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1. TESTUINGURUA.  
 

CEIP Zaldibar HLHI Zaldibarren kokatuta dagoen D ereduko ikastetxe 

publikoa, plurala eta guztiei irekia da. Momentu honetan bi lerroko 

ikastetxea da. Herrian dagoen Haur eta Lehen Hezkuntzako eskola 
bakarra da. 

Bertara Zaldibarreko umeak etortzen dira.  

Ikastetxea bost eraikuntzek osatzen dute: 2 urtekoa, Haur 

Hezkuntzakoa, Lehen Hezkuntzakoa, frontoia eta polikiroldegia.  

Jantoki bi daude: bat Haur Hezkuntzako ikasleentzat eta beste bat 

handiagoa Lehen Hezkuntzako ikasleentzat. Azken hauek bi 
txandatan bazkaltzen dute.  

Ikastetxe honetako ikasle eta familien maila sozioekonomikoa ertain-
baxua da, beka jasotzen duten familia kopurua %33koa delarik. 

Kulturalki oso anitza da. Familia gehienak Zaldibartarrak dira, baina 
badaude hainbat EAEtik kanpo etorriak beraien ama hizkuntza 

gaztelera, olofa, arabiera, bereberra, portugesa… dutena. Honek 
eragina izan du euskararen erabilera mailan. 

Ikastetxea eta familien arteko harremana sendotzearen aldeko 

apustua egiten da eta komunikazioa arrakastatsua izateko informazio 
trukaketa eraginkorra bilatzen da: bakarkako elkarrizketak, mailako 

bilerak, gelako ekintza ezberdinetarako kolaborazioa eskatzen 
denean, IGErekin koordinazioa, OOGnarekin... 

Herri txikia izanik, herriko eragile ezberdinekin elkarlana eta 
komunikazio zuzena daukagu harreman estua mantenduz: 

Zaldibarreko hainbat elkarte ezberdinekin, eskolaz kanpoko kirol 
taldeekin, udalarekin, Gizarte zerbitzuekin, kultura, berdintasun eta 

euskara teknikariekin, Osasun zentroko pediatrarekin, 
Berritzegunekoekin, koordinazioa DBHkoekin eta Haurreskolakoekin… 

Honez gain, hainbat ekintza osagarri antolatzeko elkar lana egiten da. 
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2. NORTASUN EZAUGARRIAK. 
  

CEIP Zaldibar HLHIn Kultura eta curriculuma lantzeko aberasgarria 

den ikasleria dugu eskolan, EAEtik kanpoko herrialde ezberdinetatik 

etorritako familiek osatzen dute eskola komunitatea. Ezaugarri, 
gaitasun eta beharrak kontutan hartzen dira, errespetuz ikasleen 

garapenerako. 

Baloreak eta jokabide egokiak barneratu eta sustatzeko, komunitate 

osoaren elkarlana sustatzea dugu helburu, elkarbizitza positiborako 
bidean. 

Hezkidetza: gure ikasleak rolak eta estereotipoak alde batera utzita 
hezi, berdintasuna eta errespetua sustatuz. 

Elkarbizitza: errespetua eta besteen pentsamendu, jokabide eta 
iritziak onartuz. Gatazken kudeaketa baketsua landuz. 

Ikastetxe euskalduna izanik, euskal kultura, hizkuntza eta Zaldibarko 
ohiturak transmititzen dira egunerokotasunean zein data 

esanguratsuetan. 

Irakaslegoaren etengabeko formakuntza, metodologia berriengatik 

apustu eginez, hobekuntzara eta gaurkotzera bideratzen da.  

Ikaslearen interesetatik abiatuta, gaitasunak eta lorpenak goraipatu 
eta garatzera bideratua, inklusiboa da eta konpetentzietan oinarritzen 

da, taldeko lana eta harreman osasuntsuak izatera bideratutako 
dinamikak landuz. 

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publiko akonfesionala da; hau 
da, ez du inongo erlijiorik hartzen bere bezala, baina erlijio 

ezberdinak errespetatzen ditu. Eskolan umeak aukera dute erlijio 
ezberdinak aukeratzeko: katolikoa eta musulmana. 
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3. JUSTIFIKAZIOA. 

Gaur egun, eskolak hezkidetzan eta bizikidetza positiboan 
oinarritutako hezkuntza ematearen erronka eta erantzunkizuna dugu. 

Ikasleen identitatearen esku hartze ukaezina dugu, honekin genero 
indarkeriari aurrea hartzeko eta berdintasunean hezteko aukera 

dugularik. 

Hezkidetza, mota guztietako sexismoa gainditzean, genero-

berdintasunean, emakumeen aurkako indarkeriaren 
prebentzioan/eskuhartzean, sexu identitateen aniztasunarekiko 

errespetuan  eta era guztietako bazterkeria ezan oinarritzen 

da.                                               

Ikuspegi hezkidetzailearekin lanean hasi ginenetik, hainbat 

ekintza eta egiteko erak sistematizatu ditugu eskolan, baina guzti hau 
proiektuan txertatzeko unea heldu zaigu, ezarrita ditugun ohiturei 

jarraituz eta proposatutakoak aurrera eramanez plan orokor eta 
estrategikoan. 

·         Gure helburu nagusia ikasleak garapen  integralean hezitzea 

da, hezkuntza inklusibo eta hezkidetzailean, genero 
estereotipoak ezarritako mugak eta jokabide sexistak gaindituz. 

·         Hezkidetza eta genero-indarkeria prebentzioari buruzko 

prestakuntza ikastetxean bertan indartu. 

·         Eskola komunitateko eragile guztiak (irakasle taldea, ikasle 

taldea, familiak eta irakasle ez diren langileak) sentsibilizatu, 
prestatu eta denon parte-hartzea lortu, gure inguru hurbilean 

ditugun eragile sozialak inplikatuz hezkidetzaren eta genero-
indarkeria prebentzioaren alde lan egiteko. Eta herrian lan 

honetan hasita eta oso inplikatuta dauden elkarte ezberdinekin 
elkarlana aurrera eraman. 
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4.ESKOLAK EGINDAKO IBILBIDEA. 
 

Zaldibar HLHI ikastexean, elkarbizitza eta hezkidetzaren inguruan lan 

egiten ari gara urteetan. 

2008. ikasturtean, Bizikidetza plana egin zen eskolan eta ordutik 

elkarbizitza behatokia ezarrita dago. Eskola komunitateko eragile 
ezberdinek osatzen dute behatokia: guraso, ikasle, irakasle, 

irakaslegoa ez den langile eta udal ordezkariek. Bertan, eskolako 
elkarbizitza zaindu eta hobetzeko, eskola komunitateko iradokizunak 

jaso, aztertu eta ikasturteko elkarbizitza eta hezkidetzarekin zerikusia 
duten ekintzen antolaketa eta erabakiak kudeatzen dira. Ikasturtean 

gutxienez bi aldiz elkartzen da. 

2014/2015 ikasturtean, Paco Casconen “Educar en y para el conflicto” 
eta “Juegos y dinámicas de educación para la paz” formakuntza egin 

genuen, gatazken konponketa baketsua txertatuz eskolako arauetan. 
2015/2016 ikasturtean Aitor Albizuren “Bullying gabeko gelak”, 

”Tratu txarren aurrean, zer egin? Zer aztertu?” formakuntzarekin hasi 
ginen eskolan. Ordutik, geldiezina den gai honen inguruko 

formakuntza eta hazkundea, gure eskolako irizpide eta oinarritzat 
hartu dugu. 

Eskolako elkarbizitza batzordea 2009-2010 ikasturtetik indarra 
hartzen joan da, gaur egun eskolako funtzionamendurako 

ezinbestekoa delarik. Ikastetxeko elkarbizitza positiborako 
irakaslegoarekin koordinatu, estrategiak eratu eta antolakuntzari 

dagozkion erabakiak hartzen dira. Zuzendaritzak ahalbidetzen du, 
astean behin, batzordean parte hartzen duten irakasleak elkartzea 

eta, behar denean, ikasleak ere. 

Batzorde honetan jantokiko arduradunak hartzen du parte, BIZIKASI 
ekimenetik funtzionamenduan hasi zen BAT taldean bezala, 

ezinbesteko ardura baitu eskolako elkarbizitzan. 

2018/2019 ikasturtean eratu zen BAT taldea, ikastetxeko ikasleek 

izan ahal dituzten jazarpen kasuak bideratzeko taldea da. Asteartero 
batzartzen da. Zuzendari, Ikasketa buru, Kontsultore, elkarbizitzako 

arduradun, hezkidetzako arduradun eta jantokiko arduradunez osatua 
dago. Talde honek lotura estua du elkarbizitza/hezkidetza  

batzordearekin, bideratu eta kudeatu beharreko tratu txarren 
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arrazoiak, ugari izan daitezkelako. Elkarbizitza/hezkidetza batzordeko 
ikasle ordezkariek, BIZIKASI ekimenaren ezaugarriak eta BAT 

taldearen zeregina adierazteko, transmizio hitzaldiak geletan 
ematearen ardura daukate (Haur Hezkuntzatik eta Lehen 

Hezkuntzako 6. maila arte). Era honetan, eskola guztia BAT izatearen 
helburua lortzetik hurbilago gaude. 

Eskola komunitatea BAT izatea lortzeko asmoarekin, formakuntzak 
eman dira, eukeraz eta erderaz Zaldibarko herriak duen 

elebiduntasunari erantzuna emanez. Formakuntzak familia, irakaslego 
ez den eskolako langilegoari eta eskolaz kanpoko ekintza eta kirolen 

begirale eta arduradunei eman zaizkie. 

Ikastetxeko guraso elkarteko ordezkariekin, hilero, batzartzen da 

zuzendaritza, elkarlana ezinbestekoa delako bai eskolak eta bai IGEk 

antolatzen dituen ekintzetarako. Eskolan egiten diren hainbat 
jarduera ezberdinen kudeaketan parte zuzena dute; eskolaz kanpoko 

ekintza osagarriak genero ikuspegia kontutan harturik planifikatzen 
dituzte, ekintzen eskeintza oso zabala eta anitza delarik. 

Hainbat ekintzetan eskolako ikasle guztiek parte hartzeko aukera 
berdintsua izan dezaten, IGEk dirulaguntzak ematen ditu. 

Urteak dira Zaldibarreko udal agente ezberdinekin (berdintasun saila, 
gizarte zerbitzuak, euskara zerbitzua, administrazioa, Durangaldeko 

mankomunazgoa...) elkarlanean gabiltzala,  eta, aldi berean, 
prebentzio saioak antolatzen dituzte ikasle, familia eta irakasle ez 

diren langile eta monitoreentzat: 

 Urtero berdintasun sailak antolaturiko heziketa sexuala 

programan, “tratu onak” tailerra egiten da Lehen Hezkuntzako 
5. eta 6. mailetan. Genero berdintasuna eta harreman sexu-

afektiboak lantzen dira gelako curriculumaren barruan. 

Etxeko zein lan esparruan gertatzen diren desparekotasunak 
identifikatzen dira eta berdintasunezko beste material batzuk 

aurkeztu eta lantzen dira tailerrean dinamiken bitartez. 

Udaleko berdintasun sailarekin ere harreman estua du eskolak, 

elkarbizitza/hezkidetza batzorde eta behatokian elkarlanean 
aritzeaz gain, urteak dira sail honek bideratuta egiten direla 

“tratu onak” tailerra. 

Tailerrean landutakoaren memoria eta itzultze bilerak 

antolatzen dira familia, tutore eta Elkarbizitza/hezkidetza 
arduradunarekin. Honela, talde kohesioa eta ikasle bakoitzaren 
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integrazioa bultzatzeko edota edozein jazarpen/bazterketa kasu 
aurreikusteko eskuhartzea bermatzen dugu. 

 Eskola eta Gizarte zerbitzuen elkarlanetik, Garatuz-eko EISE 
programa daramagu aurrera. Berdinen arteko harremanetan 

gabeziak edo estrategia faltak dituzten ikasleei zuzendua dago. 
 

 Zaindu programa, Lehen Hezkuntzako 4. mailakoekin egiten 

den tailerra da. Honekin, zaintza lanekin zerikusia duten 
estereotipoei buruzko hausnarketa eta pentsamendu kritikoa 

bultzatzen dugu. 
 

 Sexualitatea gaia ikuspegi ez-sexista batetik Lehen 

Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan lantzen da, tailerraren 
hezitzaileak saio ezberdinak egiten ditu irakasle eta ikasleekin. 

 

 Drogomenpekotasunari dagokionez, tabakoari buruzko  saio 

bateko tailerra egiten da Lehen hezkuntzako 6. mailakoekin. 
 

 Teknologia berriei dagokionez, tailer ezberdinak egiten 

ditugu, Lehen Hezkuntzako 5. mailakoentzat. Bi orduko saio 
bakarra izaten da eta Mankomunazgoak antolatzen du. 

 

 Ertzainen eskutik,  “sareetako arriskuak”, ziberjazarpenaren 
ingurukoa, Lehen Hezkuntzako  5. eta 6. mailako ikasleekin. 

 

 Eta eskolak antolatuta, “Pantallas amigas” elkartekoen eskutik 
zenbait tailer: ziberjazarpena, ziber sexu-jazarpena 

(sexting, grooming, sextorsion...) eta hizkuntzaren eta 
irudien erabilera ez sexista  (gaur eguneko ikasleen arteko 

harremanen  hizkuntza ez sexista eta hausnarketa eta 
pentsamendu kritikoaren lanketa bultzatzeko helburu duena). 

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleei eta baita irakasle 
eta gurasoei zuzendua. 

 

 Ikastetxeak zientzien lanketagatik apostu eginez, STEAM 
proiektuan eta sare hezkuntzan hasi berriak gara. Hau 

guztiaz gain, urteak dira Agenda 21 proiektua daramagula 

aurrera. 
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 Durangoko Berritzeguneak aurrera eramaten dituen hainbat 
mintegitan hartzen dugu parte: Ikasketa kooperatiboak, 

Bizikasi, Irakurketa plana, Eskola 2.0, Sare Hezkuntza, 
Hezkidetza eta zonaldeko musikako eta gorputz hezkuntzako 

irakasleek antolatutako Musika mintegian. 

 

2014. urtean hasi ginen Hezkidetza mintegian parte hartzen, 
eta honekin lotutako hainbat hitzaldietan hartu dugu parte, 

adibidez, Emakundek antolatzen duen Nahiko programaren 
jaurdunaldietan, honela Carmen Ruiz Repullo bezalako 

hezkidetzako erreferenteak entzuteko aukera izan dugu eta 
bere materiala klaustroari zuzendutako sentsibilizazio 

formakuntzetan erabili da. 
 

 Ikastetxeko espazioak, eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera 
osagarriei erantzunez,  “Amesten dugun jolastokia 

erakitzen” proiektua 2017-2018 planifikatzen hasi eta 2018-
2019. ikasturtean, proiektuaren prozesua jarri zen martxan. 

Eskolako patioa eta inguruko belargunea haurren beharretara 
egokitzeko beharrezkoa zen eraldaketarako irizpideak 

zehazteko elkarlanean aritu ginen eskola komunitate osoa. 
Gaur eguneko gizarte, herriaren ezaugarri eta genero 

ikuspegian oinarritutako hausnarketa, diagnosia eta zergatien 
azterketa egin zen lehenengo fase batean.  Txatxilipurdi 

elkartearen eskutik herritar, eskolako familia, irakasle eta 
ikasleen nahiak batu ziren, prozesu partehartzaile honetan. 

Prozesu honetatik irtendako emaitzetatik, amesten dugun 
patioa, aukera hezkidetzaile, naturarekin kontaktua eta 

jolaserako aukera amaigabeak eskeintzen zituela esan 

dezakegu. 

Momentu honetan, proiektu hau geldi dago, beraz, egin 

bitartean, proiekturako diagnosian oinarrituz, moldaketak 
egiten ditugu jolasorduetako eta jantoki denborako 

antolakuntzetan Elkarbizitza/hezkidetza batzordeak bideratuta 
ditugun gabezi arkitektonikoak kontutan hartuta eta, batez ere, 

ikasleen eskaera eta beharretara erantzunez, genero ikuspegian 
oinarrituz. 
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 Eskolan ezarritako datak dira azaroak 25 Nazioarteko 
emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna, 

martxoak 8, Nazioarteko emakume langilearen eguna eta 
maiatzak 25, LGTBIfobiaren kontrako eguna. 

Elkarbizitza/hezkidetza batzordeak antolatzen dituen ekintzak, 
eskola komunitate guztiak parte hartzekoak dira, honela 

gizarteko eta herriko emakumeen ekarpenen integrazioa, 
berdintasunean oinarritutako hezkuntza eta indarkeriaren 

aurkako prebentziorako ekintzak antolatzen dira. Ekintza 
batzuen ohiturak sustatu nahi ditugu, data hauen lanketa 

sistematizatu diren bezala. 

 

5.ERANTZUN NAHI DIREN BEHARRAK 

Hezkuntza sisteman hezkidetza eta genero indarkeriaren 

prebentzioa lantzeko gida plana eta II. Hezkidetza planean, 
berdintasunaren eta tratu onen bidean azaltzen diren zutabe 

nagusietan oinarritutako proiektu hau eramateko, planteatzen diren 
ekintzak eta irizpideak ezartzeko beharra ikusten dugu, era 

sistematikoan. 

Orain arte eskolan landu izan diren genero ikuspegi eta berdintasuna 

lantzeko jarduera guztiek badute jada beraien lekua gure egutegi eta 
eskolako dinamikan. Ikastetxeko dokumentuetan txertatu eta 

ebaluatzeko beharrari erantzungo dio proiektuak. 

Hurrengo zutabeetan oinarrituta, gure bizimodua kritikotasunetik 

abiatuta eta eraldaketara bideratuko dugu. 

 

Zutabeak: 

1. Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean.  

2. Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista.  

3. Emakumeen jakituriaren integrazio eta haien ekarpen 

sozial eta historikoa. 
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4. Gatazken konponketa baketsua, hezkidetzako 

elkarbizitzarako proiektuen bidez. 

5. Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa.  

6. Espazioak ikastetxean, eskolaz kanpoko jarduerak eta 
jarduera osagarriak.  

7. Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala.  

8. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta 

indarkeria kasuetan esku-hartzea. 

 

Norabide horretan urratsak ematen jarraitzeko behar hauei erantzun 
nahi zaie: 

 Irakasle zein irakasle ez diren langileen formakuntza 

berdintasunaren alde eta eskola komunitate osoaren 
sentsibilizazioa eta elkarkarlana aurrera eramatea. 

 Genero ikuspegian oinarrituz, eskolan erabiltzen diren materiala 
didaktiko eta kurrikularrak aztertzea. 

 Eskolako  “amesten dugun jolastokia” proiektuak duen ikuspegi 
hezkidetzailearekin lanean jardutea ditugun baliabideekin 

proiektua aurrera eraman arte. 

 Eskolan egiten diren hezkidetzan inguruko ekintzetan, familia, 

eta, oro har, herriaren partaidetza sustatzen jarraitzea.  

 Azaroak 25, martxoak 8 eta maiatzak 17 data 

esanguratsuengatik egiten diren eskola mailako ekintzak 
sistematizatzea, ikasturteko planean eta mailetako 

programazioetan txertatuz. 

Arestian aipatutako guztia kontutan hartuz, hurrengo jarduketa plana 

planteatzen da hurrengo ikasturte bietarako. 
 



 

12 

 

 

6. JARDUKETA PLANA 

 

 

HELBURU OROKORRA (1. 2. eta 3. eta 5. zutabeei 

erantzuteko) 

A. Hezkidetzan oinarritutako eskola irizpideak ezartzea, genero 

ikuspegia eskolako ekintza eta funtzionamendu orokorrean 

txertatuz. 

 

1. zutabea: PENTSAMENDU KRITIKOA SEXISMOAREN AURREAN. 

2. zutabea: HIZKUNTZAREN ETA IRUDIEN ERABILERA EZ SEXISTA. 

3. zutabea: EMAKUMEEN JAKITURIAREN INTEGRAZIO ETA HAIEN EKARPEN 

SOZIALA ETA HISTORIKOA. 

5. zutabea: AUTONOMIA PERTSONALA ETA INDEPENDENTZIA EKONOMIKOA. 
  

REN ETA IRUDIEN ERA 
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BILERA EZ SEXIS zutabeeta haien ekarpen soziala eta 
 

A.1. Helburu espezifikoa: Eskolako komunitate sentsibilizatu. 

Ekintzak Arduradunak Denboralizazioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balabideak Lorpen-adierazleak 
 

 

 

 

 

Eskolako 

komunitatea 

Elkarbizitza eta 

hezkidetza 

2020-2021 

ikasturtean zehar. 

Hezkidetza 

proiektua, bideoak 

Informazioa zabaldu 

da.  
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sentsibilizatu. 

Irakasleak formatu.  

batzordea. eta hitzaldiak. 

  

Carmen Ruiz 
Repulloren 

materiala, eta 
hitzaldia prestatzeko 

berritzeguneak 
partekatutako 

materialaren 
selekzioa. 

Eragile ezberdinak 

hartu dute parte 
planteatutako 

sentsibilizaziorako 
ekintzetan. 

Irakaslegoari 
planteatutakoa 

aurrera eraman den. 

Elkarbizitza eta 

hezkidetza 

batzordeak 
antolatutako 

hezkidetza ekintza 
berezietarako 

familiaren elkarlana 
proposatu. 

Elkarbizitza eta 

hezkidetza 

batzordea. 

2020-2021 

ikasturteetan. 

Gonbidapen oharra, 

balorazio txantiloiak. 

Gonbidatutako 

eragileetatik zenbatek 

hartu duten parte. 

Elkarbizitza 

behatokia elkartu, 
hezkidetza ekintzen 

Elkarbizitza 

behatokiko 
partaideak: irakasle, 

Ikasturte hasieran 

eta ikasturte 
amaieran. 

Elkarbizitza eta 

hezkidetza 
plangintza. 

Planteatutakoa 

aurrera eraman den. 
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plangintza 

antolatzeko.  

ikasle, udaleko 

berdintaun saila, 
familiak, jantokiko 

ordezkariak. 

Ikasturtean zehar, 

beharren arabera. 

 

 

A.2. Helburu espezifikoa: Idatzizko dokumentuen hizkuntza generoaren ikuspuntutik berrikustea 
eta egitea. 

Ekintzak Arduraduna/k Denboralizazioa Baliabideak Lorpen-adierazleak 

Idatzizko hizkuntza ez 
sexista erabiltzeko 

pautak eman. 

Hezkidetza 
batzordea. 

2020-2021 
ikasturte hasiera 

Emakunde gida. Ulertu eta erabiltzen 
dira. 

Etxeetara  bidaltzen 
den dokumentazioa 

aztertu hezkidetza 
ikuspuntutik. 

Informeak, 
oharrak,gutunak…. 

Elkarbizitza taldea, 
zuzendaritza taldea 

eta zikloetako 
koordinatzaileak. 

 

Ikasturtean zehar. Adostutako 
irizpideak. 

 

 

Aztertutako 
dokumentuak moldatu 

dira. 

Eskolako paisaia 
linguistikoa  

Elkarbizitza taldea, 
zuzendaritza taldea 

2020/2021 
ikasturtean zehar. 

Emakunde Gida. Erregistro bat. 
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Behatu (horma-irudiak, 

kartelak….) 

eta irakasleak. 
  

 

 

 

A.3. Helburua espezifikoa: Eskolako materiala aztertu eta  sexuen arteko irudi ez 
estereotipatuen oinarria dutenak moldatzea, ezartzea edo eratzea. 

Ekintzak Arduraduna/k Denboralizazioa Baliabideak Lorpen-
adierazleak 

Genero ikuspegia 

programazioetan, unitate 
didaktikoetan eta 

jardueretan txertatu. 

Arloko irakaslea. 2020-2021 

ikasturtea. 

Programazioak eta 

unitate didaktikoak. 

Programazioetan eta 

unitate 
didaktikoetan 

txertatuta daude. 
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Geletan erabiltzen diren 

material didaktikoak eta 
liburuak edo baliabide 

digitalak aztertu eta 
aukeratu. 

Elkarbizitza eta 

hezkidetza 
batzordea eta 

irakasleak. 

2020/2021 - 

2021/2022 
ikasturteak. 

Testu eta irakur 

liburuak, bideoak, 
ipuinaketa jolasetarako 

materiala. 

Eneko Fdez. Artigas 

irakasleak egindako 
tesian (sex¡smoa 

literaturan) 
proposatutako liburuen 

azterketarako taulak. 

Materiala aztertuta  

izatea eta material  

ez estereotipatua  

aukeratu da. 
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A.4. Helburua espezifikoa: Emakume esanguratsuen biografiak, lanak eta lorpenak landu eta 
bisibilizatu. 

Ekintzak Arduradunak Denboralizazioa Baliabideak Lorpen- 

adierazleak 

Mailaren arabera, familiako, 
herriko zein munduko emakume 

esanguratsuen informazioa 
bilatu, landu, eta euskarri 

ezberdinetan adierazi eta 
bisibilizatu. 

Irakasleak. Martxoaren 8ko 
astean, emakume 

langileen nazioarteko 
egunaren  inguruan. 

Unitate 
didaktikoa. 

 

 

 

 

 

 

Unitate didaktikoa 
txertatuta dago 

urteko 
programazioan. 
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Emakumeen ahalduntzearen 

historia lantzeko bibliografiak 
eta ikus-entzuteko baliabidak 

eskuragarri izan eta landu. 

Irakasleak. Martxoaren 8ko 

astean, emakume 
langileen nazioarteko 

eguneren inguruan. 

Testu eta irakur 

liburuak, bideoak, 
pelikulak, ipuinak, 

artikuloak… 

Ekintzen balorazio 

eta erregistro 
orrietan agertzen 

dira baliabideak. 

Lanbideak gaia landuko da, 
profesioak sexuen arabera 

ezberdindu gabe. Gizon eta 
emakumezkoen presentzia 

aztertzea eta estereotipoak 
apurtzen dituzten emakumezko 

eta gizonezkoak ezagutzea. 

Familien kolaborazioa eskatu, 
ikasleen hurbileko errealitatetik 

abiatuz. 

Irakasleak eta 
familiak. 

Unitate didaktikoak 
irauten duen 

denbora, martxoak 8 
data inguruan. 

Lanbide 
ezberdinetan 

esanguratsuak 
izan diren 

pertsonen 
biografiak. 

Ikasleen 

familietan lanbide 
ezberdinetan 

aritzen diren 
adibideak. 

Herriko pertsona 
esanguratsuen 

historia. 

Egin diren lan-
txostenak.  
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Zaidu programan parte hartu. Zaindu 

programako 
hezitzailea eta 

LH 4. mailako 
tutoreak. 

LH 4. mailakoekin 2 

saio. 

Zaidu programako 

hezitzailearen 
materiala. 

Saioen balorazioa 

eta memoria. 

 

 

 

 

Eskolako irakurketa planean 
genero ikauspegia txertatu 

Ikasketa burua  

Zikloetako 

koordinatzaileak 

Ikasturtean zehar Irakurketa plana Planaren erabilera, 
balorazioa eta 

memoria 
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A. 5. Helburu espezifikoa: Ohitura herrikoiak ospatzeko egunetan estereotipoen aurka analisi 
kritikoa bultzatu. 

Ekintzak Arduraduna/k Denboralizazioa Baliabideak Lorpen- 

adierazleak 

Sasoi horietan (gabonak, 

inauteriak, eguen zuri, 

eskolako jaia….) egingo diren 
ekintzak eta erabiliko den 

materialaren azterketa 
kritikoa sustatu (katalogoak, 

abestiak, ipuinak, 
pertsonaiak…). 

Elkarbizitza/ 

hezkidetza 

batzordea eta 
irakasleak. 

Jaialdi bakoitzaren 

aurreko asteetan. 

Katalogoak, 

abestiak, 

ipuinak, 
pertsonaiak. 

Azterketa kritikoa 

burutu da. Eduki 

sexistak baztertu 
eta moldatu dira. 

Jostailu eta ipuin/liburu ez 

sexisten inguruan informazio 
etxeetara bidali. 

Elkarbizitza  

/hezkidetza 
batzordea eta 

irakasleak. 

Abenduan. Ipuinak ez 

sexistak izateko 
gida. 

Materiala 

partekatu da 
eskola 

komunitateko 

eragileekin. 
Bereziki familiekin. 
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 HELBURU OROKORRA (4. eta 6. zutabeak erantzuteko). 

B. Genero ikuspegia oinarri hartuta, ikastetxeko espazioen antolatzea. 

 

4. zutabea: GATAZKEN KONPONKETA BAKETSUA, HEZKIDETZARAKO 

ELKARBIZITZARAKO PROIEKTUEN BIDEZ 

6. zutabea: ESPAZIOAK IKASTETXEAN, ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK ETA 

JARDUERA OSAGARRIAK. 
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B.1. Helburu espezifikoa: Ikaslegoaren eskola espazioei eta bizimoduari buruzko 

iradokizunak jasotzea eta, baloratzea, kudeatzea eta eskolan transmititzea. 

Ekintzak Arduraduna/k Denboralizazioa Baliabideak Lorpen- adierazleak 

Jolastoki 

ezberdinetara 
jolasorduetan 

ordezkariak taldeetan 
irtetzea, ziklo 

guztietako ikasleen 
iradokizun eta 

proposamenak 
jasotzera. Batzordera 

eraman eta egindako 
balorazio eta 

kudeaketaren 
erabakiak gela 

guztietara eramatea. 

Elkarbizitza/Hezkidetz

a  batzordeko 
ikasleak. 

Elkarbizitza/Hezkidetz
a batzordea. 

2020-2021 ikasturtean 

zehar eta 2021-2022 
ikasturtean zehar 

hilabetean birritan. 

Erregistro 

kuadernoak 
eta 

elkarbizitza/h
ezkidetza 

identifikatzek
o txalekoak.  

Jasotako iradokizunen 

eta hartutako erabakien 
erregistroa eta 

balorazioa. 
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Elkarbizitza/Hezkidetz

a batzordean baloratu 
jasotako 

proposamenak, eta 
erabakiak hartu, 

zerbait aldatzeko 
beharrizana badago, 

planifikatu eta 
dagokionari 

transmititu. 

Elkarbizitza/hezkidetza 

batzordea. 

2020-2021 eta 

2021/2022 ikasturtean 
zehar. 

Bi hilabetero. 

Erregistro 

kuadernoetan 
jasotakoa. 

Hartutako erabakiak eta 

egindako aldaketak. 

Balorazioa. 

Batzordean hartutako 
erabakiak eta egingo 

diren aldaketen berri 
eta funzionamendu 

berriak adierazteko 
transmizio hitzaldiak 

geletan. 

Elkarbizitza/Hezkidetz
a  batzordea. Ikasleak, 

irakasleen 
laguntzarekin. 

2020-2021 eta 
2021/2022 ikasturtean 

zehar. 

Bi hilabetero. 

Hartutako 
erabaki eta 

egingo diren 
aldaketen 

aktatik 
prestatutako 

transmizio 
hitzaldia. 

Hitzaldiak egin diren 
egunen aktak. 
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B. 2. Helburu espezifikoa:  Elkarbizitza/Hezkidetza batzordeko ordezkariak formatzea eta 
ahalduntzea gatazken konponketa baketsuan, bitartekaritzan. 

Ekintzak Arduraduna/k Denboralizazioa Baliabideak Lorpen- 
adierazleak 

Talde kohesiorako 

dinamikak egin, tratu 
honen inguruan  

hausnartu, 
beharrizanek eta 

betebeharrak 
identifikatu.  

Edukiak geletara 
transmisioa egiteko 

prestatu. 
 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordea.  

Ikasturteko 

lehenengo 
hiruhilabetekoan. 

Maite Garaigordobil, 

Paco Casconen 
materiala.  

Egindakoaren 

akta eta 
balorazioa. 
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Gatazkak kudeatzeko 

adostokiei indarra 
ematea. 

Irakaslegoarekin, 

Elkarbizitza/Hezkidetza 
batzordeko arduradunak. 

Ikasleekin, irakasleak. 

Ikasturte osoan 

zehar. 

Adostokiak eskolako 

leku estrategikoetan. 

Ematen zaion 

erabilera. 

Elkarbizitza 
positiborako arauak, 

eskubideak, 
betebeharrak eta 

ondorioak ezagutu eta 
landu. 

Elkarbizitza/Hezkidetza 
batzordeko irakasle, ikasle  

eta eskolako irakasleak. 

Tutoretzan 
ikasturtean zehar. 

Eskolako eta 
jantokiko arauak eta 

dagozkien neurri 
zuzentzaileak. 

Tutoretza 
saioetan 

txertatuta 
dago. 
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B.3. Helburu espezifikoa: Genero ikuspegia kontutan izanik eskolako jolastokiak 
berrantolatzen jarraitzea. 

Ekintzak Arduraduna/k Denboralizazioa Baliabideak Lorpen- 
adierazleak 

Jolastokien 

espazioen 
banaketa, 

baliabideak eta 
erabilera aztertu. 

Elkarbizitza/hezkidetza 

batzordea eta 
ikasleak. 

2020/2021 eta 

2021/2022 
ikasturteetan. 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordeko ikasle 
ordezkariek batutako 

ikasleen ekarpenak. 

Egindako 

moldaketa eta 
gehitu den 

materialaren 
akta eta 

balorazioa. 

Antolaketa 
berrien onurak 

eta akatsak 
identifikatu. 

Elkarbizitza/hezkidetza
  batzordea eta 

ikasleak. 

2020/2021 eta 
2021/2022 

ikasturteetan. 

Ikasturte amaierako 
balorazio orokorra.  

Balorazio 
positiboa izan 

den.  
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Jolasorduetan 

jolas 
hezkidetzaileak 

ahalbidetuko 
dituzten 

materialak eta 
jolas motak 

prestatu eta jolas 
/kirol txanda 

egutegiak 
antolatu. 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

btzordea. 

Idazkaria. 

2020/2021 eta 

2021/2022 
ikasturteetan. 

Jolasorduetarako adinari 

egokitutako material 
kutxak. 

Jolas txanden egutegiak. 

Txandak 

errespetatu 
diren  eta 

materiala egoki 
erabili den. 

“Amesten dugun 
jolastokia” 

proiektuari 
jarraipena 

egiteko herri 
plataformak 

planteatzen 
dituen ekintzak 

jarraitu. 

Patio hezgarria 

aldarrikatu 

Eskola osoa. Ikasturtean zehar “Amesten dugun 
jolastokia” plataforma 

Txatxilipurdi elkartearekin 
2018-2019 ikasturtean 

egindako prozesu 
partehartzailearen 

materiala. 

Udalaren 
erantzuna. 
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B4. Helburu espezifikoa: Eskolako zein jantokiko jolasorduetan beharrezko 

antolakuntza parekideak proposatzea eta egokiak diren materialak eskeintzea. 

Ekintzak Arduradunak Denboralizazioa Baliabideak Lorpen- 
adierazleak 

Jantoki ordurako 

jolas mota 
ezberdinak 

prestatzea eskolako 
espazio ezberdinetan. 

Pin pon, mahai jolas 
erraldoiak, 

eskulanak, zinema, 
liburutegia. 

Jantokiko 

arduraduna. 

Jantokiko 

begiraleak. 

Lliburuzaina. 

Ikasturte guztian 

zehar. 

Elkarbizitza/Hezkidetza ikasle 

ordezkariek jasotako ikasleen 
ekarpenak. 

Ekintza guzti hauek egiteko 
beharrezko materiala.pinpon 

mahaiak, jolas erraldoiak, 
eskulanetarako 

materiala,zinemarako gela 

Jantokiko 

bazkaltiarren eta 
begiraleen 

balorazioa. 
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HELBURU OROKORRA (7. eta 8. zutabeak erantzuteko) 

D. Ikasleen hezkuntzan, berdintasunezko hezkuntza afektibo-sexuala, 

eta  genero indarkeriaren prebentzioa txertatzea.  

 

 

 

7.zutabea: BERDINTASUNEZKO HEZKUNTZA AFEKTIBO ETA SEXUALA. 

8. zutabea: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN PREBENTZIOA ETA 

INDARKERIA KASUETAN ESKUHARTZEA. 
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D.1. Helburu espezifikoa: Gizartean ezarrita dagoen data esanguratsua den,  Azaroak 
25, Emakumeenganako genero indarkeriaren aurkako egunearen inguruko lanketa eta 

ekintzak antolatzea. 

Ekintzak Arduraduna/k Denboralizazio

a 

Baliabideak Lorpen- 

adierazleak 

Kanpaina sortu eta 
martxan jarri. 

Elkarbizitza/Hezkidetza  
batzordea. 

Irakasleak 

2020 eta 2021 
urteetako 

azaroak 25 
aurreko asteetan. 

Berritzegunean 
emandako 

informazioa. 

Aurreko urteetan 

landutako ekintzen 
esperientziak. 

Egindakoa eskola 
komunitatearekin 

partekatu,Elkarbizitz
a /Hezkidetza 

batzordean ebaluatu 
eta memorian sartu. 
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Familiekin 

partekatzea 
egindako ekintzen 

grabaketak eta 
argazkiak. 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordea eta irakasleak. 

Azaroaren 25eko 

hurrengo astean. 

Hormairudiak, 

leloak, eskulanak, 
photocallak 

bideoak, dantza… 

Egindakoa familiekin 

partekatu da. 

Udaleko 
berdintasun sailak 

bideratutako “tratu 
onak” tailerrean 

parte hartzea 

Udaleko berdintasun 
teknikariak,hezitzailea eta 

irakasleak 

Urria/azaroan  4 
saio, LH5.maila 

bakoitzean  eta 
Lh6. maila 

bakoitzean. 

Hezitzaileak 
prestatutako 

materiala eta 
dinamikak. 

Hezitzaileak egindako 
memoria. 
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Gaiaren inguruko 

bideo,testuekin 
egoera bat 

eztabaidara eraman 
eta ikasleek aldeko 

edo kontrako 
errespetuzko 

iritzia/argudioa 
ematen trebatu. 

Tutoreak Tutoretza 

saioetan azaroak 
25a lantzeko 

hamabostaldian 

Bideoak, 

testuak,artikuloak
… 

Parte hartze maila 

neurtu eta ebaluatu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantallas amigas-
eko tailerrak 

Ciberbullying, sexting, 
sextorsión, grooming, 

ziurtasun eta 
pribatutasunari 

buruzko tailerrak  

Pantallas amigas enpresako 
hezitzailea 

tutoreak 

Lh5.maila ordu 
bateko saio 1 

 Lh6. Mailako 2 
orduko saio 2 

Enpresak 
erabiltzen duen 

materiala 

Balorazioa eta 
memoria 
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Zaldibarko 

Dominika talde 
feministaren 

aurkezpena eta 
elkarlana 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordea, 

Dominika taldea 

LH5 Eta LH6. 

Mailetan saio bat 
(urria/azaroa 

bitartean) 

Dominika 

taldekoen 
materiala eta 

hitzaldia 

Balorazioa eta 

memoria. 
Hitzaldiaren 

balorazioa eta 
memoria. 
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D.2.Helburu espezifikoa; Gizartean ezarrita dagoen data esanguratsua den, maiatzak 17, LGTBI 

fobiaren aurkako eguna, Emakumeenganako genero indarkeriaren aurkako egunen inguruko 
lanketa eta ekintzak antolatzea 

Ekintzak Arduraduna/k Denboralizazioa Baliabideak Lorpen- 

adierazleak 

Kanpaina sortu eta 
martxan jarri. 

Elkarbizitza/Hezkidetza  
batzordea. 

Irakasleak 

2020 eta 2021 
urteetako maiatzak 

17 aurreko 
asteetan. 

Berritzegunean 
emandako 

informazioa. 

Aurreko urteetan 

landutako ekintzen 
esperientziak. 

Egindakoa eskola 
komunitatearekin 

partekatu, 
Elkarbizitza 

/Hezkidetza 
batzordean ebaluatu 

eta memorian sartu. 
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Mankomunitateak 

bideratutako 
sexualitate tailerretan 

parte hartzen jarraitu 

  

Mankomunitateko 

hezitzailea eta LH3 eta 
LH4. Mailetako tutoreak 

Lh3. Mailetan eta 

Lh4.mailetan, 
bakoitzean 5 saio. 

Mankomunitateko 

hezitzailearen 
materiala 

Saioen balorazioa 

eta memoria. 

Gaiaren inguruko 

bideo,testuekin 
egoera bat 

eztabaidara eraman 
eta ikasleek aldeko 

edo kontrako 
errespetuzko 

iritzia/argudioa 

ematen trebatu. 

Tutoreak Tutoretza saioetan 

maiatzak 17a 
lantzeko 

hamabostaldian 

Bideoak, 

testuak,artikuloak… 

Parte hartze maila 

neurtu eta ebaluatu 

 

 

 
 



 

37 

 

 

7.Ebaluazioa 

 Ekintza  guztien ostean balorazioa egiten da, horrela ikasturte 
amaieran proiektuaren ebaluazio orokor zehatzagoa egiteko aukera 

emango digu. 

Ikasturte amaierako oroitidazkian, proiektuaren ondorioak eta 

proposamen berriak edo hobekuntzak jasoko dira.Hurrengo bi 
ikasturtetan, hau da,  2020-2021 ikasturtetik 2021-2022 ikasturtera 

garatuko da.  Denboraldi  horretan,  planaren  jarraipena  eta  
ebaluazioa  egingo  da.  

Ebaluazio jarraitua proposatzen da. Horrela, aukera izango 

dugu proposatutako helburuak eta jarduerak egokiak diren 
aztertzeko, prozesuan egin beharreko hobekuntzak identifikatzeko, 

ikasle eta irakasleen inplikazio maila baloratzeko, iradokizunak 
jasotzeko etab. 

8. Bibliografia. 

 EAE-ko hezkuntza-sistemarako II. Hezkidetza-plana 
berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023. 

(Eusko Jaurlaritza, hezkuntza saila, Vitoria Gasteiz 
2019).   

 Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero indarkeriaren 
prebentzio plana (Eusko Jaurlaritza, hezkuntza, hizkuntza 

politika eta kultura saila, Vitoria Gasteiz 2013).  

 Durangoko Berritzegunean landutako hezkidetza 

proiektuaren inguruko artikulu, eta material ezberdinak. 

 

 


