
 
 

 
 
 
 

HEZKIDETZA ETA GENERO-INDARKERIA PREBENITZEKO PLANGINTZA (ESKOLA KONTSEILUA) 

HELBURUAK 
 

EKINTZAK 
 

NORI 
ZUZENDUA 
 

NORK/NORTZUEK 
EGINDA 
 

DENBORALIZAZIOA 
 

EBALUAZIO 
ADIERAZLEAK: (egin 
da? Bai? Ez? Zergatik? 
Balorazioa, hobetzeko 
proposamenak)  

1. Berdintasun-  eta hezkuntza-
gaiei buruz indarrean dagoen 
arau-esparrua zein den jakitea, 
hura zabaltzea eta ikastetxeak 
bete dezan bultzatzea 

Berdintasun-  eta hezkuntza-gaiei 
buruz indarrean dagoen arau-
esparrua zabaltzea. 
- OOG-an azaldu. 
- Ikastetxeko weborrialdean jarri 

ikusgai eta eskuragarri. 

OOG-ko partaideei. OOG-ko 
Berdintasuneko 
Ordezkariak 

2013-14 ikasturteko 2. 
hiruhilekoan 

OOG-ko akta. 
Ikastetxeko weborrialdea. 

2. Ikastetxearen Hezkuntza 
Proiektuan gizon-emakumeen 
berdintasunari buruzko araudian 
xedatutako balioak eta helburuak 
jasotzen direla zaintzea 

Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua 
berrikusi eta berrizterakoan, gizon-
emakumeen berdintasunari buruzko 
araudian xedatutako balioak eta 
helburuak jasotzen direla zaindu 

Ikastetxeko 
komunitate osoari 

Hezkidetza Batzordea 2014-15 ikasturtean hasi 
eta Hezkuntza Proeiktua 
berriztu arte jarraitu. 

Ikastetxeko Hezkuntza 
Proiektua. 

3. Irizpideak proposatzea 
ikastetxean onartzen diren 
aurrekontuak genero-ikuspegia 
kontuan hartuz egin daitezen, eta 
baliabideak genero-berdintasuna 
kontuan hartuta. 

Liburutegirako liburuak eta jolasak 
erosterakoan, genero-berdintasuna 
kontuan hartuta egin daitezela 
adostu. 

Ikasleei  Hezkidetza Batzordea 2014-15 ikasturtean 
zehar. 

Liburutegirako erositako 
liburuak eta jolasak. 

4. Genero ikuspegia ikastetxeko 
antolamendu eta 
funtzionamendurako 
erregelamenduan sar dadin 
bultzatzea 

- Emakumeak eta gizonak orekaz 
ordezkatuta egon daitezela 
ikastetxeko funtzionamendu 
organoetan. 

- Ikastetxeko espazio komunak 
hezkidetzan oinarrituta erabili 
eta tratatzea. 

- Ikasle guztiek (neska eta mutil) 
jarduera guztietan parte har 
dezaten laguntzea. 

Ikastetxeko 
komunitate osoari 

Hezkidetza Batzordea 2015-16 ikasturtean - Ikastetxeko 
funtzionamendu 
organoetako 
ordezkariak. 

- Ikastetxeko espazio 
komunen erabilera 
arautzen duen duen 
dokumentua. 

- Ikastetxeko jardueretan 
(izendatu zeintzuk izan 
behar diren) neska eta 
mutilen parte hartzearen 
erregistroa. 
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5. Eskolaz kanpoko jarduerak eta 
jarduera osagarriak genero-
ikuspegia aintzat hartuta antola 
daitezen bultzatzea. 

- Ikastetxeak eskaintzen dituen 
eskolaz kanpoko ekintzen 
azterketa egin genero ikuspegia 
kontutan izanda. Jarduera 
hauetan  neskek eta mutilek 
duten  parte hartzearen 
balorazioa egin.  

- Beharrezkoa ikusi ezkero beste 
jarduera batzuk martxan jartzeko 
proposamena egin. 

- Aurreko bi pausoak eman baita 
ikastetxeko jarduera 
osagarriekin. 

 

Ikasleei  Hezkidetza Batzordea 2015-16 ikasturtean Ikastetxeko jarduera 
osagarrien eta eskolaz 
kanpoko ekintzen programa. 

6. Hezkuntza-komunitatean 
prestakuntza- eta sentsibilizazio-
neurriak edo/eta ekimenak 
sustatzea, gizon-emakumeen 
berdintasunaren eta 
hezkidetzaren alde egiteko. 

Guraso, langile eta irakasleen  
prestakuntza- eta sentsibilizazio-
neurriak edo/eta ekimenak sustatzea, 
gizon-emakumeen berdintasunaren 
eta hezkidetzaren alde egiteko. 

Ikastetxeko 
komunitate osoari 

Hezkidetza 
Batzordea. 
IGE 

2014-15 ikasturtean? Burututako prestaketa 
programa eta bertan parte 
hartu dutenen balorazioa. 

7. Ikastetxean genero-indarkeria 
(jazarpen sexista, sexu-
jazarpena,, etxeko tratu txarrak, 
sexu-erasoak…) antzemateko eta 
haiei aurre egiteko neurriak har 
daitezen bultzatzea. 

Ikastetxeko Tutoretza saioetan gai 
honekin lotutako jarduerak burutzeko 
proposamena egin 

Ikasleei  Tutoreek  2014-15 ikasturtean 
hasi. 

Maila bakoitzeko Tutoretza 
saioen antolaketa programa. 

8. Ikastetxean berdintasunari 
buruzko diagnostiko bat egiten 
lagundu 

Ikastetxean berdintasunari buruzko 
diagnostiko bat egiten lagundu 

Ikastetxeko 
komunitate osoari 

Hezkidetza Batzordea 2014-15 ikasturtean Ikastetxeko berdintasunari 
buruzko diagnostikoa. 

9. Elkarlanean aritzea toki-
administrazioekin, beste 
ikastetxe, entitate eta erakunde 
batzuekin, 
elkarteekin…berdintasuna, 
hezkidetza eta genero-
indarkeriaren prebentzioa 
sustatzeko. 

Udaleko Hezkidetza batzordean parte 
hartzen jarraitu. 

Ikasleei Klaustroko 
Berdintasun 
arduraduna. 

2013-14 ikasturtetik 
aurrera. 

Udal Hezkidetza 
Batzordeko aktak. 
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10. Ikastetxean  berdintasunaren 
arloko jarduerak egin daitezela 
jaso dadila urteko planean, eta 
egindako jardueren berri eman 
dadila ikasturteko azken 
memorian. 

Ikastetxean  berdintasunaren arloko 
jarduerak egin daitezela jaso dadila 
urteko planean, eta egindako 
jardueren berri eman dadila 
ikasturteko azken memorian. 

Ikastetxeko 
komunitate osoari 

Hezkidetza batzordea. 
Klaustroko 
Berdintasun 
Arduraduna 

2014-15 ikasturtean 2014-15 ikasturteko plana 
eta memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


