esateko eskubidea edozein 

momentutan eta edozein egoeratan. Elkarri musu ematen hasi bagara ere, 

elkarrekin etxeratu bagara ere, dagoeneko biluzik bagaude ere.  

 

Hasiera batean, klasean, edozein momentutan ezetz esateko eskubidea argia eta 

agerikoa iruditu daiteke. Alabaina, adibide zehatz batean, non, adibidez, ligatu dute 
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eta, behin ohean, beste pertsonak alde egitea erabakitzen duen, ezberdina izan 

daiteke.  

 

Interesgarria izan daiteke ere, ohiko egoerari buelta ematea –  mutila denean 

tematzen dena-, eta neska batek harreman erotikoak izateko mutil bati presioa 

egiten dion eta mutilak ezetz esaten dion kasua planteatzea, eta honen inguruan 

hausnartzea. Inork uste du neskak indar fisikoa erabiliko zuenik? 

 

“Emakume batek “ezetz” esaten duenean, benetan esan nahi duena “baietz” dela 

irakatsi didate” 

 

Aspalditik datorkigun mitoa da honako hau, eta literaturan ere agertzen zaigu. 

Gaur egun, honekin topo egiten jarraitzen dugu, zinean, telebistan, 

publizitatean...eta gure inguruan.  

 

Emakume batek hasiera batetik baietza ematea txarto ikusia dagoenaren siniskera 

du oinarri. Uste honen arabera, ezetza ematera behartua sentituko luke bere burua 

emakumeak, bere barnean, ostera, desioak akabatzen ari denean.  

 

Kasu hau bi zentzutan landu dezakegu. Alde batetik, emakumeen askatasuna nahi 

duten momentuan baietz esateko horrela nahi dutenean, eta ezetz nahi ez 

dutenean. Edo, beraiek izateko harremanaren proposamena luzatzen dutenak. 

 

 

Bestalde, oso garrantzitsua izango da ezetza beti ezetza dela argi uztea, eta ez 

dagoela zertan tematu. Ez da gure eginkizuna beste inoren ezetzaren azpian 

baietz ezkutua dagoen ala ez baloratzea. Ezetz esan digute eta kitto.  
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“Betidanik esan didate mutilek energia erotiko geldiezina eta kontrolaezina dutela” 

 

Betidanik irakatsi zaigu mutil eta gizonek asetu beharreko potentzia sexuala 

dutela,  ia ia beharrizan fisikoa izango bailitzan. Zenbait kasutan fideltasun ezaren 

justifikazio moduan erabilia izan daiteke, baita eraso edo bortxaketenak ere, 

bikotearen barne zein kanpoan. Baina gizonezkoak euren bultzadak ederto 

kontrolatzeko gai dira, beste esparru askotan egiten duten moduan. Berebiziko 

beharrizanaren kasu muturrekoenean, gainera, bada masturbazioaren aukera.  

 

Aprobetxatu dezakegu kasu honetan ere, neska eta emakumeen gogo erotikoak 

aldarrikatzeko, hauek bigarren plano baten geratu ohi baitira, eta honek lotsa 

sentiarazi ahal die, eta gogo hauek ezkutatzera edo erreprimitzera bultzatu.   

 

“Sexualitateari buruz hitz egiten didatenean nik penetrazioan pentsatzen dut” 

 

Uste honek neska zein mutilen jolas eta aurkikuntza erotikorako aukerak erabat 

mugatzen ditu. Zenbait kasutan bada gazteen artean nolabaiteko presioa 

lehenengo harreman koitala izan dezaten eta hainbat eta hainbat aukera erotiko 

anitz galtzen dituzte zuzenean penetraziora pasatzeko.  

 

Mutilen artean, gainera, honek beren erekzioaren gaineko presio handia sor 

dezake, horren indarra, edo iraupenaren inguruan. Honetarako medikazioa hartu 

duten mutilen kasuak ere eman izan dira. Oso garrantzitsua da, puntu honetan 

argitu dezagula pornografia fikzioa baino ez dela, eta ez duela zerikusi handirik 

errealitatearekin.  

 

Nesken artean, penetrazioa gozagarria ez izateko arriskua dakar, hauek 

estimulazio maila altuagoa behar izaten baitute, eta harreman erotikoa etsigarria 

suertatu daiteke. 
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PROPOSATURIKO DINAMIKAK 

 

1. Kutxa anonimoa 

 

Denbora 

 

Dinamika hau 2 ordutan egiteko pentsatuta dago. Etenik gabe egitea gomendatzen 

dugu, baina aukerarik ez balego, ordu bateko bi saiotan banatzea ere posible 

izango litzateke. Aukera hau denboraren kudeaketan zehaztuta dago 

(dokumentuaren bukaeran). 

 

Metodologia 

 

Gaiaren sarrera egiten hasiko gara. Gaua eta ligatzearen esparruan kokatuko 

gara. Haiek ondo ezagutzen duten esparrua da hau. Etxetik irtetzen gara ondo 

pasatzeko asmoz, naturaltasunez jardutera, ligatzea gure gauaren parte izan 

daiteke...edo agian ez.  

 

Harreman heterosexualetan, neska-mutilen artean, ustez eta mitoz beteriko 

lurraldean mugitzen gara, idatzirik ez dauden jarraibideekin, baina giroan nabari 

direnak, batak eta besteak egin behar dugunaren ingurukoak, zelan jokatu behar 

dugun eta zelan ez.  Eta agian ez dugu hauekin bat egingo, batez ere jarraibide 

matxista horiekin neskei oso zail gertatzen zaielako askatasun eta segurtasunez 

gauaz eta kaleaz gozatzea, eta mutilak presiopean egoten direlako oso matxoak 

direla erakustera, eta haien askatasuna eta bat-batekotasuna galtzen dute.  

 

 Ezarritako arauak askotan  gogaitzen naute, edo norbait nirekin ligatzen saiatzen 

denean askotan badira gogaitzen nauten gauzak...agian moduak, tematzea, edo 

behartua edo presiopean sentitzea neure burua. Agian nire gogo propio eta 

errepika ezinak gauzak beste era batean egin nahi izango ditu. 
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Orain argi eta garbi esateko aukera izango dugu, inoren aurrean agerian geratu 

barik, horretarako babesa eskaintzen baitigu... kutxa anonimoak! Era honetan 

benetan pentsatzen dudana esan ahal izango dut, nahi dudana edo nahi ez 

dudana dibertitzera irtetzen naizenean, adibidez:  

 

Mutil batek lehenengo pausoa eman dezan itxaron behar dudanaren usteak 

izugarri gogaitzen nau 

Batzutan nire lagunekin egotea nahiago dut neska batekin zirritan ibiltzea baino, 

nahiz eta neska oso jatorra iruditu 

Gorroto dut nire kuadrilak birjina izateagatik ni estutzea, gura dudanean izango dut 

sexua nik! 

Nahi dudanean nahi dudanarekin enroilatzea gogoko dut, ostiralean batekin bada, 

eta larunbatean beste batekin, ongi etorriak izango dira denak!  

 

Edo gura dudana... 

 

Pentsatzeko bost minututxo izango ditugu, nireak bakarrik izango direnak, guztiz 

banakakoak, ez ditugu kidearekin partekatuko. Agian ez dugu gai honen inguruan 

inoiz hausnartu, baina orain izango dugu aukera.  

 

Guztiok idatziko dugu, behintzat, mezu bat. Ligatzearen inguruko sekretuak izango 

dira, gustatzen zaidana eta ez zaidana islatzen dutenak. Ezer bururatzen ez 

bazait, idazten ari naizenarena egin dezaket, eta zuriz dagoen mezua sartu kutxan. 

Guztiok mezuak sartzearen garrantzia zera da: inork ezingo du mezu bakoitza 

norena den susmoa hartu, edozeinena izan ahal izango da denek sartu baitituzte 

mezuak. Gainera dinamizatzailea izango da mezuak irakurtzen dituena, era 

honetan inork ezin izango du jakin letragatik nork idatzi duen bakoitza.  

 

Zer dut gustuko ligatzerakoan? Zer ez dut gustuko?...Mundu guztia konfesatzera, 

hau ANONIMOA baita!! 
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Behin mezu guztiak kutxan ditugunean, pertsona boluntarioa beharko dugu, 

idazkari lanak egin ditzan arbelean dinamizatzaileak irakurtzen dituen mezuak 

idatziz. Dinamizatzailea izango da mezuak irakurtzen dituena eta era honetan, 

mezu iraingarri edo sexistak alde batera utzi ahal izango ditu, edo agian, 

berbideratu. Nahi bada, mota honetako mezuak bukaerarako utz daitezke hauen 

inguruko lanketa egiteko eta klasekide guztien artean bueltatxo eraikitzailea 

emateko.  

 

Gure idazkariak arbelean idatziko ditu kutxatik ateratako konfesioak, eta euren 

inguruko eztabaida zabalduz joango gara. Aukera bat, iritzi horrekin bat egiten 

duen inor klasean dagoen galdetuz hastea da. Horren aldeko edo kontrako 

argudioak ere bilatu ditzakegu, edo adibideekin iritzi hori azaltzera gonbidatu. 

Eztabaidaren kalitatea parte hartzearen araberakoa izango da, baina baita 

dinamizatzailearen trebetasunaren araberakoa ere.  

 

Uste faltsuak apurtzeko, neska-mutilen rolen inguruko lanketa egiteko eta klasean 

gai honen inguruko komunikazioa zabaltzeko probetxatuko dugu dinamika.  

 

Proposaturiko denboraren kudeaketa 

 

 • Landuko den gaiaren sarrera. 10 minutu 

 • Dinamika azaltzea. 5 minutu 

 • Hausnarketarako denbora. 5 minutu 

 • Mezuak idaztea eta kutxan biltzea. 10 minutu 

 • Eztabaida eta kontzeptuak lantzea agertzen diren heinean. 60 minutu 

 • Ondorioak biltzea. 15 minutu 
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* Ordu bateko bi saiotan egiteko aukera: 

1.go saioa 

 

 • Landuko den ariketaren sarrera. 10 minutu 

 • Dinamika azaltzea. 5 minutu 

 • Hausnarketarako denbora. 5 minutu 

 • Mezuak idaztea eta kutxan biltzea. 10 minutu 

 • Hausnarketa bikoteetan edo talde txikian (sexuaren arabera elkartuta egon 

daitezela gomendatzen dugu). 15 minutu 

 • Talde txikietan esandakoa komunean jartzea. 15 minutu 

 

2. saioa 

 • Saioaren sarrera eta aurreko egunean landutakoa gogoratzea. 5 minutu 

 • Mezuak irakurtzea. 10 minutu 

 • Eztabaida eta kontzeptuak lantzea agertzen diren heinean. 35 minutu 

 • Ondorioak biltzea. 10 minutu 
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PROPOSATURIKO DINAMIKAK 

 

2.Aldaketarako jokatzen- rol jokoa 

 

Denbora 

 

Dinamika hau 2 ordutan egiteko pentsatuta dago. Etenik gabe egitea gomendatzen 

dugu, baina aukerarik ez balego, ordu bateko bi saiotan banatzea ere posible 

izango litzateke. Aukera hau denboraren kudeaketan zehaztuta dago 

(dokumentuaren bukaeran). 

 

Metodologia 

 

Dinamika hau erabili aurretik, zenbait kontzeptu teoriko landu izana gomendatzen 

dugu, bai proposatzen dugun lehenengo dinamikaren bitartez, bai hautaturiko 

beste edozein moduren bitartez. Era honetan, partaideek rol jokoan aritzeko 

tresnak izango dituzte. Nolabaiteko zailtasuna duen metodologia da hau eta 

dinamizatzailearen aldetik gidatzeko trebezia eskatzen du.  

 

Lanketarako agerraldia hautatuko dugu, partaideentzat ezaguna, nolabaiteko 

indarkeria maila irudikatzen duena -agerikoa ala ezkutukoa-, eta aldez aurretik 

landutako kontzeptuekin harremana duena. Proposatzen dugun egoera erabili ahal 

izango da, edo dinamizatzaileak zein taldean aukeraturiko beste edozein. Taldean 

erabakitzen ez bada, antzeztuko dutenei bakarrik eszena azaltzea gomendatuko 

dugu, era honetan ikus entzuleentzat ez ustekoa izango da.  
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Adibide moduan ondorengo egoera proposatuko dugu: 

 

Larunbat gaua, kuadrila farra botatzera irten da. Bi neska taberna bateko barrara 

hurbiltzen dira. Haietariko batek mutil ezagun bat agurtzen du, eta hau bere 

lagunarekin hurreratzen da.  Hauek hitz egiten duten bitartean, mutilaren laguna 

beste neskarengana hurbiltzen da ligatzeko asmoz eta neskak, ezeroso sentitzen 

dela argi erakusten du. Mutila neskaren espazioan sartzen da eta honen ezezkoen 

aurrean temati agertzen da.   

 

Lau pertsonai ditugu hemen: akosatzailea (mutila), akosatutako neska, 

akosatzailearen laguna eta akosatutakoaren laguna.  

 

Agerraldia egingo duten pertsonak klasetik aterako ditugu bakoitzari bere papera 

azaltzeko klasekideek entzun gabe. Garrantzitsua da papera fideltasunez 

antzeztea, nahiz eta haiek egingo luketenarekin bat ez etorri.  

 

Hasierako agerraldi bat egingo dugu, eta honek aldaketa aukera anitz aurkeztu 

beharko ditu. Gure kasuan, protagonisten lagunek ez dute esku hartuko 

konfliktuan, eta akosatua den neskak ez du defendatzeko tresna askorik izango. 

Ziur asko taldeak ezagutuko duen kasua izango da hau, eta honekin identifikatuta 

sentitu ahal izango dira. Protagonisten lagunek gertatzen denaren aurrean 

pasibotasuna agertuko dute, nolabaiteko “haien arazoa da eta ez dut zertan sartu” 

. Akosatzailea temati agertuko da eta neskaren espazioa inbadituko du, neska 

ukitzera edo gerritik hartzera helduz  (partehartzaileak ados badaude).  Neska 

mutila saihesten saiatuko da, gatazka agerian ez uzten saiatuz, mutilari harekin 

ezer nahi ez duela esaten dion arte, ez zaiola gustatzen. Honen aurrean 

akosatzailea irainduta eta oldarkorra agertuko da, neskari esanez berak ere ez 

duela gustoko, ez dela berak uste bezain ederra edo irainduz. Mutila badoa eta 

laguna berarekin eramaten du. Akosatuaren lagunak garrantzia kentzen dio 

gertatutakoari. Agerraldia bukatzen da.  

 



                     Neuk ligatu, neuk erabaki 

Lehenengo agerraldi honen ostean eztabaidarako tartea  zabalduko dugu. 

Pertsonaiei zelan sentitu diren galdetu ahal izango diegu. Ikus-entzuleei ere 

galdetuko diegu kasua ezaguna egiten zaien eta zer pentsatu duten eszena 

ikustean. 

 

Egoera honi alternatibak bilatuko dizkiogu, taldeari galdetuz zein beste modutan 

jokatu ahal izango luketeen  pertsonaiek. Erasotzailea da, aldatu ezin izango 

dugun pertsonaia bakarra, eta bere jokaerarako ez dugu alternatibarik bilatuko. 

Hau honela da, gure helburua indarkeria egoerei aurre egiteko tresnak bilatzea 

delako.  

 

Eztabaidaren ostean agerraldia errepikatuko dugu aldaketetarako proposamenak 

kontuan izanik, bai erasotua den neskarentzat eta baita protagonisten lagunentzat 

ere. Edozein momentutan ikus-entzuleren batek zeozer berririk sartu nahi badu 

eszena gelditzeko aukera izango du. Pertsonai guztiak geldirik geratuko dira, 

ekarpena egiten duen pertsonak zein pertsonaiaren bitartez hitz egin nahi duen eta 

zer esan nahi duen azaltzen duen bitartean. Pertsonaiak bere hitzak errepikatuko 

ditu eta agerraldiak aurrera egingo du.  

 

Bigarren agerraldiaren ostean eztabaidarako tartea zabalduko dugu berriz ere eta 

ondorioak bilduko ditugu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Neuk ligatu, neuk erabaki 

Proposaturiko denboraren kudeaketa 

 

 • Saioa eta dinamikaren aurkezpena, 10 minutu 

 • Bolondresei pertsonaiak egokitzea eta bakoitzari azaltzea klasetik kanpo, 10 

minutu  

 • Hasierako agerraldia. 10 minutu 

 • Eztabaida. 20 minutu 

 • Pertsonaientzako  alternatibak bilatzea bigarren agerraldirako. 20 minutu 

 • Bigarren agerraldiaren metodologia (ikus-entzuleen partaidetza) azaltzea. 5 

minutu 

 • Bigarren agerraldia. 10 minutu 

 • Eztabaida. 20 minutu 

 • Ondorioak biltzea Eztabaida. 15 minutu  

 

 * Ordu bateko bi saiotan egiteko aukera: 

 

1.go saioa 

 • Saioa eta dinamikaren aurkezpena. 10 minutu 

 • Bolondresei pertsonaiak egokitzea eta bakoitzari azaltzea . 10 minutu  

 • Hasierako agerraldia .10 minutu 

 • Eztabaida. 20 minutu 

 • Ondorioak biltzea. 10 minutu 

 

2. saioa 

 • Saioaren sarrera eta aurreko egunean landutakoa gogoratzea. 5 minutu 

 • Pertsonaientzako  alternatibak bilatzea bigarren agerraldirako. 15 minutu 

 • Bigarren agerraldiaren metodologia(ikus-entzuleen partaidetza) azaltzea. 5 

minutu 

 • Bigarren agerraldia. 10 minutu 

 • Eztabaida. 15 minutu 

 • Ondorioak biltzea.  10 minutu  



                     Neuk ligatu, neuk erabaki 

PROPOSATURIKO DINAMIKAK 

3. Gure ARTEan adieraziz. 

Denbora 

Dinamika hau 2 ordutan egiteko pentsatuta dago. Etenik gabe egitea gomendatzen 

dugu, baina aukerarik ez balego, ordu bateko bi saiotan banatzea ere posible 

izango litzateke. Aukera hau denboraren kudeaketan zehaztuta dago 

(dokumentuaren bukaeran). 

 

Metodologia 

 

Proposatzen dugun ekintza hau erraza da eta ez du dinamizatzailearen partetik 

aparteko gaitasunik eskatzen. Gainera, seguruenik, taldeak antzeko ariketak 

ezagutuko ditu. Lanketa ixteko ariketa gisa proposatzen dugu honakoa, eta 

horregatik aurretik beste dinamiketako bat edo biak egin izana gomendatzen dugu.  

 

Landutako kontzeptuak gogoratzen eta bildutako ondorioak irakurtzen hasiko dugu 

saioa. Gaurkoan gure benetako desirak, nahiak, nahiak ez direnak, ligatzerakoan 

gustatzen zaiguna eta gustatzen ez zaiguna adieraziko duen mural artistiko eta 

aldarrikatzaileak egingo ditugu.  

 

Lantaldeak eratuko ditugu, eta bakoitzari materialak banatuko dizkiogu, bakoitzak 

bere kartulinan bere konposaketa egin dezan . Edukiak eta mezuak zehazteko 

aurretik landutako kontzeptuak eta ondorioak ditugu.  

 

Materialei dagokienez, talde bakoitzarentzat zera proposatzen dugu: kartulina bat, 

folioak, errotulatzaile lodiak, margoa, kola, guraizeak, karrozero zinta (kolatu eta 

gainean idaztea ahalbideratzen du) eta kollagea egiteko aldizkari ezberdinak. 

Egunkariren bat ere egon daiteke kollagean idazteko letrak erabili nahi baldin 

badituzte.  

 



                     Neuk ligatu, neuk erabaki 

Talde bakoitzak denbora izango du adierazi nahi duena erabakitzeko eta 

konposaketaren eskema egiteko, ondoren muralarekin hasiko dira. Bukatzerakoan, 

txandaka beste taldeei azalduko diete talde bakoitzaren obra eta berarekin adierazi 

nahi izan dutena.  

 

Muralak ikusgarri egongo diren lekuren batean zintzilikatu ahalko dira akordatutako 

epeaz. 

 

Proposaturiko denboraren kudeaketa 

 

•    Landuko den ariketaren sarrera. 10 minutu 

•   Aurretik landutako ondorioak gogoratzea. 5 minutu 

•   Taldeak eratzea eta materialak banatzea. 5 minutu 

•   Taldeetan mezuak erabakitzea eta muralaren konposaketa eratzea. 20 minutu 

•   Muralak eratzea. 50 minutu 

•   Talde bakoitzak  murala eta adierazi nahi izan dutena azaltzea. 20 minutu 

 

* Ordu bateko bi saiotan egiteko aukera: 

 

1.go saioa 

•   Landuko den ariketaren sarrera. 10 minutu 

•   Aurretik landutako ondorioak gogoratzea. 10 minutu 

•   Taldeak eratzea eta materialak banatzea. 10 minutu 

•   Taldeetan mezuak erabakitzea eta muralaren konposaketa eratzea. 20 minutu 

•   Muralak eratzen hastea. 10 minutu 

 

2. saioa 

•   Muralak eratzea. 40 minutu 

•   Talde bakoitzak  murala eta adierazi nahi izan dutena azaltzea. 20 minutu 

 

 


