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Generoa kode bat da. Kode asko. Larregi. Izan behar genukeena izugarri bal-
dintzatzen duten kodeak dira; aske izateko muga zurruna. Izan ere, kode horiek jaio 
aurretik ere hasita dute ibilbidea gure izaera eta gorputzetan. Bete-betean markatzen 
gaituzten kodeak dira. Konturatu gabe. Nahi gabe. Jakin gabe.

Zer da, neska ala mutila? Kito. Izenak. Koloreak. Arropak. Belarritakoak. Jarrerak. 
Hitzak. Espektatibak. Neska bada, hau. Mutila bada, ez. Ezin duzu, zu mutila zara. Zuk 
bai, zu neska zara eta. Noiz arte horrela?

Noiz arte, hori da gakoa. STEILAS sindikatuko LGTBIQ+ lantaldeak azken urteotan 
argitaratu dituen unitate didaktikoak eta gidak ezagutzen badituzu, jakingo duzu lan 
horien helburua LGTBIQ+ kolektiboaren gainean hainbat eta hainbat gai lantzea izan 
dela. Lan horiek kolektiboa ulertzeko eta hizki guztiak ezagutzeko balio dute, eta 
LGTBIQ+ haur eta gazteekin nola lan egin dezakegun proposatzen dute.

Esku artean duzun lanaren helburua, ordea, beste bat da. Orain arteko lan guztia 
guztiz beharrezkoa izan da, eta beharrezkoa izaten jarraituko du. Materiala hor dago, 
erabiltzen jarraitzeko. Baina oraingoan planteamenduak bestelakoa izan behar zuela 
uste izan dugu. Beste perspektiba batzuetatik heldu nahi izan diogu gaiari. Nagusiki 
galdera hauen gainean landu nahi izan dugu “GENERO INPOSIZIOEI EZ!” unitatea:

>  Zer ari gara eskatzen LGTBIQ+ komunitateari, inguruko sistemak genero kode 
horiek muturreraino eramaten dituen bitartean?

>  Zer ari gara egiten LGTBIQ+ kolektibotik kanpo dauden haur eta gazteekin?

>  Zer ari zara egiten zu, LGTBIQ+ kolektiboaren parte zaren heinean? Ez ote 
zara ari haur eta gazteei eskatzen zuk zeuk onartu ezin dituzun aldaketak edota 
hausnarketak?

>  Eta zu, LGTBIQ+ kolektibotik kanpo zauden hori, zer ari zara egiten? Jartzen 
al duzu zalantzan zeure burua? Galdetzen al diozu zeure buruari zergatik zaren 
zarena? Galderak beti al dira bestearentzat?

Planteamendu horiek asko dute barnean ezkutatuta, eta horrekin apurtu nahi genuke 
hitz hauen bitartez, lan honen bitartez. Umiltasunetik abiatuta, genero kode guztiak 
zalantzan jartzen ahalegindu nahi dugu. Kodeak ondo ulertuta eta barneratuta 
dituztenei begira jarri nahi dugu, nagusiki. Ez baita batere bidezkoa genero kodeek 
dakarten sufrimendua (bai, sufrimendua) pertsona batzuen bizkar gainean uztea, 
beste batzuek beste alde batera begiratzen dugun bitartean.

Genero inposizioei ez!
LG

TB
IQ

+
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Izan ere, bizitza osoa daramazu (daramagu, zergatik ez) LGTBIQ+ kolektiboari 
armairutik atera dadila eskatzen: aske izan daitezela eta barruak eskatzen diena egin 
dezatela. Besteek, heteroek, garen modukoak onartuko gaituzuela esaten duzue. 
Onartu, nork? Integratzeko, non?

Normaltasuna zalantzan jarri gabe iritsi gara honaino. Zisheteroaraua zalantzan jarri 
gabe, horretan integratzea omen baita LGTBIQ+ kolektiboaren patua. Kolektiboa 
zen zalantzan jartzen zena, bai kanpotik, baita barrutik ere. Sufritu baino nahiago bai-
kenuen normalak izan, onartuak izan eta integratu. Eta nork ez. Lasaitasuna.

Bada, sufrimendua eragiten duen normatibitate hori desagerraraztea litzateke bo-
rroka. Hori da unitate didaktiko honek planteatu nahi duena. Gatazka aldez aldatzea, 
alegia. Gatazka ez baita bestea, normatibitatea baizik.

Generoaren inposizioak ezabatzen hasteko ariketa gisa planteatu dugu. Begirada 
aldatu, eta normala den hori zalantzan jarri nahi dugu: gelako mutil femenino horri 
begiratzen jarraitu beharrean, estereotipoak erreproduzitzen aparta den horri begira 
jarri nahi dugu. Zer da generoaren erreprodukzio bikain horren atzean dagoena?

Gure ustez, guztiek jarri behar genituzke zalantzan generoak berarekin dakartzan 
kodeak, eta gorputzak eta izaerak bizitzeko bestelako moduak esploratu behar 
genituzke. Kodeen hizkuntza ez ulertzeak zigorra ekarriko ez duen agertoki bat 
sortu nahi dugu. Generoen kodeen hizkuntzarekin apurtzea aukera bat izango den 
jendartea nahi badugu, lanean hasi beharko dugu.

Lan nekeza da, badakigu. LGTBIQ+ kolektiboan badakigu zer den kodeen hizkuntza-
rekin bat ez egitea eta, ondorioz, zigortuak izatea.

Baina, zuk, inoiz jarri al dituzu zalantzan zarena mugatzen duten kodeak? Inoiz 
galdegin al diozu zeure buruari zergatik ez duzun apurtzen generoaren inposizio 
horrekin? Lanketa hori egiteko prest al zaude?

Hasi nahi duzu? Genero inposizioei ez!

Oharra: Unitate honetan zehar hizkuntza inklusiboa 
erabili dugula konturatuko zara. Izan ere, hizkuntzaren 
erabilera ez normatiboaren aldarrikapena ere generoaren 
inposizioak deseraikitzeko oinarrizko baliabidea da. 



Haur hezkuntza
Haur eskolak eta 2. Zikloa

Generoaren eraikuntzari buruz hitz egiten badugu, ezinbestean Haur 
Hezkuntzara bideratu behar ditugu begiradak hezkuntzan lanean 
dihardugunok. Izan ere, haurrek bizitzako lehen urteetan jasotzen 
dituzte helduongandik generoaren eraikuntza soziokulturalaren 
eraginak, barne-barnean daramatzagunak.

Izan ere, generoari buruz dauzkagun sinesmenak eraikuntza 
soziokulturalaren ondorio dira, ezta? Baieztapen horrek zalantzarik 
eragiten al dizu oraindik? Bai? Ziur? Guk, esku artean duzun lan 
honetan, baieztapen hori agerian utziko dugu.

STEILAS sindikatuko LGTBIQ+ lantaldean orain arte argitaratu 
ditugun lanetan, haur, gazte zein helduekin lan egitea proposatu izan 
dugu. Oraingoan, aldiz, Haur Hezkuntzan lan egiten dugunontzako/

duzuenontzako proposamen bat aurkeztu 
nahi dizuegu (norbanako zein kolektibo 
gisa lantzeko).

Benetan uste baitugu gaur egun, oraindik 
ere, gugan ez ditugula gauzatu haurrei 
eskatzen dizkiegun aldaketak. Eta horrek 
ez du zentzurik. Hezkuntzan haurrekin 
zintzo lan egin nahi badugu, helduok asko 
dugu hausnartu eta deseraikitzeko.

Beraz, oraingoan, zuregan eta kolektiboarengan eragiteko 
proposamena egin nahi dizugu. Emaitzak merezi du, zinez. Saiatu 
gaitezen.

6

Oraingoan, aldiz, 
Haur Hezkuntzan lan egiten 
dugunontzako/duzuenontzako 
proposamen bat aurkeztu 
nahi dizuegu (norbanako zein 
kolektibo gisa lantzeko).
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1. JARDUERA Zer da? Zer da? Zer da?

Honako irudi honen gainean hausnartzea da 
hasteko proposatuko dizuegun ariketa:

Irudiak planteatzen duen egoera ikusita, eran tzun:

Baliabideak: Aurkeztu dugun argazkia eta planteatu ditugun galderak. Papera, boligrafoak.

Denbora: Behar beste.

Taldekatzea: Banaka/bikoteka (erantzun galderei), taldeka (erantzunak alderatu).

1. Inoiz egin al diozu(e) inori galdera hori? Zer 
helbururekin?

2. Zergatik egiten dugu galdera hori?

3. Zinez, galdera hori beharrezkoa dela uste al 
duzu(e)? Zergatik?

4. Erantzuna bat edo beste izan, zer alda tzen 
da?

5. Galdera horrek eta generoaren eraikuntza 
soziokulturalak loturarik dutela uste duzu(e)?

6. Erantzunaren arabera espektatiba desber-
dinak izan ohi direla uste duzu(e)? Zergatik?

7. Demagun galdera horren erantzuna jakite-
rik ez dagoela. Zer aldatuko litzateke?

8. Pentsatu al duzu(e) galdera horrek izan de-
zakeen bestelako irakurketarik edo ondoriorik 
generoaren ikuspegitik?

9. Aldatu al da galdera horrekiko duzu(e)n ikus-
pegia hausnarketa honen ondorioz? Nola?
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2. JARDUERA Etxera iritsi eta... argi geratu dadila

Oraingoan, irudi honi erreparatzeko eskatu nahi dizuegu:

Behar beste denbora hartu eta gero, erantzun:

Baliabideak: Aurkeztu dugun argazkia eta planteatu ditugun galderak. Papera, boligrafoak.

Denbora: Behar beste.

Taldekatzea: Banaka/bikoteka/taldeka.

1. Zer ikusten dugu argazkian?

2. Zer sentiarazten dizu(e) argazkiak? Zergatik?

3. Zertarako egiten dugu argazkiak adieraz-
ten duena? Beharrezkoa al da?

4. Zure/zuen ustez, argazkian ageri den 
egoera generoaren eraikuntza soziokultura-
larekin loturik dago, ala prozesu natural ba-
tek eragindakoa da?

5. Argazkian ageri den haurraren generoa 
zein dela esango zenuke(te)? Zergatik daki-
zu(e) hori?

6. Zergatik jartzen dizkiegu belarritakoak 
jaiotzen diren haur batzuei eta ez denei? 
Zergatik ez da alderantziz egiten?

7. Zein da hori egiteko dugun behar naturala?

8. Jarriko al zenizkioke(te) belarritakoak mu-
tikotxo jaio berri bati? Zergatik?

9. Neska jaio berri bati belarritakoak jartzea 
saihestuko al zenuke(te)? Zergatik?

10. Zer aldatuko litzateke argazkian adie-
razten dena egingo ez bagenu?

11. Aldatu al da egoera honekiko duzu(e)n 
ikuspegia hausnarketa honen ondorioz? Nola?
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Ariketa sinple eta praktiko bat egingo dugu. Zabaldu ordenagailuko bilatzailea. Irudien atala 
ireki, eta idatzi juguetes hitza, gaztelaniaz. Beheko irudian ikus dezakezu(e)n moduan, bilatzaileak 
berak ematen dituen lehen aukerak “mutilentzako jostailuak” eta “neskentzako jostailuak” dira.

Ariketarekin jarraitzeko, egin klik “neskentzako jostailuak” aukeraren gainean:

3. JARDUERA Jostailuak vs. jostailuak

Baliabideak: Euskarri informatikoak eta planteatu ditugun galderak. Papera, boligrafoak.

Denbora: Behar beste.

Taldekatzea: Banaka/bikoteka/taldeka.
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Bukatzeko, egin klik “mutilentzako jostailuak” aukeraren gainean:

Hiru urrats horiek egin eta gero, bakarka/bikoteka/taldeka hausnartzeko txanda izango da:

1. Zer pentsarazten dizu(e) bilatzaile batean 
jostailuak hitza idatzita “neskentzakoak” eta 
“mutilentzakoak” aukerak emateak?

2. Bereizketa hori egitea beharrezkoa dela 
uste duzu(e)? Bereizketa hori egiteko arrazoi-
rik badela uste duzu(e)?

3. Inoiz egin al duzu(e) horren gaineko haus-
narketarik? Beharrezkoa dela uste duzu(e)?

4. Zer dago bilaketaren emaitzaren atzean? 
Arrazoi natural bat ala generoaren eraikuntza 
soziokulturala?

5. Zer esango zenuke(te) koloreen erabile-
rari buruz? Naturala den arrazoi bati erantzu-
ten al dio horrek ere?

6. Jostailu bat erostera joango bazina(te), 
generoak izango al luke eraginik aukerake-
tan? Zergatik?

7. “Neskentzako” jostailu gisa saltzen den 
jostailu bat zergatik da “neskentzat”? Zerga-
tik ezin da izan “mutilentzat”? Eta alderantziz?

8. Zer irizpide erabiltzen dituzu(e) haur es-
kolan edo eskolan haurrei jostailuak aurkez-
teko orduan?

9. Hortaz, beharrezkoa ikusten al duzu(e) 
lantokian gaiaren gaineko lanketa egitea? 
Zergatik?

10. Alternatibarik ba al dago eredu hori al-
datzeko? Baietz uste baduzu(e), zein da?

11. Zer erresistentzia antzematen dituzu(e) 
jendartean gai honi dagokionez?
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Jostailuen gaia landu eta gero, bi ar-
gazki hauei erreparatuko diegu:

Argazkiei buruzko galderak erantzungo dituzu(e) 
bakarka/bikoteka/taldeka:

1. Zein izan da irudiak ikustean izan duzu(e)n lehen 
irudipena?

2. Zer identifika dezakezu(e) argazkietan?

3. Eragin al dizu(e)te nolabaiteko zalantza edo ezi-
negonik? Zergatik?

4. Zein da zigortu ohi dugun irudia? Zergatik?

5. Jendarteak bi egoerak berdin baloratzen dituela 
uste duzu(e)? Zergatik?

6. Eta, zu(e)k, nola baloratzen dituzu(e)? Zer hausnar-
keta pertsonal egiten duzu(e) irudi horiek ikustean?

7. Zuen haur eskolan edo ikastetxean egin al duzue 
inoiz gai honen gaineko analisirik? Beharrezkoa iru-
ditzen zaizu(e)? Zergatik?

8. Erresistentziarik izango al zenuke(te) zure/zuen 
ikasleak izango balira? Zein?

9. Irudi horiei begira dauzkagun eragozpenak logi-
koak iruditzen zaizkizu(e)?

10. Jendartea antolatzeko egitura natural bati 
erantzuten diotela uste duzu(e), ala propio sortutako 
egitura soziokultural bati buruz ari gara?

4. JARDUERA Zuk bai, zuk ez

Baliabideak: Aurkeztu ditugun argazkiak eta planteatu ditugun galderak. Papera, boligrafoak.

Denbora: Behar beste.

Taldekatzea: Banaka/bikoteka/taldeka.
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5. JARDUERA Margotu ditzagun azazkalak

Egoera erreal batean oinarritutako ariketa 
proposatuko dugu oraingoan:

Egoera horren aurrean, erantzun bakarka/ 
bikoteka/taldeka:

Baliabideak: Planteatutako egoera. Papera, boligrafoak.

Denbora: Behar beste.

Taldekatzea: Banaka/bikoteka/taldeka.

1. Nola erreakzionatuko zenuke(te)?

2. Norengan jarriko zenuke(te) arreta, 
Unaxengan, Anerengan ala Leirerengan?

3. Bat al zatoz(te) Leirek planteatu duenare-
kin? Zergatik?

4. Zer esango zenieke(te) Unaxi, Aneri 
eta Leireri?

5. Gela osoa egoeraren lekuko izan dela 
kontuan hartuta, landuko al zenuke(te) gaia 
ikasleekin? Zergatik? Zer egingo zenuke(te)?

6. Gertatu al zaizu(e) inoiz halako egoera 
bat? Zer gertatu zen?

7. Leirek bere aita aipatu duela kontuan 
hartuta, hitz egingo al zenuke(te) harekin? 
Zergatik?

8. Gelako gainerako familiek gertatu-
takoaren berri dutenez, egingo al zenuke(te) 
zerbait haiekin? Zer?

9. Klaustroan egoeraren berri emango 
zenuke(te)? Zergatik?

10. Zein da, zure/zuen ustez, azazkalak mar-
gotzea “nesken kontua” izatearen atzean da-
goen arrazoia edo logika?

11. Zer gertatu da, 5 urteko haurren gela 
batean horrelako egoera bat jazotzeko? 
Nork du horren ardura?

Demagun gelako haurrak (5 urte) azazkalak 
margotzen ari direla, jolasean. Haietako 
batek, Unaxek, azazkalak margotzeko es-
katu dio Aneri. Ane azazkalak margotzen 
hasi zaionean, Leire gerturatu zaie, eta ho-
nako hau esan du denen aurrean:

“Zertan ari zarete? 
Azazkalak margotzea 

nesken kontua da! Nire 
aitak hori maritxuen 

kontua dela esan dit!”.

Ondorioz, Anek ez dizkio azazkalak mar-
gotu, eta Unax ezin ulertu gelditu da. Ez 
dio gehiago halakorik eskatu Aneri. Irte-
eran, Unax negarrez atera da gelatik, eta 
Leirek bere amari dena kontatu dio gai-
nerako familien aurrean. Unaxen aitak zer 
gertatu den galdetu dizu(e), arduratuta.
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Hau ere egoera erreal batean oinarrituta 
dagoen ariketa bat da:

6. JARDUERA Nire alabak futbolean jokatzen du eta!

Baliabideak: Planteatutako egoera. Papera, boligrafoak.

Denbora: Behar beste.

Taldekatzea: Banaka/bikoteka/taldeka.

Esaldi horren gaineko galdera hauei erantzun, 
bakarka/bikoteka/taldeka:

1. Esaldi hori irakurtzean, eman al dizu(e) aten-
tzioa zerbaitek?

2. Ados al zaude(te) esaldi horretan plantea-
tzen denarekin? Zergatik?

3. Esaldi hori abiapuntutzat hartzen badugu, 
zer da, orduan, berdintasuna?

4. Iritzi hori orokortua dela uste duzu(e)?

5. Eztabaidaren nondik norakoak zein diren 
ezagututa (genero arrakala), nola baloratzen 
duzu(e) esaldi edo erreakzio hori?

6. Zer irakurketa egiten duzu(e) pertsona ho-
rren erreakzioaren gainean?

7. Zer antzekotasun dago esaldi horren eta 
orain arte planteatu ditugun ariketen artean?

8. Pertsona horren semeak gimnasia erritmikoa 
edota balleta praktikatuko balitu, berdina senti-
tuko luke ela uste duzu(e)? Zergatik?

9. Alabak futbolean jokatzea genero arrakalarekin 
bukatzea bada, zer da semeak balleta egitea?

10. Zer identifika daiteke horren guztiaren 
atzean?

11. Zer erantzungo zenioke(te) horrelako zer-
bait esaten edo pentsatzen duen norbaiti?

12. Azkenaldian gure inguruan emakumeen* 
futbolak oihartzun handia lortu duela gauza na-
barmena da. Positibotzat hartu den zerbait da, 
gainera. Zergatik? Alderantziz berdina gertatuko 
litzate keela uste duzu(e)?

Lagunen artean genero arrakalari buruz 
hitz egiten ari zare(te)la, momentu ba-
tean lagunarteko pertsona batek ho-
nako hau esan du:

“Bada, nire ustez, gaur egun 
berdintasunean aurrerapauso 

handiak eman ditugu, 
eta ez da horrenbesterako... 

Nire alabak futbolean 
jokatzen du eta!”.

Oharra: Emakume hitzarekin bate-ra * ikurra erabili dugula ikusi duzu. STEILASen emakume kontzeptu aren baitan gaur egun errealitate za ba lak barnebiltzen direla sinisten dugulako egin dugu, emakumeek sub jektu politiko bezala jasaten duen/ dugun opresioa baztertu gabe. 
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7. JARDUERA Kolore, kolore

Azken ariketa moduan, bideo hauek bakarka/
bikoteka/taldeka ikusteko proposatuko dizuegu:

Bukatzeko, eta egindako lana biribiltzeko, 
azken galdera hauek planteatu nahi dizkizu(e)gu:

Baliabideak: Euskarri informatikoak. Papera, boligrafoak.

Denbora: Behar beste.

Taldekatzea: Banaka/bikoteka/taldeka.

Genero arrakala/desberdintasuna arrazoi 
natural eta logiko batean kokatzen duzu(e) 
oraindik, ala genero egitura soziokultural 
eta ekonomiko bati erantzuten diola uste 
duzu(e)?

Prest al zaude(te) norbanako gisa zein kolek-
tiboki sisteman eragiteko eta hura iraultzeko?

1. Bideoa: La mente en pañales
2. Bideoa: Pink or blue

Guk ez dugu galderarik egingo bideoetan 
ikusten denari buruz. Asko egin ditugu 
jada. Orain, bideoek planteatzen dutena 
eta orain arte ikusi eta hausnartutakoa 
abiapuntutzat hartu, eta gogoeta pertso-
nala zein kolektiboa egitera gonbidatzen 
zaitu(zte)gu.

https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I
https://www.youtube.com/watch?v=7r4glutrXL8&t=73s


Lehen 
hezkuntza

Haurtzaroko lehen urteak ezinbestekoak direla aitortzen badugu, Haur 
Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzarako jauziak aipamen berezia merezi du. 
Bat-batean, haurrak derrigorrez eserita egotera pasatzen dira, eta atzoko 
jolasek gaur jada ez dute balio.

Izan ere, haur txikienek orokorrean mundua bizitzeko eta ulertzeko 
duten modu berezi horri bidea ixten diogu, ia egun batetik bestera. 
Sistemarekin topo egiten dute. Ez egin hori. Ez jantzi hori. Egon geldi. 
Ezin da dantzarik egin. Kolore hori ez, hau hobeto. Atzo, bai. Gaur, ez. 
Eta, horrela, aspertu arte.

Haur Hezkuntzatik daramaten lasaitasunari Lehen Hezkuntzan jarraipen 
eman beharrean,  haurrak sistemaren atzaparretan erori, eta aldatzen 
hasten dira. Aldatu egiten ditugu. Sisteman sartu dira bete-betean, 
hasierako urteetako ilusioa atzean utzita. Lehen Hezkuntzan aurrera egin 
ahala, askoz ere nabarmenagoa izango da moldaketa hori.

Moldaketa horren protagonista nagusia generoaren eraikuntza izango 
da. Bai, nagusia diogu, guztia baita generoa eta horren gaineko politika: 
generoaren politika heteronormatiboa, alegia.

Genero inposizioei ez! unitatearen atal honetan, moldaketa hori arintzen 
laguntzeko hainbat ariketa proposatuko ditugu. Ariketa hauek, beti bezala, 
orientabide gisa baliagarriak izatea espero dugu.

Ez galdu aukera, eta jar itzazu(e) praktikan Lehen Hezkuntzako ikasleekin 
ere generoaren inposiziok zalantzan jarriko dituzten lorpen txiki bezain 
handiak. Margotu itzazu(e) azazkalak, jolastu arroparekin, izan eredu, bilatu 
ereduak, zure jardunaren inguruan hausnartu, klaustroarekin eta familiekin 
elkarlana bultzatu...

Posible delako; martxan jartzea besterik ez delako behar!

15

OHARRA: Haur Hezkuntzarako atalean planteatu ditugun ariketak Lehen Hezkuntzako 
klaustroetan ere planteatzea proposatzen dizuegu, modu berean.
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Lehenbiziko ariketa honen helburua Haur Hezkuntzako jarduerak (klaustrokideei proposaturikoak) 
Lehen Hezkuntzako ikasleekin egitea izango da. Ikasleen adina eta gaitasuna kontuan hartu beharko 
ditugu, ariketa horietan egiten diren planteamenduak eta galderak egokitzeko.

Era berean, planteamendu horietako batzuk praktikara eraman ditzakegu ikasgelan. Hala nola: 
azazkalak taldean margotzea eta hainbat arropa erabiltzea jolasteko/mozorrotzeko. Praktika hau ba-
liagarria izan dakiguke gure txikiek dagoeneko barneratuta dituzten genero arauak eta inposizioak 
detektatu eta lantzeko.

1. JARDUERA Nire ikasleek ere bai

Baliabideak: Haur Hezkuntzarako atalean planteatutako ariketak.

Denbora: Ariketa bakoitzeko ordu erdiko saio bat/saio osoa (gaitasunen arabera).

Taldekatzea: Talde txikiak, talde handia.
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2. JARDUERA Zer da Igutz?

Baliabideak: Interneten lortutako hainbat argazki (1. eranskina). Denbora: 20 minutu.

Taldekatzea: Talde handia.

Hainbat argazki erakutsiko ditugu (1. eranskina). Argazki hauetako batzuk lortu ditugu sarean 
“pertsona ez binarioa” idatzita. Beraz, horietako hainbatek ez du bere burua ez mutiltzat, ez neskatzat 
hartzen.

Guk galdera bera errepikatuko dugu: “Zer da?”.

Seguruenik neska/mutila erantzungo dute. Erantzun ahala, bi multzotan jarriko ditugu erakutsitako 
argazkiak: alde batean, neskatzat hartutakoen argazkiak, eta bestean, mutiltzat hartutakoenak.

Behin hori eginda, multzo bateko argazkiak hartu, eta honako galdera hau egingo diegu: “Zer izan 
duzue kontuan neska edo mutila dela esateko?”. Seguruenik, ilea, apaingarriak, arropa, koloreak, 
jarduera… aipatuko dituzte. Erantzunak arbelean idatziko ditugu.

Orain, Igutz ezagutuko dugu.

Baliabidea: Igutzen argazkia. Denbora: 30 minutu.

Taldekatzea: Talde txikiak/talde handia.

Honako argazki hau erakutsiko diegu ikasleei. Gazte honen izena Igutz da.

Lehengo galdera bera egingo diegu berriro: “Zer da Igutz?”. Seguruenik 
ez dira ados jarriko, eta neska edo mutila dela esaten duenik ere izango da.

Bi azpitaldetan banatuko dugu ikastaldea. Lehenengo taldeak Igutz 
neskatzat hartuko du. Bigarrenak, berriz, mutiltzat.

Ondoko taula hau bete beharko dute, erantzunak asmatuta:
>  Igutz... Nolakoa da? (izaera)
>  Nolakoa da haren gorputza?
>  Eskolan zer egitea gustatzen zaio?
>  Kirolik egiten al du?
>  Eskolaz kanpoko jarduerarik egiten al du? Zein?

>  Zer kolore du gogokoen?
>  Nola dute izena haren lagunek?
>  Zer lan egiten ditu etxean?
>  Zer izan nahi du handitan?

Behin taula osatzeko denbora igarota, informazioa elkarrekin trukatuko dugu talde handian, galderak 
banan-banan berrikusiz. Ariketa honi esker, ikasleek zer genero estereotipo darabiltzaten ikusiko 
dugu irakasleok, tankera honetako galderekin generoaren araberako erantzunak espero baititugu.

Ondoren, bi saioetan jasotako erantzunak aldatzen ahaleginduko gara. Neska ala mutila izan, Igutz 
nahi duen bezalakoa edo nahi duena izan daitekeela argi uztea eta ondorioztatzea izango da helburua. 
Horretarako, honelako galderak egingo dizkiegu ikasleei:

Orduan, Igutz(ek) ezin daiteke/dezake izan/egin erantzuna neska/mutila bada?

Oharra: Gelako errealitateak eta dituzu(e)n ezagutzek aukera ematen dutela uste baduzu(e), honako 
galdera hau egin diezaiekezu(e) ikasleei:  “Eta Igutz ez bada neska eta ez bada mutil sentitzen? Hori 
posiblea da?”.

Haien erantzuna zein den ikusiko dugu, eta horren gaineko hausnarketa bideratzen saiatuko gara.

1.
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Gorputz osoko hiru soslai marraztuko ditugu paper banatan. Paretan jarri eta gero, 
lehenengoa Maite, bigarrena Aitor eta hirugarrena Igutz direla azalduko dugu.

Zer da Igutz? jarduerako galderak egingo ditugu berriro, baina erantzuna ongi pentsatzeko eskatuko 
diegu:

>  Nolakoak dira? (izaera) Ausartak, lotsatiak...

Demagun lehenengo erantzuna “ausartak” izan dela. Orduan, hau galdetuko dugu: “Maite ausarta 
da? Aitor ausarta da? Igutz ausarta da?”. Aski izango da ikasle bakar batek baiezkoa erantzutea 
soslaiaren barruan adjektibo hori idazteko. Ikasleek idazten jakinez gero, hiru ikasleri emango diegu 
hiru soslaietan ausarta hitza idazteko ardura. Berdina egingo dugu erantzun bakoitzarekin.

Gainerako galderekin gauza bera egiten jarraituko dugu, eta erantzun bakoitza kokatzeko ardura hiru 
ikasle desberdinek izango dute txanda bakoitzean:

>  Eskolan zer egitea gustatzen zaie?

>  Kirolik egiten al dute? Kirolariak dira?

>  Eskolaz kanpoko zer jarduera egiten dute?

> Zer kolore dute gogokoen?

>  Zer lan egiten dituzte etxean?

> Zer izan nahi dute handitan?

Ariketa bukatzeko, ikasleekin solasaldi bat izango dugu. Bertan, garen bezalakoak izanda ere nahi 
dugun guztia izan gaitezkeela eta nahi dugun bezalakoak izan gaitezkeela argi geratzea izango da 
gure helburua.

3. JARDUERA Estereotipoetatik harago

Baliabideak: 3 soslai.

Denbora: 30 minutu.

Taldekatzea: Talde txikiak/talde handia.
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Ariketa honen helburua proposatzen ditugun bideoetan planteatzen diren jarduerak zure/zuen 
ikasleekin gauzatzea izango da.

Horretarako, ikusi bideoak aldez aurretik, eta prestatu beharrezkoak dituzu(e)n baliabideak. Saiatu 
bideoetan planteatzen diren ariketak eta galderak egiten (haurrekin zein helduekin, zergatik ez), 
bertan agertzen diren gogoetak egin ahal izateko.

Bukaeran, talde handian parteka dezakezue banaka landutako guztia.

4. JARDUERA Zergatik desberdin? Arauak berridatzi!

Baliabideak: Euskarri informatikoak, kamerak, bideoak.

> 1. Bideoa: La desigualdad de género no es un juego de niños.

> 2. Bideoa:  ¿Qué significa hacer algo como una niña?

> 3. Bideoa:  Corre como una niña.

Denbora: Saio bat.

Taldekatzea: Banaka, talde handia.

https://www.youtube.com/watch?v=aLDTy5VQOF0
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jjiZUZJDDPQ&t=59s


Bigarren 
hezkuntza

Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzarako jauziaren garrantzia azpimarratu badugu, hura be-
zain garrantzitsua da Bigarren  Hezkuntzarako aldaketa. Izan ere, generoari dagokionez, 
etxeko lanak ongi eginak izan behar ditugu hezkuntzako etapa horri ekiterako, sistemarekin 
talka egin nahi ez badugu behintzat.

Dagoeneko aipatu dugunez, generoa kode amaigabez osatutako hizkuntza konplexua da 
(uste baino konplexuagoa). Ama hizkuntzarekin konparatzen duenik ere bada. Ez zaigu iru-
ditzen konparazio okerra denik. Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan generoaren kode 
normatiboa ikasteko beharrezko estimulu denak jasoko ditugun moduan, Bigarren Hezkun-
tzara iritsi orduko kode zaku hori barneratuta izatea eskatuko digu haiek sortu dituen siste-
mak berak.

Baina zer gertatzen da horrela ez bada? Zer gertatzen da generoaren kode normatiboa 
azentu apur batekin hitz egiten dutenekin? Zer gertatzen da hizkuntza gaizki erabiltzen du-
tenekin? Eta, are gehiago, kode hori ulertzen ez dutenekin? Bada, sistemak baztertu egiten 
dituela eta eragotzi egiten diela generoa beraien modura bizitzea, beraien modura adieraz-
tea. Eta horrek, nerabezaroan, leher egin dezaketen egoera ugari sor ditzake.

Arazoa da sistemak, jendarteak, ez duela onartzen generoa sistema soziokultural batean 
oinarrituta dagoela. Hau da, ez dela berezko zerbait, eta ez dela jendartea antolatzeko mo-
durik onena.

Alegia, zer gertatuko da 0 eta 10 urte bitartean kamioiak eta panpinak bakarrik oparitzen ba-
ditugu, adibidez? Nerabezarora iristerako oso barneratuta izango dugula generoaren egitu-
ra zurruna. Eta, ondorioz, pentsatuko dugula horrek horrela izan behar duela, ez dagoelako 
alternatiba posiblerik.

Zergatik da anekdotikoa, adibidez,  haurrek hain gutxi aztertzea beraien feminitatea? Bada, 
generoaren espresio oso pobrea dugulako, generoa bizitzeko moduak izugarri mugatzen 
dituen sistema binarista batean bizitzeagatik. Ondorioz, generoaren kode normatiboa bar-
neratu gabe duten gazteek sekulako barne eta kanpo gatazkak izaten dituzte nerabezaroan, 
inguruan eta beraien barnean gertatzen ari dena ezin ulertu ibiltzen baitira.

Bigarren Hezkuntzan lan egiten badugu, jakin beharra dugu gure ikasleen artean egoera hori 
bai ala bai emango dela. Ezin dugu pentsatu gure ikasleen artean horrelakorik gertatzen ez 
denik. Are gehiago, lankideen artean, klaustroetan, horrelakorik existitzen ez denik. Begiak 
zabaldu behar ditugu, gaitasun kritikoa sortu eta, batez ere, izan.

Eta horrek izan behar luke bidea. Generoa modu desberdinetan bizitzeko aukera emango 
digun mundu askea eraiki behar genuke. Egitura zurrun horiekin amaituko duen jendartea, 
norbere generoaren adierazpena muga gabe garatzeko aukera emango duena eta inor be-
hartuko ez duena hizkuntza zehatz bat ikastera.

20
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Proposatu ditugun jostailuen argazkiei behatu on-
doren (2. eranskina; ariketa osatzeko argazki gehiago bi-
latu, nahi izanez gero), hausnarketarako denbora izango da. 
Talde bakoitzak kartoi mehe batean jasoko ditu ideiak. Behin 
taldeko lana bukatuta, gainerako gelakideekin partekatuko 
dituzte, hausnarketa kolektiboan.

Talde bakoitzean gehienez bost ikasle izatea proposatzen 
dizuegu, eta talde mistoak eta ez-mistoak osatzea, ahal 
izanez gero. Taldeen osaeran desberdintasun hori ezartzeak 
hausnarketa desberdinak antzematea ahalbidetu dezake, eta 
interesgarria izan daitekeela pentsatzen dugu.

Galdera hauek hartu ariketaren oinarritzat:

>  Zer ondorio atera dezakezue kolore desberdinak era-
biltzeari buruz?

>  Zer ezaugarri nabarmentzen dituzue jostailu batzuetan 
eta besteetan generoaren arabera?

>  Zer helburu dituzte jostailu batzuek eta besteek?

>  Zuen ustez, zein da banaketa horren arrazoia?

>  Zer helbururekin egiten dela esango zenukete?

>  Banaketa hori egitea beharrezkoa dela uste duzue?

> Horren arrazoia zer da, naturala ala kulturala?

Oharra: talde mistoak eta ez-mistoak egin badituzu, aztertu 
batzuen eta besteen erantzunak desberdinak diren, interes-
garria litzateke eta.

Hausnarketa kolektiboarekin bukatzeko, egin iezaiezu 
galdera hau:

>  Zuen ustez, badago beste aukerarik jostailuak aurkez-
teko moduan?

Erantzunak jasotzean, eskatu taldeei jostailuak generoaren 
arabera bereizten dituzten katalogoak zein hori egiten ez 
dutenak bilatzeko.

1. JARDUERA Nola iritsi gara honaino?

Baliabideak: Argazkiak (2. eranskina), kartoi meheak, errotuladoreak, euskarri informatikoak.

Denbora: Saio bat.

Taldekatzea: Talde txikiak/talde handia.
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Ariketa honen helburua publizitateak, oro har, generoa bere intereserako nola erabiltzen duen 
aztertzea izango da. Era berean, horrek gazteengan duen eraginaren gainean hausnartuko dugu.

Talde bakoitzean gehienez bost ikasle izatea proposatzen dizuegu, eta talde mistoak eta ez-mistoak 
osatzea, ahal izanez gero. Taldeen osaeran desberdintasun hori ezartzeak hausnarketa desberdinak 
antzematea ahalbidetu dezake, eta interesgarria izan daitekeela deritzogu.

2. JARDUERA Generoaren erakusleihoa

Baliabideak: Argazkiak (3. eranskina), kartoi meheak, errotuladoreak, euskarri informatikoak.

Denbora: Bi saio.

Taldekatzea: Talde txikiak/talde handia.

2. saioa:

1. saioko argazkiak ikusi ondoren, ikasleek be-
ren errealitateari buruz hitz egitea izango da hel-
burua. Horretarako, argazki horiek ikustean jaso-
tako irudipen eta iritziak oinarri hartuta, galdera 
sorta hau planteatuko diegu:

>  Publizitateak baldintzatzen al du zuen egu-
nerokotasuna? Nola?

>  Presiorik sentitzen al duzue horrelako argaz-
kiak/iragarkiak ikusten dituzuenean? Zergatik?

>  Zer nolako espektatibak eragin ditzake ho-
rrelako publizitateak?

>  Deseroso sentitu al zara argazkiak ikusita?

>  Zuen ustez, ba al dago alternatibarik? No-
lako publizitatea jaso nahiko zenukete?

>  Sare sozialen erabilerak zer nolako eragina 
du zuen egunerokotasunean?

Ariketarekin bukatzeko, iragarki mota horiekin 
kritikoak diren berriak, artikuluak zein bestelako 
publizitate kanpainak bilatzea proposatzen di-
zuegu, beste eredu batzuk ere badirela ikusteko.

1. saioa:

Protagonistatzat hainbat modelo dituzten ba-
rruko jantzien iragarkien argazkiak erakutsiko 
dizkiegu (3. eranskina). Horiek aztertu eta gero, 
galdera hauei erantzungo diete taldeka:

>  Argazkiak ikustean, zerbait sentitu duzu? 
Zer?”

> Horiek al dira zure ereduak?

> Errealak iruditzen zaizkizu?

>  Nolabait identifikatuta sentitzen zara argaz-
ki horietan ageri denarekin?

>  Generoari erreparatzen badiogu, zure ustez 
zein dira argazki horietan transmititu nahi 
dituzten balioak?

Talde txikitan galderei erantzun ondoren, 
hausnarketa kolektiborako txanda izango da. 
Taldeek gainerako gelakideekin partekatuko 
dituzte emandako erantzunak, eta horien gai-
nean eztabaida egingo dute

Oharra: talde mistoak eta ez-mistoak egin ba-
dituzu, aztertu batzuen eta besteen erantzunak 
desberdinak diren, interesgarria litzateke eta.
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Iragarkien zentzuarekin eta esanahiarekin egingo dugu lan ariketa honetan.

1. saioa:
3.1. Erakutsi mutilak protagonistatzat dituzten autoen iragarkien argazkiak (4. eranskina). Horiek 
aztertu ondoren, egin galdera hauek, talde txikitan erantzun diezaieten:

> Zure ustez, irudiotan, zer dago salgai?

> Iragarkietan/argazkietan taula honetako zein balio transmititzen direla iruditzen zaizue?

Boterea Autoestimua Menpekotasuna Harrotasuna
Arrakasta Edertasuna Indarra Ikusezintasuna
Independentzia Gogobetetzea Sexualizazioa Kosifikazioa
Lehiakortasuna Adimena Norberagan konfiantza Ahulezia
Dotorezia Goxotasuna Biolentzia Opresioa

3.2. Orain, neskak protagonistatzat dituzten argazkiak erakutsi (5. eranskina), eta egin galdera ber-
berak. Erabili dezatela beste kolore bat balioak azpimarratzeko.

3.3. Ariketarekin jarraitzeko, erakutsi 6. eranskineko argazkia, eta egin galdera hauek:

> Goiko argazkia ohikotzat jotzen dugu. Baina, mutilak ikusita, zer sentitu duzu?

>  Orain arte ikusi dugunez mutilek autoen iragarkiak egiten badituzte, iragarkiak planteatzen duen 
galdera ondo planteatuta dagoela uste duzu(e)? (“Mutilek zergatik ez dituzte autoen iragarkiak 
egiten?”). Nola birplanteatuko zenukete galdera, orain arte ikusi duguna kontuan hartuta?

Hiru ariketa horiek talde txikitan egin ostean, partekatu talde handian atera dituzten ondorio guztiak, 
eta ireki hausnarketa kolektiborako tarte bat.

Eta, motibatuta bazaudete, ariketa osagarri gisa zuen auto iragarki propioa sortzera ere animatzen 
zaituztegu. Proposamena talde txiki bakoitzak bere iragarkia sortzea eta ondoren gainerako taldeei 
aurkeztea izan daiteke. Iragarkia sortzeko irizpidea erraza da: genero estereotipoekin apurtuko duen 
auto iragarkia izan behar du. Aska ezazue zuen sormena ariketa honekin!

2. saioa:
Talde hausnarketarekin bukatzeko, talde txikitan generoak baldintzatutako iragarkien adibide ge-
hiago bilatzea proposatzen dizuegu. Ondoren, generoak baldintzatu gabeko iragarkiak zein genero 
estereotipoekin apurtzen dutenak bilatzea izango izango da helburua.

Talde bakoitzak aurkitu dituen iragarkiak gainerako taldeei deskribatzea izango litzateke hurrengo 
pausoa, eta horiek multzo batean (sexistak) zein bestean (ez-sexistak) zergatik sartu dituzten azal-
duko dute.

3. JARDUERA Zer dago salgai?

Baliabideak: Proposatutako argazkiak (4., 5. eta 6. eranskinak), kartoi meheak/folioak,
errotuladoreak, euskarri informatikoak.

Denbora: Bi saio. Taldekatzea: Talde txikiak/talde handia.
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Azken jarduera honetan proposatuko dizuegun ariketaren helburua zuzenean genero es-
tereotipoekin apurtzen saiatzea izango da. Gainera, modu erraz eta sinple batean egiten 
saiatuko gara.

Orain arte “GENERO ESTEREOTIPOEI EZ!” unitatean ikusi dugun moduan, zenbatezinak dira ge-
neroaren hizkuntza normatiboa osatzen duten kodeak. Horien artean, ariketa honetan, zehazki, 
mutilei eragiten dietenak utziko ditugu agerian. Edo, behintzat, saiatu egingo gara. Izan ere, jen-
darteak, orokorrean, mutilen feminizazioa zigortzen du. Ohi bezala, ariketa zuen errealitatera mol-
datu dezakezue.

Mutilei lau proposamen egin beharrekoak (irakasleak eredu izatera animatzen zaituztegu, egingarria 
iruditzen bazaizue):

a. Goiz batean zehar gona bat janztea gelan dagoen bitartean (mozorrorik ez).

b. Goiz batean zehar azazkalak margotuta izatea.

c. Goiz batean zehar ezpainak margotuta izatea.

d. Goiz batean zehar begiak margotuta izatea.

Nahi bezala moldatu dezakezue ariketa hau: proposamen bakarra eginez, bi, hiru...; nahi adina auke-
ra proposatu.

Ariketan planteatzen diren proposamenak egin edo ez egin, helburua horien gainean hausnartzea 
izango izango da. Gogoratu bost ikasleko taldeak osatzea proposatzen dizuegula, mistoak eta ez-
mistoak, ahal izanez gero. Taldeen osaeran desberdintasun hori ezartzeak hausnarketa desberdinak 
antzematea ahalbidetu dezake, eta interesgarria izan daitekeela pentsatzen dugu:

>  Zein da, zuen ustez, ariketa mutilei soilik proposatzearen arrazoia?

>  Zergatik zigortzen ditu jendarteak jarrera batzuk (mutilek gona janztea), eta beste batzuk, ordea, 
onartu (neskek ilea moztea)?

>  Zein izan dira proposamenei begira izan/ikusi dituzuen beldurrak/erresistentziak?

>  Zuen ustez, zer arrazoi daude beldur eta erresistentzia horien atzean?

>  Prest egongo al zinateke proposamenetakoren bat ohitura bihurtzeko? Zergatik?

>  Nesken kasuan, genero hizkuntza normatiboa apurtuko lukeen antzeko proposamenik burura-
tzen al zaizue? Egingo al zenukete?

Taldeka galdera horiei erantzun ondoren, partekatu talde handian eta bideratu eztabaida galderen 
ildotik.

4. JARDUERA Egingo al zenuke?

Baliabideak: Kartoi meheak/folioak, errotuladoreak, makillajea, gonak.

Denbora: Talde txikiak/talde handia.

Taldekatzea: Saio bat.
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5. ERANSKINA
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ANEXO 6
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Baliabideak
Gaur egun zerbaiti buruz zerbait jakin nahi izanez gero edota zalantzaren bat argitu nahi 
izanez gero, sarera jotzen dugu itsu-itsuan. Guztiok egiten dugun, eta konturatu gabe guztiz 
barneratu dugun ekintza da. Esku artean duzun unitate didaktiko honetan landu dugun gaia-
ren kasuan ere horrela gertatzen da, nola ez.

Izan ere, sarea gai honi buruzko informazioa eta LGTBIQ+ kolektiboaren gaineko bestelako 
informazioa partekatzen duen baliabidez josita dago. Hala ere, garrantzitsua iruditzen zaigu 
baliabide bila sarera jotzen dugunean sareak eskaintzen digunera tentuz gerturatu behar 
dugula azpimarratzea. Baliabide horiek guztiak agian ez dira guk nahi dugunerako erabilga-
rriak, eta baliteke landu nahi dugun horretarako guztiz aproposak ez izatea.

Beraz, material bat edo beste bat erabili baino lehenago, ziurtatu benetan erabili nahi duzula; 
behar bestetan berrirakurri pasa dizuen artikulu hori edota behar bestetan berrikusi aurkitu 
duzun bideoa. Iragazki batetik pasa beharko genituzke esku artera iristen zaizkigun baliabi-
de guztiak, alegia. Batzuetan salatu nahi dutena indartu egiten dute, oso estererotipatuak 
izaten jarraitzen baitute. Erabili daitezke, noski, baina begirada kritikoa izaten saiatu beti.

Sarean aurkitu ditzakezuen baliabideen artean, horrelako bideoak aurkituko dituzue:

1. Bideoa: “Ni género, ni génera”.

Generoaren eta honen eraikuntza sozio-kulturalaren inguruko hainbat faktore azaltzen 
ditu modu erraz eta, zergatik ez, original batean.

Bideo honetan protagonistak esaten duena, azken finean, honakoa da: generoak exis-
titzen diren jendarte batean bizi gara zoritxarrez eta, generoaren ikuspegi binarioa 
(femeninoa, maskulinoa) zabalduko bagenu, askatasunean haziko ginateke.

Ea zer iruditzen zaizuen!

2. Bideoa: “Persigue tus sueños”.

Unitate honen helburua (genero estereotipoekin amaitzea) agerian uzten duen bideo bat 
da. Bideoa gehiago azaltzen badugu, spoiler-a izango da, eta ez dugu hori nahi!

Era berean, baliabide pila horren aurrean zalantzak izatea guztiz ohikoa den errealitate bat 
izan daiteke. Hauen aurrean, jakin badituzula zure esku hainbat eta hainbat elkarte laguntze-
ko prest. Ez gelditu inoiz zalantzarekin, eskatu laguntza. Ez zaude bakarrik. Ez gaude bakarrik.
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https://www.youtube.com/watch?v=H5h3dQOoSys
https://www.youtube.com/watch?v=qss2Gy-zCCk
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Kontestu gertukoenean, adibidez, HARRO! Plataformaren inguruan batuta dauden talde zein elkarte 
ezberdinak aurkeztu nahi dizkizuegu. Hauek dira:

Euskal Herriko hainbat sexu askapenerako elkartek sortua, esparru ezberdin eta anitzetan LGTBIQ+ 
kolektiboari zuzenean zein zeharka eragiten dizkiguten gaiak lantzen dituen plataforma da HARRO! 

Informazio gehiagorako, EHGAM kolektiboaren web gunea bisitatu dezakezue.

Plataforma honetatik kanpo ere beste elkarte batzuk aurkituko ditugu, hala nola:

IKUSGUNE: Gasteizko LGTBI+ Behatokia. Info +: https://ikusgune.eus/eu

Gehitu: Euskal Herriko Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual eta Intersexualen elkartea. Info +: https://
www.gehitu.org/eu/

NAIZEN: Adingabe transexualen familien elkartea. Info +: https://naizen.eus/eu/

ALDARTE: Lesbiana, Gay eta Transexualen arreta zentroa. Sexu askatasunerako ikerketa eta doku-
mentazio zentroa. Info +: https://www.aldarte.org/es/

Kattalingorri: Nafarroako lesbiana, gay, bi eta trans elkartea. Info +: http://kattalingorri.org/eu/
home-euskara/

Kattalingune: LGTBI+ informazio eta arretarako Nafarroako Zerbitzu Publikoa. Info +: https://
www.igualdadnavarra.es/eu/kattalingune

https://ehgam.eus/harro-euskal-herrietako-transmaribibollo-plataforma-aurkeztu-da-gaur/
https://ikusgune.eus/eu
https://www.gehitu.org/eu/
https://www.gehitu.org/eu/
https://naizen.eus/eu/
https://www.aldarte.org/es/
http://kattalingorri.org/eu/home-euskara/
http://kattalingorri.org/eu/home-euskara/
https://www.igualdadnavarra.es/eu/kattalingune
https://www.igualdadnavarra.es/eu/kattalingune
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Harrotu: Iruñeko Udalaren sexu- eta genero-aniztasunari buruzko informazioa eman eta 
horren inguruko arta emateko zerbitzu publikoa. Info +: https://www.pamplona.es/eu/gaiak/
berdintasuna-eta-lgtbi/harrotu

Berdindu!: Sexu- eta genero-aniztasunarekin zerikusia duten gaiei buruzko informazioa eta arreta 
ematen duen Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu publikoa. Info +: https://www.euskadi.eus/eusko-
jaurlaritza/berdindu/

Eta, atal honekin bukatzeko, gogorarazi nahi dizuegu azken ikasturteetan sindikatuko LGTBIQ+ lan 
taldeak eta Idazkaritza Feministak argitaratu dituzten lan zein unitate didaktiko guztiak zuen eskura 
dituzuela sindikatuko web gunean:

https://steilas.eus/arloak/lgtbi/

https://steilas.eus/arloak/emakume-idazkaritza/

Bertan, proposatzen diren ariketez gain, baliabide andana aurkituko duzue.

Aniztasunean hazten den jendartea aberasten ari den jendartea da.

STEILAS Hezkuntza sindikatuko LGTBIQ+ lan taldea. 

https://www.pamplona.es/eu/gaiak/berdintasuna-eta-lgtbi/harrotu
https://www.pamplona.es/eu/gaiak/berdintasuna-eta-lgtbi/harrotu
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/berdindu/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/berdindu/
https://steilas.eus/arloak/lgtbi/
https://steilas.eus/arloak/emakume-idazkaritza/



