
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 

Ikastaroa- Hezkuntza arloa 

 

INFORMAZIO OROKORRA:  

 

DATAK:  

 

Azaroaren 23, 28 y 30  

Abenduaren 12 y 14  

 

 IKASGELA/ TOKIA :  

 

Lakua IIko 5. gela 

 

IRAUPENA: 20 ordu 

 

 

 

 ORDUTEGIA:  

 

 9.30-13.30  
 

HIZKUNTZA: Gaztelania 

 

MATRIKULA EPEA: Azaroaren 3rarte 

 

 

 ONIRITZI EPEA:   

 

Azaroaren 10a 

IKASLE  KOPURUA: 20 

 

 

 LEHENTASUNA:   

 

Hezkuntza Saileko langileak 

HAUTATZE IRIZPIDEAK:  

  

 

 Berdintasunaren inguruko 

prestakuntzarik jaso ez duten 

langileak.  

 

 Sailetako berdintasunerako 

talde teknikoetako kideak  

 
 

 

 MATERIALA :  

 

 Zabalduko da  
 

 

IRAKASLEA:   

 

 
 Jaione Fraile Elorza  

Yoana Azpitarte Náve  

 

 

 

 

 AZPIEGITURA:   

 

Ordenagailua, kainoia, arbela, 

papelografoa eta internetera 

sarbidea  

 
 

 

 

 

 

 



 

ZER LORTU NAHI DA: 
 

HELBURU 

OROKORRAK 

 

 

 Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren inguruko 

oinarrizko ezagutzak barneratu 

 Eguneroko lanari genero berdintasun ikuspegia txertatu 

 

HELBURU ZEHATZAK 

 

 Gizartean emakume eta gizonen arteko egoera 

diferentzialaz hausnartu. 

 Hezkuntza eremun ematen diren ezberdintasunak 

ezagutu.  

 Diskriminazioa tinko mantentzeko mekanismoak aztertu 

 Berdintasun politika eta araudi markoaren inguruko 

ezagutzak barneratu: betebeharrak, ekintza aukerak 

(hezkuntza arloakoak bereziki) 

 Berdintasunezko administrazio baten ezinbesteko 

elementuak ezagutu 

 Emakume eta gizonen berdintasuna helburutzat duen 

administrazio publikoaren neurriak eta jarraibideak 

ezagutu. 

 

 

METODOLOGIA  

 

Norbanako eta taldeko analisia eta sentsibilizazioa sustatzeko, 

hurrengo elementuez osatutako metodología erabiliko da: 

 Ideien eta edukien aurkezpena  

 Talde dinamikak 

  jolasak 

 berrietan, material didaktikoetan, eta sare sozialetan 

agertzen diren edukien analisia,  

 ariketak,  

 eztabaidak,  

 

PROGRAMA  

 

 

1. Modulua: Gizarte Markoa: emakume eta gizonen arteko 

desberdintasunen diagnosia: 12 ordu 

 

 Gizartean dagoen emakume eta gizonen arteko 

egoera diferentziala aztertu: lan merkatua, hezkuntza 

arloa, parte-hartzea politikan eta gizartean etab. 

 

 Hezkuntza eremuan ematen diren ezberdintasunak 

aztertu. 

 

 Desberdintasunaren gizarte eraikuntza: sozializazio 

mekanismoak 

2. Modulua: Araudi markoa eta berdintasun politikak EAEn:  

 

 Berdintasunaren esparru juridiko eta Instituzionala.  

 Esku-hartze publikoko estrategiak genero 

berdintasunerako: ekintza positiboa, mainstreaming 

 Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-

indarkeriaren prebentzioa lantzeko Plana 

 

3. Modulua: Enplegu publikoan berdintasunaren alde egiteko 

jarraibideak eta neurriak:  

 



 Estatistika eta azterlanen egokitzapena 

 Hizkuntzaren erabilera ez sexista 

 Kontratazio publiko eta diru-laguntzetan berdintasun 

klausulak eta 

 irizpideak. 

 Genero inpaktuaren aurretiko azterketa 

 Genero aurrekontuak 

 

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA  

 
  

Ebaluazioaren helburua: Ikastaroaren 

helburu orokor eta zehatzak bete edo 

lortu direla bermatzea.  

 

Ebaluazioak jaso beharko du:  

Azken saioan ariketa praktikoak egingo 

dira, aurreko saioetan landutako edukiak 

oinarri izanda. Ikasleak ariketa horiek 

entregatu beharko ditu azken Saioa 

bukatzean. Gainditzeko beharrezkoa 

izango da ariketa guztietan gutxienez 6 

bat izatea.  

 
IKASTAROAREN BALORAZIOA  

 

 Ikasleen gogobetetze inkesta 

 Irakaslearen balorazio inkesta 

ZIURTAGIRIA: APROBETXAMENDUA  

 

Bete beharreko baldintzak: 

 

 %80ko bertaratzea 

  Aprobetxamendu proba 

gainditzea 

 


