
EGKREN IBILBIDEA 

HEZKIDETZAN

HEZKUNTZA 

FORMALEAN ETA 

AISIALDIAREN EREMUAN



Zer dakite gazteek hezkidetzari 

buruz?



2018. BERDINHEZI: 

Hezkidetzarako lehen urratsak

Txostena egiteko galdetegi

bat eta bi eztabaida-talde

garatu ziren 2018ko urtean

zehar. Alde batetik, hiru atal

nagusitan bereizitako eta 56

galderez osatutako

galdetegia diseinatu zen.

Azken hau egiteko 18-30 urte

bitarteko irakasleak bilatu

ziren hezkuntza formalean

izan duten esperientzia

gertutik kontatzeko.



GALDERA: ba al dakizu zer den hezkidetza?



“Gizarte heteropatriarkalean ematen den hezkuntza sexista

deseraikitzea eta pertsona guztientzako aukera berdintasuna

eskaintzea helburu duen hezkuntza praktika”.

“Trebetasunak lantzen dituzten hezkuntza programak, genero-

bereizketarik gabe, neska-mutilek gizartean aukera berdinak izan

ditzaten”.

“Nesken eta mutilen arteko berdintasuna oinarritzat harturik gazteak

heztea, gizartean ezarriturik dauden gizonezko eta emakumezkoen

rolak albo batera utziz”.

HONA HEMEN, JASOTAKO HAINBAT 

DEFINIZIO:



HEZKUNTZA 

ETAPAK

IKASTETXEKO 

LANGILEAK MATERIALAK

ESPAZIOAK

BERDINHEZI TXOSTENEAN AZTERTU 

NAHI IZAN GENITUEN ESPAZIOAK



ESKAERAK ETA PROPOSAMENAK

⮚ Formazioa: formazio gehiago sortzea, hezkidetzari buruzko ezagutza 

teorikoak sortzeko, eztabaidak sustatzeko eta edukiak sakontzeko.

⮚ Hezkidetza ezagutaraztea: ‘Hezkidetza’ hitza gizarteratzea eta beronen 

esanahia zein den zehaztea; baita definizio eta lanketa bat egitea ere.

⮚ Komunitateko lanketak egitea: berdintasunean heztearekiko dagoen 

ardura gizartera helaraztea. Hezkuntza formalak hezkuntza prozesuan 

eragiten duten beste agente batzuekin harremanean aritzeko.

⮚ Hezkidetzak gizarte-politiketan garrantzia izatea: Hezkidetza bermatzeko 

markoa eskain dezaketen legeak badauden arren, genero-ikuspegia 

hezkuntzan nola txertatzen den aztertzea eta esku-hartzea gizarte-

politiketako ildo nagusia izatea.

⮚ Kanpo espazioen eta material didaktikoaren azterketa eta 

birmoldaketa: ikastetxeek euren kanpo espazioen diseinua egitea 

eta berdintasunerako ekar ditzakeen oztopoak neurtzea.

⮚ Espazio anitzetako parte-hartzea: hezkidetzari buruzko hitzaldi eta 

hausnarketa espazioetan parte hartzea,egiten dena zalantzan jartzeko eta 

beste pertsonekin ideia eta gatazkak partekatzeko.





2020. HAZIAK ASTIALDIRA: Hezkidetzak 

astialdian hartzen duen tokiaz 

hausnartzen

Txostena egiteko, aurreko egitura jarraituz

galdetegi bat eta bost eztabaida-talde

garatu ziren 2018ko urtean zehar.

Lanketa hau EGK barruan edo elkarlanean

aritzen diren Astialdi taldeekin egin da:

Euskarabentura, Itaka Eskolapios,

Gipuzkoako Gaztetxoak, Geu elkartea,

Arabako

Eskaut Laikoak eta Goian elkartea.



⮚ Planifikazioa abiapuntu gisa.

⮚ Feminismoari buruzko saio edo tailerrak..

⮚ Egun espezifikoen lanketa. 

⮚ Taldearen ezaugarriei/beharrei lotutako lanketa. 

⮚ Lehentasunak zehaztu. 

⮚ Erreferenteak sortu. 

⮚ Ahalduntze tailerrak aurrera eramatea.

⮚ Egiten diren ekitaldietan arreta jartzea. 
⮚ Gai guztiak aniztasunetik lantzearen ikuspegia presente izatea. 

EGINDAKO LANKETAK



“HAZKIAK ASTIALDIRA” TXOSTENAREN EMAITZAK AURKEZTEKO MAHAI-

INGURUA



UDALEKU HEZKIDETZAILEAK



⮚ Taldeak ba al du protokolo edo planik?

⮚ Taldeak ba al du hezkidetzaz arduratuko den norbait?

⮚ Taldeak erabiltzen duen materiala hezkidetzailea da?

⮚ Taldeak espazioaren erabilera partekatua egiten al 

du?Bultzatzen al du ematea? Nola?

⮚ Taldeak ba al du hezkidetza ebaluatzeko modurik?



ESKERRIK ASKO


