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Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes 
Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza 
 

Plza. Desamparados 1, 3º. 01004 Vitoria-Gasteiz  
Tfno. 945 123 483  
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org 
www.gazteok.org 

 

NAGUSIA IZATEAN… 
Nor imitatzen dute gazteek? 

 

Jasotzaileak: 

* 3. Eta 4. DBH,Batxilergoa, FPko zikloak (14 urtetik aurrera). 

 

Helburuak: 

- Nortasunaren eraikuntzan erreferente diren pertsonez ohartu eta 

iradokitzen dituzten balioak eta jokabideak aztertu. 

- Erreferentzia ereduek gazteen ilusioetan eta asmoetan duten eraginaren 

inguruan hausnartu. 

- Nor garen eta zer izan dezakegun sakondu. 

 

Metodologia: 

* Gida didaktikoa landu 2 saioetan (lan pertsonala eta taldeko lana). 

* Solasean lehiaketetan parte hartu: kontakizun amaigabea, argazkigintza eta 

klipmetraia. 

 

Materialak: 

Irakaslearen gida didaktiko/ Irakaslearen 3 anexo/ Ikaslearen 6 fitxa 

 

1. saioan erabili beharreko materiala: 1., 2. Eta 3. Ikasleen fitxen fotokopiak/ 

Ordenagailua/ Proiektagailua/ Bozgorailuak/ Kartulina bat/ Errotulagailuak 

 

2. saioan erabili beharreko materiala: 4., 5. Eta 6. Ikasleen fitxen fotokopiak/ 

Ordenagailua/ Proiektagailua/ Bozgorailuak 
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1. SAIOA 

Gazteen deskribapena egiterakoan askotan topikoak erabiltzen ditugu, 

helduak kontrako muturrean ipiniz. Gazteen deskribapena egin behar 

dugunean ezin dugu orokortu gazte bakoitza desberdina delako eta guztiok 

bezala bertuteak eta akatsak dituelako. Hainbat aldiz gazteei buruz hitz 

egiterakoan ezaugarri negatiboak nabarmentzen dira: kritikoak, bihurriak, 

lotsagabeak, errespetugabekoak, patxadazaleak, kontsumistak, baldarrak eta 

diziplinarik gabekoak. Hala ere, ezaugarri positiboak dituzte ere: solidarioak, 

sortzaileak, jasanberak, alaiak, zinezkoak,… 

Guztiok erreferentzia ereduak behar ditugu, miresten ditugun pertsonak eta 

haiek bezala izaten saiatzen gara, direnaz harro sentitzen diren pertsonak 

izatera ailegatzeko eta persona arduratsu, jasanbera eta solidario bezala 

hazteko eta hezteko. Pertsona hauek identifikazio ereduak dira eta ororrean 

gazteek helduak direnean izan nahi dituzten ezaugarriak islatzen dituzte. 

 

1. ARIKETA: ZEIN PERTSONA OSPETSUREN ANTZA IZAN NAHI 
DUT? 
 

Ikasle bakoitzak 1.FITXAKO galderak erantzun behar ditu idatziz. 

3.ARIKETAN berriro erabiliko dugu fitxa honetan idatzitakoa. 

 

 

2. ARIKETA: PERTSONA OSPETSUAK 

Nobedade teknologikoez eta bizitzeko modu 

desberdinez betetako globalizazioaren aroan, 

gazteok handituz doan mirestu edota imitatu 

dezakegun estilo pertsonalen eta balioen 

eskaintza berrituta aurki dezakegu.  

Komunikabideak eta internet nortasun eta 

bizimodu desberdinak jakinarazteko baliabide 

ezin hobeak bihurtu dira. Askotan jarraibidetzat 

hartzen ditugun pertsonak gehien gustatzen 

zaigun eta lortu nahi dugun zerbaitekin bat 

etortzen diren pertsona ospetsuak dira.  

Aztertuko ditugu horietako pertsona ospetsu batzuk. Proiektatu dezakegu edo 

eman diezaiokegu ikasleari 2. FITXA eta klasean guztion artean komentatzen 

dira agertzen diren galderak. 

Irakaslearen 1. ANEXOAN pertsona bakoitzeko informazioa dago.  
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3. ARIKETA: NAGUSIA IZATEAN… 

Jarraibidetzat hartzen dugun 

persona bat dugunean, berak 

gauzak egiteko moduaz, bere 

bertuteez, bere balioez, eta abarrez 

ohartzen gara. Baina, zuretzat zein 

ezaugarriak dira garrantzitsuenak 

persona batean? Ondoren 

adjektibo-zerrenda bat (bertuteak) 

aurkezten dizugu, horietatik 

aukeratu zuretzat garrantzitsuenak 

diren 5 adjektibo. Ikasle bakoitzari 

3. FITXA eman behar diogu. 

 
 

4. ARIKETA: “EL PODER DE UNO” BIDEOA 
 

Historian zehar persona askok bere izateko eta jarduteko moduaren bidez 

mundu hobe bat lor dezakegula erakusten digute. Dirudienez egingo dugun 

guztia hutsala izango da, hala eta guztiz ere, hori egitea oso garrantzitsua da. 

Gaizki dagoena aldatzea ez dakigula edo ezin dugula esatea aitzaki bat da. 

Guztiok fruitu eman dezaketen eta gure bizitza eta gainerakoena hobea 

izateko eskaini ditzakegun bertute eta balioak ditugu. Guzti honetaz hitz egiten 

duen video bat ikusiko dugu. Arreta ipini agertzen diren pertsonai 

desberdinetan eta ematen digun mezuan. 

- Ikusten dugu “El poder de uno” bideoa 

http://www.youtube.com/watch?v=WRI9NFg4Y90 

 

Taldean komentatu bideoan deigarri gertatu zaizkizub gauzak eta zertan bat 

etortzen diren bideoan agertzen diren pertsonai desberdinak. 

 

 Pertsonaien informazioa aurki dezakezu irakaslearen 2. ANEXOAN. 

 

 

 

5. ARIKETA: ZEIN MEZU LORTZEN DUT? 
 

Pentsa ezazu gaur landutako guztian eta esaldi batean laburbildu ondorioa: 

 

“_____________________________________________________________________” 

 

Esaldi guztiak klasean partekatu eta kartulina batean ipini, kartulina hori 2. 

Saioan erabiliko dugu. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WRI9NFg4Y90
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2. SAIOA 

Gogora ezazu jarraibidetzat hartzen dugun pertsona bat izateak ez du esan 

nahi pertsona horretan bihurtuko zarela. Zure banakotasuna, persona 

paregabea izatea eragiten dizuna, mantentzea oso garrantzitsua da. Baina 

horrek ez du esan nahi zarenarekin konformatu behar zarela, pertsona hobea 

izatea, zure gaitasun guztiak aditzera ematea, zuk nahi duzuna izatera 

ailegatzeko, ez gainerakoek espero dutena eta zure bertute guztiak sustatzea 

izan behar dira zure helburuak. 

 

1. ARIKETA:  

Irakasleak aurreko saioan ondorio bezala kartulinan idatzitako esaldi guztiak 

irakurtzen ditu, ikasleak aurreko saioan landutakoa kontuan izateko.. 

 

2. ARIKETA: HEROI ANONIMOAK 

Ikusi video hau: http://www.youtube.com/watch?v=vnBdRhllnDU 

Irakurri ondorengo testua: “Norengan jartzen du arreta jesusek?” 

(Mc 12,41-44) 

 Jesus tenpluko 

dirutegiaren aurrean eseria 

zegoen, jendeak kutxetara 

dirua nola botatzen zuen 

begira. Aberats askok ugari 

ematen zuen.  

Etorri zen emakume 

alargun behartsu bat, eta bi 

txanpon bota zituen, 

huskeria bat.   

 

Jesusek bere ikasleei 

dei egin eta esan zien: «Benetan diotsuet: Alargun behartsu honek beste 

guztiek baino gehiago bota du kutxara.  Izan ere, beste guztiek sobera 

dutenetik eman dute; honek, ordea, bere eskasian, zeukan guztia, bizitzeko 

behar zuena, eman du». 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vnBdRhllnDU
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Eztabaidatu ondorengo galderen inguruan: 

- Zein gauzak dituzte elkarrekin bideoak eta testuak? 

- Zein mezu bidaltzen digute? 

 

 Ikasleei eman Paularen eta Manuelen istorioa: “Makarroi solidarioa” 

irakurtzeko edo irakasleak azaldu dezake istorioa bere hitzekin (4. FITXA): 

Askotan, gustatzen zaizkigun persona ospetsuak hartzen ditugu jarraibidetzat 

eta haiek bezala izan nahi dugu, hala eta guztiz ere, bideoan eta testuan ikusi 

dugun bezala eguneroko bizitzan heroi anónimo asko daude, jarraibide eredua 

izan daitezkenak. Azter itzazu zure inguruko pertsonak… 

- Zein pertsona dago hurbil eta zuretzat erreferente bat da? 

 

3. ARIKETA: AMAITU ISTORIO HAU 

Amaitu gabeko istorio baten hasiera 

emaiezu ikasleei (5. FITXA) eta haiek 

bukatu behar dute.  

Ikasleek Rubenen istorioa garatu behar 

dute, hau da, hortik aurrera zer gertatzen 

zaion azaldu behar dute, berarentzat 

denbora horretan zehar erreferente izan 

diren pertsonak kontuan hartuz. 

 Istorio desberdinak Solasean 

2015eko “Kontakizun amaigabeko” lehiaketara aurkez dezakete eta 

150€-ko saria eskura dezakete. Lehiaketan parte hartzeko ezinbestekoa 

da istorioak lehiaketaren oinarriak betetzea, hauek ikasleen 6. FITXAN 

aurki ditzakezue. 

 Kontakizuna Word artxibo batean egon behar da eta ezin izango 

da orrialde eta erdi baino luzeagoa izan, hau da, 5000 karaktere, 

hutsuneak barne, gehienez. Erabili beharreko letra mota Arial 10 

izango da (lerroartea normala ozango da). Istorioak izenburu 

originala behar du. 

 

 Gainerako lehiaketetan (klipmetraia eta argazkigintza) parte har 

dezakezu ere. (Informazio gehiago lehiaketen oinarrietan). 

 

 Epaimahaiak jendeaurrean jakinaraziko du irabazlea zein den 

2015eko otsailaren 20an Hegoalde Gizarte Etxeko antzokian 
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19:30etatik 23:30etara Solasean bertan: gazteen arteko eztabaida 

+ Migueliren kontzertua. 
 

 


