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ZER LORTU NAHI DA 
 

HELBURU 
OROKORRAK 

 
 

 Hizkuntzaren eta generoaren arteko harremanaren inguruan ematen ari 
diren gogoetak, azterketak eta irakurketak ezagutu. 

 Oinarrizko ezagutza lantzea, hizkuntza-politikan genero-ikuspegiarekin 
lan egin ahal izateko. 

 Eguneroko lanari genero-ikuspegia txertatzeko modua landu ikuspegi 

praktiko batetik. 

 
 

 
HELBURU  
ZEHATZAK 
 

 
 Generoaren teoriaren oinarrizko  ezagutzak barneratu. 
 Generoaren eragina hizkuntzan ezagutu.  
 Generoa eta hizkuntzaren edota euskalgintza eta feminismoaren 

       arteko harremanak ezagutu. 
 Azterketa soziolinguistikoan ematen diren genero ezberdintasunak 

ezagutu.  
 Hizkuntza politikaren alorreko jardueran genero ikuspegiarekin lan egiteko 

oinarrizko jarraibideak   ezagutu.  
 Genero ikuspegiarekin lan egiteko tresnak ezagutu (hizkera inklusiboaren 

gaineko ezagutza orokorrak, barne). 
 

 

GAITASUNAK 

 
 Ikastaroa bukatutakoan ikaslea gai izango da: 
 Generoari buruzko oinarrizko teoria eta kontzeptuak ezagutzeko. 
 Desberdintasunaren gizarte sorkuntzan eragile diren sozializazio 

mekanismoak azaltzeko. 
 Berdintasun politikak eta hizkuntzaren normalkuntzarako maileguak eta 

transferentziak zeintzuk diren identifikatzeko. 

INFORMAZIO OROKORRA 
 

EGUNAK 
Irailak 30 

Urriak 7 - 21 
 

IKASGELA/ 
TOKIA 

IVAPeko kanpoko gelategia 

10. gela 

Donostia-San Sebastián kalea, 1 

Gasteiz 

IRAUPENA 15 ordu 
 

ORDUTEGIA 09:00 - 14:00 

ESKATZEKO 
AZKEN 
EGUNA 

Irailak 15 
 

ONIRITZI EPEA Irailak 16 – 21  

IKASLE 
KOPURUA 15 gehienez 

 
NORENTZAT   

IRAKASLEA ELHUYAR 
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 Bakoitzak bere lan eremuan berdintasun neurriak zelan txertatu 
identifikatzeko. 

 Hizkuntza politikaren alorreko jardueran genero ikuspegiarekin lan egiteko  
oinarrizko tresnak aplikatzeko. 
 
 

 
 
PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 
 

METODOLOGIA 

 
Metodologia teoriko-praktikoa izango da. Azalpen teorikoak banakako ariketa zein 
taldekako ariketekin tartekatuko dira. Ariketak adibide praktiko eta benetako 
egoeretan oinarrituak egongo dira. 
 

PROGRAMA 

 
1. Modulua: Hizkuntza gutxituaren eta emakumearen begiradatik errealitatearen 
azterketa kritikoa 

 

 Generoarekin eta hizkuntzarekin lotutako bizipenak  

 Eraikitakoa deseraikitzen:  

o Bizi dugun hizkuntza-errealitatea hizkuntza gutxituaren 

begiradatik 

o Berdintasuneko kontzeptuen lanketa: pertzepzio vs. errealitatea  

 Bi mugimenduen arteko antzekotasunak 

2. Modulua: Generoaren eragina hizkuntzan. 

 

 Euskalgintza eta feminismoa: borroka-ahizpak? 
o Kontzeptuen transferentzia 
o Zer eman ahal diezaiokete elkarri 

 Errealitate soziolinguistikoan generoaren eragina: 
o Generoa errelebantea da hizkuntza-errealitatea aztertzerakoan? 

Generoak eragiten al du gure hizkuntza-praktikatan? 
o Ba al dago desberdintasunik emakumeen eta gizonen artean 

hizkuntzaren ezagutza, euskalduntze-prozesuak, erabilera eta 
transmisioari dagokionez?  

o Zer esanahi du batzuentzat eta besteentzat hizkuntzak?  
o Genero-identitateen eraikuntzan zer paper betetzen du 

hizkuntzak?  Eta, alderantziz, hizkuntza-identitateen eraikuntzan 
zer paper betetzen du generoak? 

 

3. Modulua: Hizkuntza-politikaren alorreko jardueran, genero ikuspegiarekin lan 
egiteko aukerak 
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 Hizkuntza-politikan genero-berdintasunaren ikuspegiz jarduteko gakoak. 

 Hizkera inklusiboa erabiltzeko aholkuak eta gomendioak. 

 

EBALUAZIOA 

 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete 
edo lortu direla bermatzea. 

 Ebaluaketak saioz saio egingo diren ariketa eta talde-lanen bidez 
bideratuko da. 

 

 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

 
Ikasleek asebetetze-inkesta beteko dute. 
Irakasleak balorazio-inkesta osatuko du. 
 

 

APROBETXAMENDUA 

 

% 80ko bertaratzea eta eskoletan proposatzen diren ariketak egin izana. 
 

ZIURTAGIRI DIGITALA 

 

Ziurtagiri digitala eskuragarri izango duzu posta elektronikoan jakinarazpena 
jasotzen duzunetik aurrera. IVAPeko izapideak / Ziurtatzeak atalean sartu. 
 

BAJA EMATEKO  

EPEMUGA 
Ikastaroa hasi aurreko azken laneguna. 

PREZIOA 

 
 145  €  
 

AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako 
sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera 
eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena. 
EHAA, 2014ko abenduaren 30ekoa, 248. zk. 

   


