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GIZARTEAREN ESPARRUA

5.6. BERDINDU ESKOLAK: JARDUTEKO PROTOKOLOA

5.6.1. HELBURU ESPEZIFIKOAK (PRESTAKUNTZA,
          KONTSULTORETZA)

• Ikastetxeetako irakasleei aholkularitza eta prestakuntza emateko zerbitzua, homo-
fobia, lesbofobia eta transfobia kasuei aurre egiteko; sexu-, familia- eta genero-
aniztasuna tutoretza-plan batean txertatzeko; eta lehen eta bigarren hekuntzako 
ikastetxe guztiak sentsibilizatzeko.

• Esku-hartzeen jarraipen kualitatibo eta kuantitatiboa egitea.

• Materialari buruzko aholkuak ematea eta materiala bera eskaintzea, ikasgeletan 
lantzeko.

• Aholkularitza-zerbitzua eskaintzea irakasleei eta ikastetxeei.

• Kontsultatutako kasuen jarraipena egitea.

• Jarduteko proposamenak.

• Berritzegunea eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Saila inplikatzea jarduerak planifikatzen, gauzatzen eta ebaluatzen.

• Sexu/genero-aniztasuna duten adingabeak dituzten familiei informazioa, arreta eta 
aholkularitza ematea, betiere ikastetxeak eskatzen badu.

5.6.2. ESKU-HARTZEAREN HARTZAILEAK

Zerbitzua honako hauetara zuzenduta dago:

• Lehen Hezkuntzako ikastetxeetara eta Bigarren Hezkuntzako Institutuetara

- LGBTI diskriminazioa, bullying-a eta abar izan dituzten zentroetara.

- Sexu-, familia- eta genero-aniztasunaren eta familia-aniztasunaren ikuspegia 
txertatzeko interesa duten zentroetara.

• Orientatzaileengana, aholkulariengana, ikastetxeko zuzendaritzara eta irakas-
  leengana, oro har.

5.6.3. ZERBITZUAK

Berritzegunearekin eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Sailarekin koordinatuta, Berdindu Eskolak zerbitzuak honako hau eskaintzen du:
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• Ibiltaria, ikastetxe bakoitzera mugituko gara eskaeraren edo kasuaren arabera.

• kastetxeko zuzendariei, orientazio-departamentuei eta/edo aholkulariei zuzen-
duta. Baita inplikazio edo interes berezia duten tutoreei ere.

• Eskaera edo problematika zehatza jasotzea (Interesa edo arazo bat kudeatzea), 
baita dokumentazioa eta identifikazioa ere.

• Berdinduri eta Jaurlaritzak eskaintzen dituen baliabide guztiei buruzko informazioa.

• Bullying homofobo, lesbofobo eta transfobo kasuak identifikatzeko eta horietan 
jarduteko orientabideak.

• Kasu jakin eta maila bakoitzerako eskuragarri eta erabilgarri dauden materialen 
sorta bati buruzko informazioa.  Material horiek hautatu eta bidaltzea.

• Oinarrizko prestakuntzari buruzko informazioa 

Sexu-, familia- eta genero-aniztasunari buruzko oinarrizko prestakuntza

• Ikastetxe bereko langileak sexu-, familia- eta genero-aniztasunaren arloan sen-
tsibilizatzeko eta prestakuntza emateko pentsatuta dago, honako kasu hauetan:

- Diskriminazio-kasu bat izatea eta irakasleek modu koordinatuan aurre egin 
nahi izatea unitate didaktikoen edo materialen bitartez.

- Sexu-, familia- eta genero-aniztasuna tutoretza-planean txertatu nahi izatea.

• Gehienez ere 30-35 irakasle egongo dira taldeetan, ikastetxe berekoak guztiak ere.

• Berdinduri eta Jaurlaritzak eskaintzen dituen baliabide guztiei buruzko informazioa.

• Erabiliko diren material guztiak ematen dira.

5.6.4. LANGILEAK

Berdindu Eskolak zerbitzuaren arduraduna: EAEko hainbat ikastetxetako irakasleekin 
behar besteko esperientzia eta prestakuntza duen pertsona.

• Zerbitzua ibiltaria izango da eta EAE osoan jardungo da, egunero, ikastetxearen 
premien arabera, astelehenetik ostiralera bitarte, eskola-ordutan. 

Zerbitzuari laguntzeko langileak: Erakundearen berezko baliabideekin –giza baliabideak 
eta baliabide materialak– indartzen da zerbitzua.


