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METODOLOGIA

1

AURRETIK

Proposatzen dugun eredu metodologikoak gaitasun
intelektuala eta kontzientzia soziala garatzea du oinarri.
Ikaslearen ezagutza, sinesmenak, aurreiritziak eta izandako
bizipenak izango dira abiapuntu, modu horretan, haien
interes eta beharrekin konektatuko baitugu, baina urrats bat
gehiago ere emango dugu: ikaskuntza berriak barneratu.
Aurrera pausu horiek ikasleek beraiek egingo dituzte taldean
elkarrekin ikertuz, eta horixe izango da, hain zuzen, programa
honen ezaugarri adierazgarriena, irakasleak ez baitie ezagutza
zehatzik irakatsiko.

Elkarrekin hausnartu, pentsatu eta hitz egin beharko
dute taldearen ondorioak formulatu eta osatzeko.
Irakaslearen lana taldea bideratzea izango da,
elkarrizketa horiek gerta daitezen beharrezko
baldintzak ahalbideratzea. Horretarako, honako
orrialde hauetan, hainbat baliabide eskaintzen ditugu
ikasgelan elkarrizketa parte-hartzailea eragiteko, eta
zenbait galdera irakasleak elkarrizketa sustatzeko
eta gidatzeko balia ditzan. Esan beharrik ez dago,
irakasle bakoitzak erabakiko duela horietako zein
erabili, zein ez edota baten bat erantsi nahi ote
duen. Jarduera errazteko galderen zerrenda bat
aurkezten dizuegu, ikasgelan elkarrizketa arakatzailea
sustatzeko baliagarri gerta daitekeena:
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Zer arrazoi duzu honako hori
esateko?
Nola jakin dezakegu…?
Nola bila dezakegu…?

ARRAZOIAK ESKATU

1

AURRETIK

Zer beste modutan azal
dezakegu…?
Zeini bururatzen zaio beste
konponbide bat?

ARAKATU

BESTE BIDE BATZUK BILATU

Zer dute komunean…?
PAREKOTASUNAK ETA
DESBERDINTASUNAK BILATU

Hitz hori erabiltzen duzunean, zer esan nahi duzu?
DEFINITU

Zer azalpen izan dezake honako
honek?
Zer gertatuko litzateke baldin eta…?

Zer adierazi nahi du keinu horrek?
HITZEZKOA EZ DEN
HIZKUNTZATIK HITZEZKORA ITZULI

HIPOTESIAK FORMULATU

Hori gertatzen denean, zein
dira ondorioak?
KAUSAK ETA ONDORIOAK
ERLAZIONATU

Hitz gutxitan azal dezakezu…?
LABURTU

Baieztapen hori egia bada,
zer ondoriozta dezakegu?
ONDORIOAK ATERA
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Zenbat modutan sailka dezakegu?
SAILKATU

Metodologia-proposamen zehatz honek elkarrizketa du
oinarri beraz; azken batean, etika biziaren trebakuntza bat da.
Bizikidetzarako, pertsonen arteko errespeturako eta garapen
intelektualerako beharrezko prozedurak eta jarrerak martxan
jartzen dira. Era ordenatu eta sistematikoan hitz egiteak
lagunduko du elkarrizketa modu eraikitzailean erabiltzeko
ohitura hartzen. Elkarrizketa batean, beste pertsonaren iritzia
eta hitz egiteko txanda errespetatzen dugu, eta entzuteko
gaitasuna eta pazientzia trebatzen ditugu. Honez gain, gure
iritziak argudiatzen eta gure kideek zer pentsatzen duten
hobeto eta sakonago ikasten dugu; modu horretan, errazago
zaigu haiek ulertzea eta haiekin enpatizatzea.
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AURRETIK

ELKARRIZKETA-PLANA
FILMAREN POSTERRETIK
ETA IZENBURUTIK
ABIATUZ
Zer iradokitzen dizue
posterreko irudiak?
Zer informazio ematen digu?
Eta izenburuak?
Filmeko karteleko irudi eta
izenburutik abiatuz, zer
gertatuko den ondoriozta
dezakezue?
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HAUSNARTU ETA GALDERAK EGINGO DITUGU
Filma ikusi ondoren, denbora-tarte bat izango dugu etorriko den pertsonarekin hitz egiteko eta hari
galderak egiteko. Filma ikusi ondoren gauza berriak bururatuko zaizkigu ziurrenik, baina momentu
honetan ditugun galdera eta jakin-minekin zerrenda bat egin dezakegu? Hona hemen martxan jartzen
hasteko proposatzen dizkizuegunak:

Ba al da zuen inguruan desgaitasunen
bat duen pertsonaren bat?
Zer desgaitasun mota du?
Pertsona horren bizitza konplexuagoa
da desgaitasunik ez duenarena baino?
Galdera horiez gain, bururatzen al
zaizue besteren bat?
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KREDITUEN TITULUAK

2 AURRETIK
SINOPSIA
Andonik, publizitate-agentzia bateko
jabeak, ustekabean, Down sindromea
duen Enrike bizilaguna ezagutuko du.
Momentu horretatik aurrera, Enrike
Andoniren bizitzan sartu, eta azken honek
desgaitasunen bat duten pertsonei buruz
duen iritzia aldatuko du. Andoni publizitateegitasmo batean murgilduko da Enrikeren
taldearekin, aitortutako desgaitasunen bat
duten pertsona-talde batekin. Talde horren
motibazioak eta pentsaerak, hain zuzen,
lanaren hainbat alderdi birplantearaziko
dizkio Andoni eta bere lantaldeari.

FITXA TEKNIKOA
Izenburua: Aquí es posible, comunicación s.l.
Herrialdea: Euskal Herria / Espainia
Hezkuntza-egitasmoa: Ikertze Kultur Elkartea
Zuzendariak: Blanca Zaragüeta eta Joseba
Huegun
Musika: Iñaki Salvador
Antzezleak: nrike Amilibia, Barbara Goenaga,
Anjel Alkain, Telmo Irureta, Xabier Solano, Marta
Garmendia, Arantxa Triñanes, Dani Pajares,
Aizpea Goenaga, Olatz Lizarralde, Jon Fernandez
eta Vito Rogado
Ekoizpen-urtea: 2016
Iraupena: 22´
Non filmatu den: Donostian
Noiz filmatu den: 2016ko uztailan
Estreinaldia: Donostiako Giza Eskubideen
Zinemaldian
Estreinaldia noiz: 2017ko apirilean
Grabatzeko eta filmatzeko formatu originala: 2K
Kamera mota: Canon C300
Zinemaldietan proiektatzeko formatua:
2K I 4K I DCP I ProRes I Bluray | DVD
DVD pantaila–Artxibo digitala:
4/3 I 16/9 I Anamorphic
DVD soinua–Artxibo digitala: Estereo
DCP
DCP pantaila: 1:1,85
DCP soinua: Stereo
Irudiak segundoko: 24
Pertsona gorrentzako azpititulatua
Pertsona itsuentzako lokuzioekin
Ingelesez azpitituluak eskuragarri
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Andoni
Enrike
Julia
Aizpea
Alvaro
Marta
Telmo
Andrea
Dani
Harreragilea
Arantxa
Xabi
Bizilaguna
Besotako haurra
Lokaleko kidea
Agentziako langilea
Zuzendaria
Zuzendari-kidea
Zuzendaritza-laguntzailea
Zuzendaritza-auxiliarra
Script
Script laguntzailea
Ekoizpen-koordinatzaileak

Ekoizpen-laguntzaileak
Ekoizpen-idazkariak
Merezidunak
Gureak-eko koordinatzailea
Argazki-zuzendaria
Fokularia
Kamera-laguntzailea
Argazki finkoa
Soinua
Soinu-laguntzailea
Figuringilea
Jantziteria-laguntzailea
Makillajea
Laguntzailea
Auxiliarra
Dit eta edizioa
Gidoia
Musika
Making Off
Filmaketako Making Off kamera
Laguntzailea
Ayudante
Atrezzo
Elektrizitatea

Argiteria-materiala
Soinu-materiala
Kamera
Lan-arriskuak
Cateringa
Banatzailea

Anjel Alkain
Enrike Amilibia
Bárbara Goenaga
Aizpea Goenaga
Jon Fernandez
Marta Garmendia
Telmo Irureta
Olatz Lizarralde
Dani Pajares
Vito Rogado
Arantxa Triñanes
Xabi Solano
Jorge Rodilla
Olivia Trigueros Hernández
Víctor Lumbreras
Fran Marhuenda
Blanca Zaragüeta Zulaica
Joseba Huegun
Fernando Vera Moreno
Aritz Bragado
Laura Hernández
Hilario Olano
Nekane Quintas
Raquel Romero
Fina Salegi
Marta Sofia Peribáñez
Carlos Gonzalez
Nuria Fernández
Leire De Miguel
Teresa Vicente Illoro
Iñigo Aizpurua
Sara Odriozola
Gonzalo Fernández Berridi “Kalo”
Jon Goitia
Mikel Azkona
Joseba Mercader
Unai Gimenez / Pablo Bueno
Pablo Marañón
Josune Lasa
Atoya Arandigoyen
Karmele Soler
Juantxo Lopetegui
Iñigo Larrañaga
Xabier Ortiz De Urbina
Blanca Zaragüeta
Fernando Vera
Iñaki Salvador
Idoia Unzurrunzaga
Lucas Zaragüeta
Josemari Alemán
Roberto Marin
Víctor Lumbreras
Txema Areizaga
Angel Dueñas
Adrián Gómez
Argilun
Xirimiri
Ogeita4
Prevencilan
Gureak
Frëak

UNITATE DIDAKTIKOAREN
GIDOIA

3 ONDOREN
FILMA. PLANOAK
Borobilean eserita, filmari buruz zer iritzi
duten galdetuko diegu; partaide bakoitzak hitz
bakarrarekin erantzun beharko du, eta arbelean
idatzi.
Baliagarri gerta daiteke aurrez, arbelean,
adjektibo zerrenda bat idaztea, ikasleak zer
erantzun ez dakitela gelditzen badira ere.
Atera argazki bat erantzunez betetako arbelari.
Amaierako jolasean erabiliko dugu
(10).
Sukaldeko elkarrizketen planoak ( 3, 3A, 3B,
3C, 3D agerraldiak) mozketarik gabe filmatu
dira. Plano orokorrak dira. Horren arrazoia
da erakustea Enrike, Down sindromea
duen pertsona, gai dela memorizatzeko,
interpretatzeko eta elkar eragiteko aktore
profesional baten gisa.
Filmaren azken planoak (Enrike haurra besoetan
duela), zuen ustez, zer erakutsi nahi du?
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GIDOIA
PERTSONAIEN DESKRIBAPENA

3 ONDOREN

Jarduera hau egiteko borobilean eserita jarraituko dugu. Arbelean lau
zutabe bereiziko ditugu. Horietako batean, pertsonaien izenak idatziko
ditugu; beste batean, deskribatu egingo ditugu, eta, hirugarrenean,
gure ustez irudikatzen duten balio etikoa idatziko dugu. Laugarrenean,
pertsonaien aurreiritziak jasoko ditugu baldin eta halakorik dutela
uste badugu. Parte hartzea sustatzeko eta norbait zer esan ez dakiela
geldituz gero, seigarren ariketan bezala, balore eta aurreiritzien
zerrenda bat eduki dezakegu, ariketa honetan erabiltzeko.

Ez ahaztu jarduera
eta emaitzei
argazkiak ateratzea
amaierako jolaserako
(12).

Irudikatzen dituen baloreak*

Agertzen dituen aurreiritziak** Nolakoak dira?

ENRIKE
ANDONI
JULIA
MARTA
ARANTXA
ANDREA
ALVARO
TELMO
XABI
DANI
HARRERAGILEA
BABESLEA

*Baloreen zerrenda
Adiskidetasuna / Maitasuna / Partekatzea / Jabetzea
Sentiberatasuna / Hitz egitea / Duintasuna / Apaltasuna / Justizia
Errespetua / Erantzukizuna / Solidaritatea / Tolerantzia
Pazientzia / Gure pareko bailiran begiratzea pertsoneis
Aukerak ematea
**Aurreiritzien zerrenda
Axolagabekeria / Nazka / Intolerantzia / Hobeak garela pentsatzea
Okerragoak garela pentsatzea / Epaitzea / Aukerarik ez ematea
Tontoak direla esatea adibidez / jakin gabe hitz egitea
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GIDOIA
GIDOIA
Zeri buruz hitz egiten du filmak? (idatziz egin dezakezue, bakarka)
¿Nola kontatuko zeniokete istorioa filma ikusi ez duen norbaiti?

3 ONDOREN

Zein izan da zuentzat eszena gustukoena? Zergatik?
Honako esaldi hauei buruz hitz egin:

Enrikek Andoniri

Gurasoekin
bizi zara
hemen?

Andoni eta Juliak
Enrikeri galdetzen
diote

Itxaron
unetxo bat,
hari gabekoa
hartu behar
dut eta…

Harreragileak
taldeari

Noski, ‘berezia’ naiz! Estatuak
emandakotik bizi naiz; dena
ordaintze didate. Nire zereginak dira
bizilagunak zelatatzea eta haiei afaria
ematea giltzak ahazten dituztenean

Behar bada ikusi
nauzu baina
korrika alde
egin duzu

Enrikek Andoniri

Hizkuntza
garrantzitsua
da, baita
irudia ere;
erantzukizun
bat duzue,
eta topiko
guztiak ez
dira berdinak

Juliak Andoniri

Andonik bazkideei

Proposatu
nahi dizuet
kanpaina
berrian
desgaitasunak
dituzten
pertsonek
dituzten
gaitasunez hitz
egitea

…Down
sindromea duen
pertsona batek
janaria presta
dezakeenik?

Enrikek Andoniri

Imajina zenezakeen
ni bezalako pertsona
bat bakarrik bizi
zitekeenik?”

Enrikek Andoniri

Sufritzen dugu
besteen erritmora
joatera behartzen
gaituztelako

Hara,
hara! Nork
esango
zidan...

Danik Andoniri
Zuen ustez, zer
esan nahi du?

Andonik Enrikeri
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3 ONDOREN

Telmok
Andrea eta
Alvarori

Aitortutako desgaitasunen bat
duten pertsonen eskubideak
aldarrikatzeko kanpaina bat egin
nahi dut. Ikusgai bihur gaitezela

Enrikek
Andoni eta
Juliari

Geu gara
geure buruaren
ordezkari

Egiteko asko
dago oraindik

Bada garaia gure
ahotsa zuzenean
entzuteko,
bitartekaririk
eta itzulingururik
gabe

Arantxak
Andrea eta
Alvarori

Danik Andrea eta Alvarori

Erantzukizun bat daukagula
uste dut: desgaitasunen
bat duten pertsonei artehezkuntzarako ateak irekitzen
lagundu behar diegu

Andreak taldeari

Hau zuek egin
al duzue?

Andonik

Nik jakin dudan bezala gai zaretela,
Alvaro eta Andreak ere behar dute
hortaz jabetzeko aukera bat izatea.
Lan asko egin duzue; iritsi da zuen
sinesgarritasuna erakusteko garaia.
Eutsi goiari, Enrike

Andonik Enrikeri
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Andoni, gustatuko
litzaizuke
gezurrik gabeko
kanpainaren bat
egitea?

Denek
entzun
ziguten

Telmok Andrea eta Alvarori

UNITATE DIDAKTIKOAREN
GIDOIA

Elkarrizketa sustatzeko proposamenak

3 ONDOREN

Badakizue Giza Eskubideen Hitzarmen Unibertsal bat badela,
baina ba al zenekiten desgaitasunak dituzten pertsonentzako
eskubideen hitzarmen bat dagoela? Laburpena irakurriko
dugu, eta azpimarratuko dugu deigarria, interesgarria zein
harrigarria iruditzen zaiguna.

Hitzarmenarekin bat
egiten duten herrialdeek
konpromisoa hartzen
dute praktikan jartzeko
hainbat politika, lege eta
neurri administratibo
hitzarmenean aitortutako
eskubideak bermatzeko
eta diskriminazioa eragiten
duten lege, araudi, ohitura
eta praktikak indargabetzeko
(4. artikulua).

Jakinik desgaitasunen bat
duten pertsonen egoera
aldatzeko ezinbestekoa
dela pertzepzioak aldatzea,
hitzarmena berresten duten
herrialdeek aurre egin
behar die estereotipo eta
aurreiritziei, eta pertsona
horiek beren gaitasunez
jabetzea sustatu behar dute
(8. artikulua).

Herrialde horiek bermatu behar
dute desgaitasunen bat duten
pertsonek bizitzeko berezko
eskubidea izango dutela
gainerako pertsona guztiek bezala
(10. artikulua); ziurtatu behar
dute desgaitasunen bat duten
emakume eta neskatilen eskubide
berdintasuna eta lehentasuna
(6. artikulua) eta desgaitasunen
bat duten haurrak babestea
(7. artikulua).

Desgaitasunen bat duten
haurrek eskubide berberak
izango dituzte; ez dira
gurasoekiko bananduko
gurasoek nahi ez badute,
baldin eta autoritateek
ez badute erabakitzen
haurraren mesederako
dela, eta inolaz ere ez dira
gurasoekiko bananduko
haurraren edo gurasoen
desgaitasun bat dela medio
(23. artikulua).

Herrialdeek aitortu
behar dute pertsona
guztiak berdinak direla
legearen aurrean;
debekatu desgaitasunetan
oinarritutako diskriminazioa,
eta bermatu lege-babes
berbera (5. artikulua).

Herrialdeek bermatu behar
dute eskubide berdintasuna
jabetzak eduki eta oinordekotzan
jasotzeko garaian; finantzakontuak kontrolatu eta bankumailegu, -kreditu eta -hipotekak
eskuratzeko eskubide berbera
izan behar dute (12. artikulua).

Bermatu behar dute justizia
aldeko izango dutela
gainerako pertsona guztiek
bezala (13. artikulua), eta
ziurtatu desgaitasunen bat
duten pertsonek askatasun
eta segurtasun eskubidea
izan behar dutela, eta
ezin zaiela ukatu beren
askatasuna bidegabe edo
legez kanpo (14. artikulua).

Herrialdeek desgaitasunen bat
duten pertsonen integritate
fisiko zein mentala babestu
behar dute (17. artikulua);
bermatu behar dute pertsona
horiek ez dituztela jasango
tortura, tratu edo zigor
krudel, anker edo iraingarriak.
Interesdunaren baimenik
gabeko mediku- nahiz
zientzia-esperimentuak
debekatu behar dituzte
(15. artikulua).

Lege eta neurri administratiboek
bermatu behar dute pertsona
horiek esplotatuak ez
izateko edo indarkeria edo
gehiegikeriarik ez jasateko
eskubidea. Gehiegikerien kasuan,
herrialdeek bermatu behar dute
oneratze fisiko eta psikologikoa,
biktima lehengoratzea eta bere
onera bueltatzea eta baita
gehiegikeria aztertzea ere
(16. artikulua).
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3 ONDOREN

12

Desgaitasunen bat duten pertsonek ez dute jasan behar esku-hartze
arbitrario edo legez kanpokorik bizitza pribatuan, familian, etxean,
korrespondentzian edo komunikazioan. Haien informazio pertsonala
eta osasunari dagokiona isilpean babestu behar da (22. artikulua).

Irisgarritasuna bezalako
funtsezko gaiari
dagokionez (9. artikulua),
hitzarmenak eskatzen du
herrialdeek identifikatu eta
ezabatu behar dituztela
desgaitasunen bat duten
pertsonak beren ingurura,
garraioetara, instalakuntza
eta garraio publikoetara
eta informazioaren
eta komunikazioaren
teknologietara iristea
eragozten duten oztopo eta
trabak.

Desgaitasunen bat
duten pertsonak modu
independentean bizitzeko aukera
izan behar dute; komunitatean
sartzeko aukera, non eta
norekin bizi nahi duten aukeratu
eta etxean, erresidentzian
nahiz komunitatean laguntzazerbitzuak eskuratzeko
eskubidea izan behar dute
(19. artikulua). Mugikortasun
pertsonala eta independentzia
sustatu behar dira; erraztasunak
eman behar dira mugikortasun
pertsonal eskuragarrirako
eta horretan trebatzeko, eta
laguntzak eman behar dira
mugikortasun, tresna, laguntzateknologia eta laguntza
pertsonalerako (20. artikulua).

Herrialdeek bizi-maila eta
gizarte-babes egoki baterako
eta baita etxebizitza,
zerbitzu eta laguntza
publikoa ere eskuratzeko
eskubidea aitortzen
dute desgaitasunarekin
erlazionatutako beharretarako,
eta, txirotasun kasuetan,
laguntza eskaintzen dute
gastuak ordaintzeko
(28. artikulua).

Herrialdeek sustatu
behar dute informazioa
eskuragarria izatea;
publikoari, oro har,
bideratutako informazioa
formatu eta teknologia
egokietan eman behar da;
Braillea, zeinu-hizkuntza
eta beste komunikazio
mota batzuen erabilera
erraztu eta akuilatu behar
da komunikabideek eta
Interneteko hornitzaileek
informazioa formatu
eskuragarrietan eskain
dezaten (21. artikulua).

Behar beharrezkoa da
matrimonio, familia eta
harreman pertsonalekin
erlazionatutako
diskriminazioak ezabatzea.
Desgaitasunen bat duten
pertsonek gainerako
pertsonen eskubide berbera
izango dute harreman sexual
eta intimoak edukitzeko,
ugalketa esperimentatzeko,
ezkondu eta familia bat
osatzeko, zenbat haur
eta noiz edukiko dituzten
erabakitzeko, ugalketa
eta familia-plangintzari
dagozkion hezkuntza eta
bitartekoak eskuratzeko,
eta eskubide eta betebehar
berberak edukitzeko
tutoretza, ostatu-hartze,
fideikomiso-erregimen eta
haurrak adopzioan hartzeari
dagokionez (23. artikulua).

Estatuek bermatu behar dute
lehen eta bigarren hezkuntza,
lanbide heziketa, helduen
hezkuntza eta ikaskuntza
iraunkorrerako sarreran
berdintasuna. Hezkuntzak
material, hezkuntza-teknika eta
komunikaziorako modu egokiak
erabili behar ditu. Laguntza behar
duten ikasleek beharrezko babesa
jaso beharko dute, eta itsuak nahiz
gorrak diren ikasleek hezkuntza
komunikazio-modu egokienean
jaso behar dute, zeinu-hezkuntza
eta Braillea menderatzen duten
irakasleekin. Desgaitasunen bat
duten pertsonen hezkuntzak
sustatu behar du pertsona horien
partaidetza gizartean, haien
duintasuna eta balio pertsonala
eta haien gaitasunaren garapena
nortasunari, talentuari eta
sormenari dagokionez
(24. artikulua).

UNITATE DIDAKTIKOAREN
GIDOIA
Hausnarketa
Zuen ustez, zergatik dago hitzarmen berezi bat desgaitasunen bat
duten pertsonentzat?
Gertuan ba al duzue edo ezagutzen al duzue aitortutako
desgaitasunik duen pertsonarik?

3 ONDOREN

Desgaitasunen bat duten
pertsonek independentzia
eta gaitasun gorena eskura
dezaten, herrialdeek osasun,
enplegu eta hezkuntza
arlokorako prestaketa eta
birgaitze zerbitzu zabalak
eskaini behar dituzte
(26. artikulua).

Herrialdeek sustatu behar dute
kultur bizitzan, jolasaldian,
aisialdian eta kiroletan parte
hartu dezaketela; telebistako
programak, filmak, antzerkieta kultura-materiala formatu
eskuragarrietan eskaini behar
zaie; antzokiak, museoak,
zinemak eta liburutegiak
irisgarriak izan behar dira, eta
bermatu desgaitasunen bat
duten pertsonek gaitasun
sortzailea garatzeko eta
erabiltzeko aukera izango
dutela, ez soilik beren
onurarako baita gizartearen
aberastasunerako ere.
Herrialdeek bermatu behar
dute kirol-jarduera orokor eta
espezifikoetan parte hartuko
dutela (30.artikulua).

Zuen ustez, zergatik da desgai edo ezgai?
Desgai izateak esan nahi du ez duela balio? Desgaitasunen bat
izatea gai ez dela adierazten du?

Desgaitasunen bat duten
pertsonek eskubide berbera
dute lan egin eta ogibideren
bat izateko. Herrialdeek
debekatu egin behar dituzte
enpleguarekin erlazionatutako
diskriminazioak, norbere
konturako enplegua,
enpresarako gaitasuna eta
norberaren negozioaren
hasiera sustatu; desgaitasunen
bat duten pertsonei lana eman
behar zaie sektore publikoan;
sektore pribatuan ere enplegua
sustatu behar da, eta lantokian
erosotasun arrazoizkoa
emango zaiela bermatu
(27. artikulua).

Hitzarmena aplikatu eta
zainduko dela ziurtatzeko,
herrialdeek tokiko koordinaziozentro bat izendatu behar dute
gobernuan, eta nazio mailako
mekanismo bat sortu helburu
horretarako (33.artikulua).

Herrialdeek bermatu behar
dute bizitza pribatu eta
publikoan partaidetzaberdintasuna, baita botoeskubidea, hauteskundeetako
hautagai izatea eta postu
publikoak izatea ere
(29. artikulua).

Herrialdeek laguntza
eskaini behar dute garapen
bidean dauden herrialdeek
hitzarmena praktikan jartzeko
ahaleginak gara ditzaten
(32. artikulua).

Aditu Independenteez
osatutako Desgaitasunen bat
duten Pertsonen Eskubideei
buruzko Batzorde batek,
aldizka, Estatu Partaideen
txostenak jasoko ditu;
horietan azalduko da
zein neurri hartu dituzten
hitzarmenari dagozkion
betebeharrak betetzeko
(34-39.artikuluak).

Desgaitasunen bat duten pertsonek eskubidea dute osasun maila
gorena eskuratzeko, desgaitasunarengatik diskriminatuak izan
gabe. Beste pertsona batzuei eskaintzen zaien osasun zerbitzu
mota, kalitate eta maila berbera dohainik jaso behar dute, baita
beren desgaitasunarengatik behar dituzten osasun-zerbitzuak ere,
eta ez dira diskriminatu behar osasun-asegurua jasotzeko garaian
(25. artikulua).

Hautazko Protokolo batek aukera eskaintzen die pertsona edo pertsona-taldeei eskariak aurkezteko
Batzordeari, azken horiek eskura dituzten barne-baliabide guztia agortzen dituztenean.
Hitzarmenaren testua honako helbide honetan aurkituko duzue: http://www.un.org/esa/socdev/enable
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UNITATE DIDAKTIKOAREN
GIDOIA

Desgaitasuna eta aurreiritziak
Pertsonaiei buruz 7. kapituluan esan dutena berrikusiko dugu.

3 ONDOREN

Zer da desgaitasuna?
Desgaitasunen bat duten pertsonak desberdinak dira?
Zuen ustez, desgaitasunen bat duten pertsonek gaitasunak dituzte?
Zein? Desgaitasunen bat duen pertsonak zerbait egiteko garaian
gaitasun gehiago eduki dezake desgaitasunik ez duen pertsona batek
baino?
Enrikek desgaitasunen bat du? Zein? Zergatik? Eta Andonik? Eta
Andreak? Eta Alvarok?
Enrikek Andoniri: “Imajina zenezakeen ni bezalako pertsona bat bakarrik
bizi zitekeenik? Desgaitasunen bat duen pertsona bizi daiteke bakarrik?

Adiskidetasuna
Pertsonaiei buruz 7. kapituluan esan dutena berrikusiko dugu.
Zer esango zenukete Enrike eta Andoniren artean sortzen den
harremanaz?
Zer ekarpen egiten dio batak besteari?
Ezagutzen al duzue gertutik kasuren bat?

Lan-bizitzan benetan sartzea
Desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideen hitzarmenean irakurri dugu
hezkuntzarako eta lan duin bat eskuratzeko eskubidea dutela.
Gure ikastetxean ba al da desgaitasun aitorturik duen ikaslerik*?
Nolakoa da bizikidetza pertsona horrekin?
Ba al dugu enpresatako lan-bizitzan sartzeaz edo gizarteratzeaz mintzo
den legerik?
Ezagutzen al duzue aitortutako desgaitasunak dituzten pertsonekin lan
egiten duen enpresarik (kafetegiak, dendak, liburutegiak, museoak…)?
Zuen ustez, zer ekarpen egin dezake desgaitasunen bat duen pertsona
batek lantalde batean? Eta zer ekarpen egin diezaioke desgaitasunen bat
duen pertsonari “desgaitasunik gabeko” lantalde bateko partaide izateak?

*Ikasgelan desgaitasunen bat duen pertsonarik baldin bada, hari galdetuko
diogu bere ikuspuntua: nola sentitzen den, ikastetxeak babesik ematen ote dion
berak bizitzan egin nahi duena egin ahal izateko, lagunik ba ote duen, eskolatik
kanpo ere haiekin egoten ote den…
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UNITATE DIDAKTIKOAREN
GIDOIA

3 ONDOREN

JOLASA ETA EGIAZTAGIRIA
Saio hasieran, taldeari eskatuko zaio interesgarri gertatu zaizkion filmeko esaldi,
hitz eta planoak idazteko.
Denon artean taldeko argazkiarekin amaierako collage bat egingo dugu, markoa
jarri, eta horixe izango da “Hemen Gizarteratzea Posible da” egiaztagiria.
Proposamen didaktiko honekin amaitzeko, partaide bakoitzak filmean
interesgarri gertatu zaion esaldi, hitz, izen edo plano bat pentsatuko du. Honako
hau izan daiteke galdera: zer izan da saioan (edo saioetan) landu dugunetik
deigarriena? Elementu horiekin eta gurekin hitz egitera etorritako filmeko
pertsonarekin egindako taldeko argazkiarekin collage bat egingo dugu; markoa
jarri, eta horixe izango da “Hemen Gizarteratzea Posible da” egiaztagiria.

HEM
GIZART EN
ERATZ
EA
POSIB
LE DA

IRADOKIZUNAK
Jatorrizko gidoia irakurri,
interesgarrien gertatu
zaizkizuen esaldiak azpimarratu
eta zergatia azaldu.

JARDUERAN BALORAZIOA
Filma
UDarekin egindako lana

Bidaliko diguzue zuen
collagea Ikertzera?
Pozik gordeko dugu
ikertze@ikertze.net
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