xehetasunez:

fikziotik errealitatera
Gure ZINESKOLA programako EIGHTH GRADE film luzeari dagokion
lan didaktikoaren 4. atala da
Behar bezala ulertzeko, aldez aurretik 2. atala lantzea beharrezkoa
da: FILMEAN ZEHAR. Jarduera horiek ikaslearen eta irakaslearen
unitate didaktikoetan daude
•

Atal hau lantzeko behar den denbora: 2-3 lan-saio.

1. NORBAIT ZUREKIN ATSEGINA DENEAN, ITZULI
BEHARKO ZENIOKE
7. AGERRALDIA
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KAYLA: Aizu! Gutun bat idatzi nizun eskerrak
emanez zure urtebetetze-festara gonbidatzeagatik, eta ez zenidan ezer erantzun. Ezta Instagram
bidezko mezurik ere. Eta badakizu zer? Beti, beti
izan zara gaiztoa nirekin, eta ni beti atsegina eta
gaiztoa izatea ez dago ondo. Eta norbait zurekin atsegina denean, itzuli beharko zenioke eta
gaiztoa zara nirekin, eta badakit pertsona ona
naizela, beti naizelako atsegina zurekin eta zu
… Gainera, oparitu nizun karta-jokoa “Arrantza”ren bertsio dibertigarriagoa da, eta jakingo zenuke jokatuko bazenu eta beti guai izaten saiatzen ez bazina. Ez dakit … e, e, joko ergela da,
baina badakizu … tontoa da euria ari duenean
jolastea dibertigarria den modu batetik. Eta jakingo zenuke hain guai ez bazina denbora guztian,
ah … (alde egiten du).

Kayla ilaran dago, zortzigarren ikasturte akademikoa amaitzeko zeremonia noiz hasiko zain.
Atsegin duen mutila pasatzean, begiratzera gelditu gabe, adoretu eta Kennedyrengana doa zuzenean.
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•

ROY GALÁN kanariar idazleak “ser amable es gratis y salva vidas” izeneko testua argitaratu zuen.
Jarraian, testu osoa txertatzen da. Irakurtzera animatzen zaituztegu, eta, aldi berean, aurretik transkribatutako eszenarekin lotzera.
Pertsona guztiok beldur gara gaitzetsiko ote gaituzten.
Ez atsegitearen beldur.
Atsegitea, eta bat-batean, aldez aurretik abisatu gabe, utz gaitzatela.
Gizaki guztiok behar dugu gu zaintzea.
Bestearen ziurtasuna sentitzea.
Zorua ez dela besterik gabe desagertuko.
Pertsonek pertsonak behar ditugu.
Gertatzen dena da ezin dugula geure burua traizionatu gu onar gaitzaten.
Onartezina da nor garen ezkutatzea besteek gu atsegiteko.
Ez dugu atsegin eman behar, alde egingo duten beldurrez.
Ez ditugu egin behar egin nahi ez ditugun gauzak, gera daitezen bakarrik.
Ez dugu ikusezin bihurtu behar, besteek nahi dutena marraztu dezaten gainean.
Beti prest.
Beti egokitzen.
Beti hor.
Pertsonok geure burua balioestea behar dugu.
Ezertarako balio ez dugunean ere bai.
Ondo ez gatozenean eta eragozpenak sortzen ditugunean.
Pertsonok aintzatestea behar dugu.
Baita ezetz esaten dugunean ere, zergatik ez.
Eta ez bakarrik guztiari baietz esaten diogunean.
Beraz, hurrengoan norbaitekin topo egitean.
Pentsatu hitz guzti hauetan.
Pentsa ezazu bere oinazean, bere bakardadean, izan zen pertsonatxoan.
Pentsa ezazu gerta dakizkiokeen gauza guztietan.
Arrastatzen duen guztian.
Hurrengoan norbaitekin gurutzatzen zarenean.
Sinestezina delako munduan zehar gurutzatzera ohitu izana.
Bizirik egoteaz harritu gabe.
Harrigarria da harridura ahaztu izana.
Gauza txikiek ez liluratzea.
Euria egitea, neskato batek korrika egitea, hiriaren zurrumurrua, zapore gozoa.
Tristea da eguneko gauza guztiak segurutzat hartzea.
Eta bakarrik gauza txarrak nabarmentzea.
Kexa eta umore txarra.
Desatseginak izatea beste pertsona horiekin.
Adeitasuna aukeratu dezakegunean.
Pertsona guztiok dugu ez ahokatzeko beldurra.
Mespretxua sentitzearen beldurra.
Beraz, mesedez, izan atsegina.
Doan da.
Eta askotan.
Bizitzak salbatzen ditu.
–
–
–

Zer deritzozue idazlearen hausnarketari buruz?
Azaltzen duenarekin ados zaudete?
Zer zati atsegin duzuen gehien?
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•

FIKZIOTIK ERREALITATERA: Kaylak bere kamerari azken aldiz helduz ixten du filma, baina oraingoan
bere buruari bakarrik hitz egiteko eta bere autokontzeptuaren ikuspegi osasuntsu batetik mezu bat uzteko. Kaylaren urratsak jarraituz, hemendik animatzen zaitugu eskuliburuaren zati hau BAKARKA aprobetxa dezazun, etorkizuneko zure NI-ari hitz batzuk eskaintzeko. Denbora-tarte bat har dezakezu zuretzat,
eta, are gehiago, zeure buruarekin esertzen zaren une batean egin dezakezu; ez nahitaez ikasgelan.
Horrela, zure etorkizuneko NI-ari MEZUA utziozu:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

2. ZU ZARA SEKULAKOA!
8. AGERRALDIA

Kayla Gaberen etxera joan da afaltzera, honek
elkarrekin egoteko gonbita egin baitzion. Afaltzen duten bitartean, bien arteko hurrengo solasaldia gertatzen da elkar ezagutzen duten bitartean. Gabek marrazki bizidunen telesail bateko
ahotsak imitatzen ditu:
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GABE: Telesail hori sekulakoa da.
KAYLA: Bai, sekulakoa.
GABE: Zu zara sekulakoa!
KAYLA: (Irribarrez.) Eskerrik asko.
GABE: Ez horregatik.

TALDE HANDIAN:
–
–
–
–

Nola uste duzue sentitzen dela Kayla Gaberen aintzatespen hori jasotzean?
Uste duzue bere pertsonarekiko hitz positiboak entzutera ohituta dagoela?
Pertsona bezala, besteek egiten diguten aintzatespenak laguntzen al digu?
Uste duzue Gabe eta Kayla ondo moldatzen direla eta bat egiten dutela? Zer gauza dituzte komunean?

•

TALDE HANDIAN eta taldekide bakoitzak orri baten goiko aldean bere izena idatziko du. Horren ondoren, izena jarrita duen folio bakoitza gure ezkerraldean daukagun kideari emango zaio, eta horrela
pixkanaka, orria guztiak banatuta geratu arte, inork bere orria izan gabe. Kide bakoitzak bere eskuetara iristen zaizkion gainerakoen orrietan idatzi beharko ditu gainerakoen ezaugarri positiboak. Orriak
eskuz esku pasatzen joan beharko dira, azkenean jatorrizko lekura (izena jarri zion pertsonari) itzuli
arte. Pertsona bakoitzak bere izena daukan orria itzuli ondoren, taldeko gainerakoek beteta: BANAKA
irakurriko du idatzitako guztia.

•

Amaitzeko, hurrengo galderen inguruan TALDE HANDIAN hausnartu daiteke: nola sentitu zarete idatzitakoa irakurtzean? Gainerakoek estimatzen dutenarekin identifikatuta sentitzen zarete? Ba al zenekiten
autokontzeptuaren zati bat lotuta doala gure ingurunearekin dugun harremanarekin?
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3. ZEIN POLITA ZAREN! AI, LAGUNAK GARA ...
9. AGERRALDIA
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OLIVIA: Tira... Ba al duzu galderarik egiteko?
KAYLA: Ez, ez, ez … bueno... zera.
OLIVIA: Ez didazu zertan galdetu beharrik.
Jainkoarren! Zein polita zaren! Ai, lagunak
gara... Arraroa da lagunak izatea?
KAYLA: Ez, ez, beno bai … pixka bat.
OLIVIA: (Barrez.) Bale.

Kayla bere etorkizuneko institutuko instalazioetan
dagoen bisita gidatura joango da. Han, Oliviari
(institutuko ikaslea) bere laguntzailea izatea egokitzen zaio. Jarraian, bien arteko elkarrizketaren
laburpen hau transkribatuko dugu:

•

Honen ondoren, Kaylak bideo batean haztea eta aldatzeari buruz hausnartzen du, eta askoz positiboago agertzen da Oliviarekin batera institutuko instalazioetan egindako egunaren ondoren. TALDE
HANDIAN:
– Zer suposatzen du Kaylarentzat bere etorkizuneko institutuaren instalazioak ezagutzeak? Nola uste
duzue sentitzen dela bera institutuko etorkizuneko giro horretan?
– Zer garrantzi du Kaylarentzat nagusiagoa den eta esperientzia handiagoa duen norbaitek harekin
harreman ona izateak?
– Nola sentitzen da Kayla Oliviaren aintzatespen hori jasotzean?
– Zergatik bizi duzu gauza arraro bat bezala?

•

Aurreko agerraldia autokontzeptuaren terminoarekin lotuta, badakigu autokontzeptua eraikitzeko
funtsezko bideetako bat gure ingurunetik jasotzen ditugun balorazioak edo iritziak direla, baita horien
beharrezko kudeaketa ere. Autokontzeptu positiboa lortzeko, errazagoa da, halaber, gugandik jasotzen dugun informazioa errespetutik egitea. BAKARKA, pentsa ezazu zuretzat oso garrantzitsua den
zure inguruko norbaitengan, edo bere izateko moduaren zerbait zehatza gustatzea, baina ez diozula
inoiz esan. Zure arreba izan daiteke, zure aita, zure amona, zure ingeles eskolakidea, zure lagunik
onena, irakasle bat... Nor edo nortzuk izango lirateke zuretzat? Zer esango zenieke?

•

Jarraian pentsatutako pertsonei zuzendutako gutun
bat idatzi, haiei buruz zerbait positiboa esanez, Oliviak Kaylarekin egiten duen bezala. Animatzen bazara, erakuts iezaiozu gutun hori, edo bestela zuzenean
esan.

•

Orain bakarka, Kaylak Oliviarekin bizi eta gozatzen
duenaren antzeko egoerak oroimenetik berreskuratzera animatzen zaituztegu. Deskriba ezazue, garatu
ezazue, eta, behin hori eginda, erantzun iezaiozue
galdera honi: nola sentitu zineten gero?
Agerraldi hau berriro materialarekin lotu, gai batekin baino gehiagorekin erlazionatua izan daiteke.
ANIMO!
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