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HELBURU ESPEZIFIKOAK

EKINTZAK

DENDORALIZAZIOA

ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

Helburu orokorra:
Hekuntza-komunitatea
hezkidetza eta genero
indarkeriaren prebentzioko
proiektua ezagutzea eta
inplikatzea.

 Kurtso hasieran Irakasle
berriekin egiten den bileran
Hezkidetza eta genero
indarkeria prebenitzeko
proiektuari buruzko
aurkezpena egitea.
 Lehen Batzorde
Pedagogikoan
proiektuaren aurkezpena
egitea, departamendu
guztietara helarazteko.
 Guraso eta familiei
institutuko materialarekin
bidaltzen diegun karpetan
proiektua azaltzea eta
guztion bide beretik
jotzearen garrantzia
adierazi. Eta gurasoekin
bileretan azaldu
 2013-2014ko diagnosian
egindako hausnarketa
ikasgeletatik zabaltzea
tutoretza orduetan:
batxilergoko ikasleek

2014-2015
2015-2016
2016-2017
Iraila

Berdintasun batzordea, eta
zuzendaritza taldea.
Ikasketa burutza

Bileran azaltzea
lehentasunezko gaiak;
zerrenda egin.

2014-2015
2015-2016
2016-2017
Iraila

Berdintasun batzordea, eta
zuzendaritza taldea.
Ikasketa burutza

Lehentasunezko gaiak
azaldu

2014-2015
2015-2016
2016-2017
Iraila eta urria

Berdintasun batzordea

Lehentasunezko gaiak
azaldu gutun baten bidez

2014-2015 Iraila
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Familien balorazioa

Berdintasun batzordea eta
tutoreak.

Bideoak eta hausnarketak
ikusi dira.
Balorazioa bildu
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egindako bideoak ikusi.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

Ikastetxearen
kudeaketa
eta antolaketa hezkidetza
eta genero ikuspuntutik.

EKINTZAK
 Mandraka neska talde
feminista sustatzeko eta
partaide berriak lortzeko
gelaz gela taldearen
aurkezpena egin.

DENDORALIZAZIOA

ARDURADUNA

2014-2015 Iraila
2015-2016
2016-2017

Mandraka taldeko neskak
Berdintasun batzordea

 Webgunearen barruan
hezkidetzako esparrua
diseinua eta kudeaketa.

2014-2015 Iraila

Berdintasun batzordea
IKTko arduraduna

 Delegatuen aukeraketan
nesken ardura eta parte
hartze bultzatzea: ikasgela
guztietan neska eta mutila
ordezkari izan behar.

2014-2015 Iraila
2015-2016
2016-2017

Berdintasun batzordea
Orientazio departamentua
Tutoreak

 Eskola kontseilurako
nesken ardura eta parte
hartzea bultzatzea.

2014-2015 Azaroa
2015-2016
2016-2017

 Ikastetxeko ekintza
guztietan (Euskararen
eguna, Euskararen astea,
Agenda 21..)
nesken aurkezle moduan
ager dadila.

2014-2015 Ikasturtean
zehar
2015-2016
2016-2017

Berdintasun batzordea
Orientazio departamentua
Tutoreak
Ikasketa burutza
Euskara batzordea
Agenda 21eko arduraduna
Berdintasun batzordea
Antzerki irakaselak
Irakasleria

ADIERAZLEAK

Partaide kopurua

Helburuak:
 Azaleratu, argitan jarri
eta azaldu emakumeen
presentzia hezkuntza
eremuan; hizkuntzaren
erabilera aztertuz
 Emakumeen parte
hartzea bultzatu bai
kudeaketa- eta erabakiorganoetan,bai
ikasgelako zein gelaz
kanpoko jardueran.
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Webgunea
Bisita kopurua: ikasleak,
irakasleak eta familiak

Partaidetza %

Partaidetza %

Partaidetza %
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 Ikastetxearen
dokumentuak, gutunak,
kanpoko idazkiak…
hizkuntza ez sexista
ikuspegitik aztertu
ikasleekin gaztelaniako
klaseetan.
 Jantokiko arduradunekin
eta patioko
zaintzailearekin solasaldi
egitea ikastetxeko
proiektua eta helburuak
helarazteko eta haien
kezkak jasotzeko.
 Gurasoekin bileretan
hizkuntza inklusiboa
erabiltzea; tutoreekin
hizkuntza egokia zein den
aztertu eta akordioetara
ailegatu.

2014-2015 Azaroa

Gaztelaniako irakasleak

Berdintasun batzordea

Hobekuntza neurtu kurtsoan
zehar

2014-2015 Urria

Berdintasun batzordea
Hezkidetza arduradunak

Balorazioa
Langileen ekarpenak eta
kezkak jaso

2014-2015 Urria
2015-2016
2016-2017

Berdintasun batzordea
Orientazio departamentua
Tutoreak

Hizkuntza ez sexista eta
inklusibo baten zerrenda
egin eta erabili da.
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Egindako proposamenak

HEZKIDETZA PROIEKTUA - GABRIEL ARESTI BHI

HELBURU ESPEZIFIKOAK

EKINTZAK

Esparruaren antolaketa
eta paisaiaren kudeaketa
eta erabilera
hezkidetza
eta genero ikuspuntutik.
Helburuak:

 Puntu lila: 2014-2015eko
diagnosian sumatu da
puntu lila gutxi daudela;
beraz, genero
indarkeriaren kontrako ikur
gehiago egin DBHn

 Azaleratu, argitan jarri eta
azaldu emakumeen
presentzia hezkuntza
eremuan.
 Espazioren banaketa
zaindu; betiko erabileratik
aldendu eta denon
artean erabaki zelan
erabili gure espazioa

 Institutuko ikasle guztiekin
puntu lila erraldoia osatu
testura desberdinak
erabiliz, azaroaren 25eko
ekitaldian zintzilikatzeko.
 Berdingunea sortu, panela
leku estrategikoan kokatu,
emakumeei buruzko
hainbat berri adierazteko

DENDORALIZAZIOA

ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

2014-2015 Iraila, urria

Berdintasun batzordea
Plastika irakaslea

Balorazioa

2014-2015 Azaroak 25

Institutu osoko ikasleak
Plastika irakaslea

Partaidetza%
Balorazioa

2014-2015 Iraila, urria

Plastika irakaslea
DBH 4. mailako ikasleak

Kudeaketaren jarraipena
Gaiak zerrendatu
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 DBH 1. eta 2. mailako
ikasleekin patioaren
erabilera
aztertu,konpromisoak
hartu.
 Emakumeen
gorputzari
buruz
edo
pertsonen
orientabide
sexualaren
inguruan,
aipamen
diskriminatzaile
edo
iraingarririk lukeen kartel
edo pintaketarik aztertu
hilero.

guztion onurako.
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Eduki
kontzeptual
metodologikoak

eta

Helburuak:
 Curriculumaren osagai
bihurtu heziketa afektibosexuala.
 Liburuen behaketa eta
miaketa:eduki
kontzeptual sexistak eta
homofobikoak dituzten

EKINTZAK
 Liburu zein
ikasmaterialetan topatzen
ditugun eduki sexista
bilketa egiten hasi.
 Liburuen behaketa eta
miaketa, material didaktiko
ez sexistak berrikustea eta
aztertzea.
 Programazioak: zientziaren
esparru desberdinetan
emakumeek eginiko
ekarpenak argitan jarri.
Gradualki

2014-2015 Azaroa

2014-2015 Urtean zehar
2015-2016

DENDORALIZAZIOA

2014-2015 Irailatik-ekainera

2015-2016
2016-2017

2014-2015 Hasi
2015-2016 Mintegi guztietan
2016-2017
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Berdintasun batzorde
Orientazio departamendua
Zikloko irakasleak
Tutoreak

Ikasleen ekarpenak eta
balorazioa

Berdintasun batzordea
Mandraka taldeko neskak

Txantiloia bete da
Kopurua % (0 lortu arte)

ARDURADUNA
Batzorde pedagogikoa
Berdintasun batzordea
Orientazio departamentua
Mintegiak
Batzorde pedagogikoa
Berdintasun batzordea
Orientazio departamentua
Mintegiak
Batzorde pedagogikoa
Berdintasun batzordea
Orientazio departamentua
Mintegiak

ADIERAZLEAK

Zerrenda egin
Irakasle partehartze %
Zerrenda egin
Irakasle partehartze %

Zerrenda egin
Graduazioa baloratzea %
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liburuak baztertzeko.
 Programazioak:
zientziaren esparru
desberdinetan
emakumeek eginiko
ekarpenak argitan jarri
eta hainbat esparrutatik
landa geratu izanaren
azalpena eman.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

Jarrerak eta baloreak

 Genero ikuspegitik
programazioak osatu
2015-2016
2016-2017

EKINTZAK

(Marko teorikoan begiratu)

Berritzegune mintegia

Batzorde pedagogikoa
Berdintasun batzordea
Orientazio departamentua
Mintegiak

Berritzegune mintegia

DENDORALIZAZIOA

 Beldur Barik programaren
formakuntza tutoreentzako:
DBH 1. eta 3.

2014-2015 Iraila eta
abendua

 Irakasleen formakuntza:
Berdindu erakundearekin,
saio bat.
Sexu aniztasuna

2014-2015 Azaroa

Txantiloiaren araberako
aurrerapausuak.

ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

DBH 1. eta 3. mailako
tutoreak.

Balorazioa
Partehartze%

Berdindu erakundea
Berdintasun batzordea

Balorazioa
Irakasleen partehartze%

Helburuak
 Hezkidetzarako ondo
prestatuak izan behar
dute irakasleak,
erreferentzia eredu ezsexista eskaintzeko,
beraien aurreiritzi sexistei
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aurre eginez,
kontzientzia eta jarrera
aldaketa ahalbidetzeko.
 Azaleratu, argitan jarri
eta azaldu LGTB
ikasleen (gay, lesbiana,
transexual, bisexual )
presentzia hezkuntza
eremuan.
 Azaleratu, argitan jarri
eta azaldu familia mota
desberdinak daudela.
 Azaleratu, argitan jarri
eta azaldu institutuak ez
duela onartzen ezta
babesten ere: genero
indarkeria eta eraso eta
irain sexistak,
homofobikoak eta
transfobikoak.
 Ikastetxeko arauak
sortzea berdintasunezko
eta aniztasuna
errespetatzen duen etika
bat oinarri hartuta

 Irakasleen formakuntza:
Murgibe erakundearekin,
saio bat.
Heziketa afektibo sexuala
 Ikasleen formakuntza,
tailerrak Berdindu
erakundearekin, bi saio.
DBH 2. eta 3. mailetan
Batxilergo 1. mailan
 Ikasleen formakuntza,
tailerrak Murgibe
erakundearekin, bi saio.
DBH 2. eta 4. mailetan
Batxilergo 1. mailan.
Genero indarkeria
prebenitzeko tailerrak.
 Ikastetxeko ohiko gatazken
datuak genero ikuspegitik
aztertzea. Inkesta egin
ikasmaila guztietan.
 Ikastetxeko ohiko gatazken
datuak genero ikuspegitik
aztertzea. Inkesta egin
irakasleriaren artean.

2014-2015 Urtarrila

Murgibe erakundea
Berdintasun batzordea

Balorazioa
Irakasleen partehartze%

2014-2015 Zehaztu barik,
oraindik

Berdindu erakundea
Berdintasun batzordea

Balorazioa
Ikasleen partehartzea eta
jarrera baloratu

2014-2015 Zehaztu barik,
oraindik

Murgibe erakundea
Berdintasun batzordea

Balorazioa
Ikasleen partehartzea eta
jarrera baloratu
Manifestuak webgunean
publikatu

2014-2015 Azaroa
2015-2016

Ikasketa burutza
Orientazio departamentua
Hezkidetza arduradunak
Tutoreak

Inkesta
Gatazka zerrenda

2014-2015 Azaroa

Hezkidetza arduradunak
Ikasketa burutza
Irakasleak
Orientazio departamentua

Inkesta
Irakasleen partehartzea %
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 Harremanetan indarkeria
eta mikroindarkeria
indentifikatu ahal izateko
jarduerak

HELBURU ESPEZIFIKOAK

 Aldarte erakundearen
“Homofobia iraganeko
kontua da” erakusketa
ikusgai izan. Batxilergo eta
DBH 4. mailetako
ikasleentzako
 Beldur Barik programaren
formakuntza geletan hasi
DBH 1 eta 3 mailetan.
Tutoretza orduetan
5 saio

2014-2015 Urtarrila

Hezkidetza arduradunak
Aldarte erakundea
Tutoreak

Ikasleen balorazioa
Irakasleen balorazioa

2014-2015 Urtarrilatikmartxora

Berdintasun batzordea
DBH 1. eta 3. mailako
tutoreak.
Orientazio departamentua

Balorazioa.
Ikasleen partehartzea eta
jarrera baloratu.
Irakasleen formakuntza
baloratu.

 Azaroak 25eko ekitaldia
ikastetxe osorako

Azaroa. Urtero

Mandrakako taldeko neskak
Berdintasun batzordea

Ikasleen partehartzea %
Balorazioa
Webgunean publikatu bideoa

 Martxoak 8ko ekitaldia
ikastetxe osorako

Martxoa. Urtero

Mandrakako taldeko neskak
Berdintasun batzordea

Ikasleen partehartzea %
Balorazioa
Webgunean publikatu bideoa

 Maiatzak 17ko ekitaldia

Maiatza. Urtero

Berdintasun batzordea

Ikasleen partehartzea %
Balorazioa

EKINTZAK

DENDORALIZAZIOA
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ARDURADUNA

ADIERAZLEAK
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Orientazio akademikoa eta
profesionala
Helburuak
 Informazioan, eta ez
ohituretan, sustaturiko
orientabidea, ondokoa
kontua hartuz: betiko
eredu profesionaletik
aldenduz

Eskola orduz kanpoko
jarduerak
Helburuak
 Hezkidetzan
seinalaturiko helburuekin
bat etorri daitezela,
jarduerak antolatzean eta
burutzerakoan nesken
parte hartzea bultzatuz.

Orientazio lanean era ezsexistan orientatzea;
berariazko jarduerak
antolatzea orientazio lanetan
Berariazko jarduerak osatzea
tutoretzan lantzeko
2014-2015 Ikasturtean

 Edozein ekintza egin
baino lehen kontuan hartu
gure filosofia, galdetu eta
esan.



2014-2015 Ikasturtean
2015-2016

Orientazio departamentua
Berdintasun batzordea

Jardueren zerrenda
Dokumentuen zerrenda

2015-2016
Orientazio departamentua

Berdintasun batzordea
Tutoreak

Jardueren zerrenda
Dokumentuen zerrenda

2014-2015 Ikasturtean
2015-2016
2016-2017

Irakasle guztiak
Guraso elkartea

Ekintza guztietako balorazioa
eskatu irakasleei

AHOLKULARITZA
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Gurasoak, familiak
Helburuak
 Gurasoek jokamolde,
jarrera eta ekinbide ezsexistak, eta ezhomofoboak uler eta
bultza ditzaten saiatu,
hezkidetza bidetik
doakeen elkar lanari
ekinez, bileretan, guraso
elkartean...

HELBURU ESPEZIFIKOAK

Ikastetxeak abian dituen
proiektuak genero eta
hezkidetzaren ikuspegitik
batera aztertzea

 Kurtso hasierako bileretan
gurasoen kezkak jasotzea
 Familien formakuntza,
tailerrak Berdindu
erakundearekin, saio bat.
Sexu aniztasunari buruz
 Familien formakuntza,
tailerrak Murgibe
erakundearekin, saio bat.
Harreman afektibo-sexualak
 Webguneko hezkidetzako
esparruan familientzako
materialak, irakurketak,
linkak, baliabideak…
txertatu

EKINTZAK

Euskararen egunean,
Euskararen Astean eta
Agenda 21eko ekintzetan
kontuan hartu ikastetxearen
ardatz nagusiatzat

2014-2015 Urria

Berdintasun batzordea eta
tutoreak

2014-2015 Zehaztu barik

Berdintasun batzordea
Berdindu

2014-2015 Zehaztu barik

Berdintasun batzordea
Murgibe

Gurasoen partehartze %
Balorazioa

2014-2015 Urria, azaroa

IKTko arduraduna
Berdintasun batzordea

Bisita kopurua %

DENDORALIZAZIOA

2014-2015 ikasturtean
2015-2016
Ekitaldi puntualak direnean
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ARDURADUNA

Euskara Batzordea
Agenda 21eko arduraduna
Berdintasun arduradunak

Kezka zerrenda
Gurasoen partehartze %
Gurasoen partehartze %
Balorazioa

ADIERAZLEAK

Egindako bilerak
Nesken parte hartze %
Balorazioa
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hezkidetza dugula.
Proiektuaren urteko
EBALUAZIOA egitea eta
hobetzeko proposamenak.

Ikasturte amaieran galdetegi
on-line egitea ikasle, irakasle
eta gurasoen artean
ebaluazioa, balorazioa eta
ekarpenak ezagutzeko

2014-2015 Maiatza-ekaina
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Berdintasun arduradunak

