EDUKALBOAN
ELKARTASUNAREN ALDEKO IRAKASLE SAREA. 2018. URTEA. 20. zk.

www.edukalboan.alboan.org

Pausuz
pausu,
hezkidetzarako
bidean

Herrien arteko elkartasunaren alde lan
egiten duen Fundazioa da ALBOAN.
Jesulagundiak sortu eta bultzatzen du.

EDITORIALA

Hezkidetza?...
poliki, poliki
ALBOAN
BILBO......................................................
Aita Lojendio, 2 - 2.
48008 - Bilbo
Telefonoa: 944 151 135
Faxa: 944 161 938
alboan@alboan.org
IRUÑEA....................................................
Barañain etorbidea, 2
31011 Iruñea
Telefonoa: 948 231 302
Faxa: 948 264 308
alboanna@alboan.org
DONOSTIA .............................................
Andía, 3
20004 - Donostia
Telefonoa: 943 275 173
Faxa: 943 320 267
alboan@alboan.org
GASTEIZ...................................................
Estenaga Apezpikua, 1
01002 - Gasteiz
Telefonoa: 945 202 676
Faxa: 945 202 676
alboan@alboan.org
www.facebook.com/alboan

@ALBOANongd

Zuzendaria
María del Mar Magallón
Publikazio koordinatzailea
Patricia Hernández
Argazkiak
ALBOAN artxiboa
Diseinu eta maketazioa
Lorena Martinez Carbajal
Lege-gordailua: SS-290-2010
Birziklatutako paperean inprimatutako
aldizkaria, %100 klororik gabea.

Badago euskarazko adierazpen bat oso gustuko dudana entzun nuen lehen alditik:
poliki-poliki. Hizkuntzak ikastean, konturatzen zara hitz batzuek, haien sonoritateari
esker, beste batzuek baino hobeki adierazten dutela beren esanahia: saudade,
maitea, gracias… Nire ustez, poliki-poliki adierazpenak oso ondo adierazten du
bere esanahia: astiro, arretaz, pixkanaka…
Bada, ALBOAN elkarteko kideok uste dugu hezkidetzaren aldeko lana horrelaxe
egin behar dela, poliki-poliki. Pertsonen eta erakundeen kulturei eragiten
dieten aldaketek denbora eskatzen dute, prozesuan pertseberantziaz jardutea,
prestakuntza jasotzea eta ematea, eta taldeak osatzen dituzten pertsonen zati
handi batek aldaketa horiek barneratzea. Gainera, ekitaterako heziketak beste
hainbat erronka ere badakartza, prozesu pedagogikoei beste modu batean aurre
egiteko aukera emango diguten heziketa-metodologia berrien ikuspegitik. Bide
horiek poliki-poliki egin behar dira, astiro-astiro, goxo-goxo… baina etenik gabe.
Askotan, goxotasuna ez da aldaketa-prozesuen ezaugarrietako bat izaten. Jakin
badakigu gure erakundeetan (bai eta gure gizartean ere) genero-ekitatearekin
lotutako gaiak lantzearekin batera lantzen ditugula gure nortasunak, emakume- eta
gizon-izaerak, naturalki barneratu ditugun rolak, genero batekin eta bestearekin
lotzen ditugun balioak, norberaren eta gainerakoen igurikimenak… Hezkidetzaprozesuetan ere agertuko dira elementu horiek guztiak, eta ezin izango zaie beti
goxotasunez aurre egin. Alabaina, gure proposamena da erresistentzia horiek ere
lantzea, pazientziaz eta erabakitasunez.
Bada elementu bat gakoa dena aldaketa-prozesu bat hasi ahal izateko. Bidean
orientagarri izango den eta aurrerapenak ikusteko aukera emango duen ibilbide bat
izateko beharrari buruz ari naiz. ALBOAN elkarteak sortutako metodologiak xede
hori du, hain zuzen ere. Autodiagnostikorako gure tresnak ikastetxeei lagundu nahi
die beren errealitateari erreparatzen, genero-ekitatea osoki gauzatzea bultzatzen
edo eragozten duten dinamikak identifikatzen eta, tokian-tokian, hobekuntza-plan
bat zehazten.
Plan horrek jarriko gaitu abian. Gauza ez da zerk ez duen funtzionatzen eta gure
muga instituzionalak edo pertsonalak zein diren jakitea soilik; hurrengo helburua
zein den finkatu behar dugu guztion artean, eta lortu nahi dugun ikastetxe
eraldatzailea lortzeko proiektuan aurrera egiteko eta hobetzeko hurrengo urrats
posiblea zein izan daitekeen aztertu behar dugu. Kanpoko inork ezin digu esan zer
den hoberena gure erakundearentzat; taldeek beraiek zehaztu behar dute beren
plana, bakarra eta besterenezina izango dena.
Azken xehetasun bat azpimarratu nahi dut. Aldaketa prozesua iraunkorra izango
dela bermatzeko modu hoberena da taldeek autodiagnostiko-prozesu osoan
parte hartzen dutela ziurtatzea. Horrek prozedurak moteltzen eta zailtzen ditu
batzuetan, baina parte-hartzea sustatzen emandako denborak eragin nabaria
izango du prozesuan, parte hartu duten pertsonek hobeki bereganatuko dutelako.
Horrela, urratsez urrats, poliki-poliki, ikastetxeak, hezkuntza-komunitatearekin
batera, berdintasunerantz garamatzan bideari ekingo dio.
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BERRIAK
Motxila bat familietan hezkidetza lantzeko
ALBOAN elkarteak hainbat urte daramatza ikastetxeetan hezkidetza sustatzen. Ongi dakigu
hezkuntzan berdintasuna sustatzeak pertsonen garapen osoa lortzen laguntzen duela, eta
ezin dela ikastetxera soilik mugatu. Horregatik, zenbait hezkuntza-baliabide prestatu ditugu
familiek, etxean, nesken eta mutilen arteko berdintasuna sustatzeko tresnak izan ditzaten.
Bi motxila prestatu ditugu, bat Haur Hezkuntzarako eta beste bat Lehen Hezkuntzarako.
Motxiletan jolasak eta ipuinak daude, genero-berdintasunari, indarkeria ezari, aniztasunari
eta ekologiari buruzko mezu positiboak helarazten dituztenak eta genero-estereotipoak
hausten dituzten balioak sustatzen dituztenak.
Haur Hezkuntzako ikasleen familientzako motxilak honako hauek ditu barruan:
Pupu eta Lore Zilipurdika, La Sirenita, Iguales eta Dale la vuelta. Lehen Hezkuntzakoak,
berriz, honako hauek ditu: Ederra eta Piztia, Las Brujas de Farrabus, Niara, la Cimarrona
eta Story Cubes.
Motxilak genero-autodiagnostikorako prozesuan parte hartu duten ikastetxeetan banatuko dira, neska-mutilek etxera eraman ditzaten,
eta senideekin gozatu ditzaten. Ondoren, ikastetxera itzuli beharko dituzte, beste familia batzuek erabiltzeko.
Jolasteko eta gozatzeko prest?

2. edizioa: Herritartasun Kritikorako Eskola
Herritartasun Kritikorako Eskola ALBOAN elkarteak, Deustuko Unibertsitateko
Etika Aplikatuko Zentroak eta Jesusen Lagundiak lankidetzan sortutako ekimena
da. 22 eta 35 urte bitarte dituzten eta beren herritar-konpromisoa sakondu nahi
duten pertsonei prestakuntza emateko sortu zuten, hain zuzen ere.
Ekimenaren xedea da herritarrak konprometituak, arduratsuak eta partehartzaileak izatea sustatzea, eta, horretarako, prestakuntza eta ekintza batzen
dituen apustu integrala eta diziplina anitzekoa du oinarri. Guk proposatzen dugun
prestakuntza-ibilbideak hiru dimentsio hartzen ditu kontuan: gizarte-justiziaren
dimentsioa, komunitate-dimentsioa eta hazkunde pertsonalaren eta barnekotasuna
lantzearen dimentsioa.
Informazio gehiago nahi izanez gero, jo hona: http://bit.ly/EscuelaCiudadania2
Edo idatzi hona: formacion@alboan.org Edo deitu hona: 944 151 135
Plazak mugatuak dira!

Hezkidetza-planak abian;
ikastetxeek betaurreko moreak jarri dituzte
Gero eta ikastetxe gehiago ari dira hartzen ALBOAN elkartearekin batera hezkidetzarantz jotzeko erabakia. 17-18 ikasturtean, Euskal
Autonomia Erkidegoko hainbat ikastetxetan lagundu dugu hezkidetza-planak abiarazten: Jesuitak Indautxu (Bilbo), San Jose Jesuitak
(Durango), Bastida Ikastola (Bastida), Somorrostro prestakuntza-zentroa (Muskiz), Aldatze (Eibar) eta Egibide (Vitoria-Gasteiz).
Gainera, beste zenbait ikastetxe autodiagnostiko-prozesuak egiten hasi dira, ALBOAN elkarteak proposatutako tresna erabiliz. Honako
hauek dira, besteak beste: Berrio-Otxoa (Bilbo), Santa Maria (Portugalete), Santa Maria (Vitoria-Gasteiz), Amor Misericordioso (Bilbo)
eta San Andres (Eibar).
Ikastetxe horiekin batera egindako ibilbidean, “betaurreko
moreak” jartzeko gonbita egin diegu irakasleei, eskolak
ematean neurri handiagoan har dezaten kontuan generoikuspegia. Halaber, ikasgelan, Haur Hezkuntzatik hasi eta
Batxilergora arte, jarduerak eta proposamen didaktikoak
egiteko tresnak ere eman dizkiegu.
ALBOAN elkartetik eskerrak eman nahi dizkizuegu
ekitatean oinarritutako mundu berri bat eraikitzeko eta, bide
horretatik, ikasleen artean genero-ikuspegia sustatzeko
egiten duzuen lanagatik eta ahaleginagatik.
ALBOANeko albiste hauei nahiz beste batzuei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero,
sartu gure web-orrian (www.edukalboan.alboan.org ), eta eman izena gure albiste-aldizkarian.
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Berdintasuna ikasgeletan hasten da
Hainbat ikerketak adierazi dute gizarteak, jolasen bidez, genero-rol jakin batzuk hartzera eta barneratzera bultzatzen
dituela neskak eta mutilak; rol horiek kultura-testuinguruaren arabera finkatzen dira, eta jolas-jarduerak eta
jokatzeko moduak baldintzatzen dituzte sexu biologikoan oinarrituta. Rolen banaketa hori jaio baino lehenagotik
egiten da, logelako apaingarriak, arropa, lehenengo jostailuak eta abar aukeratzean. Dena desberdina izango da
haurtxoaren sexuaren arabera, eta, horrela, estereotipo eta genero-rol kulturalak behin eta berriz errepikatzen dira.
Science aldizkariak argitaratutako ikerketa batek dioenez,
neskek, 6 urte dituztenean, mutilak bezain argiak ez direla
pentsatu ohi dute. Estereotipoetan oinarritutako sinismen faltsu
horiek eragina dute helduaroan ere; emakumeek ez dute beren
burua karrera eta postu jakin batzuetara iristeko gai ikusten.
Haur Hezkuntzako eskoletan lan egin behar dugu rol eta
estereotipo horiek errepikatu ez daitezen, bizitzako lehen
urteetan barneratzen baitira, gerora sakondu egiten direlarik.
Gainera, Haur Hezkuntza da familia-ingurunetik kanpoko
lehenengo gune gizarteratzailea. Hezkidetza sustatzeko
hainbat estrategia erabil ditzakegu haur-eskoletan, hezkidetza
berdintasunaren aldeko hezkuntza bidezkoago gisa ulertuta.
Egungo hezkuntza-sisteman, haur-eskola da pertsonen
prestakuntza osoaren lehenengo zutabea, eta jarrera, balio eta
jakintza batzuk helarazi behar dizkie neska-mutilei. Hau da,
helburua da guztiei, modu berean, prestakuntza osoa ematea.
Komunikabideetatik, telebistatik eta iragarkietatik ikasleei
iristen zaizkien mezu sexistei aurre egiteko modu egokia
da hezkidetza. Beste modu batean esanda, mezu sexistek
eragindako aurkakotasunak orekatu ditzaketen ikaskuntzaesperientzia berriak eskaintzen ditu, aurkakotasun horiek
eragin kaltegarriak baitituzte bai neska-mutilengan, bai
gizon-emakumeengan. “Neskek ez dute horrela hitz egin
behar”, “mutilek ez dute negarrik egiten” eta antzeko esaldiak
esaten ditugunean, haien pertsona-jarrerak mugatzen ari

gara, neska edo mutila izate hutsagatik portaera jakin batzuk
hartzera bultzatuz.
Bestalde, neska-mutilek adibide errealetatik ikasten dute; hori
horrela, ezinbestekoa da ikastetxean emakumeek eta gizonek
era askotako eginkizunak betetzea. Dena den, gaur egun ere
zaila izaten da hori, emakumezkoak baitira hezkuntzan lan
egiten duten pertsona gehienak, batez ere etapa honetan.
Irakasleek hainbat gogoeta egin beharko lituzkete hezkidetzari
eta haren ondorioei buruz, eta horietako bat bereziki
garrantzitsua da: ikasleak tratatzeko moduari buruz ari gara,
gehienetan igurikimen desberdinak edukitzen eta adierazten
baitira sexu biologikoaren arabera.
Horregatik guztiagatik, funtsezkoa da hezkidetza oinarri duen
eskola bat sortzea, desberdintasunak eta diskriminazioa
desagerrarazteko, eta ikasle guztiek libreki garatu ahal izateko
beren izaera, benetako berdintasun-giroan, eta generoestereotipoek ezarritako baldintzetatik eta mugetatik at.
Hori lortzeko, hezkuntza-komunitate osoarengana, hots,
ikasleengana, irakasleengana eta familiengana, iritsiko diren
ekintza espezifikoak egin behar dira ikastetxeko esparru
guztietan, besteak beste: hizkuntza barneratzailea erabili, eta
curriculuma, harreman pertsonalak, ipuinak, estereotipoak,
autonomia, jolas-guneak, aurreiritziak, abestiak, ikasgelako
materialak, ardurak eta abar berraztertu. Berdintasunean
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hezteko helburua
kide guztiek.

barneratu

behar

dute

komunitateko

Jakina denez, neska-mutilek jolasten ematen dituzte ordu
gehienak, hori baita inguruko mundua ulertzeko, ezagutzeko eta
barneratzeko duten modua. Horregatik, hasiera batean haien
sexuarekin lotuta dauden jolasez eta jostailuez bestelakoak
erabiltzera bultzatu behar ditugu. Lanbideetara jolasterakoan
adibidez, lanbideak generoaren arabera ez ditugula banatzen
zaindu behar dugu, esate baterako: gizonezko medikua eta
emakumezko erizaina, edo gizonezko abokatua eta emakumezko
idazkaria.
Erabil dezakegun beste estrategia bat da gaur egun emakumerolekin lotuta jarraitzen duten trebetasunak edo lanak sartzea
programazioan (hala nola etxeko lanak). Izan ere, egungo
hezkuntzan, mutilen hezkuntza-programan sartzen ziren

ikasgaiak jo dira garrantzitsutzat, eta, aldiz, baztertu egin dira,
garrantzi gutxikotzat jota, neskek ikasi behar izaten zituzten
gaiak, hala nola zaintzarekin lotutakoak.
Ikerlanek diotenez, arreta gehiago ematen zaie mutilei, galdera
gehiago egin eta azalpen gehiago ematen baitzaizkie, eta errieta
gehiago ere egiten zaie. Mutil batek eta neska batek jarrera
oldarkorrak badituzte, berriz, neurri handiagoan gaitzesten
dituzte neskaren jarrerak. Eskulanekin lotutakoa da beste
adibide bat: neskei txukuntasun handiagoa eskatzen zaie,
eskulanak “nesken gauzak” direla jota.
ALBOAN elkarteak uste du hezkuntza dela mundua
eraldatzeko dugun tresnarik baliotsuena; hori horrela,
hezkuntza-etapa guztietan, Haur Hezkuntzatik bertatik hasita,
benetako hezkidetza lantzea hezkuntza eraldatzailea lortzeko
gakoa dela iruditzen zaigu.
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Hezkidetzarako
proposamen pedagogikoak

10 – 12 urte

kontuan izanda hautu desberdinak
egiten dituztela.

Marrazki bizidunak ikusten

Jarduera egindakoan, partekatu egingo
dute. Internet eskura izanez gero,
aipatu diren marrazki bizidunen/
telesailen… Eszena batzuk ikus daitezke.

Iturria: Hezkidetzan hezi, berdintasunean hazi. Haur eta lehen
hezkuntza. http://www.educacion.alboan.org/eu/activities/3516
Behar den material: txantiloia, boligrafoak eta internet hautagarri.
Iraupena: 50 minutu.
Garapena:
Hasteko, ikasleei galdetuko diegu zer marrazki bizidun dituzten gustukoen, eta gehien aipatu diren hirurak arbelean idatziko ditugu. Jarraian,
gustukoen dituzten telesailei buruz galdetuko diegu, eta gehien errepikatu
diren hirurak arbelean idatziko ditugu. Azkenik, youtuberrei buruz ere
gauza bera galdetuko diegu eta hiru ospetsuenak idatziko ditugu.
Ondoren, ikasleak 4-5 laguneko taldetan banatuko dira, edo ikasgelan
bildu ohi diren bezala. Talde bakoitzari osatu beharreko fitxa bat banatuko
diogu. Lehen taldeak aipatutako marrazki bizidunetako bat aukeratuko
du, bigarrenak telesail bat, eta hirugarrenak youtuber bat. Dagoen
talde-kopuruaren arabera, sekuentzia hori errepikatu egingo da, betiere

Telesailaren/
marrazki
bizidunen/
youtuberraren
izena

Telesailaren/
Pertsonaien izenak
marrazki
garrantziaren
bizidunen/
arabera ordenatuta
youtuberraren gaia

14 - 16 urte

Eztabaidatu egingo da, gai hauek
landuz, besteak beste:

- Zergatik gustatzen zaizkizue marrazki
bizidun horiek?
- Zenbatetan da protagonista femeninoa?
Eta maskulinoa?
- Guztira zenbat pertsonaia maskulino eta
zenbat femenino daude? Zergatik uste duzu
dela hori?
- Pertsonaia bakoitzari zer ezaugarri jarri
dizkiote sexuaren arabera?
- Uste duzue ezaugarri horiek bizitza
errealekoak bezalakoak direla?
Adierazi x
batekin pertsonaia
maskulinoak

Adierazi x
batekin pertsonaia
femeninoak

Pertsonaien
ezaugarri
garrantzitsuenak

• Kalkulatu orain zenbat denbora ematen duten gizonek eta
emakumeek etxeko lanak egiten.
• Adierazi lortutako datuen ehunekoak grafiko batean. Ondoren,
erantzun galderei, gainerako ikasleekin bateratze-lana egiteko.

Kontuak ateratzen

Bigarren zatia:

Iturria: Hezkidetzan hezi, berdintasunean hazi.DBH eta batxilergoa.
http://www.educacion.alboan.org/eu/activities/3523
Behar den materiala: Inkesta, Arkatzak, orriak eta kalkulagailua.
Iraupena: 50 minutu.

Grafikoak eginda daudenean, lortutako emaitzei buruz hitz egingo
da talde handian:

• Nork ematen dute denbora gehiago etxeko lanak egiten?
• Zer lanetan dago alde handiagoa?
• Bakoitzak etxeko lanetan emandako orduak batzen
baditugu, eta horiei asteko lan-orduak batu eta

Garapena:

Lehen zatia:
Inkestak bete ondoren taldeak egingo ditugu ikasgelan (edo irakasleari
egokia iruditzen zaion taldekide-kopurua), inkesten emaitzei buruzko
bateratze-lana egiteko. Hauxe adieraziko diegu:
• Kalkulatu emakumeek astero jarduera bakoitza egiten ematen
dituzten orduen batezbesteko aritmetikoa, eta egin gauza bera
gizonen datuekin.

• lo-orduak kentzen badizkiegu, zenbat denbora libre
dute gizonek eta zenbat emakumeek?
• Zer egin dezakegu eta zer egin behar
dugu banaketa bidezkoa izan dadin?
• Ez al ditugu denok eskubide berberak?
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PROPOSAMEN PEDAGOGIKOAK
Egin inkesta hau zuen inguruneko lau pertsona helduei.
Sexua: Gizona___ Emakumea___
Astean zenbat ordu ematen dituzu lan hauek egiten?_____________________

3 ordu baino
gutxiago

3 ordutik 6ra
bitartean

!
6 ordu baino
gehiago

Kozinatzen

Heziketa-material gehiago
aurkitu dezakezu

http://www.educacion.
alboan.org/eu
web-orrian edo gure
egoitzaren batekin
harremanetan jarrita.
(2. or. IKUSI)

Arropa lisatzen
Arropa garbitzen
Arropa tolesten, gordetzen…
Josten
Zaborra ateratzen
Haurrak zaintzen
Adineko pertsonak zaintzen
Harrikoa egiten edo ontzigarbigailua jartzen eta kentzen
Ohea egiten
Kozinatzen
Sukaldea garbitzen
Bainugela garbitzen
Maskota(k) garbitzen edo
zaintzen
Hautsa kentzen
Xurgagailuaz garbitzen
Erosketak egiten
Astean 20 ordu
edo gutxiago

Astean 30 ordu
edo gutxiago

Astean 30 ordu
baino gehiago

Etxetik kanpo ordaindutako
lana izanez gero

Amaitzeko bideo hau ikus
dezakegu: Hobe berandu –
Emakumeek gizonek baino
sei ordu gehiago ematen dute
etxeko lanak egiten”.
Bideoan, gizonek eta
emakumeek etxeko lanak
egiten zenbat denbora ematen
duten aztertzen da. Honekin
klasean eztabaidatu dezakegu.
http://bit.ly/TareasHogar

16 - 18 urte
Sailkatzeko proposamen bat egiten dugu:

Alderantzikatzea
Iturria: Hezkidetzan hezi, berdintasunean hazi.DBH eta batxilergoa.
http://www.educacion.alboan.org/eu/activities/3527

Gorputzarekin edo itxura fisikoarekin lotutako komentarioak,
emozioekin, lanarekin lotutakoa, bikote-harremanekin
lotutakoak, astialdia eta aisialdiarekin lotutakoak…

Behar den materiala: Mutilen kontuak bideoa: http://bit.ly/2tBmTyn,
Arbela.

Talde bakoitzari kartoi mehe bat emango diogu. Alde batetik jaso
dituzten esaldiak edo komentarioak idatziko dituzte. Bestetik, gai
hauei buruz eztabaidatzea proposatuko diegu, eta ondorioak
zatar-paperean idaztea eta partekatzea:

Iraupena: 50 minutu.

Mutilentzat zentzugabea iruditzen bazaie...

Garapena: Ikasleei azalduko diegu alderantzikatze-araua erabiltzen
duen bideo bat ikusiko dugula, non hiru gizon eszena bat irudikatzen
dute. Azalduko ditugu gizartean gaur egun oraindik ere aurkitzen
ditugun desparekotasunak sexu-generoaren sistemaren
kategorizazioak eraginda.

- zergatik ez neskentzat?

“Mutilen kontuak” bideoa ikusiko dugu eta ikasleei eskatuko diegu
bideoak sortu dien sentimendu bat idazteko. Gero, ikasgelan bost
talde egingo ditugu eta berriro ikusiko dugu bideoa. Talde bakoitzak
gai jakin batzuei buruz deigarrien gertatu zaizkien komentarioak
idatziko ditu.

- Gizon edo emakume diren
aldetik, presio hori sentitzen
dute eguneroko bizitzan?
- Adibiderik jartzea badaukate?
- Bidezkoa al da hori?
- Zer egin dezakegu hori aldatzeko?
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Material guztiak
ALBOAN-en
Baliabide Zentroan
aurkitu daitezke:
centroderecursos.alboan.org/eu
edo gure egoitzaren batekin
harremanetan jarrita. (2. or. IKUSI)

ELKARRIZKETA

Hezkidetzarako
baliabideak
“Garapenerako
Hezkuntako gure
jardunetik abituta
Erronkak Ehunduz:
sistematizaturiko
lau esperientzia eta
erronka berri”
Bilbao: Círculo
Solidario Euskadi;
Una. Gestión y
Comunicación;
INCYDE, 2012

“Gure esku dago bidezkoagoa eta
berdintasunezkoagoa izango den gizarte
baten alde lan egitea”
Ainara Madariaga, Berrio-Otxoa ikastetxeko (Bilbo) berdintasun-arduraduna
Ainara Madariaga Historia eta Literatura irakaslea da DBHn eta Batxilergoan, eta ikastetxeko
Hezkidetza Proiektua zuzentzen du, Bizikidetza Taldearekin batera. Talde hori ikastetxe osoan
bizikidetza- eta berdintasun-proiektuak zuzentzen dituzten lau pertsonaz osatuta dago.
Zergatik erabaki zenuten hezkidetzari buruzko autodiagnostikoa egitea?

“Kamishibai bidez, barrez ikastea.
Kamishibai tresna pedagogiko gisa erabiltzeko
gida didaktikoa”
Cruz Manuel Noguera González
Bilbao: ALBOAN, 2014

Duela bi urte, ikastetxeak hezkidetzaren aldeko apustu garbia egin zuen, eta gai horren
arduradunaren postua sortu zuen, etapa guztietan modu sakonagoan lantzeko. Diru-laguntza
bat eskatu genion Eusko Jaurlaritzari, eta laguntza ekonomikoa ematen digu ikastetxerako,
bai eta prestakuntza ere berdintasun-arduradunarentzat, hark gero irakasle eta ikasle guztiei
prestakuntza eman eta proiektu eta ideia berriak helarazi ahal izateko. Eskakizunetako bat
da hezkidetza autodiagnostikoa egitea, eta, horretarako, oso baliagarriak zaizkigu ALBOAN
elkarteko Maria Lezaunen aholkuak, autodiagnostiko-prozesuan eta hezkidetza-planaren
lanketan laguntzen baitigu. Ikastetxeko kideok uste dugu gai hori hobetzeko lehenengo
urratsa autoebaluazio bat egitea dela, zer lortu dugun, zer hobetu dezakegun eta zer aldatu
behar dugun jakiteko.
Nolakoa izan da esperientzia?
Esperientzia positiboa izan da, eta aurrerapauso nabarmenak egin ditugu bi urte hauetan.
Arazoak identifikatzen eta horiek hobetzeko moduari buruz eztabaidatzen ikasi dugu.
Zehazki, honako puntu hauek aztertzen ari gara une honetan: nola egiten ditugun tutoretzalanak, zer eduki sartzen ditugun tutoretza-orduetan, erabiltzen ditugun komunikabideen
bitartez zer ikastetxe-irudi ematen dugun eta zer irudi eman nahi dugun, genero-gaietara
bideratutako aurrekonturik ba ote dugun eta nolakoak diren ikastetxearen egitura eta
antolaketa. Etorkizunean, berriz, beste zenbait alderdi aztertu beharko ditugu: irakasgaien
edukiak, ikastetxeak bere hartu-emanetan hizkuntza barneratzailea erabiltzen ote duten,
etab. Bizikidetza eta Berdintasun Taldeak eta Txoko Moreak (Bigarren Hezkuntzako eta
Batxilergoko ikasle boluntarioek osatutako taldea, genero-berdintasunaren alde lan egiten
duena) hartuko dute lan horren guztiaren gaineko ardura. Halaber, ikastetxean heziketa
afektibo-sexuala nola lantzen dugun aztertzen ari gara.
Zailtasunik aurkitu al duzue?

“Jolasen laborategia”
Emaisia Elkartea. Bilbao: Urtxintxa Eskola, 2008
“Rainbow: Derechos contra
la Intolerancia, Creando
un Mundo sin Prejuicios:
Juego de herramientas
pedagógicas”
Bruselas: Unión
Europea, 2013

Zailtasun handiena autodiagnostikoa egiteko eta plana diseinatzeko denbora falta izan da, gure
irakaskuntza-jardueraz besteko lan-karga gehigarria izan baita. Dena den, proiektuarekin
aurrera jarraitzeko motibazio sendoa dugu, gure xedea baita ikastetxe honetan garbi edukitzea
emakumeok eta gizonok eskubide berak ditugula.
Zein izan da esperientzia honek ekarritako alderdirik aberasgarriena?
Hezkidetza-plana lantzeaz eta ikastetxeko egoera aztertzeaz arduratzen den taldean
sortutako eztabaida, zer egiten dugun ongi aztertu dugulako, eta beste puntu batzuk ikusgai
jarri eta horiei buruzko kontzientzia hartu dugulako, hobekuntza-plan bat lortzeko bidean.
Baina, zalantzarik gabe, aberasgarriena da ikustea Berrio-Otxoa ikastetxeko ikasleek gero eta
hobeki ulertzen dutela nolakoa den gure gizartea, eta ohartzen ari direla gure esku dagoela
bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa izango den gizarte baten alde lan egitea.
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EKINTZARA ERAMATEKO PREST

Nola egin dezaket hezkidetza autodiagnostiko
bat nire ikastetxean?
Zure ikastetxean antolatzeko moduko ekintza-proposamen zehatz, praktiko
eta egingarri bat luzatzen dizugu; zure esku dago partekatzeko, erantzun bat
emateko, abiarazteko…
Ekin lanari eta aktibatu zure zentroa!
Hemen aurkezten dizugun proposamena ikastetxeetan hezkidetza
autodiagnostikoak egiteko erabiltzen ari garen tresna bera da.
Prozesua hasi baino lehen, ezinbestekoa da ikastetxeko zuzendaritza-taldearen
babesa eta laguntza izango ditugula jakitea.

Adibidea:
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe batean abiaraziko dugu autodiagnostiko-prozesua.

Zer egin behar dugu abian jartzeko? (Ekintzaren antolaketa)
Adibidea:

1. urratsa:

Talde eragilean talde hauetako bakoitzeko ordezkariren bat
egongo da: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloa, Lehen
Hezkuntzako bigarren zikloa, zuzendaritza eta irakasle ez diren langileen taldea.

Ekintza planifikatu
Hasteko, talde eragile bat eratu behar da. Taldea osatuko duten
pertsonek feminismoarekin eta hezkidetzarekin lotutako gaiei
buruzko interes eta konpromiso garbia izan behar dute.
Ez dago zehaztuta taldeak zenbat parte-hartzaile izatea komeni
den, baina badaude kontuan hartu beharreko zenbait alderdi:
ordutegiak bateragarriak direla ziurtatzea, hezkuntza-etapa
guztiak ordezkatuta egotea, zuzendaritza-taldearen babesa
izatea, emakumeen eta gizonen parte-hartzea ziurtatzea, eta,
ahal bada, irakasleak ez diren langileak ere sartzea.

Ikastetxean hezkuntza-etapa gehiago badaude, ez da beharrezkoa izango ziklo
bakoitzeko ordezkari bat izatea, oso talde handia aterako litzatekeelako, eta
horrek biltzeko zailtasunak ekarriko lituzkeelako; nahikoa izango litzateke
hezkuntza-etapa bakoitzeko pertsona bat egotea.

Adibidea:
Behin kategoriak eta elementuak irakurri eta haiei buruzko
gogoeta egin ostean, zer elementu landuko ditugun
eztabaidatuko eta adostuko dugu. Kasu honetan, honako
elementu hauek aztertzea erabaki dugu:
1.- Irakaskuntza-ikaskuntza eredua, erakunde-politikak eta
ekintza-planak:

2. urratsa:

Ikastetxearen irudia: ikastetxearen webgunean ematen dugun
irudia aztertzea (hizkuntza, ilustrazioak, estereotipoak, etab.),
bai eta aurkezpen-materialetan, memorietan, aldizkarietan
eta abarretan ematen duguna ere.

Antolatu

2.- Ikastetxearen egitura eta antolaketa:
Zer aztertuko dugun erabaki behar dugu. Ikastetxe batean hainbat alderdi
daude, eta ezin dira denak aztertu. Horregatik, hau da gure proposamena:
- Errealistak izatea, eta ez saiatzea gure ahalmenez harago
doazen ardurak gure gain hartzen.
- Presarik gabe lan egitea, baina etenik gabe.
- Kontuan hartzea prozesua bera ikaskuntza bat dela.

Parte hartzeko esparruak eta erabakiguneak: parte hartzeko
zer esparru ditugu (ikasleak, irakasleak, familiak), nork parte
hartzen dute, nork zuzentzen dituzte, nork erabakitzen dute
eta abar.
3.- Jarduera akademikoak eta curriculumarekin lotutakoak:

Zer puntu aztertuko ditugun erabakitzeko, ALBOAN elkarteak taula
bat sortu du, zenbait elementuz osatutako lau kategoria dituena:
1.- Irakaskuntza-ikaskuntza eredua, erakunde-politikak eta ekintza-planak.
2.- Ikastetxearen egitura eta antolaketa.
3.- Jarduera akademikoak eta curriculumarekin lotutakoak.
4.- Ikastetxeko giroa, harremanak eta kultura.
Kategoria bakoitzetik gutxienez elementu bat aukeratzea gomendatzen dugu.
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Curriculuma: irakasgai bakoitzean, aztertzea ea kontuan
hartzen duten genero-ikuspegia edukiek, planteamendu
orokorrak eta trebetasunen lanketak. Berraztertzeko
esparrua zehaztea (etapaka, zikloka…).
4.- Ikastetxeko giroa, harremanak eta kultura:
Espazioak: ikasleek zer erabilera ematen diete jolastokiei,
kiroldegiei, bizikidetza-eremuei eta ikasgelei.

EKINTZARA ERAMATEKO PREST
3. urratsa:

Adibidea:

Lanak banatu
Behin aztertu beharreko gaiak aukeratutakoan, informazioa biltzeko tresna egokiak erabiltzen hasiko gara, eta
antolatu egin beharko dugu. Garrantzitsua da zeregin
zehatzen zerrenda bat egitea, aztertu beharreko elementu
bakoitzak antolaketa jakin bat, prestaketa, informazioa
biltzea eta abar eskatuko baititu; horiek guztiak kontuan
hartu eta planifikatu egin behar dira. Zeregin bakoitzeko
lanak banatu behar ditugu, pertsona bakoitzari lan
eta/edo ardura jakin bat eman, eta epeak zehaztu.

Jolastokiaren erabilera aztertu behar badugu, taula bat
erabiliko dugu aste baten jarraipena egiteko. Mutilek eta
neskek, talde bakoitzak bere aldetik, espazioak (zentrala,
bazterretakoak) nola erabiltzen dituzten aztertuko dugu,
zer objektu erabiltzen dituzten, zer jolas mota egiten
duten (mugimenduan ala ez), zer elkarrizketa-talde
eratzen dituzten…

Adibidea:

4. urratsa:

Datuak aztertu

Inkestak egin dizkiegu ikastetxeko ikasleei eta familiei
hezkidetza eta genero-rolak nola ikusten dituzten aztertzeko.
Informazioa sistematizatuko dugu, eta zenbait alderdi
aztertuko ditugu: zer desberdintasun dauden etapen artean,
familien ikusmoldea ikasleenarekin bat datorren, emaitzek
errealitatea islatzen duten ala ez…

Behin informazioa bildutakoan, sistematizatu
eta aztertu egin behar dugu.

5. urratsa:

Autodiagnostikoa
egin
Behin datuak bildu eta aztertu ostean, horiek
antolatu eta autodiagnostikoa idatziko dugu
jasotako informazioarekin.

Adibidea:

6. urratsa:

Ekintza-plana
Behin autodiagnostikoa eginda, ekintza-plan bat landu behar
dugu jarduera jakin batzuk indartu eta beste batzuk aldatzeko.
Plana aplikatu ostean, ebaluatu egin beharko dugu, zer urrats
egin ditugun eta zer lortu dugun jakiteko.

7. urratsa:

Hasi berriro
Ekintza-plan bat denbora jakin
baterako da erabilgarria; baina,
denbora pasatutakoan…
Hasierara itzuli, eta berriz
ekingo diogu lanari!
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Honako puntu hauek har ditzakegu oinarri
autodiagnostikoa idazteko: sarrera (zergatik egin
dugun, zein diren helburuak…), diagnostikoa
(metodologia eta emaitzak) eta ondorioak (zein
diren erronkak, zailtasunak, puntu sendoak…).

