
 
 

 

 

TAILERREAN LANDUTAKOA 

Gaiarekiko beharrak edota erronkak identifikatu eta, ondoren, identifikatutakoaren aurrean, lanketa edota 
neurri zehatzak proposatu: 
 
1. azpitaldea 
Erronkak Lanketak/neurriak 

• Mutilek zaintzarekiko ardura izatea. 

• Mutilek gai honekiko inplikazioa izatea. 

• Mutilek komunikatzeko moduak aldatzea (hitz egitean, 
gorputza mugitzean,...) 

• Boterea orekatzea (harreman berdinzaleak izateko) 

• Lanbide guztien parte-hartzea (haur-hezkuntza, erizaina, 
zuzendaritza, lantegi,...) 

• HH-n egiten diren gauza batzuk mantendu beharko 
lirateke etapaz-etapa: korroa egunero, entzutea, ardurak 
banatzea,... 

• Entzuketa aktiboa eta elkarrizketa bultzatzea (hau 
inbertsioa baita) 

 
2. azpitaldea 
Erronkak Lanketak/neurriak 

• Hizkuntza atribuzioak eta estereotipoak apurtzea. 

• Mutilek hezkidetzaren inguruan hitz egiterakoan lortzea 
ez oldartzea, erasotuak sentitzen baitira. 

• Estereotipoak apurtzeko rol-playingak egitea. 

• Emakumeak (zientzian) ikusaraztea. 

• Estereotipo motak ikertu eta hausnartu. 

• Bideoak ikusi eta ereduak eman. 

• Enpatia landu. 

• Gurasoak inplikatzea (tailerrak eginez). 

• Mutilek jarrera ona daukatenean esatea. 



 
 

 

3. azpitaldea 
Erronkak Lanketak/neurriak 

• Neomatxismo basatiari aurre egitea. 

• Autoritatea era onean zabaldu. 

• Mutilak erasotuta ez sentitzea. 

• Lankideen artean aitzakiak bilatzen dituzte gaia 
lantzeko (ez doa beraiekin, onartzen diegu,...) eta 
honekin bukatu behar dugu. 

• Diskurtsoa gainditzea eta egunerokoan eragitea. 

• Kontzientziazioa formazioaren bidez lantzea. 

• Horrelako jarreren aurrean tolerantzia 0! Askotan 
generoarekin ez ezik, izaerarekin doala uste dugu. 

• Identifikatuta sentitzen bada zerbaitengatik dela 
esatea. 

 
4. azpitaldea 
Erronkak Lanketak/neurriak 

• Maskulinitate toxikoak dakartzan galeretaz 
kontziente egitea. 

• Mutilentzako eredu parekide ez toxikoak eskaintzen 
duten material hezkidetzaileak sortzea. 

• Sare sozialen gaineko lanketa zehatza egitea. 

• Mutilak parekidetasunean inplikatzea. 

• Hezitzaileen hausnarketa abiatzea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
5. azpitaldea 
Erronkak Lanketak/neurriak 

• Hiztegi desegokiaren erabilera murriztea  (es la 
polla, ez un coñazo,...) 

• Patioan espazioa benetan denona izatea. 

• Ipuin sexistak ekiditea. 

• Komunak mistoak izatea genero aldetik baztertuta 
ez sentitzeko. 

• Tratuak haurrak garenetik parekatu. 

• Goi kargukoko perfil gehienak ez izatea mutilak. 

• Kritikotasuna lantzea, aztertu, identifikatu eta beste 
aukerak eman. 

• Guztion artean diseinatu, guztion beharrak kontuan 
izan. 

• Sexistak ez diren materialak erabili, besteak 
baztertuz. 

• Eskoletan zelan nahi dute komunak izatea? Honek 
lanketa sakona behar baitu. 

 
 


