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SARRERA
XEDEA
STING proiektuak sustatzen du genero-kontzientzia txertatzea ZTIM arloko hezkuntzan, irakasleen
garapen profesionalerako programa modular bat erabiliz. Tresna-sorta gisa garatzen da programa. Irakasleen
trebatzaileek eta irakasleek tresna-sorta hori erabil dezakete ZTIM arloko irakaskuntzan eta ikaskuntzan
genero-kontzientzia handitzeko, bai eta beste irakasle batzuei laguntzeko ere beren jardun profesionalean
generoa txerta dezaten.
ZTIM arloko ikasketetan, gizonezkoak dira nagusi oraindik ere. Arlo batzuetan, hala nola biologia
-zientzietan, aurrerapauso handiak egin badira ere, oro har, emakumezkoak gutxi dira eta alboratuta daude
beste arlo batzuetan, hala nola kimikan, ingeniaritzan, fisikan eta informatikan. Emakumezkoek aurrerapauso
handiak egin dituzten arren, oraindik ere gutxiengoa dira diziplina gehienetan, eta ZTIM diziplinetan dauden
emakumezkoen kopurua jaitsi egiten da adina/jarduna handitu ahala 1.
Nahiz eta zientzietan parte hartzen duten eta nabarmentzen diren gizonezkoen eta emakumezkoen
kopurua bertsua izan Lehen eta Bigarren Hezkuntzan, emakumezko gutxiagok hartzen dituzte ZTIM
ikasgaiak ikasgai nagusi gisa institutuan, eta are gutxiagok lortzen dute ZTIM arloko graduren bat. Joerak
berdin jarraitzen du, emakumezkoen ehuneko txikiagoak ikasten baititu goi-mailako graduak ZTIM arloetan,
eta are gutxiagok lortzen baitituzte lanpostuak ZTIM arloetan 2.

1
Hill, C., Corbett, C. eta St. Rose, A. (2010). Why So Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. AAUWtik berreskuratua: <esteka: https://www.aauw.org/files/2013/02/Why-So-Few-Women-in-Science-Technology-Engineering-and-Mathematics.pdf>.
2
McGill, C. M. eta Woudenberg, D. L., (2012, ekaina). Gender matters in STEM majors! NACADAren Clearinghouse of Academic Advising Resources-en webgunetik berreskuratua: <esteka: http://www.nacada.ksu.edu/Resources/Clearinghouse/View-Articles/Gender-issues-in-STEMmajors.aspx>.
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TREBEKUNTZAREN HELBURUAK
Gure helburuak dira irakasleek:
•

Kontuan har dezaten hezkuntza-jardunean generoa txertatzeko beharra.

•

Jakin dezaten emakumezkoak gutxiengoa direla ZTIM arloko karrera-ikasgaietan.

•

Handitu dezaten genero-kontzientzia irakaskuntzan eta ikaskuntzan, eta, ondorioz, eragina izan
dezaten ikasgelako jardunean.

•

Genero-gogoetak txerta ditzaten jardun profesionalean.

•

Hausnar dezaten beren ZTIM arloko irakaskuntza eta ikaskuntzaren izaera inklusiboaren inguruan.

STINGen xedea ez da genero-kode zorrotz bate ezartzea, baizik eta, besterik gabe, hezitzaileak
kontzientziatzea generoak ikasgelako giroan, jardueran eta ikasketa-lehentasunetan duen eraginaz. STING
jardueretan parte hartzen dutenek gozatu egin behar lukete egiten dutenarekin eta ikasten dutenarekin!
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NOLA ERABILI TRESNA-SORTA
Trebatzaileak trebakuntza diseinatu behar luke erosoa izan dadin irakasleentzat ideiak, kezkak, galderak
eta jarduera arrakastatsuak eta arazotsuak partekatzeko. Genero- eta zientzia-edukiak, eduki pedagogikoak
eta irakaskuntza-estrategiak maila berean nahasiz lortzen dira emaitza onenak.
Horretarako, tresna-sortak bi urratseko prozesua erabiltzen du3 . Lehendabizi, 1. multzoko jarduerak
hautatzen

dira.

Genero-kontzientzia

handitzeko

daude

diseinatuta

jarduera

horiek.

Bigarrenik,

2. multzoko jarduerak hautatzen dira. Ikasgelako jarduna aldatzeko daude diseinatuta jarduera horiek.
Jarduerak malguak dira, eta pertsonalizatu egin ditzakete trebatzaileek ikasgelako irakasle bakoitzaren
premiak asetzeko.

1. MULTZOKO JARDUERAK: GENERO-KONTZIENTZIA (BALIOETSI, JAKIN, HANDITU)
Jarduera horiek irakasleak akuilatuko dituzte beren genero-aurreiritziari aurre egiteko eta ikasgelako
jardunean generoa txertatzeko.

2. MULTZOKO JARDUERAK: IKASGELAKO JARDUNA (ERAIKI, HAUSNARTU)
Jarduera horiek iradokizunak egiten dituzte, nola egokitu eta alda dezaketen irakasleek beren jarduna
ZTIM arloko hezkuntzan generoa kontuan hartuz.

3
Ondo funtzionatzen du trebakuntza harremanetan hasteko jarduera batekin hasteak, eta, ondoren, beste jarduera bat egiteak norberaren
itxaropenak partekatzeko eta haiek trebakuntzaren xedearekin lerrokatzeko.

6

GENEROA ETA SEXUA
Bereizi egin behar dira generoa eta sexua; izan ere, organismo bizidunen zenbait ezaugarri eta funtzioren
araberako bereizketa fisiko eta biologikoa da sexua. Garrantzitsua da desberdintasun horiek kontuan izatea,
adibidez, arroparen itxuran, edo autoetan segurtasun-uhalak kokatzerakoan. Genero-gogoetak agertzen dira
diseinatzaileek ez dituztenean modu berean asetzen bi sexuen beharrak. Neurri batean pertsonek eta beste
batean gizarteak zehaztutako ezaugarri-multzo batentzako edukiontzitzat jo dezakegu generoa.
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GENERO
KONTZIENTZIA
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SARRERA: ZER DA GENEROA?
Parte-hartzaileek beren ideia propioak eta besteenak arakatuko dituzte, genero-identitateei
dagokienez. Denok dugu, gutxienez, genero-identitate bat, baina, batzuetan, arazotsua izaten
da nola adierazten dugun hori eta nola interpretatzen duten besteek. Jarduera hau diseinatu da
parte-hartzaileek generoari buruz pentsa dezaten.

HELBURUA

Genero-kontzientzia handitzea identitatearekiko.

MATERIALAK

Bat ere ez, baina erabil liteke paper-arbel bat edo grabagailuren bat.

PRESTAKETA

30 minutu.

IRAUPENA

30 minutu.

Bi boluntario edo gehiago —ahal dela, gutxienez, gizonezko bat eta emakumezko bat—, taldearen
aurrean jartzen dira. Parte-hartzaileek oharrak egiten dituzte boluntario bakoitzari buruz, eta
adierazten dute zerk zehazten duen haietako bakoitza pertsona generoduna dela. Parte-hartzaileek bost
minutu dituzte beren oharrak partekatzeko, eta, ondoren, beste bost minutu boluntarioei galderak egiteko.
Haien pribatutasun pertsonala babesteko, boluntarioek asmatu egin ditzakete erantzunak. Hurrengo bost
minutuetan (boluntarioko), parte-hartzaileek boluntario bakoitzaren genero-profila eraikitzen dute. Ondoren,
errepikatu egiten da ariketa.

»Emakumeek jantz ditzakete gizonezkoen
arropak, baina alderantziz ez. Edo bai?«

Helburua da erakustea balitekeela behaketan oinarritutako usteak okerrak izatea. Oro har, ‘galtzak nork
daramatzan’ esaldia baino konplexuagoa da identitatea. Ariketa honek erraza dirudien arren, eztabaida
sutsua eragiten du askotan!
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BIDEO-MEZUA
Jarduera honen xedea da irakasleei eta trebatzaileei aukera ematea beren irakaskuntza-jardunari
buruz hausnartzeko, eta, bereziki, hausnartzeko nola zuzentzen zaizkien ikasgelan emakumezko
eta gizonezko ikasleei. Zientzietan generoa aztergai duten lau aditu daniarri zer pentsatua ematen
duten lau galdera egin zitzaizkien, eta bideo-elkarrizketa hauek zer pentsatua ematen dute, bai
eta gehiago eztabaidatzeko eta hausnartzeko aukera ere.

HELBURUA

Irakasle eta trebatzaileak eta ikerketa-aurkikuntzak aurrez aurre
jartzea, eztabaidatu dezaten zer iritzi duten aurkikuntza horiei buruz.
Boligrafoak; post-itak; paper-arbela; ordenagailua eta proiektagailua;
bideoetarako estekak:

MATERIALAK

1. bideoa.
2. bideoa.
3. bideoa.
4. bideoa.
Prestatu bideoak —haietako batzuk TWIST proiektuaren esparruan

PRESTAKETA

garatu ziren—.
Parte-hartzaileak mahaien inguruan esertzen dira, eztabaida-talde
txikitan. Mahai bakoitzean, boligrafoak eta post-itak ipintzen dira.

IRAUPENA

1 – 1,5 ordu.

Jarduerari ekiteko, aurkeztu ikertzaileak eta aipatu haien ikerketa-arloa. Lau bideo-elkarrizketa labur erabil
daitezke jarduera honetarako. Bideoek galdera hauek egiten dituzte:
•

Zer aurkikuntza egin ditu zure ikerketak emakumezko eta gizonezko ikasleen arteko desberdintasunei
dagokienez?

•

Esaten da sexuen arteko desberdintasunak askoz txikiagoak direla sexu bereko desberdintasunak
baino. Zer iritzi duzu horri buruz?
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•

Ikerketak adierazten duenez, emakumezko irakasleei iruditzen zaie emakumezko ikasleek emaitza
kaskarrak lortu badituzte gaitasunik ez dutelako izan dela, eta gizonezko ikasleek emaitza kaskarrak
lortu badituzte, berriz, ahaleginik egin ez dutelako izan dela. Egia da hori?

•

Emakumezko eta gizonezko ikasleek abilezia kognitibo desberdinak dituzte? Desberdin ikasten dute
emakumezko eta gizonezko ikasleek?

Bideo-elkarrizketa bakoitza ikusi aurretik, parte-hartzaileei eskatzen zaie egin dezatela gogoeta 2., 3. eta
4. galderei erantzun dietenari buruz. Eskatzen zaie idatz ditzatela post-itetan. Hori egiten da parte-hartzaile
bakoitzari denbora emateko bere iritziari buruz hausnartzeko besteekin eztabaidan hasi aurretik.
Halaber, aukera ematen du hausnartzeko, eta laguntzen du parte-hartzaileak motiba daitezen
kontzienteagoak izateko —eta jakin-min handiagoa edukitzeko— ikertzaileek esango dutenari buruz.
Gero, bideo-mezu horiek jartzen dira (iraupena: 12 min.). Bideo osoa erakutsi ordez, gelditu
dezakezu galdera bakoitza egin ondoren, taldeek aldiro galdera bakar bati buruz hausnar dezaten. Saio
hau amaitzeko, parteka ditzakezu hausnarketa guztiak talde osoarekin. Ideia ona izan daiteke
PowerPointeko diapositibak edukitzea edo paper handiak itsastea horman galderekin, parte-hartzaileek
eztabaidagaian jar dezaten arreta.
Bideoak ikusi ondoren, galdera gehiago eman dakizkieke parte-hartzaileei eztabaidatzeko —hori
hautazkoa da—. Hona hemen galdera gehiago egiteko iradokizunak. Bakoitzean, hauetako galdera bat egin
daiteke gehiago eztabaidatzeko.
•

Uste duzu badagoela joera bat gizonezko eta emakumezko ikasleekiko aurreikuspen desberdinak
izateko?

•

Arrazoi dute ikertzaileek esaten dutenean emakumezko eta gizonezko ikasleen arteko
desberdintasunik handienak irakaslearen buruan daudela, eta ez benetako bizitzan?

•

Uste duzu egia izan litekeela emakumezko eta gizonezko ikasleen arteko desberdintasunak genero
bakoitzeko kideen artean daudenak baino txikiagoak direla?

•

Nori irakastea da interesgarriagoa, zure ustez? Emakumezkoei ala gizonezkoei?

•

Ikerketak esaten du emakumezko eta gizonezko ikasleei irakasten diegula generoari buruz
dauzkagun aurreiritziak ondo bete ditzaten. Nolako pertsonak izan daitezen irakasten diezu zure
ikasleei?
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Taldeek galderetako bi eztabaidatu ondoren, parte-hartzaileek talde berriak osa ditzakete.

»Hausnarketa-ariketa honek aukera ematen die
irakasleei beren jardunari buruz hausnartzeko.«
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GENEROA ETA TEKNOLOGIA:
ARDURATSUA NAIZ?
Jarduera honek ikerketari eta gizarteari buruz pentsatzeko modu berrietara zabaltzen ditu
eskolako ZTIM gaiak. Haren xedea da hobeto ulertzea nola izan daitezkeen inklusiboagoak ZTIM
ikasgaiak eta ZTIM ikerketa, batez ere generoari dagokionez. Jarduera edozein zientziatan egin
daiteke, hala nola lur-zientziak, biologia, kimika edo fisika. Parte-hartzaile bakoitzak jarduera
bat izan behar du buruan, ikasgaiaren deskribapen labur gisa prestatua, ezagutza zientifikoari
buruzko informazio pixka bat barne.

HELBURUA

Kontzientzia handitzea ZTIM arloko hezkuntza, teknologia eta ikerketako
genero-gaiei buruz, “ikerketa eta berrikuntza arduratsuaren” testuinguruan.
Okada

A.

(2016)

Responsible

research

and

innovation

in

science

education report. Milton Keynes: The Open University-tik (Erresuma Batua)
MATERIALAK

berreskuratua. ISBN 9781473020191.
STING: aurretiko gogoetak eta esparru teorikoak.
Paper-arbelak eta boligrafoak.

PRESTAKETA
IRAUPENA

Irakurri materialak.
60 minutu.

Pentsa ezazu zientzia edo teknologia ikasteko jarduera baten inguruan, dela zeuk egindako bat, dela
irakasleentzako ZTIM arloko jardueren Interneteko hainbat gordailutako bateko jarduera bat.
•

Mascil-en ikasgelarako materiala

•

Inspiring Science

•

Scientix
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Hausnartu ezazu galdera hauei buruz:
•

Zer eragin du generoak edukian?

•

Eduki zientifikoa gizonezko ala emakumezko ikertzaileek garatu zuten?

•

Nori eragiten dio arlo honetako ikerketak? Eta zergatik izan litezke desberdinak eraginak
gizonezkoetan eta emakumezkoetan?

Jarduera honen egiteko arrazoia da ezen, beste STING jarduera batzuekin bezalaxe, genero-aurreiritzia,
askotan, ezkutatu egiten dela, eta hausnarketa eta eztabaida behar dituela azaleratu dadin. Adibidez, Mascil
(ingelesezko mathematics and science for life, edo bizitzarako matematika eta zientzia) jardueretako batean,
lurpeko aparkaleku baten diseinu onena kalkulatu behar da. Horrek aukera ematen du, besteak beste, gai
hauei buruz hausnartzeko:
•

Nolakoa litzateke horrelako leku batean autoa gauez deskargatzen ari den emakume bat edo gizon
bat izatea?

•

Zenbateraino da segurua aparkalekua ume txikientzat?

•

Azken batean, nork diseinatzen ditu aparkalekuak (ikus beheko “Arkitektoa” jarduera)?

Horri buruz erantzukizunaren ikuspegitik pentsatzeko arrazoia da ezen, gizarte gisa, erabakiak hartu behar
liratekeela prozesuetako parte-hartze zabalago eta inklusiboago batean oinarrituz. Horrek eskolarako ere
balio du. Irresistible proiektuak ideiak ematen ditu ikusteko nola susta daitekeen ikasleek ZTIM arloan duten
erantzukizuna.
Horren barruan sartzen da genero-gogoetak kontuan hartzeaz arduratzea ikerketa-gaiei eta -proiektuei
buruzko erabakiak hartzean.
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ARKITEKTOAREN JOLASA
Parte-hartzaileak kontzienteagoak izango dira etorkizunean desberdin jokaraz liezaieketen
aurreiritziez. Hor sartzen dira zientziaren eta eguneroko bizitzaren arteko lotura, hezkuntzaren
eta/edo eguneroko bizitzaren bidez sustatzen diren rol-ereduak identifikatzea, eta hausnartzea
nola interpretatzen duten helduek zientzialarien profila.

Helburua da parte-hartzaileak bultzatzea beren aurreiritzi propioak sentitzera.
Parte-hartzaileek:

HELBURUA

•

Ikusiko dute zer lotura dagoen zientziaren eta eguneroko bizitzaren artean.

•

Aukera izango dute ikusteko zer uste duten ikasleek dela zientzialaria izatea bi
generoei dagokienez.

•

Ikusiko dute nola sustatzen diren rol-ereduak hezkuntzaren eta/edo haien
eguneroko bizitzaren bidez.

•

Hausnartuko dute nola interpretatzen dituzten helduek zientzialarien profilak.

MATERIALAK

Istorioa, arkatz bat eta papera parte-hartzaile bakoitzarentzat.

PRESTAKETA

Parte-hartzaile bakoitzak mahai bat izan behar du, haren gainean marrazteko.

IRAUPENA

15 minutu.

Jarduera hau egokia da ikasgelarako eta irakasleekin egiteko. Parte-hartzaileei arkitekto baten
istorio bat kontatzen zaie, baina ez zaizkie aipatzen arkitekto horren sexua, adina eta arraza; eta, gero,
eskatzen zaie marraztu dezatela beren buruan imajinatu duten pertsona. Bideratzaileak haietako batzuei
eskatzen die erakuts ditzatela beren marrazkiak, eta azaldu dezatela zer irudikatzen duten. Zein dira pertsona
horren ezaugarriak? (Sexua, arraza, ea betaurrekorik badaraman, ilearen kolorea…). Badakizu esaten
zergatik irudikatzen duzun horrela arkitekto bat?
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ISTORIOA
Itxi begiak eta imajinatu. Arkitekto batek egun osoa eman du eraiki behar den zubi bati buruz pentsatzen.
Zirkulazioak, baita kamioi handiek ere, gai izan behar dute ibai zabal bat zeharkatzeko. Zubia, handia eta
segurua ez ezik, polita izan dadin ere nahi du arkitektoak. Egun osoa eman ondoren pentsatzen,
arkitektoak ideia paregabea du zubiarentzat. Pentsa ezazu zeinen zoriontsu eta gogotsu dagoen
arkitektoa. Arkitektoak dionenez, “Zubi paregabea izango da hau”!

EGINKIZUNA
Marraztu ezazu arkitektoa.

TALDE-EZTABAIDA
itzazu marrazkiak eta eseki itzazu horma batean. Alderatu eta eztabaida itzazu marrazkiak ikasleekin.
•

Galdetu iezaiezu ikasleei ea haien arkitektoak gizonezkoak ala emakumezkoak diren.

•

Zenbat urte dituzte arkitektoek?

•

Badago beste ezaugarririk pertsona horri buruz?

•

Zer behar da arkitekto on bat izateko?

•

Ikusi dute ikasleek arkitektorik telebistan edo aldizkari batean?

•

Nolakoa zen arkitektoa?

•

Litekeena da marraztu duten irudia bat etortzea pertsona harekin?

Irakasleen garapen profesionalerako jarduera gisa, eska diezaiekezu irakasleei irakur dezatela istorioa
beren eskolan, eta ekar ditzatela ikasleek egindako marrazkiak. Ondoren, eman dezakezu denbora pixka bat
marrazki horietako ereduak identifikatzen.

»Harrigarria da, halaber, zer ikusten duzun Interneteko
irudi-bilatzaileetan “arkitekto” bilatzen baduzu.«
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Jarduera honek hizkuntza-arazoak eragin ditzake. Nederlanderaz,
ingelesez bezala, “arkitekto” ez da hitz maskulinoa edo femeninoa. Ikasleek
gizonezko edo emakumezko arkitektoa irudikatu dezakete.
“Arkitekto” hitz maskulinoa edo femeninoa bada zure hizkuntzan, istorio
honek ez du funtzionatuko, baina, agian, aurkitu dezakezu generoaren
aldetik neutroa den ordezko aukera bat.
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LOTURA INPLIZITUEN TESTA (LIT)
Jarduera honetan, aztertuko dugu zer lotura egiten dituzten parte-hartzaileek inkontzienteki
generoaren eta zientzia eta teknologiaren edo humanitateen artean. Parte-hartzaileek ikasten
dute lotura inplizitu (inkontzienteen) eta jokabidearen arteko desberdintasuna ulertzen eta fisikoki
sentitzen. Parte-hartzaileek ikusiko dute, orobat, lotura inplizituak edukitzeak ez duela zertan
esan nahi estereotipoei jarraikiz jokatzen dela edo ados egoten dela estereotipo nagusiekin. Jolas
honekin, parte-hartzaile gehienak modu informalean konturatzen dira genero-aurreiritziak
dituztela inkontzienteki, eta horrek eragina izan dezake, oharkabean, beren jokabidean.

Parte-hartzaileek ikusten dute denok egiten ditugula lotura inplizituak, hein
handiagoan edo txikiagoan, zientzia eta teknologiaren edo humanitateen eta
HELBURUA

generoaren

artean.

Helburua

da

parte-hartzaileak

beren

genero-aurreiritzi

inplizituez jabetu daitezen, aurreiritzi horiek eragin txikiagoa izan dezaten beren
jokabidean eta erabakiak hartu behar dituztenean.
LIT dokumentua eta kronometroa.
Parte-hartzaile bakoitzeko:
1. aukera: ordenagailu bat parte-hartzaile bakoitzeko.
2. aukera: LIT dokumentuan dauden hitzen 40 karta (edo 4 zerrenda): ariketak
MATERIALAK

paperean edota dokumentu digital batean; 4 ikur txiki, honako hauek dauzkatela
idatzita:
•

Humanitateak edo Femeninoa.

•

Zientzia eta teknologia edo Maskulinoa.

•

Humanitateak edo Maskulinoa.

•

Zientzia eta teknologia edo Femeninoa.
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Antola ezazu gela eztabaida bat egiteko eta film labur bat ikusteko moduan.
1. aukera: Presta itzazu ordenagailu guztiak testarekin
2. aukera: Egin itzazu ikurrak eta zerrendak (kartetan, poster batean edota
PRESTAKETA

PowerPoint batean); parte-hartzaile bakoitzak aulki bat eduki behar du —mahaiak
karta-jokoaren bertsiorako bakarrik behar dira, parte-hartzaile bikote bakoitza alde
banatan jar dadin, bata besteari begira—; presta ezazu bideoa, pantaila batean
erakusteko.

IRAUPENA

15 minutu.

SARRERA:
Bideratzaileak adierazten du norberak ezin duela zehaztu ea lotura inpliziturik egiten duen eta
zenbateraino diren sendoak lotura horiek, inplizituak baitira eta inkontzienteki agertzen baitira. Baina,
ariketa jakin batzuekin, jar daitezke agerian lotura inplizitu horiek. Ariketa bat egingo dugu, eta, hor,
inplizituki egiten dituzun loturak ezagutuko dituzu.

ZURE AURREIRITZI INPLIZITUAK EZAGUTZEN
Jarduera LITean (Lotura Inplizituen Testa4 ) oinarritzen da. Jendeak aditzera eman nahi ez dituen
edo eman ezin dituen iritzi eta uste inplizituak neurtzen ditu testak, hala nola, generoaz gain, arrazari,
pisuari, nazionalitateari, jatorriari, azal-koloreari eta adinari buruzkoak. Jarduera hau egiteko zenbait modu
daude. Hauta ezazu zure parte-hartzaileei ondoen doakiena.

1. Aukera: Interneteko tresna bat
Interneteko test batekin, zure aurreiritzi inplizituak ezagutuko dituzu:
•

Harvard-en webgunean.

•

TWIST proiektuaren webgunean.

4
Hauek garatua: Greenwald, Anthony G.; McGhee, Debbie E.; Schwartz, Jordan L.K. (1998), Measuring Individual Differences in Implicit
Cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology aldizkaritik berreskuratua; 1. eta 2. estekak <link: 10.1037/00223514.74.6.1464 & 9654756>
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2. Aukera: Jolas bat
Bertsio hau bi jokalarirentzako lehia-jolas bat da. Bata bestearen aurrean esertzen dira. Bakoitzaren
aurrean, karta-pila bat eta bi ikur daude.
Lehenengo jokalariak ikur hauek ditu:
•

Humanitateak edo Femeninoa; eta,

•

Zientzia eta teknologia edo Maskulinoa.

»Sentimendu nahasiak; batzuei gustatu zaie,
eta beste batzuek ez diote zentzurik ikusi.«
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Bigarren jokalariak hauek ditu:
•

Humanitateak edo Maskulinoa; eta,

•

Zientzia eta teknologia edo Femeninoa.

Azaldu ezazu eginkizuna: hitz-zerrenda bat ikusiko duzu. Hitz horiek bi kategoriatan banatu daitezke.
Xedea da hitzak dagokien kategorian banatzea.
Irakur itzazu hitz-zerrendak. Argi dute denek zer kategoria dagokion hitz bakoitzari?
Badu inork galderarik? Nabarmendu itzazu, gutxienez, ‘geologia’, ‘biologia’, ‘etika’ eta ‘filosofia’ hitzak, hitz
horiek eztabaida sortzen baitute batzuetan.
Edozein ariketatan, eginkizuna da zerrendako hitzak ahalik eta azkarren banatzea dagokien kategorian,
akatsik egin gabe.
Jokalari bakoitzak bi kategorietan sailkatzen ditu bere kartak. Ahalik eta azkarren egin behar dute hori, bata
bestearekin lehiatuz. Amaitzen dutenean, jokalariak lekuz aldatzen dira, eta ariketa errepikatzen dute beste
ikurrekin. Ondoren, jolas osoa errepikatzen dute, gutxienez beste bi aldiz. “Txanda” bakoitzaren ondoren,
egiaztatzen dute nork “irabazi” duen.

•

Garrantzitsua da kartak aldez aurretik ordena zuzenean jartzea, argibideak
jaso bezain laster hasteko jolasten.

•

Karta-jokoan jolasteko beste modu bat norberaren gorputza erabiltzea da.
Hori talde oso batekin egin dezakezu, binaka jolastu ordez. Kartak sailkatu
ordez, jo kolpetxo bat zure eskuineko edo ezkerreko belaunean, eta erabili
hitzak dituen poster bat (edo PowerPointeko diapositiba bat).
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ONDORENGO EZTABAIDA:
Saioaren amaieran, parte-hartzaileek eztabaida labur bat izango dute. Garrantzitsua da nabarmentzea
eragina izan dezaketela emaitzetan kanpoko zenbait faktorek, hala nola jolasean zehar arreta galtzeak.
Kasu gehienetan, emaitzak baliozkoak dira, baina litekeena da jokalariaren benetako jarrerak islatzen ez
dituzten emaitzak lortzea. Hala ere, gaiari buruzko kontzientzia handitzeko dago diseinatuta jolasa, ez
diagnostiko-tresna gisa. Jakin-min eta eszeptizismo-dosi egokiarekin erreparatu behar zaie emaitzei.
Egin beharreko galderak:
•

Zer sentitu duzu?

•

Egon da desberdintasun nabarmenik txanda batetik bestera? Zailtasun-maila bera zuen kasu
bakoitzak? Zer dela eta? Espero zenuen hori?

•

Adieraz ezazu bi txanden arteko denbora-desberdintasuna? Nola liteke txanda bat bestea baino
luzeagoa izatea? Espero zenuen hori?

•

Iruditu zaizu irakasleek jarrera desberdina izan dutela ikasgelako emakumezko eta gizonezko
ikasleekiko? Nola eragin dezake horrek haien arrakastan?

•

Badago desberdintasunik etxean gurasoek semeak edo alabak zientzia eta teknologia ikastera
bultzatzen dituzten moduan?

»Eta zergatik da garrantzitsua emakumeek
ZTIM arloetan lan egin dezaten?«
Ziurrenik, erresistentzia handiagoa sentitu duzu zure gorputzean txandetako batean, edo, agian, denbora
gehiago behar izan duzu pentsatzeko ariketan zehar. Mugimenduzko jarduera bat egin behar zenuenez
(kolpetxo bat jo edo sailkatu, ezker edo eskuin), hor jartzen da arreta gehien. Horrek esan nahi du ahal den
guztietan hitzak automatikoki banatuko direla kategoriatan. Eta, gero, errazago egiten da huts beste txandan.
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BIDEO LABUR BAT ERAKUTSI
Erakuts ezazu marrazki-film labur bat gure aurreiritzi inplizituek gure erabaki, iritzi eta hautuetan duten
eraginari buruz eta haiek aitortzearen eta haiei buruzko kontzientzia handitzearen garrantziari buruz. Filmak
izan ditzake azpitituluak, eta, amaieran, adierazten du aurreiritzi inplizituak ezin direla saihestu baina haiei
buruzko kontzientziak murriztu dezakeela haien eragina.
Egin beharreko galderak:
•

Neskek eta emakumeek zientzia eta teknologiako lanbideak hautatzean eragina izan dezaketen
eta denok dauzkagun aurreiritzi inplizituei buruz hitz egin dugu. Garrantzitsua al da / zergatik da
garrantzitsua bi taldeek ZTIM arloetan ikas eta lan egin dezaten?

•

Kultura da emakumeek zientzia eta teknologiaren munduan parte hartzean eragin handiena
duten faktoreetako bat. Horren erakusgarri da kultura batzuetan bi sexuen kopuru bera dagoela
eta biek arrakasta bera izaten dutela lanbideetan. Mendebaldean, oso-oso emakume gutxi daude
informatikan; ekialdeko kulturetan, Europa Ekialdean, Hego Amerikan eta Afrikan, berriz, gizonak
adina emakume dago lanbide horretan (eta, batzuetan, emakumezkoen ehunekoa gizonezkoena
baino handiagoa da). Eta zergatik da garrantzitsua emakumeek ZTIM arloetan lan egin dezaten?
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NOR DA ZIENTZIALARIA?
Jardueraren xedea da hezitzaileak bultzatzea gogoeta egin dezaten beren genero-aurreiritziei
buruz eta azter dezaten ea aurreiritzi horiek baduten eraginik beren irakaskuntza-jardunean.

HELBURUA
MATERIALAK
PRESTAKETA
IRAUPENA

Aurreiritziei aurre egitea, eta erakustea askotan jendea epaitzen dugula
haien itxura eta sexuagatik eta finkatutako gizarte-ikuspegiengatik.
Mutikoen eta neskatoen argazkiak.
Hautatu eta inprimatu argazkiak. Antolatu argazkiak. Zintzilikatu soka eta lotu
argazkiak sokan.
10-20 minutu (eztabaida nola doan, horren arabera).

Jarduera hau egokia da parte-hartzaileak bultzatzeko beren genero-estereotipoei buruz eta, oro har,
genero-orekari buruz hausnartzera. Elkarrizketa-bideratzaileak sar ditzake elkarrizketan zientzietan lan
egiten duten emakumeei buruzko estatistika-datuak (tokikoak eta mundu mailakoak). Jarduerak aukera ona
ematen du, halaber, genero-orekaren oinarri teorikoa eztabaidatzeko. Sarritan, gure gizarteari iruditzen zaio
zientziak gizonezkoen lanbidea izan behar duela. Parte-hartzaileei galdetzen zaienean “argazkietako zein
ume bilakatu zen zientzialari”, gizonezko hautagaiak hautatu ohi dituzte. Parte-hartzaileei eskatzen bazaie
azaldu dezatela zergatik hautatu duten pertsona hori, beren erabakiari buruz pentsatu behar dute nahitaez,bai
eta beren hautuen arrazoiei buruz ere.
Talde txikitan eztabaidatuta, jendea erosoago sentitzen da beren iritziak partekatzeko eta dauzkaten
genero-aurreiritziak adierazteko.

»Nire estereotipoak ekarri dizkit gogora«
»Jarduerak begiak zabaldu dizkit neure estereotipoei buruz«
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EGIN COLLAGE BAT / ALDIZKARIAK
Ohartaraz itzazu parte-hartzaileak beren aurreiritzi propioez eta publiko orokorraren
aurreiritziez, beren bizitzan/lanean haiei aurre egin diezaieten. Jarduera honen xedea da zer
pentsatua ematea.

HELBURUA

Parte-hartzaileak une oro ikusi, entzun eta bizitzen dituzten genero-aurreiriziak
adieraztea.
Neskentzako

aldizkarien,

mutilentzako

aldizkarien,generoaren

aldetik

neutroak diren aldizkarien eta zientzia-aldizkarienkopiak lan egiten ari zaren
xede-taldearentzat; A4 edo A3 neurriko orriak; guraizeak eta kola; fitxa
MATERIALAK

inprimatuak (A4 bat parte-hartzaile bakoitzeko eta A3 bat); soinua eta pantaila
dituen ordenagailua; paper-arbela eta errotuladoreak.
Aholkua: beste baliabide batzuk ere erabilgarriak izan daitezke: testu-liburuak,
bideo-jokoak, telesailak, iragarkiak, jostailu-katalogoak…
Hartu denbora aldizkariak biltzeko, eta pentsatu zer aldizkari erabili; baliteke
batzuk beste batzuk baino interesgarriagoak izatea.
1.

PRESTAKETA

aukera

bakoitzeko,

(ikasleekin):
eta

eman

egin

iezazkiezu

2-4

parte-hartzaileko

hainbat

aldizkari:

taldeak

batzuk

mahai

neskenak,

beste batzuk mutilenak, beste batzuk zientziari buruzkoak, beste batzuk
generoaren aldetik neutroak direnak.
2. aukera (irakasleekin): jarri aldizkari guztiak bi mahaitan, mahai bakoitza
gelaren punta banatan dagoela, eta jar itzazu aukeran.

IRAUPENA

45 minutu.

»Oso interesgarria. Zenbat eta denbora gehiago egon honetarako,
orduan eta interesgarriagoak dira erantzunak.«
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1. AUKERA (IKASLEEKIN):
Sarrera (2 min.)
Esan ikasleei collage bat egin behar dutela. Binaka edo talde txikitan egingo dute lan. Esan iezaiezu
azter ditzatela aldizkariak, arreta irudietan, argazkietan eta ilustrazioetan jarriz.
Erabaki zer bikotek edo taldek erabiliko duten aldizkari bakoitza. Ziurta ezazu aldizkari-kategoria
bakoitzetik ebakinen bi collage daudela gutxienez.
Esan iezaiezu ikasleei egin ditzatela collageak. Irudiak, argazkiak eta ilustrazioak ebaki behar dituzte
aldizkarietatik, eta A4 edo A3 orrietan itsatsi.

Zati nagusia (25 min.)
Eman taldeei 20 minutu (5 minutu aldizkari-mota bakoitzeko) beren mahaian dauden aldizkariak
aztertzeko.
Talde bakoitzak oharrak hartu behar ditu ikusten dutenari eta harrigarria egiten zaienari buruz, eta,
ondoren, collage bat egin behar dute beren oharretan oinarrituta.

Ikasleek honako hauetan jar dezakete arreta:
•

Irudiak, argazkiak eta ilustrazioak.
Zer ari da egiten erretratatutako jendea?
Zer aldartetan dago erretratatutako jendea?
Zer jarrera du erretratatutako jendeak?

•

Zer kolore erabiltzen diren.

•

Beste ezaugarri deigarri batzuk.
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HAUSNARKETA ETA ONDORIOA (7 MIN.)
Eska iezaiezu taldeei alderatu ditzatela beren collageak.
•

Badago desberdintasunik haien artean?
•

Jokabidean?

•

Aldartean?

•

Jarreran?

•

Kolorearen erabileran?

•

Beste ezaugarri deigarririk? Adibidez, ezaugarri positiboak/negatiboak?

•

Zer desberdintasun daude?

•

Zergatik daude desberdintasunak?

•

Uste dute ikasleek horrek eragina duela haiengan?

Eztabaidatu horri buruz talde guztiarekin.
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2. AUKERA (IRAKASLEEKIN):
Sarrera (2 min.)
Esan parte-hartzaileei zer egin behar duten:
•

Gazteentzako eta haurrentzako aldizkarietan dauden aurreiritzien eta estereotipoen gaiez
eztabaidatu:
•

Neskentzako ohiko aldizkariak (argitaratzailearen arabera).

•

Mutilentzako ohiko aldizkariak (argitaratzailearen arabera).

•

Lanean ari zaren taldearentzako zientzia-aldizkariak.

•

Generoaren aldetik neutroak diren aldizkariak.

•

Egin lan bizpahiru laguneko talde txikitan.

•

Hartu kategoria bakoitzeko aldizkari bat (neskena, mutilena, zientziari buruzkoa, generoaren aldetik
neutroa dena). Ziurta ezazu zure taldeko pertsona batek, gutxienez, irakur ditzakeela aldizkariak.

•

Aztertu aldizkariak eta jarri arreta… (ikus fitxa).

Zati nagusia (25 min.)
Eman taldeei 20 minutu (5 minutu aldizkari-mota bakoitzeko) beren mahaian dauden aldizkariak
aztertzeko.
Talde bakoitzak oharrak hartu behar ditu ikusten dutenari eta harrigarria egiten zaienari buruz, eta
collage bat egin behar du oharretan oinarrituta. Erabili fitxa hauetan arreta jartzeko:
•

Irudiak, argazkiak eta ilustrazioak.
•

Zer ari da egiten erretratatutako jendea?

•

Zer aldartetan dago erretratatutako jendea?

•

Zer jarrera du erretratatutako jendeak?

•

Zer kolore erabiltzen diren.

•

Beste ezaugarri deigarri batzuk.
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Hausnarketa (7 min.)
Alderatu itzazu oharrak, eta idatz itzazu posterrean.
Eman buelta fitxako grafikoari. Eska ezazu boluntario bat A3 neurriko fitxa inprimatuan ondorioak
idazteko.
•

Zer desberdintasun daude erretratatutako jendearen jokabidean?

•

Zer desberdintasun daude erretratatutako jendearen aldartean?

•

Zer desberdintasun daude erretratatutako jendearen jarreran?

•

Badago desberdintasunik aldizkari-motaren eta erabilitako koloreen artean?

•

Beste desberdintasunik? Badago beste gauza deigarririk? Adibidez, ezaugarri positiboak?

Laburpena
Laburbildu itzazu zure gogoetak identifikatutako desberdintasunetan oinarrituta (orrialdearen atzealdean).
Eztabaidatu itzazu zure gogoetak talde guztiarekin.
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USTEEI BURUZKO PROBA
Parte-hartzaileek gizartearen usteei buruz hausnartuko dute, eta usteen eta errealitatearen arteko
aldeaz jabetuko dira. Hausnartzea da helburua, ez erantzun zuzenak lortzea.

Ikasleen eta, oro har, gizartearen usteei buruz eta ZTIM arloari eta
HELBURUA

generoari buruz hausnartzea. Azken helburua ez da galderaren erantzun
zehatza asmatzea, baizik eta usteei eta estereotipoei buruz eztabaidatu eta
hausnartzea.

MATERIALAK

Karta inprimagarriak.
Karta bakoitzak galdera bat eta erantzun ezkutu bat ditu, diseinu honi
jarraikiz:

PRESTAKETA

Europako Batzordearen iritzi publikoari buruzko txostenean oinarrituta dago
informazioa.
IRAUPENA

45 minutu.

»Usteei buruzko proba, nire ustez, paregabea da elkar hobeto ezagutzeko
eta parte-hartzaileen iritziei buruzko eztabaidak abiarazteko.«
»Gogoeta ederrak; harrituta nago galdera batzuen emaitzarekin.«
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Jarduera

hau

edonorentzat

da

egokia:

ikasleentzat,

irakasleentzat

edo

beste

edozein

herritarrentzat. Parte-hartzaileei eskatzen zaie adostu dezatela erantzun bat galdera batentzat; hala,
eztabaidatu eta hausnartu egin behar dute horri buruz, erantzuna ikusi baino lehen. Horren ondoren,
kide bakoitzak beren erantzuna azaltzen dio/die beste taldeari/taldeei, eta zergatik aukeratu duten
erantzun hori.

PROZESUA
•

Egin hiruzpalau parte-hartzaileko taldeak.

•

Irakurri galdera eta adostu erantzun bat (5 minutu).

•

Egiaztatu erantzuna eta hausnartu arrazoiei buruz (2 minutu).

•

Azaldu beste taldeei galderari buruz egin duzun gogoeta (5 minutu).

•

Errepikatu bi aldiz.

•

Talde guztien gogoetak bateratu. Zein izan da gogoetarik interesgarriena?

Eerabili zure herrialdeko adibide, zenbaki eta zifrak.
Nahasi elkar ezagutzen duten irakasleen taldea besteekin.
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MAHAI EGONKORRA
Jarduera honek ingeniaritza-diseinuaren prozesua erakusten du, eta hura bizitzeko aukera
ematen du. Parte-hartzaileek erronka labur bati ekiten diote: edariak dituen erretilu bati euts
diezaiokeen egitura bat egiten dute. Ohartzen dira ezen, erronka horri ekitean (edo beste arazo
batzuk konpontzean), oso ohikoa dela nolabaiteko diseinu-ziklo bat erabiltzea. Nahiz eta jende
gehienak instintiboki diseinu-ziklo bat erabiltzen duen eta han duen zeregina hautatzen duen,
gehienetan ez dira horretaz konturatzen.
Jarduera honek mota guztietako jendeari laguntzen dio zientzia teknologikoa ulertzen eta
balioesten, berdin emakumezko ikasleei eta gizonezkoei. Jarduerak parte-hartzaileak bultzatzen
ditu beste ikuspegi batekin pentsatzera eta izan ditzaketen aurreiritzi inkontzienteez jabetzera.

Parte-hartzaileek:

HELBURUA

•

Ondo edo gaizki egingo dute erronka hau.

•

Ikusiko dute diseinu-prozesua instintiboa dela eta maiz erabiltzen dela eguneroko
bizitzan.

•

Diseinu-prozesuaren urratsak ikasiko dituzte.

•

Genero-gaiekiko kontzientzia garatuko dute ZTIM arloko horrelako jardueretan.

Talde bakoitzeko:

MATERIALAK

•

Egunkari bat, zinta bat, guraize-pare bat eta erregela bat.

•

Bi edari (adibidez, bi kafe) dituen erretilu bat, eta plater bat gaileta.

•

Diseinu-prozesuaren ilustrazio handi bat (PowerPointeko diapositiba edo posterra).

•

Paper-arbel bat errotuladoreekin.

•

Ile-lehorgailu bat (hautazkoa).
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Antola itzazu mahaiak aulkiekin (aulki bat parte-hartzaileko), eta antola itzazu materialak,
haiek erraz banatzeko moduan (5 minutu).
Eratu ezazu arretaz talde bakoitza, ahal dela egoki banatuz (esaterako, hiru
gizonezko eta hiru emakumezko). Genero-kontzientzia bideratzailea hautatzean eta
talde bakoitzean zereginak banatzean ikusten da, eta hori “egoera estresagarrietan”
PRESTAKETA

erabakitzen da —eginkizuna amaitu ondoren, parte-hartzaileek egiaztatu behar dute ea
genero-aurreiritziak eragina izan duen hautaketan—.
Aholkua: taldeei ematen diezun zintaren luzera mugatua izan daiteke; adibidez, 15 cm
gehienez.
Aholkua: are zailagoa egiteko, ile-lehorgailu bat erabil dezakezu egiaztatzeko ea egiturak
egonkorrak diren.

IRAUPENA

50 minutu.

HASIERAKO JARDUERA: ERRONKA
Imajina ezazu diseinuzko besaulki batean atseden hartzen ari zarela. Giro aparta dago, eta liburu bat
irakurtzen ari zara atseginez, edari goxo bat hartzen duzun bitartean. Baina edaria lurrean utzi nahi
duzunean, konturatzen zara ez zarela iristen. Zalantzarik gabe, diseinuzko aulkia ez dago ondo diseinatuta.
•

Nola konpon dezakezu arazo hori? Erantzun dezatela parte-hartzaileek.

•

Honetan datza erronka: bi kikara kafe eta plater bat gaileta dituen erretilu bati euts diezaiokeen egitura
bat eraikitzea.

Parte-hartzaileei ardura emateko, erabaki ezazue elkarrekin
zer behar den erronka ondo ateratzeko; adibidez, zenbateko
garaiera izan behar du egiturak?
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GALDETU, IMAJINATU, PLANIFIKATU ETA SORTU
•

Egin ezazue honakoa talde osoan:
•

		
•

Zer jakin behar duzu?
Galdetu parte-hartzaileei eta idatzi galderak paper-arbel batean.
Beste galderarik?

		

Erantzun iezaiezu parte-hartzaileek irizpideei eta mugei buruz egiten dituzten galderei

		

(badakite talde guztiek zer material erabil ditzaketen eta zenbat denbora duten?).

•

Azaldu ezazu nola ebaluatuko den egitura.

		

Balekoa izango da baldin eta kikarek beren edukiari euts badiezaiokete eta egitura, gutxienez,

		

30 cm garai bada. Erabiliko da ile-lehorgailua?

•

Egin honakoa taldetan:
•

Taldeek 15 minutu dituzte mahaia sortzeko.

•

Parte-hartzaileak mahaia eraikitzen ari diren bitartean, ibil zaitez taldeen artean, behatu, eta

		

•

galdetu zer ari diren egiten eta zergatik.

•

Ohartaraz iezaiezu parte-hartzaileei bost minutu geratzen direnean.

•

15 minuturen ondoren, parte-hartzaileek eraikitzeari utzi behar diote.

Ebalua ezazu egitura bakoitza. Bil itzazu parte-hartzaile guztiak egitura baten inguruan:
•

Ebalua ezazu egitura.

•

Galdetu ezazu zer egin duen talde horrek eta zergatik.

•

Galdetu iezaiezu zer egingo luketen desberdin erronka errepikatu ahal izango balute.

•

Egin gauza bera egitura guztiekin.

ONDORIOA ETA HAUSNARKETA
Eztabaidatu itzazu honako hauek talde osoarekin, bakoitza bere eserlekura itzulita:
•

Prozesuari buruz pentsatuz, zer egin duzue? Talde bakoitzak honako hau eztabaidatu eta idatzi
behar du:
•

Zer ekintza egin zituzten erronka gauzatzeko? → Idatzi bospasei ekintza-hitzetan

•

Nola banatu dira zereginak? → Eztabaidatu: kontzienteki ala inkontzienteki?

•

Nork egin ditu ekintza horiek? → Eztabaidatu
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•
		
•

Behar da pertsona-mota jakinik ekintza horretarako? → Idatzi hitz batean edo bitan,
ekintza-hitzen ondoan

Gero, galdetu denei zer ekintza-hitz idatzi dituzten, eta idatz itzazu paper-arbel batean (saia zaitez
antzeko hitzak multzokatzen).

•

Horren ondoren, lot itzazu ekintza-hitzen multzoak diseinu-prozesuarekin (Arakatu, Imajinatu,
Diseinatu, Sortu, Hobetu). Azaldu iezaiezu denek gauzatu dutela erronka diseinu-prozesuaren eran.
Agian, ordena zertxobait desberdina izan da, edo urrats batzuk bateratu egin dira, baina horrek ez du
axola. Jende gehienak —bereziki ikasleek— egitura eta laguntza handiagoa behar du ‘galdetu’ eta
‘planifikatu’ urra-tsetan.

»Aparta da parte-hartzaileak elkarrengana bil daitezen eta beste ikuspegi
batekin pentsa dezaten,baina ez du benetako loturarik genero-gaiekin.«

•

Galdetu iezaiezu zer lotura uste duten duela jarduera honek genero-berdintasunarekin.
•

		
•

Galdetu iezaiezu ea zereginak kontzienteki hautatu dituzten ala ez. Genero-aurreiritzietan
oinarrituta egin da hautaketa hori?
Eztabaidatu zer idatzi duten diseinu-prozesuko urrats bakoitzarekin formulatutako

		

ekintza-hitz jakinak egiteko behar den pertsona-motari buruz. Sarritan, inkontzienteki,

		

gizonezkoei eta emakumezkoei zeregin espezifikoak esleitzen zaizkie, nahiz eta zeregin hori
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bat ez etorri pertsona-mota horrekin. Eginkizun hau egiteko, ez da kontuan hartzen

		

teknologiazalea zaren.

		

Zenbait zeregin har daitezke diseinu-prozesuan; horrek esan nahi du badagoela ikasle

		

bakoitzari ondo doakion zeregin aktibo bat, nahiz eta ikasleek lehentasun desberdinak izan.

		

•

Arazoa azaltzen duen istorioa erakargarria izan daiteke hizkuntzak gehiago gustatzen

			zaizkien ikasleentzat.
		

•

Erronka teknikoa erakargarria izan daiteke xehetasuna gustuko duten ikasleentzat.

		

•

Denbora-muga erakargarria izan daiteke lehiatzea gustuko duten ikasleentzat.

ARAZOA

ARAKATU
Zein da arazoa?
Zer motatako zientzia behar dugu?
Zer muga daude (materialak, denbora, kostua)?

EBALUATU

DISEINATU

ETA HOBETU
Hobetu zuen diseinua.

Jarraitu zuen planari eta sortu plan hori.

Egin proba harekin!

Egin proba harekin!

SORTU
Zein izan daiteke konponbidea?
Bota bururatzen zaizkizuen ideia guztiak.
Hautatu ideia onena.
Marraztu diagrama bat.
Egin beharko dituzuen materialen zerrenda bat.
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IKASGELAKO
PRAKTIKA
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MIKROBOT TEKNOLOGIA
Jarduera honek irakasteko eta ikasteko jarduerak sortzera bultzatzen du, ZTIM arloaren
ulermena

garatzea

bultzatuz

berdintasunezko

ikasgela

bat

sustatzeko.

Hautatutako

testuinguruak mundu modernoko gai ezagun bat irudikatzen du, sormenezko robot-dantza, eta
jende asko erakartzen du. ZTIM arloko printzipioetan oinarrituago dagoen eta berdintasunezko
ikasgela batean sormena eta lankidetzazko ikasketa erabiltzen dituen ZTIM arloko jarduera bat
da emaitza. Arreta kalibre handiko programazioan mantentzen da, bai eta garapen-abilezietan,
ezagutzan eta ulermenean ere.

Mikrobot teknologiaren helburua da informatika-programazioaren bidez teknologiaren
HELBURUA

aplikazioa hedatzea. Berdintasunezkoa eta ikasleentzat erraza den testuinguru bat
sortzea da xedea, arazoak konponduz informatika-programazioa ikasten laguntzeko.
•

Mikrorrobotak <http://www.picaxe.com/Hardware/Robot-Kits/PICAXE-20X2
-Microbot/>.

MATERIALAK

•

Ordenagailuak, proiektagailua eta pantaila.

•

Espazioa lurrean, edo mahai handi bat robot-programa ebaluatzeko.

•

Fluxu-diagramen softwarea <http://www.picaxe.com/Software>

•

Fitxak <link: STING_worksheet_MicroBot Technology.docx>;

•

Liburuxka <link: STING_workbook_MicroBot Technology.pdf>.

•

Gelan, bost ikasmahai handi eta lau laguneko taldeentzako aulkiak behar dira,
ordenagailuarekin (gehienez, 20 parte-hartzaile).

MikroBoten bateriak egiaztatu behar dira. Ordenagailuetan softwarea instalatu
PRESTAKETA

behar da, eta aldez aurretik egiaztatu ondo funtzionatzen duen. Trebatzailearen
ordenagailuan PowerPointeko aurkezpen bat kargatu behar da (laneko liburuaren
osagarri gisa), eta fluxu-diagramen softwarea instalatu behar da, erakustaldia egiteko.

IRAUPENA

50 minutu.

38

“Ikasleak beren konfort-zonatik ateratzera bultzatzeak
aukera eman die beren abileziak garatzeko”
Proiektuak lotura du hainbat ikasgai aldez aurretik ikastearekin eta aurretiko ezagutzaren
aplikazioarekin. Talde-lana, lankidetza, eztabaida eta ikuspegiak trukatzea ere sustatzen dituzte
jarduerek. ZTIM arloarekiko lehenengo hurbilketak jardueren bidez egin daitezke. Ikasleak programazioan
eta teknologiaren erabilera praktikoan inspiratzeko eta konprometitzeko modu gisa robotak erabiltzeak
hezkuntza-aukera handiak ematen ditu.

JARDUERA
Ikasleak taldetan banatu behar dira, jarduera partekatu batean elkarrekin lan egiteko.
•

•

Jarduerak 50 minutu irauten du, eta egitura hau du:
•

Algoritmoaren, fluxu-diagramen eta programazioaren arteko lotura azaldu.

•

Komandoen izaerari buruzko argibideak eman.

•

Paperean algoritmoak sortu roboten mugimendu sinpleetarako.

•

Algoritmoak programa bihurtu, eta programak exekutatu.

•

Robot-dantzaren errutina bat sortu, sormena erakusteko.

Dantza-errutinaren programa-diseinua eginkizun partekatua da; izan ere, talde bakoitzeko kide
guztiek proposatutako dantza-mugimenduen konbinazioa da.

•

Taldeek erakutsitako eta puntuatutako dantza bakoitza, programa-diseinu arrakastatsu baten
elementuak identifikatuz.

•

Ez dago erantzun zuzenik edo okerrik; erantzun guztiak balioztatzen dira.

“Primeran erabili dira aurreiritziak oso modu eraginkorrean
desafiatzeko baliabideak/eztabaida/jarduerak”.
Diseinua eta sormena honela sustatzen dira:
•

MikroBotentzako bide edo dantza bat sortuz.

•

Robotaren nortasuna diseinatuz.

•

Diseinuari malgutasuna emanez, askotariko erantzunak egon daitezen.
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Metodo horrek talde-lana eta genero-berdintasuna sustatzen ditu dantza-errutinak eginkizun
partekatu gisa zirriborratzeko, planifikatzeko eta eraikitzeko, talde bakoitzeko kide guztiek iradokitako
dantza-mugimenduen konbinazio baten bidez. Dantza-errutina irekia erabiltzeak zabalik uzten du ZTIM
arloko jarduera, sormenezko mugimendua eta mugimendu adierazkorra arakatzea eta teknologiaren eta
matematikaren aplikazioa sartzeko.
Hala, ikasgela osoa erakusketa-ospakizun bilakatzen da, eta esperientzia hori berdintasunezkoagoa da,
erantzun guztiak ebaluatu eta desafiatzen baitira.

Hedapenezko jarduerak izan daitezke jantziak diseinatzea edo mugimendua
musikarekin lotzea.
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GUSTUKO EGINKIZUNAK!
Jarduera honen xedea da irakasleak konturatu daitezen zer duten gogokoago ikasleek
ikasgelako eginkizunetarako erabakiak hartzean. Jarduera honetan, parte-hartzaileei eskatzen zaie konpon dezatela arazo bat teknologia bat garatuz eta hobetuz. Eskatzen zaie diseina
eta eraiki dezatela xurgagailu bat, ile-lehorgailu bat edo jostailuzko auto bat. Parte-hartzaileek
sormenezko irtenbideak sortzen dituzte arazo zail batentzat, eta ingeniariek bezala egiten dute
lan. Eginkizun horiek ZTIM arloko (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematika) praktiketan
jartzen dute arreta, bai eta ZTIM arloko praktiken eta kontzeptuen arteko harremanetan ere.
Mundu errealeko lotura praktiko horien bidez, ikasleek aukera dute ikusteko ZTIM elementuak
beren eguneroko munduaren zati direla.
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Eginkizun baten izaera nabarmentzea haren indarguneak eta ahuleziak ZTIM arloko
jardueretako genero-orekarekiko aztertuz.
Ikasleentzat, beste helburu hauek izan ditzake eginkizunak:
HELBURUA

•

Zirkuitu elektrikoei eta korrontearen norabideari buruz ikastea.

•

Bateriak, motor txikiak eta (diseinuzko) haizagailuak nola erabili ikastea.

•

Xurgagailu baten, ile-lehorgailu baten edo jostailuzko auto baten zatiei buruz ikastea.

•

Arazo zail bati sormenezko irtenbideak bilatzeko talde-lanak duen garrantzia
norberaren larruan bizitzea.

Jarduera egiteko behar diren benetako materialak ere eman dakizkieke parte-hartzaileei,
eta egin ditzakete eginkizun hauek:
•

MATERIALAK

Arkatza eta papera parte-hartzaile

•

Papera lotzekoak.

bakoitzarentzat

•

Paperarentzako klipak.

•

1,5-3 V-eko motor txikiak.

•

Kable-zuritzaileak.

•

4,5 V-eko edo 3x1,5 V-eko bateriak.

•

10x10 cm-ko kartoiak.

•

3 x AA bateria-kaxa.

•

Zulagailu baten hondakinak.

•

Nukleo sendoko kablea.

•

Kola-pistola.

•

Nukleo sendoko kablearekiko

•

CDak.

erresistentzia.

•

Egurrezko makila lodiak edo

•

0,5-2 litroko plastikozko botilak eta

gozokien makilak.

plastikozko botilen tapoiak.
Ez da prestaketarik behar baldin eta diseinu-ariketa gisa bakarrik egingo bada; baina,
PRESTAKETA

benetako materialak erabiliko badira, inplementatu baino lehen prestatu behar dira
material horiek.

IRAUPENA

Guztira, 60 minutu
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Talde-lana: 4-5 ikasleko taldeak.
•

Brainstorminga: ikerketa, planifikazioa eta diseinua, eta orri batean marraztea (15 minutu).

•

Hautatutako artefaktu bat eraikitzea (30 minutu).

•

Diseinua / benetako artefaktua ikaskideei aurkeztea (15 minutu).

Jarduera hau egokia da 11-12 urteko ikasleentzat ikasgelan egiteko. Eska iezaiezu parte-hartzaileei
hauta dezatela I, X edo A eginkizuna erabiliko duten, eta arrazoitu dezatela. Horren ondoren, eztabaidatu eta
aurkeztu AMIA analisia (ikus behean).
Galdera hauetako batzuk egin ditzakezu:
•

Zer eginkizun izan dute gogokoen zure ikasleek? Eta zergatik?

•

Zer aholku emango zenioke eginkizun hauek lehenengo aldiz egiten ari den irakasle berri bati?

INDARRAK

AHULEZIAK

INDARRAK

X EGINKIZUNA
Xurgagailu sinple bat
egitea
AUKERAK

AHULEZIAK

A EGINKIZUNA
Jostailuzko auto bat
egitea

MEHATXUAK

AUKERAK

INDARRAK

MEHATXUAK

AHULEZIAK

I EGINKIZUNA
Ile- lehorgailu sinple
bat egitea
AUKERAK

MEHATXUAK
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»Aukera ematen digu ZTIM arlori ingeniaritzaren ikuspegitik begiratzeko.
Egin dugunaren ebaluazioa oso ederra izan da. Ikasgelako praktika normal batek
baino gehiago iraun dezake. Jarduera hau adin txikiagokoen taldeetan aplikatzea
(eskulanetarako trebeziak) zaila izan daiteke. Jarduera hau berdintasunezkoa
izan daiteke generoaren aldetik.«
INFORMAZIO GEHIAGO
ZTIM arloko genero-gaiei buruz gehiago jakin nahi baduzu, edo xurgagailuek edo ile-lehorgailuak nola
funtzionatzen duten jakin nahi baduzu, emaiezu begiratu bat webgune hauei:
•

Nola funtzionatzen duten gauzek – xurgagailua.

•

Nola funtzionatzen duten gauzek – ile-lehorgailua.

•

Ingeniaria – xurgagailua.

•

Journal of Research in STEM Education (J-STEM).
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ZTIM ARLOKO HEZKUNTZA ETA
GENERO-GAIEKIKO SENTIKORTASUNA
Irakasleek ZTIM arloko hezkuntzako zenbait jarduera, ZTIM arloko hezkuntzaren eguneroko
irakaskuntzan generoari buruzko gaietarako aukera hobeak ematen dituztenak, ikusi, aurkeztu,
eztabaidatu eta haietan jardun ondoren erabiltzeko da jarduera hau (esaterako, ikus goragoko
GENERO-KONTZIENTZIA kapituluan aipatutako adibideak). Haren xedea da irakasleei laguntzea
ZTIM arloko hezkuntzako ikasgai-planak irakastean edo diseinatzean kontuan izan behar diren
printzipio teorikoak antolatzen, ikasgai horietan emakumezko zein gizonezko ikasleentzat
berdintasunezko estrategia bat aintzat hartzeko. Jardueran, irakasle parte-hartzaileek aukera
izango dute generoari buruzko gaien ezagutza eta ZTIM gaiak irakasteko ezagutza pedagogikoa
uztartzeko, PowerPointeko diapositibekiko aurkezpenen, eztabaiden eta gogoeten bidez.

»Gustatu zait nola dauden lotuta praktika eta teoria. «
»Genero-kontzientzia handitzeko jarduerak probatzeari eta eztabaidatzeari
esker, ikasgelan nire ikasleekin lan egiteko beste modu batzuk identifikatu ditut.«
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•

ZTIM arloko hezkuntzan dauden genero-desberdintasunei buruzko
ikerketatik ateratako ezagutza identifikatzea.

•
HELBURUA

Emakumeek ZTIM arloan jokatzen duten papera nabarmentzen duen
ZTIM arloko hezkuntzatik ateratako ezagutza identifikatzea.

•

ZTIM

arloko

hezkuntzan

genero-desberdintasunekiko

irakastean

eta

sentikorragoa

ikastean

izateko

dauden

irakaskuntza

-estrategiak identifikatu, garatu eta erabiltzea.
MATERIALAK

PowerPointeko diapositibak eta gogoeta egiteko fitxa.
Jarduera honetarako, ez da prestaketa berezirik behar. Parte-hartzaileek
ideiak eztabaidatu ahal izateko, aurrez aurre egoteko eta talde osoa
elkarren artean komunikatu ahal izateko moduan antolatu behar da gela.
Eskola beretik datozen irakasleak edo adin bereko ikasleak dituzten
irakasleak

PRESTAKETA

talde

berean

jar

badaitezke,

eztabaida

batzuk

talde

txikiagoetan has daitezke, eta, gero, talde osoari helarazi. Kontuan izan
jarduera ez dagoela pentsatuta mintzaldi gisa bakarrik erabiltzeko, baizik
eta PowerPointeko aurkezpena eztabaidari eta ideiak eta jardunbide
egokiak trukatzeari hasiera emateko dago pentsatuta. Irakasleei beren
ideiak eta esperientziak esparru teoriko batean antolatzen laguntzea ere
badu helburu, errazago har ditzaten eguneroko irakaskuntza-erabakiak
ZTIM arloko hezkuntzako genero-sentikortasunari buruz.

IRAUPENA

2 ordu.

Jarduera, batik bat, PowerPointeko aurkezpenarekin dago lotuta, baina alda daiteke irakasle-taldearen
behar berezien, hezkuntza-mailaren eta abarren arabera. Haren helburua da aukera ematea ZTIM arloko
hezkuntzan genero-sentikortasunarekiko kontzientzia handitzeari buruzko ideiak, arazoak, zailtasunak eta,
ziurrenik, irakasle parte-hartzaileen adostasunak eta desadostasunak eztabaidatzeko. Norabide horretan,
aurkezpenak bi atal ditu.
•

Lehenengo atalak ikuspegi orokor bat ematen du ZTIM arloko hezkuntzan genero-desoreka hobetzeari
buruz azken 10-15 urteetan ikasi dugunari buruz. Azken 10-15 urteetako ZTIM arloko hezkuntzako
genero-desberdintasunei/-arazoei/-sentikortasunei buruz dakigunari buruz literaturan izan diren
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aurkikuntzak ditu hizpide atal honek (ikasleen eta irakasleen ikuspegiak, laguntza-taldeak,
familiaren papera, zientziaren ikasketa informala, zientzia ikasteko bi sexuei interesatzen
zaizkien gaiak, matematikaren papera, praktika-komunitateekiko harremana, zergatik izan behar
duen autentikoa eskolako praktikak, zer den autentikoa izatea, interakzioa eta parte-hartze aktiboa,
irakaskuntza-estilo demokratikoa, gaiak sakonki jorratzea vs. gai asko jorratzea, ebaluazio-metodoak).
•

Bigarren atalean, ZTIM arloko hezkuntzako irakaskuntza eta ikaskuntza autentikoen ezaugarriak
aurkezten dira, ZTIM arloko hezkuntza bi sexuentzako ikasketa-aukera berak sustatzeko erabiltzeko
moduak nabarmentzeko. Horren helburua da ZTIM arloko hezkuntzak ikerketaren aldetik dituen
ezaugarriak

genero-gaiei

eta

generoa

kontuan

hartzen

duen

irakaskuntzari

buruzko

aurkikuntzekin lotzea.
Aurkezpena

bi

gogoeta-jarduerarekin

hasi

eta

bukatzen

da.

Lehenengoan,

parte-hartzaileei

eskatzen zaie hausnar dezatela zer eztabaidatu den aldez aurretik genero-orekari buruzko arazoen eta ZTIM
arloko jardueren gainean. Bigarrenean, parte-hartzaileei eskatzen zaie identifika ditzatela beren eskolako
testuinguru hezkuntzako genero-orekari lotuta dauden eta STING Irakasleen Garapen Profesionaleko (IGP)
moduluetan jorra ditzaketen bizpahiru gai/egoera arazotsu.
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ISTORIO-KONTAKETA:
LEHEN HEZKUNTZAKO ZIENTZIETAN
EZAGUTZA KONTZEPTUALA ETA
ABILEZIAK ERAIKITZEKO ESTRATEGIA
Irakasteko eta ikasteko jarduerak sortzera bultzatzen duen talde-jarduera bat da, ZTIM arloaren
ulermena garatzea bultzatuz berdintasunezko ikasgela bat sustatzeko.

Istorio-kontaketaren

bidez

ingurumen-

eta

zientzia-kontzeptuak

arakatzea.

Istorioetan oinarritutako metodoa ardazten duen kontzeptu nagusia da ikerketa
zientifikoa

ezagutza

zientifikoa

garatzeko

bitarteko

gisa

sustatzea.

Irakasleak

/bideratzaileak narratiba eta istorio-hizkuntza erabil ditzake ikasleari zientziaren
HELBURUA

hizkuntzarekin eta metodo zientifikoarekin ohitzen laguntzeko.
Metodo hori eraginkorra izan zen ikasle aritu diren irakasleekin; hari esker,
zientziaren ezagutzaren, pedagogiaren eta hausnarketa kritikoaren arteko loturak landu
baitzituzten beren jardun profesionalean. Jarduerak talde-lana ere sustatzen du, bai eta
haur guztiek ZTIM gaiak ikas ditzaten sustatzeko istorioaren elementuak erabiltzeko beste
estrategia batzuei buruzko ikuspegiak trukatzea ere.
Istorio-liburua5; poster-materialak, boligrafoak eta arbelak. Taldearentzako eserlekuak

MATERIALAK

(lauzpabost lagun), posterrak sortzeko egokiak diren ikasmahai handiekin eta posterra
denen aurrean aurkezteko arbel batekin; ordenagailu PowerPointekin, proiektagailua
eta pantaila.
Irakasleak/bideratzaileak istorioaren xehetasunak eta istorioan zehar garatutako kontzeptu

PRESTAKETA

zientifikoak jakin behar ditu. Irakasleak/bideratzaileak eskanea dezake istorio-liburua
talde osoari PowerPoint batean aurkezteko, edo eman diezaioke kopia bat talde bakoitzari.

IRAUPENA
5

50 minutu

Adibidez, “Dear Mr Blueberry”< Esteka: https://www.youtube.com/watch?v=N0qNYNLxail >
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Istorioak kontatzearen estrategia honi lotutako pedagogian, ikaslearen egungo ulermena ZTIM arloko
ikasketa berriarekin gorpuzten da istorioaren bidez. Ikasleek abilezia zientifiko nagusiak garatzen
dituzten heinean, gehiago har dezakete parte zientzia eta teknologiako aurrerapenean eta garapenetan
komunikabideen bitartez.
Irakasleak/bideratzaileak istorioa irakurtzen du, eta haur guztiek zientzia kontzeptualki ikas dezaten
sustatzeko mekanismo gisa istorioak kontatzearen estrategia erabiltzearen eraginkortasunari buruzko
talde-eztabaida hasten du. Hala ere, ikerketak adierazten du emakumezko ikasleek gizonezkoek baino hein
handiagoan eta denbora gehiagoz jartzen dutela arreta narratiban eta istorioko pertsonaietan, eta gizonezkoek
lehenago galtzen dutela arreta eta ez direla hainbeste identifikatzen istorioko pertsonaiekin (Logan & Johston,
2009). Hori dela eta, aholkatzen da taldeek identifika ditzatela parte-hartzean dauden genero-aurreiritziak
eragin ditzaketen istorioko elementuak, eta pentsa daitezela estrategiak ikasle guztien ikasketa optimizatzeko.
Adibidez, ikasle guztientzat helburutxoak ezartzea, mugimendu-, lehia-, sormen- eta eztabaida-elementuak
dituzten jarduerak barnean hartzen dituztenak. Talde bakoitzak poster bat egin behar du, saioaren amaieran
denen aurrean aurkezteko.
Istorioa kontatzearen ariketan, eztabaida-puntu hauek daude:
•

Istorioaren ezaugarri nagusiak
Pertsonaia nagusiak, argumentua eta garapena identifikatzea.

•

Hezkuntza-kontzeptuak jorratzea eta hobetzea zientzian eta ezagutzan
Nola lot ditzakete haurrek zientziako eta ezagutzako kontzeptu nagusiak errazago ikas dezaten?

•

Genero-aurreiritzia istorioan
Badago elementurik istorioan sexu batentzat bestearentzat baino erakargarriagoa izan daitekeenik?
Ustia ditzake irakasleak/bideratzaileak elementu bereziak haur guztiek gehiago har dezaten parte?

•

Berezko jakin-mina ZTIM arloko ikasgai, karrera eta aukerekiko kontzientzia bihurtzea
Nola eraikitzen du istorioak haurrek beren inguruko munduari buruz duten jakin-mina?

PRAKTIKA ALDAKORRA
Jarduera honek erakusten du istorioak kontatzeko saio bat berrimajina daitekeela ikasle guztiak eta
irakasleak/bideratzaileak inspira daitezen eta parte har dezaten kontzeptu eta abilezia zientifiko nagusiak
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eztabaidatzen. Adibidearen kasuan, “Mr Blueberry”-k arazoak konpontzea eta metodo zientifikoaren
ulermenaren garapena hartzen ditu barnean. Funtsezkoa da zein istorio-liburu hautatzen den, eta
garrantzitsua da ziurtatzea jardueraren helburu guztiak bat datozela istorioko kontzeptu nagusiekin.
Genero-kontzientzia eta ZTIM arloko irakaskuntza eta ikaskuntzako jardunbide egokienak denen aurrean
erakuts eta eztabaidatu daitezke.

»Istorioa kontatzearen jarduerak oso ondo funtzionatu du, eta parte-hartzaileek oso
erantzun ona izan dute, galderak eta ideien eztabaida sortu baitituzte.
Feedbackari esker, neskentzat erakargarriak izan daitezkeen (narratiba, zirrara,
pertsonaiekiko enpatia) eta mutilentzat erakargarriak izan daitezkeen
(gertaerak eta gutun laburraren formatua) istorioko elementuak identifikatu dira.
Nabarmendu da, halaber, emakumezko pertsonaia nagusiak, “zientzialari” gisa,
proba eta akats bidezko metodo zientifikoan diharduela, etaistorioa kontatzearen
jarduerak, oro har, “arazoak konpontzea” sustatuko lukeela eta “imajinazioa eta sormena
garatzen” lagunduko lukeela, eta, aldi berean, “ezagutza eta ulermen
(zientifikoa) handituko” liratekeela.
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ZTIM ARLOKO ISTORIOEN BANKUA

ISTORIO LIBURUA

EGILEA

URTEA

KONTZEPTU
ZIENTIFIKOA

ARGITARATZILEA

ISBN

Dr Mr Blueberry

Simon James

1996

Metodo zientifikoa eta
arazoak
konpontzea

Aladdin Paperbacks,
New York

0-978-0-6898-0768-8

The Tiny Seed

Eric Gayle

2001

Landareen fisiologia,
erneketa, garapena,
hazkuntza eta
barreiadura

Aladdin Paperback,
New York

0-978-0-1405-5713-8

The Tide

Nik Pollard

2002

Gizakiek itsasoko biodibertsitatearekin duten
interakzioa

David Bennett
Books, Londres

0-978-1-8560-2504-7

Oscar And The Moth, A
Book About Light And
Dark

Geoff Waring

2006

Argia eta itzalak

Walker Books Ltd.

0-978-1-4063-0495-4

Peace At Last

Jill Murphy

2007

Soinua

Macmillan Children’s
Books, Londres

0-978-0-230-0154-7

The Snail And The
Whale

Julia Donaldson
& Axel Scheffler

2004

Biodibertsitatea eta
kontserbazioa

Macmillan Children’s
Books, Londres

0-978-0-3339-8224-2

Monkey Puzzle

Julia Donaldson
& Axel Scheffler

2016

Bizi-zikloak, animaliak
eta haien kumeak

Macmillan Children’s
Books, Londres

0-978-1-5098-1249-3

No Room For Napolean

Adria Meserve

2006

Ekologia eta habitatsuntsipena

Bodley Head Children’s Books

0-978-0-3703-2846-1

I’m Falling To Bits

Tedd Arnold

1998

Hortzak eta giza anatomia

Hodder Wayland

0-978-0-7500-2480-8

LAGUNTZA-MATERIAL GEHIAGO
•

Hickey, I., Quinn, C. & Magennis, G. (2009). Linking Science and Story for Primary Education
Students. Science Teacher Education, 56, 5-13.

•

http://www.handsonict.com/sciencet/files/scienceteachereducation_unit2.pdf.

•

http://blogs.scientificamerican.com/budding-scientist/to-attract-more-girls-to -stem-bring-storytelling
-to-science/.

•

http://www.ngcproject.org/blog/storytelling-using-fiction-engage-girls-stem.

•

Logan, S. & Johnston, R. (2009). Gender differences in reading ability and attitudes: Examining where
these differences lie. Journal of Research in Reading, 32(2), 199-214.
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FEEDBACKA
Ariketa honen xedea da aholku praktikoak ematea, nola erabili feedback konstruktiboa
irakasleari edo ikasleari bere indarguneei eta hobetu ditzakeen gauzei buruz kontzientzia
harrarazteko modu positibo gisa.
Feedbacka emateko modu egituratua izanez gero, emakumezko zein gizonezko ikasleek
feedbacka ematen eta jasotzen ikasten dute. Askotan, emakumezko eta gizonezko ikasleei ez
zaie feedbacka modu berean ematen, eta, horrenbestez, ez dute hobetzeko aukera bera izaten.

Ariketa honen helburua da feedbacka ematen eta jasotzen ikastea zeure
HELBURUA

komunikazio- eta/edo aurkezpen-abileziei dagokienez, abilezia horietan konfiantza
garatzeko eta norberak zientziarekiko duen konfiantza garatzeko.

MATERIALAK

Feedbackaren orria.

PRESTAKETA

Inprimatu/fotokopiatu feedbackaren orria.

IRAUPENA

15 minutu ikasle bakoitzeko (+ ikasle bakoitzak aurkezpena egiteko behar duen
denbora).

Norberak komunikatzaile eta aurkezle gisa duen abilezia hobetzeko modu konstruktibo bat da feedbacka.
Garrantzitsua da feedbacka jasotzen duenak prozesua kontrolpean edukitzea. Pertsonari iruditzen bazaio
feedbacka inposatu egin zaiola, litekeena da pertsona horrek feedbacka ez erabiltzea. Horrek esan nahi
du feedbacka jaso duenak erabakitzen duela zer ikuspegi eman feedbackari eta zein diren (bi edo hiru)
arretaguneak. Horrek gainbegiratzaileei ere laguntzen die arreta jartzen norbait aurkezten ikusten dutenean.
Garrantzitsuena da feedbackak aukera ematen diela parte-hartzaileei beren aurkezpen- eta
komunikazio-abileziak hobetzeko, baina ez die aukerarik ematen gainbegiratzaileei kritikoak izateko.
Feedbacka ematerakoan, hiru arau daude.
•

Aurkezleak hautatu dituen gaiei buruzkoa bakarrik izan behar du feedbackak.
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•

Iruzkinek konstruktiboak izan behar dute.

•

Feedbacka ematen dutenek hiru iruzkin bakarrik egin ditzakete: aurkezleak bereziki ondo egin
duenari buruzko bi iruzkin positibo eta hobetu daitekeen zerbaiti buruzko iruzkin bat.

Ikusleetatik, hiru pertsona hautatzen dira feedbacka emateko. Aurkezleak gainbegiratzaileei
esaten die zertan jarri behar duten arreta aurkezpena ikusterakoan.

» Egiteko oso jarduera praktikoa eta
erraza da, eta eragin izugarria du.«
Aurkezpenaren ondoren, aurkezleari eskatzen zaio eman dezala aurkezpenari buruz duen iritzia. Gero,
gainbegiratzaileek beren oharrak jakinarazten dituzte, baina aurkezleak hautatutako gaiei buruzkoak
bakarrik. Ez da eztabaida bat, baizik eta aurkezlearen eta gainbegiratzaileen arteko elkarrizketa bat.
Feedbackaz oroitzeko, aurkezleak erabilgarriena iruditzen zaiona idazten du feedbackaren orrian.
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KONTZEPTUA–TESTUINGURUA
Irakaskuntza-materialetan dagoen genero-aurreiritziarekiko kontzientzia sorrarazteko dago
diseinatuta jarduera hau.

Kontzientzia sorraraziz, irakasleak bultza ditzakegu zientzietara, teknologiara,
HELBURUA

ingeniaritzara eta matematikara ikasle-talde anitzago bat erakar ditzaketen hainbat
metodo probatzera.
Irakasleek beren testu-liburuak ekar ditzakete, edota gizonezkoei eta emakumezkoei

MATERIALAK

begirako ariketak presta ditzakezu aldez aurretik.
Arkatzak eta papera.

PRESTAKETA
IRAUPENA

Har itzazu eskoletan erabili ohi diren gizonezkoei eta emakumezkoei begirako ariketak.
20 minutu.

Ahal dela, talde bakoitza 4-6 irakaslek osatu behar dute. Ariketa bat edo bi ematen zaizkie, eta aldatu egin
behar dituzte ariketa horiek, “femeninoagoak” edo “maskulinoagoak” egiteko.
Parte-hartzaileei erakusten diegu eskolako zientzia testu-liburuetako adibideak gizonezkoen mundutik
hartu ohi direla. Ordezko beste egoera batzuk diseinatuz, zeinak interesgarriagoak baitira emakumezko
ikasleentzat, emakumezko gehiago inspira ditzakegu zientzian eta teknologian interesa izan dezaten.
Jarduera horrek kontzientzia ere handitzen du, irakasle asko ez baitira konturatu beren testu-liburuek
berezkoa duten genero-aurreiritziaz. Ariketak emakumezko ikasleei interesatzeko moduan berridazten
saiatuz, bururatu dakieke egungo bertsioek gizonezkoekiko duten orientazioa konpentsatzea.
Kontuan izan konturatu garela biologian kontrako joera dagoela, testu-liburuek adibide eta ariketa gehiago
baitituzte emakumeei begirakoak.

»Orain arte ez nintzen konturatu testu-liburuetako
ariketek genero-orientazioa zutenik«
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AHOLKUAK ETA TRIKIMAILUAK:
HOBETU EZAZU ZURE
GENERO-KONTZIENTZIA IKASGELAN
Aholku eta trikimailu praktiko hauek irakasleei lagunduko diete beren ikasleei genero
-berdintasunez zuzentzen.

HELBURUA

Ikasgelan genero-kontzientzia egon dadin aholku praktikoak ematea.

MATERIALAK

Oparitako liburu-markatzailea.

PRESTAKETA

Ziurta ezazu banatzeko nahikoa liburu-markatzaile dituzula.

IRAUPENA

2-15 minutu (eman nahi duzun azalpenaren arabera).

IRAKASLEEN TREBATZAILEENTZAKO KONTROL-ZERRENDA:
•

Jabetu zaitez irakasleen trebetasunaz. Irakasleek badakite nola erakutsi beren ikasleei. Ez daukazu
haiei hori esan beharrik. Hala ere, gustura hartzen dituzte laguntza eta ezagutza espezializatua
ZTIM gaiak erakusteari buruz. Hori dela eta, erabil ezazu haien ezagutza, eta heda ezazu ezagutza
hori ZTIM arloko hezkuntzari buruz daukazun jakintza espezializatuarekin.

•

Ziurta ezazu parte-hartzaileek gustukoa dutela trebakuntza. Ziurragoa da jasotako informazioa
erabiliko dutela trebakuntza-egunaz oroitzapen onak badituzte.

•

Egon zaitez harremanetan parte-hartzaileekin. Ikerketak esaten digu ezen, garapen profesionala
benetan eraginkorra izan dadin, irakasleen jardunean txertatuta egon behar duela. Irakasleen
trebatzaileek hori susta dezakete parte-hartzaileekin harremanetan egonez eta haiei aldian-aldian
segimenduzko iradokizunak bidaliz. Hori modu egokia da, orobat, trebakuntza-jarduera batek edo
garapen profesionaleko jarduera batek epe luzera dituen eraginak kontrolatzeko. Behean, adibide bat daukazu, nola egin daitekeen hori genero-kontzientziari buruzko trebakuntza batean
(liburu-markatzailea).
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•

Garrantzitsua da programarako helburu argi bat ezartzea, eta helburu hori parte-hartzaileei
helaraztea, ikus dezaten zer irabaz dezaketen saioarekin. Adieraz ezazu argi eta garbi zer onura ekar
diezazkioketen ikastaro osoak eta jarduera bakoitzak irakaslearen lanari.

IRAKASLEENTZAKO KONTROL-ZERRENDA:
Hizkuntza:
•

Testu bat idaztean, ziurta ezazu testu hori interesgarria dela ikasle-mota guztientzat.

•

Ziurta ezazu bi sexuak daudela testuan.

•

Zuzendu zakizkie emakumezko zein gizonezko ikasleei.

•

Hautsi itzazu estereotipoak. Adibidez: aktiboa/lasaia; inteligentea/emozionala.

•

Ez ezazu erabili gizonezko bat imajinarazten duen esapiderik.

Hezkuntza-praktika ikasgelan:
•

Eman iezazkiezu emakumezko eta gizonezko ikasleei txanda berak.

•

Eman iezaiezu ikasleei beren lanari buruzko arau- eta informazio-edukia eta feedbacka. Feedback
horri esker, ikasleek gehiago sinesten dute beren abilezietan.

•

Lauda itzazu ikasleak beren zerbitzuengatik, jarduerengatik eta ekimenagatik beren garbitasunagatik,
prestasunagatik eta jokabide onagatik adina.

•

Ziurta ezazu ikasle guztiek adostutakoa betetzen dutela.

»Zerbait gogoan izateko modu egokia eta erraza.«

Didaktika:
•

Azter itzazu ikasketa-edukia eta genero-kontzientziari buruzko baliabideak.

•

Bila itzazu emakumezko zein gizonezko ikasleentzat erakargarriak diren gaiak.

•

Alda itzazu lan egiteko metodoak.
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•

Ziurta ezazu ezen, ikasleek taldeka lan egiten dutenean, emakumezko zein gizonezko ikasleek
dituztela lidergoa eta zeregin administratiboak.

Hizketaz kanpoko komunikazioa:
•

Eman animoak ikasle guztiei.

•

Eman arreta bera emakumezko zein gizonezko ikasleen jokabide txarrei.

•

Jokabide txarra hainbat motatakoa izan daiteke. Adibidez: ikasgelan korri egitea; argibideak ematean
barre egitea.
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IDATZ IEZAIOZU ESKUTITZ BAT
ZEURE BURUARI
Generoa eta genero-berdintasuna ardatz dituen tailer bati amaiera emateko edo segimendua
egiteko antolatu da jarduera hau.
Zenbait genero-hurbilketari buruz hausnartu ondoren, parte-hartzaile bakoitzak trebakuntzaren
ondorioak idatziko ditu eta haietaz hausnartuko du, generoari buruz dituen ideia pertsonalak eta
ikasgelan duen irakaskuntza-jarduna eta jokabidea ebaluatuz.
Horren emaitza eskutitz bat edo posta elektroniko bat izango da. Bideratzaileak eskutitz edo posta
elektroniko hori bidaliko die, etorkizun hurbilean beren irakaskuntza-jardunean txertatzeko asmoa
duten generoari buruzko hiru asmo on deskribatuz. Oroigarri gisa balioko du, aste batzuk barru
eskutitza iristen denean.

Generoari buruz dituzun aurreiritziez hausnartzea, eta zenbateraino eragiten
dioten aurreiritzi horiek ikasgelako zure irakaskuntza-jardunari.
HELBURUA

Hausnarketa horretan oinarrituta jokatzea eta, horren arabera, egokitzapen
-aldaketak egitea, haientzako konpromiso pertsonal horiei buruz eskutitz bat
idatziz.

MATERIALAK

Boligrafoak; posta-txartelak; gutun-azalak zigiluekin.

PRESTAKETA

Prestatu posta-txartelak.

IRAUPENA

20 minutu.

Jarduera hau banakakoa eta pertsonala da. Parte-hartzaileak beren genero-aurreiritziei buruz egiazaleak
izan daitezen nahi dugu.
Jarduera hau tailerra ebaluatzeko eta ixteko egiten da.

»Benetako aldaketak ikusteko, asmo onek
egokitzapen-aldaketei eman behar diete bide.«
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Saioaren amaieran, parte-hartzaile bakoitzari posta-txartel eta gutun-azal bana ematen zaizkio.
Posta-txartelek testu hau daukate aldez aurretik idatzita:

_______________________ preziatua:

Gogoan izan generoari buruzko asmo on bat hartu zenuela honako hauen
inguruan arreta berezia jartzeko edo aldaketa jakin batzuk egiteko:
1: ________________________________________________________
2: _________________________________________________________
3: ______________________________________
eskola-umeei irakastean eta lankideekin lankidetzan aritzean eta hitz egitean.

Parte-hartzaile bakoitzak posta-txartela bete behar du, eta bere buruari zuzendutako gutun-azal batean
sartu. Posta-txartel hori bizpahiru aste barru bidaltzen zaie. Ahal bada, posta-txartelari segimendua egiteko,
telefono-deiak egiten dira. Dei horietan, besteak beste, parte-hartzaileei galdetzen zaie ea lortu duten hartu
zituzten asmo onetako batzuk betetzea, eta ea beren lanean arreta berezia jarri duten generoan tailerrean
izan zirenetik.
Jakina, eman diezaiekezu aukera parte-hartzaileei beren buruari posta elektronikoak idazteko. Gero,
posta elektroniko horiek bideratzaile bati bidaltzen zaizkio, eta hark posta elektronikoz erantzuten die
parte-hartzaileei bizpahiru aste geroago.

»Oroigarriak beti dira beharrezkoak, dela horrelakoak,
dela beste egun batean jendeak etxeko lanak aurkeztuz.
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STINGEN ADIERAZPENA
STING proiektuak sustatzen du generoa txertatzea ZTIM arloko hezkuntzan, irakasleen garapen profesionalerako jarduerak eskainiz. Irakaskuntza- eta ikaskuntza-jardunean generoaz eta bestelako desberdintasunez kontzientziatuta egotea garrantzitsua da emaitza hobeak eskaintzeko, bereziki Zientzia, Teknologia,
Ingeniaritza eta Matematika (ZTIM) arloko hezkuntzan. Azken batean, gure xedea da irakasleek inspirazioa
eta iradokizunak aurkitu ditzaten STINGen jardueretan, eta, horien arabera, beren jarduna egokitu eta alda
dezaten ZTIM arloko irakaskuntzan generoa aintzat hartuz.
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ESTEKA ERANTSIAK
3. ORRIALDEA
•

Why So Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
Esteka honetatik berreskuratua: https://goo.gl/7sSMOq

•

Gender Matters in Advising STEM Majors.
Esteka honetatik berreskuratua: http://www.nacada.ksu.edu/Resources/Clearinghouse/View-Articles/
Gender-issues-in-STEM-majors.aspx

9. ORRIALDEA
•

1. bideoa: https://goo.gl/7xf237

•

2. bideoa: https://goo.gl/mUVkJw

•

3. bideoa: https://goo.gl/wKT3fZ

•

4. bideoa: https://goo.gl/Jll98u

•

TWIST proiektua: https://goo.gl/s6YjcK

12. ORRIALDEA
•

Responsible research and innovation in science education report.
Milton Keynes: The Open University-tik (Erresuma Batua) berreskuratua. ISBN 9781473020191:
https://goo.gl/XOOov7

•

STING: Preliminary thoughts and theoretical frameworks: https://goo.gl/YjcrSv

•

Mascil-en ikasgelarako materiala: https://goo.gl/F75GLS

•

Inspiring Science: https://goo.gl/dW9hru

•

Scientix: http://www.scientix.eu

13. ORRIALDEA
•

Mascil: https://goo.gl/mIR2ph

•

Irresistible proiektua: https://goo.gl/WdW6OI

17. ORRIALDEA
•

LIT dokumentua
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18. ORRIALDEA
•

Bideoa: http://goo.gl/1tfjLK

•

Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test. Journal of
Personality and Social Psychology aldizkaritik berreskuratua: https://goo.gl/TiYAXx & https://goo.
gl/3vONu5

•

Harvard-en webgunean: https://goo.gl/LSGNsK

•

TWIST proiektuaren webgunean: https://goo.gl/DQlsHQ

22. ORRIALDEA
•

Marrazki-film laburra: https://goo.gl/1tfjLK

24. ORRIALDEA
•

Aldizkarien fitxak

29. ORRIALDEA
•

Karta inprimagarriak.

•

Europako Batzordearen iritzi publikoari buruzko txostena: https://goo.gl/GaRRQ6

37. ORRIALDEA
•

Mikrorrobotak: https://goo.gl/YatWGH

•

Fluxu-diagramen softwarea: https://goo.gl/JjehGN

•

Fitxak

•

Liburuxka

43. ORRIALDEA
•

Nola funtzionatzen duten gauzek – xurgagailua: https://goo.gl/Q35Jrb

•

Nola funtzionatzen duten gauzek – ile-lehorgailua: https://goo.gl/ouiw8U

•

Ingeniaria – xurgagailua: https://goo.gl/iocz7m

•

J-STEM: http://j-stem.net

45. ORRIALDEA
•

PowerPointeko diapositibak

•

Gogoeta egiteko fitxa

47. ORRIALDEA
•

“Dear Mr Blueberry”: https://goo.gl/36FsJc
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48. ORRIALDEA
•

Ikerketa

50. ORRIALDEA
•

Science Teacher Education_unit2: https://goo.gl/C05Gm0

•

More Storytelling to Science: https://goo.gl/ixv5C3

•

Using Fiction to Engage Girls in STEM: https://goo.gl/rahYfT

51. ORRIALDEA
•

Feedbackaren orria

54. ORRIALDEA
•

Oparitako liburu-markatzailea

57. ORRIALDEA
•

Posta-txartelak

59. ORRIALDEA
•

STING: https://stingeuproject.com/

•

Elhuyar: https://www.elhuyar.eus/en

•

European University Cyprus: http://www.euc.ac.cy/

•

Experimentarium: https://www.experimentarium.dk/en/

•

Hacettepe University: https://www.hacettepe.edu.tr/english/

•

Hiša Eksperimentov: http://www.he.si/

•

NEMO Science Museum: http://www.nemosciencemuseum.nl/en/

•

Norwegian University of Science and Technology: http://www.ntnu.edu/

•

Saint Mary’s University College Belfast: http://www.stmarys-belfast.ac.uk/
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