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Lagun agurgarria: 
 
Komunikabideek gu eta gure gizartea islatzen dutela esaten da, beraiek jasotzen dutela gizakien ekintzen berriak, 
guretzat garrantzitsua dena eta baita ere kezkatzen gaituena. Baina, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren ikuspuntutik, hedabideek oka urdina asko, oka arrosa gutxi eta berdintasunaren oka berdea 
apenas jasotzen dutela esan dezakegu. 
 
Gogoratu egunero ikusten duzun prentsa, aldizkari, internet, e.a. Emakumeak ala gizonak azaltzen dira? Kopuru, 
leku eta modu berberetan agertzen dira? Antzeko arrazoi, antzeko moduan eta antzeko arlo edo saioetan azaltzen 
dira? Orokorrean, komunikabideek gizonen ekintzak, gizonen mundua eta gizonen gauzak jasotzen dituzte, eta 
ez emakumeen ekintzak, gauzak eta mundua. 
Biztanleriaren erdia dute gogoan, beste erdia eta bere 
lana eta ekarpenak ahaztuz. Ondorioz, neskek eta 
emakumeek ez dute bere burua bizitzaren hainbat arlo 
eta jardueretan ikusten. 
 
Berdintasunaren oka ezinezkoa da komunikabideen 
partxisak ez badu era berean emakumeen eta gizonen 
ekintzak, interesak, kezkak eta balioak jasotzen. 
 
Ez da hain zaila! 
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1 JJOOLLAASS  MMOOLLAASS  

  

ALBISTEA DIREN EMAKUMEAK ETA GIZONAK 

 
Idatz itzazu albisteen esparru edo talde bakoitzean(taulako kolore bakoitzean) gai horietan albiste izaten diren 
emakumeen eta gizonen izenak. 
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ZENBAT ARLO BAKOITZEAN? 
 
Osatu ezazu taula hau: zenbat emakume idatzi dituzu arlo bakoitzean? Eta zenbat gizon? 
Eta denetara? 

 
 
 

 

    

ZENBAT EMAKUME 
    

ZENBAT GIZON 
    

DENETARA 
    

 
 

EMAKUME ADINA GIZON? ZERGATIK? 
 
Gizon baino emakume gutxiago jarri dituzun esparruetan idatz ezazu zure ustez zergatik gogoratu dituzun gizon 
gehiago arlo horietan. 
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EGIA ALA GEZURRA 
 
Esan ezazu esaldi hauek egia ala gezurra 
diren eta idatz ezazu zergatik.  
 
 
 
 
 
 
 

ESALDIA, EGOERA EGIA GEZURRA 

Emakumeen kirol albisteak lehendabizikoak dira.   

Gizonak dira bideojoko gehienen protagonistak.   

Enpresaburu gehienak gizonezkoak dira.   

Literatur Nobel ia sari guztiak emakumeei eman zaizkie.   

Kirol kazetari gehienak gizonak dira.   

Gizonak baino askoz zine-zuzendari emakume gehiago daude.   

Politikako karguetan gizonak baino askoz emakume gehiago daude.   

Ez daude emakume zientzilari eta ikertzaleak.   

 
 

ZERGATIK? 
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2 KKOONNTTUU--KKOONNTTAARRII::  NNOORRKK  BBEERREE  AALLBBIISSTTEEAA  

  

Imajina itzazu ipuinen ohizko pertsonaiak beste era batera. Idatz ezazu bakoitzarentzat zuk asmatutako albiste 
deigarri bat. 
 

PRINTZESA 
AUSARTA 

 

PRINTZE LOTIA  

ALTXORRAREN 
ERREGINA 

 

ZALDUN GRISA  
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3 MMUUNNDDUUAARRII  BBEEGGIIRRAA::  GGAAUURRKKOO  EEGGUUNNKKAARRIIAA  

  

Eskatu ezazu etxean aurreko egunetako edozein egunkari eskolara eramateko. Begiratu itzazu soilik gutxienez 
orrialde erdia betetzen duten albisteak eta osatu ezazu beheko taula: zenbat lerroburu eta testu nabarietan 
(artikuluaren txikia ez dena) aipatzen dira emakumeak eta zenbatetan gizonak arlo bakoitzean?. Eta zenbat 
argazkietan?. Ba al da alderik emakume eta gizonen artean? Zergatik? 
 

ALBISTEAK 

EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK ETA GIZONAK 

TITUL. ARGAZ. TITUL. ARGAZ. TITULARRAK ARGAZKIAK 

Azala, lehendabiziko orria       

Atzeko orrialdea, azken orria.       

Bertako albisteak, herrietako 
kronika... 

      

Politika, naziokoa, nazioartekoa...       

Ekonomia, lan mundua, burtsa...       

Kirolak.       

Gizartea, jendea, esamesak...       

Kultura, artea, musika, 
literatura... 

      

Zinema eta telebista...       

Umorea, komikia, binetak...       

Publizitatea, iragarkiak.       

GUZTIRA       
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4 IINNGGUURRUU--MMIINNGGUURRUU  

  

BERDINTASUNAREN NERE EGUNKARIA 
 
Nola izango litzateke emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna jasoko lukeen egunkaria? Emakumeek egunero 
egiten dituzten gauzak ere jasoko lituzkeena? Nolako gaiak jasoko lituzke emakumeen mundua ere jasotzeko? 
Nolako irudiak, nolako argazkiak edukiko lituzke? Nolako izenburuak? Egin ezazu hemen, collage modura, zure 
proposamena. 
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