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Lan-testuingurua ematen da 
mikroenpresek eta enpresa txikiek 
genero-ikuspegia aplika dezaten 
beren kudeaketan. 
 
Halaber, dimentsioa edo tamaina 
alde batera utzita, beren kudeaketa 
aurreratuko ereduan berdintasuna 
era sistematikoan gehitu nahi 
duten erakundeen interesekoa 
izango da agian.  
 
Kasu guztietan metodologia 
egokitu behar da erakundearen 
ezaugarrietara, eta langile guztiak 
edo gehienak prozesu horretan 
parte hartzen dutela bermatu 
behar da. 

metodologiaren premisak 

o Tresna horrek mikroenpresentzako eta enpresa 
txikientzako diagnostiko- eta plangintza-prozesua 
sinplifikatu nahi du. Tamaina handiagoko beste 
edozein erakundetan erabil daiteke ere bai, egokitu 
eta gero. 

o Erreferentzia gisa hartzen ditu Emakunde - 
Emakumearen Euskal Erakundeak proposatutako 
metodologiak, eta aldaketa edo xehetasun teknikoak 
sartzen ditu, erakunde mota jakin batera egokitzeko. 

o Beste metodologiekin bateragarria da. 
o Lan-prozesua, gainera, egiaztatutako kudeaketa-

metodologietan kokatzen da, hala nola Euskalitek 
sustatutako kudeaketa aurreratuko eredua. 

o Erakundeetan emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako tradizionalki ezarri ohi diren 
aldagaien azterketari heltzen zaie. Halaber, 
erreferentzia gisa gehitzen du «Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea» 
aitorpena arautzen duen otsailaren 11ko 11/2014 
Dekretua. 
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Funtzionamendu nagusiki praktikoa eragitea, genero-ikuspegia, antolamendu-kulturaren eraldaketa 
eta kudeaketa aurreratua kontuan hartzen dituen gogoeta barne hartzen duena. 

Denbora-tarte mugatuko aurrez aurreko saio-kopuru mugatu batean -gutxi gorabehera 4 orduko 4 
saio– lan egitea langile guztiekin edo haietako askorekin. Lana eta gogoeta sustatzea saioen arteko 
tartean, eta informazioa, materialak eta abar ematea. 

Langileen eta erakundearen Zuzendaritzaren arteko hizketaldietan parte hartzeko espazioak sortzea.  

Lan-saioetako hizketaldia diagnostikora, haren egiaztapenera, ekintza-proposamenetara eta oinarrizko 
sentsibilizaziora edo prestakuntzara zuzentzea. Genero-desberdintasunak identifikatzera ere bai. 

metodologiaren premisak eta helburuak 

Balioztatzea genero-ikuspegiarekin parte hartzeari, inplikazioari eta erantzukizun pertsonalak eta 
kolektiboak nork bere gain hartzeari laguntzeko. 

Saioen amaieran berdintasunerako ibilbide bat egitea (plana), eta «Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Lankidetza Erakundea» aitorpena (11/2014 Dekretua, otsailaren 11koa) eskatzeko 
behar den dokumentazioaren zati bat izatea. 

Irabazi-irabazi ikuspegiak eragitea –erakundeak irabazten du, eta pertsonek irabazten dute–. 
Elkarrizketa suspertu behar da, eta, haren bitartez, elkarrenganako enpatia eta beharrak eta itxaropenak 
hobeto betetzea ere bai. 
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aholkulariaren funtzioak 
o Prozesuaren zertarakoa, izango duen irismena, 

bete beharreko baldintzak, lortu beharreko 
helburuak eta abar ulertaraztea. 

o zuzendaritzaren edo jabegotasunaren 
konpromisoa benetakoa bihurtzen laguntzea. 

o Ezagutza ematea berdintasunaren arloan. 
o Berdintasunarekin lotutako kontzeptuak 

argitzea. 
o Gogoetara bideratzea (sentsibilizazioaren bidez), 

baita ekitera ere (prestakuntzaren bidez).  
o Genero-ikuspegitik interpretatzen laguntzea.  
o Detektatutako genero-aldeen inguruan 

hausnartzea. 
o Saioetako lana garatzea eta datu kuantitatiboak 

berrikustea saioen artean. 
o Lan-saio bakoitzaren edukiak proposatzea, saio 

bakoitzari ekiteko funtsezkoa, saio bakoitzean 
eta tresna bakoitzarekin lortu nahi dena. 

o Pertsonen parte-hartzea dinamizatzea eta hari 
laguntzea, diagnostikoan eta berdintasunerako 
planaren definizioan protagonismoa izan 
dezaten.  

 

o Egon daitezkeen erresistentziak desaktibatzea. 
o Enpresaren ezagutza: Sinesmenak, gogoeta-

eredu zorrotzak, arau idatziak eta ez idatziak 

eta abar zalantzan jartzea.  
o Nahi den etorkizuna definitzea: Eztabaida 

prozesuan konfiantza izateko bide nagusitzat 
sustatzea, bai eta enpresaren oraingo unera 
eta jarduteko erak aldatzeko aukeretara 
hurbilketa errealista bat egiteko ere. 

o Lan-metodologia egokiagoa proposatzea enpresari 
eta haren gaur egungo errealitateari:  

o Pertsona guztiek edo gehienek parte hartzea. 
o Saioak lan-ordutegiaren barruan. 
o Aniztasuna sustatzea lantaldean (giza 

aniztasuna, enpresaren egitura-aniztasuna). 
o Lan-saioak bideratzea hizkera ez sexista 

erabiltzeko.  
o Enpresaren plantilla osoari lan-prozesuaren 

berri ematen zaiola ziurtatzea, behintzat, 
hasierako eta amaierako faseetan.  
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metodologiarekin lotutako tresnak 
• Berdintasunarekiko eta 

hasitako prozesuarekiko 
konpromiso-dokumentua. 

• «Genero-adierazleak» 
diagnostikorako tresna. 

• Erakundearen kudeaketa 
integralari buruzko 
informazioa biltzeko fitxak. 

• Enpresako berdintasunari 
buruzko iritzi-inkestaren 
eredua.  

• Erakundeko 
pertsonekin lan-
saioak 
dinamizatzeko 
laguntza. 

• Aurrez aurreko 
saioetarako edo 
saioen arteko 
lanerako 
laguntza-
materialak. 

 

• Diagnostikoak eta 
planak idazteko 
eredua. 

• Parte-hartzaileak 
baloratzeko 
prozesuari buruzko 
inkesta. 
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o Konpromiso-dokumentuak hasiera 
emango dio prozesuari eta 
testuingurua eratuko du enpresaren 
kudeaketa-arloei ekiteko. 
 

o Jabetzak edo zuzendaritzak sinatuko 
dute eta plantilla osoari haren berri 
emango zaio.  
 

o Prozesua bukatzean, argitara eman 
beharko da enpresatik kanpo, 
komunikazio-kanal eta -bideen 
bitartez. 

«konpromiso-dokumentua» tresna 
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o Excel formatuko tresnak aukera ematen du enpresaren 

datuak eta plantillaren iritzia genero-adierazle bihurtzeko. 

Horien bidez, plantillaren genero-analisia eta enpresaren 

estrategia laburtzen dira. Enpleguaren eta enpresaren 

eremuko genero-desberdintasunik garrantzitsuenak 

ikusarazten dituzte. 

o Plana identifikatutako desberdintasun nagusiei ekite eta 

gainditze aldera eratzeko balio izan behar du.  

o «Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza 

Erakundea» aitorpena arautzen duen otsailaren 11ko 

11/2014 Dekretuak diagnostiko-atalean eskatzen duen 

informazio kuantitatiboa jasoko dela bermatzen du. 

o Xehetasun hauei buruzko informazioa eskatzen du:  

o Plantillaren osaera 

o Lan-baldintzak 

o Pertsonen kudeaketa 

o Erakundearen jarduera 

o Enpresaren kanpo-dimentsioa 

o Plantilla osoarentzako iritzi-inkestako formatu erraza 

gehitzen du ere bai. 

«genero-adierazleak» tresna 
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o Fitxa batzuk gehitzen dira, enpresaren 
kudeaketari buruzko informazio kualitatibo 
egokia biltzeko aukera emango dutenak. 
Aholkulariak bete beharko ditu. 

o Parte-hartzaileei eman ahal izango zaizkie 
saioen arteko denbora-tarterako, lan-saioak 
prestatzeko.  

o Fitxa horiekin egin beharreko lanak, 
elementu horiei buruz hausnartzea eskatzen 
badu ere, malgutasun pixka bat dauka: 
adibidez, arazo gehiago edo larriagoak 
dituzten eremuetan edo jardunbide egokiak 
egiten ari diren horietan sakontzea. 

o Ekintza integrala da erakundearen 
funtzionamendu globalari dagokionez. 

«Kudeaketa integraleko arloetako informazioa biltzeko fitxak» tresna  

o Fitxek gogoeta-arloak 
egituratzen dituzte 
Euskalitek proposatutako 
kudeaketa aurreratuko 
ereduaren elementuen 
arabera. HEMEN 
DESKARGATU DAITEKE 

http://www.euskalit.net/archivos/201804/modelo_gestion_2018_eus.pdf?0
http://www.euskalit.net/archivos/201804/modelo_gestion_2018_eus.pdf?0
http://www.euskalit.net/archivos/201804/modelo_gestion_2018_eus.pdf?0
http://www.euskalit.net/archivos/201804/modelo_gestion_2018_eus.pdf?0
http://www.euskalit.net/archivos/201804/modelo_gestion_2018_eus.pdf?0
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o Inkesta erabiliko da erakundeko 
pertsonen iritzia ezagutzeko enpresaren 
emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren inguruko egoerari 
buruz. 

o Iritzi-inkesten oinarrizko eredu bat 
izango da abiapuntua, beste 
sakontasun-maila batekin gara 
daitekeena:   
o Diskriminazio-sentsazioa 
o Pertsonak eta lan-baldintzak 

kudeatzeko politikak 
o Sexu-jazarpeneko eta sexuagatiko 

jazarpeneko egoerak 
o Inpaktua bezeroetan 
o Inpaktua produktuetan edo 

zerbitzuetan 
o Hartutako konpromisoa eta 

berdintasunarekiko motibazioa 

“Berdintasunari buruzko iritzi-inkesta” tresna  
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o Lan-saioen garapena deskribatzen duen 
tresna aholkulariarentzako gida izango da 
lan-saioen oinarri izan daitezkeen edukien 
inguruan. Bai eta enpresarentzako eta hura 
osatzen duten pertsonentzako ere, saioetan 
landuko diren edukiak ezagutu ditzaten. 

 

o Era berean, emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren arloan sentsibilizatzeko eta 
prestatzeko prozesua xede duten ideiak 
oinarrizko ideiak eta kontzeptuak gehituko 
ditu. 

 

o Laguntzarako tresna bat da. Bestalde, libreki 
erabiltzeko aukerak ez du salbuetsiko haren 
bidez landutako gogoetei heltzeko beharraz, 
ez eta lan-prozesu osoan genero-ikuspegia 
aplikatu behar izateaz ere. 
 

o Parte-hartzea, hausnarketa eta sormena 
sustatzen dituzten tekniken bidez dinamiza 
daitezke lan-saioak. 

«Saioen dinamizazioa babestea (gida)» tresna  



   
  

• Metodologiaren 
premisak. 

• Aholkulariaren 
funtzioak. 

• Tresnak 
 Konpromiso-

dokumentua. 
 Adierazleak. 
 Kudeaketaren 

analisia. 
 Iritzi-inkesta. 
 Dinamizazioa 

babestea. 
 Diagnostikoa 

eta plana. 
 Prozesuaren 

inkesta. 
 Azken 

txostena. 
• Prozesuaren 

garapen orokorra. 

o Enpresei laguntzeko materialen 
zerrenda bat eransten da, haren 
funtzionamendu-ereduaren 
arabera, beren zailtasun edo 
sendotasun nagusiak dituzten 
arloaren arabera... Gogoeta 
bultzatzeko eta planari eragin ahal 
dizkioten ekintza posibleak 
identifikatzeko materialak dira. 
 

o Aholkulariak parte-hartzaileei 
lagunduko die zenbait materialen 
irakurmenean edo erabileran, 
saioetan egindako lanaren osagarri 
gisa.  

«Saioen dinamizazioa babestea (materialak)» tresna  
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o Berdintasunerako diagnostikoaren eta planaren eredu-proposamen 
honek prozesu osoan zehar jasotako informazioa laburtuta aurkezten du. 

o Hala ere, Planaren barruan, hautematen diren arrakalak gainditzeko 
konpromisoak eta ekintzak antolatzeko arloak pertsonaliza ditzake 
erakunde bakoitzak.  

o Erakunde laguntzaile izateko aitortza erregulatzen duen Dekretuaren 
3. artikuluan (diagnostikoa), 4. artikuluan (plana) eta 9. artikuluan 
(balorazio-irizpideak) iradokitzen diren aldagai edo eduki guztiak jaso 
behar ditu proposatzen den planak, erakunde laguntzaile izan nahi 
bada.  

o Azken txostena plantillari banatu behar zaio. 
o Ekarritako eredua da:  

o Informazio kualitatiboa eta kuantitatiboa (excel) jasotzeko 
fitxetan bildutakoaren laburpena da. 

o Eduki-gida bat, diagnostikoa baloratzeko eta plana zehazteko 
prozesuaren lehen balorazioa egiteko balio behar duena. 
o Enpresaren deskribapen laburra. 
o Abiapuntua berdintasunaren arloan, konpromisoari eta 

ekintzei dagokienez. 
o Hausnarketa-eremuak: estrategia, pertsonak, bezeroak, 

sozietatea, berrikuntza.  
o Parte hartzeko metodoa eta planaren diagnostiko- eta 

ezarpen-prozesuan parte hartuko duten pertsonak.  
o Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta genero-

ikuspegirako plana.  

«Diagnostikorako eta planerako gidoia» tresna 



   
  

• Metodologiaren 
premisak. 

• Aholkulariaren 
funtzioak. 

• Tresnak 
 Konpromiso-

dokumentua. 
 Adierazleak. 
 Kudeaketaren 

analisia. 
 Iritzi-inkesta. 
 Dinamizazioa 

babestea. 
 Diagnostikoa 

eta plana. 
 Prozesuaren 

inkesta. 
 Azken 

txostena. 
• Prozesuaren 

garapen orokorra. 

«Prozesuari buruzko inkesta» tresna 

o Erakundeko pertsonek bizi izan duten 
lan-prozesuaren eta horren inpaktuaren 
inguruan duten iritzia ezagutzeko xedez 
erabiliko da inkesta. 

o Prozesuaren iritzi-inkesten oinarrizko 
eredu bat izango da abiapuntua, beste 
sakontasun-maila batekin gara 
daitekeena:   
o Lan-prozesuak eragindako 

informazioa eskuratzea 
o Ikaskuntzak 
o Eragindako aldaketak 
o Hobetu beharra daukaten arlo 

nagusiak 
o Enpresa nabari den arlo nagusiak 
o Aholkularia 
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Fasea Ekintza Sortutako dokumentuak 

1 

• Bilera Zuzendaritzarekin 
• Sinatutako konpromisoaren 

dokumentua 

• Konpromisoaren berrespena, bai eta metodologia ulertzearena eta hura 
babestuko duenarena ere, informazioa emanez eta partaidetzari 
lagunduz 

• Plantillari komunikatu izanaren agiria 

2 
• Genero-adierazle kuantitatiboak Excela betetzea Zuzendaritzak, 

aholkulariaren laguntzarekin 
• «Genero-adierazleak» excel-

dokumentua 

• Iritzi-inkesta, plantilla osoarena • Iritzi-inkesta 

3 

• 1. lantegia – Estrategia 
• 2. lantegia – Pertsonak 
• 3. lantegia – Bezeroak, sozietatea eta berrikuntza 
• 4. lantegia – Proposamenak biltzea, plangintza (plan-proposamena) eta 

adostasuna. 

• Fitxak arloka. 

4 • Prozesuari buruzko inkesta, plantilla osoarena • Prozesuaren inkesta  

5 
• Diagnostikoa eta plana eratzea 
• Zuzendaritzak onartzea • Diagnostikoa eta plana  

• Plantillari komunikatu izanaren agiria 

• Jakinaraztea plantillari 

6 
Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeari Lankidetza Erakunde 
aitorpena eskatzeko, kontsultatu otsailaren 11ko 11/2014 Dekretua (EHAA, 
2014ko otsailaren 24koa). 

Hemen deskribatutakoaren lan osagarri bat 
behar izango da. 

Lan-prozesuaren garapen orokorra 


