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SARRERA 
Bizkaiko Psikologoen Elkargo Ofizialaren Berdintasun eta Hezkuntza batzordean eta Psikologo gisa LGTBI deritzon kolektiboaren kideen 
egoeraren berri eman behar dugulakoan gaude, betiere, osasun mentala, berdintasuna, sexu eta generoko aniztasuna eta gizalegea 
oinarri duen ikusmoldearekin. 
Konpromisoa hartzeko eta gaia jorratzeko asmoari erantzuteko, hitzaldi zikloa antolatu dugu, hurrengo helburuekin:  

- Jarduera arlo guztietan (hezkuntza, osasuna, kontsulta, etab...) arreta hobetzeko balio dezaketen jarduera profesionalaren alderdi 
praktikoak aztertzea.  

- Laguntza Psikologikoa emateko zerbitzuen esperientziei buruzko gogoeta piztu ikastetxeetan LGTBI ikasleentzat. 
- Oraingo errealitatearen ezagutza mahaigaineratzea eta LGTBI kolektiboko kideen beharrizanen zein gaur egun eskura ditugun 

baliabideen berri ematea. 
 

Data Lekua Hitzaldiaren Izenburua Hizlaria Ordua Izen emateak 

Asteazkena 
2018/04/25 

Ondare Aretoa 

Maria Diaz de 
Haro, 11. 

Bilbo. 

Osasun mentala Berdintasunaren eta 
Sexu nahiz Generoko aniztasunaren 
arabera.  

Kontzeptuen bidezko hurbilketak eta 
berdintasunerako zein 
aniztasunerako gakoak. Kasu 
praktikoen analisia. 

Inmaculada Mujika 

Soziologo eta Psikologoa, 
Giza Sexualtasunean 
Masterduna. ALDARTEren 
zuzendaria “Gay, Lesbiana 
eta Trans pertsonei Arreta 
emateko Gunea”. LGTBI 
pertsonentzako eta haien 
ingurukoentzako laguntza 
psikologikoaren ardura 
eduki du 12 urtez, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren 
hitzarmenaren bidez. 
ALDARTEk Eusko 
Jaurlaritzaren BERDINDU! 
zerbitzua kudeatzen du 
Bizkaian eta Araban. Horrez 
gain, tratu berdintasunaren 
aldeko eta bereizkeriaren 
aurkako ERA BEREAN 
Arabako sarearen antena 
da. 

 

18
:0

0 
 - 

  2
0:

00
 

Hurrengo estekan: 

http://www.copbiz
kaia.org/servicios/f
ormacion_desc.php
?id_forma=579 

Osteguna 
2018/05/10 

Eskola eta LGTBI ikasleen ahuleziak. 
  
Kasu praktikoa jorratzea: trans* 
adingabekoak eta jarduteko 
eskolako protokoloa. 

Hurrengo estekan: 

http://www.copbiz
kaia.org/servicios/f
ormacion_desc.php
?id_forma=580 

Osteguna 
2018/05/31 

Zergatik LGTBI pertsonek jotzen dute 
gaur egun Laguntza Psikologikoaren 
kontsultara? 

LGTBI kolektiboaren errealitateari 
buruzko aldaketa sozialen 
ondoriozko erronkak osasun 
mentaleko esku-hartzearen alorrean. 

Hurrengo estekan: 

http://www.copbiz
kaia.org/servicios/f
ormacion_desc.php
?id_forma=581 

 

» Oharrak 
 Jende kopurua mugatuta dago. 
 Izen emateak jaso ahala esleituko dira. 
 Etorriko zaren baieztatzea ezinbestekoa da. 
 Parte-hartzaileek bertan egon izanari buruzko ziurtagiria jasoko dute. 

HEMEN GAUDE 

LGTBI  KOLEKTIBOKO KIDEAK BERDINTASUNAREN, 
ESKUBIDEEN ETA OSASUN MENTALAREN IKUSPEGITIK 
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