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AURKEZPENA 



URKEZPENA 

ailerrak ebaluatzeko arduradunak Euskal Herriko 
Unibertsitateko/UPVko Psikologia Fakultateko 
Psikologia Sozial Saileko kideak dira. Egingo den 
ebaluazio mota kanpo ebaluazioa izango da. 
Ebaluatuko diren gaiei dagokienez, hala Ardurak 
Konpartitzeko Tailerretako emaitzak nola 
Egitasmoaren beste alderdi batzuk aztertuko dira. 

ETXEKO LAN ETA ERANTZUKIZUNAK GIZON ETA 
EMAKUMEEN ARTEAN TRUKATZEKO TAILERRAK. 
PRAKTIKA ONEN GIDALIBURUA. 

txeko lan eta erantzukizunak gizon eta emakume-
en artean trukatzeko tailerrak egitasmoa-

ren barruan daude: Gizon eta emakumeen arteko 
erantzukidetasuna hain zuzen, Europar Batasunaren 
Ekintzarako aukera berdintasunerako epe laburreko 
IV. Egitarauarekin (1996-2000) bat dator eta 
Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak susta-
tu eta koordinatutako"Praktika zuzentzaileren arlo-
an ematen diren informazio eta gomendioen Truke, 
Garapen eta Transferentzia"egitarauaren barruan 
dago. Egitarau honetan Euskal Herriko 
Unibertsitateak ( EHU / UPV), EUDEL (Euskal Udalen 
Elkartea), Bilbao, Ermua, Arrasate, Antzuola, 
Eskoriatza, Elgeta eta Oñatiko Udalek ez ezik, 
Bagabiltza Elkarteak eta Greater Bristol Play 
Training Unit eta Bruselako Busa/Viboso 
transnazioko kideek ere parte hartzen dute. 

ailer hauen helburua, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Emakumeentzako Ekintza Positiborako 
II. Egitasmoarekin eta Arrasate, Bilbao eta Ermuako 
Udalen Ekintza Positiborako Udal Egitasmoekin bat 
datorren hori, tailerretan parte hartzen duten giza-
kiengan pentsaera nahiz jokabidea aldatzean datza, 
partaideek norberaren ibilera, bizitzarako asmoak, 
ardurak eta igurikapenak, emakume eta gizonen 
gizarte balore eta funtzioak ez litzatekeela genero 
estereotipoen menpean egon behar uler dezaten. 
Eta besterik ezean, euskal gizarte osoa etxeko eta 
familiako erantzukizunak hobeto banatzeaz oharta-
raztea, negoziazioa eta erantzukizun zein koopera-
zioan oinarritutako bizitzeko estrategiekin bat eto-
rriz, eta aldi berean, lanbide eta etxeko erantzu-
kizunen bateratzea bultzatuz, eta bai gizon eta bai 
emakumeen baldintzak eta bizitza kalitatea hobe-
tuz. 

Gjzarte estereotipoak gizakiengan ezarritako oro-
kortzeak besterik ez dira. Hauek, gizakiek talde edo 
gizarte maila jakin batzuetan parte hartzen dutela-
ko sortzen dira. Estereotipoen edukiak, dauden 
gizarte egiturarekin hertsiki lotuta omen daude. 
Alde batetik, estereotipoak errealitate horren adie-
razgarria besterik ez dira; bestetik, haiek erabiltzeak 

gizarte egitura hori mantendu zein aldatzea 

dakar. 



:o\en dikotomiak bai produkzio eta ugalketa-arloe-
tan bai gizakien arteko harremanetan dirau. 
Estereotipo maskulinoari baliabide eta eragile izate-
ko ezaugarriak ezartzen zaizkio (gaitasuna, logika, 
banakotasuna, autonomia, handinahia, lehiakorta-
suna, independentzia, buruzagitza, agresibitatea, 
etab...). Femeninoari berriz, ezaugarri adierazkor 
eta komunalak (afektibitatea, besteentzako prest 
egotea, menpekotasuna, beti besteei laguntzeko 
prest egotea, etab...). Genero estereotipoek beraz, 
sexuen arteko desbendintasunen iraunkortasuna 
justifikatzen laguntzen omen dute. 
Tailerrak diseinatzerakoan, etxeko laneei dagozkien 
erantzukidetasunaren inguruko jokabideak, iritziak 
eta jarrerak aztertu eta berrikustea ez ezik arlo 
horretan burututako lanak baloratu eta ontzat hart-
zea ere beharrezkotzat jotzen ziren, genero estere-
otipoak gainditzeko eta gizakiak norberaren bizitza 
asmoak eraikitzeko asmoz hain zuzen. Azken hauek 
dagozkien dimentsio afektibo, intelektualean, giza-
kien arteko harremanetan eta gizarte eta lanean jar-
duteko partaidetzan ulertu behar dira. 

ailer hauek martxan jartzean, enplegu-etxeko lana 
binomioa agertzen da. Honek rol gatazka dakar, lan-
banaketa ohiko genero estereotipoetan oinarritzen 
baita. 

zaldu diren helburu horiek betetzeko, gai jakin 
batzuei buruzko jakintzetan (sukaldaritza, igeltse-
rotza, iturgintza, etxearen garbiketa eta antolaketa, 
lisaketa, joskintza, elektrizitatea eta brikolajea) 
oinarritutako metodologia hartu zen, geroa-
go etxean egiteko abileziak ikastearren. Aldi 
berean, aukeratutako metodologia hau 
erantzukidetasunari dagozkion jokabide eta 

jarrerak aldatzen laguntzeko eta lan, gizarte eta 
pertsonal mailako erantzukizunak bateratzeko 
estrategietan oinarritzen da. 

•este alde batetik, bizitza kalitatea ezagutza (poz-
tasuna) eta afektibitatea (zoriontasuna) omen denez 
gero, tailerretan kontzeptu hau sartu da, bizitza 
kalitateaz jabetzeko irizpideak helburu-maila, iguri-
kapen, erreferentzia-eredu, balore, jarrera, beharri-
zan eta gainerako alde psikosozialekin harremane-
tan baitaude. Horretarako, lana antolatzeko 
moduak eta etxeko lanak banatzeak leku horretan 
dauden gizakientzat dakarren poztasun mailari 
buruzko gogoeta sartu da tailerretan. 

jidaliburu hau antzeko gomendioak aurrera era-
man nahi dituzten erakundeei, tailerretan presta-
kuntza moduluak ematen dituzten monitoreei, 
aurrekoak prestatzen dituztenei zuzenduta dago; 
eta 97-98. urtean zehar, Bilbao, Ermua, Arrasate, 
Antzuola, Eskoriatza, Elgeta eta Oñatiko erantzuki-
detasun tailerretan sortutako proposamen eta gogo-
etak biltzen ditu. Gidaliburu hau egiterakoan, gure 
helburua aipatu eskarmentua kaleratzea eta prakti-
ka onak ematea da, beste erakunde batzuk etxeko 
lan eta erantzukizunak gizon eta emakumeen arte-
an trukatzeko tailerrak martxan jartzeko adorerik 
izanez gero.Gida honetan ardurak konpartitzeari 
buruzko informazio interesgarri eta praktiko guztia 
dago bilduta. Bost kapitulu ditu, zeinetatik bakoit-
zak atal batzuk dituen. Haien atzean eranskin era-
bilgarri batzuk aurki daitezke: ebaluaziorako galde-

tegiak, hiztegia eta helbide erabilgarriak. I 

CC^^AUKERAREN t a l d l ^ d ^ d u n a . 



ETXEKO ERANTZUKIDETASUNAREN INGURUKO JARRERA 
ETA JOKABIDEAK ALDATZEKO ZENBAIT JARRAIBIDE 

Aukera Egitasmoaren erantzukidetasun tailerrak ez 
ziren gai jakin batzuei buruzko jakintzak (sukalda-
ritza igeltserotza, iturgintza...) emateko eta geroa-
go etxean egiteko abileziak ikasteko soilik sortu. 
Hasieratik, tailerretan esku-hartzeko estrategiak 
haztea kontutan hartu zen, erantzukidetasunari 
dagozkion jarrera eta jokabideak aldatzen laguntze-
ko eta lan, gizarte eta pertsonal mailako erantzu-
kizunak bateratzeko. 

ailerretan parte hartu duten lagun gehienak gaita-
sun, trebetasun, abilezia, funtzio, balore, jarrera eta 
jokabide jakinak ezartzen dituen ereduaren arabera 
gizarteratu dituzte, beti zein sexutakoak diren kon-
tutan hartuz. 

txeko lan eta erantzukizunei dagokienez, gizon 
eta emakumeei zeregin ezberdinak ezartzen omen 
zaizkie; hots, gizonek etxea eta motoreak konpont-
zeko lanak egiten omen dituzte; emakumeek berriz, 
garbiketa, erosketa eta janarien prestaketarako 
lanak. Tailerretan monitoregoaren funtzio eredut-
zailea kontutan hartu da, "beste sexuari" ohi dagoz-
kion lanei ekitean. Honela, identifikazio-eredu 
berriak sortzen dira eta jendetzan oso sartuta dau-
den estereotipoak aldatzen dira. 

txeko lan eta erantzukizunak gizon eta 
emakumeen artean trukatzeko tailerrak 
bukatu ondoren, ondorengo nondik norako 

laburbilketari ekin zaio: tailerrak martxan jartzeko 
hasierako hipotesi horretatik tailerrak aztertzean 
ematen diren ondorioetara. Honen ondorioz, zera 
egiaztatu da: emakumeek produkzio ingurunean 
parte hartzeak betiko rolak desberdintzen lagunt-
zen duela. Hala eta guztiz ere, emakumeek ekoiz-
pen lanari ohiko rolaren etenduraren ondorioz eki-
ten diotela ulertu beharrean, ugalketarako denbora 
murrizten diola uste izaten da. Aldi berean, gizonek 
etxeko lanetan erantzukidetasunerako eredutarantz 
bideratutako gizarte eta kultur prozesu orokorren 
eraginez parte hartzen dutela ulertu beharrean, 
etxeko beharrizanen ondorioz parte hartzen dutela 
uste izaten da. 

Pugun eskarmentutik abiatuta beraz, gizarte eragi-
leei erantzukidetasuna bezalako aldeak azaltzen eta 
aztertzen jarraitzeko dei egiten zaie. Azterketa honi 
etxeko lan eta erantzukizunak trukatzeko tailerrak 
martxan jartzen ekingo zaio, emakume eta gizonek 
etxeko lanetan berdintasunean parte hartzeko 
gizarte irudian oinarrituta, etxeko rolen bereizketa 
gainditzeko asmoz. Honela, gizakien hazkunde osoa 
arlo guztietan lortuko omen da: afektiboan, intelek-
tualean, gizakien eta taldeen arteko harremanetan, 
gizartean eta lanean. Honen ondorioz, gizaki 

bakoitzak bere gaitasun eta arduren arabe-
ra bere bizitza kudeatu ahal izango du. 



ailer ezberdinetan erantzukidetasunari ondoren 
adieraziko den moduan ekingo litzaioke: 

ERANTZUKIDETASUNA AGERIKO CURRICULUM-EAN: 

1.- ADIERAZLEAK 
a) helburuak eta edukiak 
b) gaiak 
c) ebaluaketa 

2.- EMAN DAITEZKEEN ESKU-HARTZEAK 
a) helburuak eta edukiak 
b) gai eragileak 
c) ebaluaketa 

ERANTZUKIDETASUNA TAILER BAKOITZEKO BALIA-
BIDE ETA GAIEN ERABILERA ETA BANAKETAN 

1.- ADIERAZLEAK 
a) erremintak, tresnak, ekipamenduak 

2.- EMAN DAITEZKEEN ESKU-HARTZEAK 
a) erremintak, tresnak, ekipamenduak 

ERANTZUKIDETASUNA TAILERREN ANTOLAKETAN 

1.- ADIERAZLEAK 
a) elkarreraginak tailerrean 
b) ezberdinketa toki fisikoak eratxikitzean 
c) mintzaira 
d) isilpeko curriculum-a 
e) arazoen tipologia 
f) ordutegia 

2.- EMAN DAITEZKEEN ESKU-HARTZEAK 
a) elkarreraginak tailerrean 
b) ezberdinketa toki fisikoak eratxikitzean 
c) mintzaira 
d) isilpeko curriculum-a 
e) gatazken konponketa 
f) ordutegia 

rantzukidetasunari dagokionez, kontutan hartze-
koa litzateke jakintzak eman, lanak egin eta trebe-
tasun jakinak lantzeaz gain, partaideek jakintzei 
eratxikitzen dieten esangura ere lantzen dela. Hau 
da, jakintza eta trebetasunak elkarri ekartzen diz-
kioten eraginak, eta hauen gauzatzea eguneroko 
bizitzan. 

azteentzako tailerretan, erantzukidetasuna hez-
kuntza-kalitatearen adierazlea da. Honek gazteei 
ondorengoa ulertzeko beharrezko gakoak aurkitzen 
laguntzen die: haiek erantzukidetasunaz ohartzeko 
modua banako zein taldearen aldaketa luze eta zai-
len ondorioa besterik ez dela, aldaketa hauek, ardu-
raz ala ardurarik gabe, bakoitzaren etorkizunean 
azaltzen direlarik. Hau dela-eta, beharrezkoa derit-
zogu erantzukidetasuna eta ardura pertsonal, fami-
liakoak, gizartekoak eta profesionalak modu oroko-
rrean eta jakintzagaiarteko moduan moldatzea, 
arazo hauek Zentroko Hezkuntza-Egitasmoen 
barruan sartuz. 

ailer hauetatik eguneroko bizitzaren egoera edo 
irudia, etxeko bizitzarena hain zuzen, (rolak argi ta 

garbi mugatuta agertzen dituen koadro kos-
tunbrista izango balitz bezala) lantzen da, 
gaurko gizarteratze eredu batek baldintzatu-
tako irudia. Hemendik abiatuz, irudi honen 



enkoadraketa proposatzen da, hura aztertzeko eta 
hari hautabidea aurkitzeko asmoz. 

orretarako, ondorengo aldeei ekiten zaie: 

Zer nabaritzen da irudi honi begiratzean? 

Zer ikusten du partaide bakoitzak? 

Zein da irudi honen alderik bikainena, aipagarrie-
na? 

Zein alde dator bat tailerrean parte hartzen duten 
gizakien eguneroko eskarmentuarekin? 

Ba al dago irudi honen inguruan bat datorren irit-
zirik? Ba al dago aurkakorik? 

Ba al dago egoera honekin identifikatze pertso-
nalarik? 

Zein galdera dakar aipatu irudiak? 

Zein hautabide eskaini dakioke irudi honi? 

alde-erantzunen bidez ondorengo puntuak bereiz-
tuko dira: 

Hipotesiak azaltzeko gaitasuna eta jarrera kritiko-
ak bultzatzea. 

Norberaren ideiak arrazoibidez azaltzea. 

Tailerrean parte hartzen duten gizakien 
partaidetza-maila suspertzea. 

Topikoak gainditzea. 

Estereotipoetatik aldentzea. 

Aurretiko ideia eta aurreiritziak agerian jartzea. 

Etxeko barrutia edo ugalketa-ingurune/herri ingu-
rune edo ekoizpen-ingurunearen artean continuum 
delakoa ezartzeko gaitasuna. I 



ZEREGINAK TRUKATZEKO TAILERRETAKO MONITORE-
GOA HEZITZEKO MODULUAREN DESKRIBAPEN XEHEA 

XEDEA 

akintzak ematea eta aukera berdintasunean aritze-
ko gizarte esku-hartzeko ekintzak martxan jartzea, 
honela monitoreek taldeekin ikuspegi honetatik lan 
egin dezaten. 

HELBURUAK 

Tailer ezberdinetan taldeekin nola jardun behar 
den aztertzea. 

Talde dinamikarekin harremanetan dauden alde-
ak jakinaraztea. 

Lanak trukatzeko taldeetan aukera berdintasune-
tik jarduteko erreminta egokiak ematea. 

Saioak antolatu eta ematerakoan generoari dago-
kiona suspertu eta piztea. 

Aurreko gaietan sakontzen jarrai dezaten mugia-
raztea. 

LANDUTAKO GAIAK 

aldearen hasierako azterketa: 

Taldearen maila eta egiturak. 

Aitzindaritza edo koordinazio motak. 

Taldea eta taldearen batasuna ezagutzearen 
garrantzia; nola landu. 

tailer hauetako partaideen profila. 

ERREMINTA EGOKIAK 

Komunikazioa: Entzute aktiboa 

Baiezko entrenamendua: Jokabideak 

Gizarte abileziak: Kritika erabiltzea 

AUKERA BERDINTASUNA 

Generoari dagozkion estrategiak: bultzagarria, 
jardunbidea, edukiak... 

Emakume eta gizonen arteko aukera ber-
dintasunetik burututako planteamendua. 



Sexukeriaz jositako mintzairaren erabilera berri-
kusi eta/edo aztertzea. 

METODOLOGIA 

restakuntza-saioetan jardunbide praktikoa erabili 
zen, ekintza-gogoetan oinarriturik hain zuzen, 
eskarmentu berberak eduki ahal izateko, edukiak 
hobeto sendotzeko, eta batez ere, jarrerak aldatze-
ko. 

I asieratik taldeen ezaugarri eta beharrizan ezberdi-
nak kontutan hartu ziren, testuliburuetan agertzen 
zen sexukeriaz jositako mintzaira aztertu eta ekint-
za positiboen premia jakinarazi zen. 

rrasaten sei orduko bi prestakuntza saio eman 
ziren. Deba Garaian tailerrak ematen zituztenek 
parte hartu zuten. 

ilbon hamar orduko beste prestakuntza saio bi 
eman ziren. Ermua eta Bilbaon tailerrak ematen 
zituzten monitoreek parte hartu zuten. • 

I 



BALUAKETARI BURUZKO MODULUA 

baluaketari buruzko modulu honek zazpi orduko 
iraupena izan zuen, hiru eta lau orduko saioetan 
banaturik. 

HELBURUAK 

Monitoregoari etxeko lanei buruzko erantzukide-
tasun Tailerren Ebaluaketaren diseinuaren jardunbi-
dea zein izan den erakustea. 

Monitoregoari Ebaluaketaren zenbait funtsezko 
kontzeptuak jakinaraztea. 

Ikastarora joan direnek diseinatutako zenbait egi-
tarauren ebaluaketatasuna aztertzea. 

• Monitoregoari ondoregoei ekiteko erremintak 
ematea: 
- Egitarau ebaluagarriak diseinatzeari. 
- Egitarauen ebaluaketako jardunbidea definitzeari. 

EBALUAKETA MODULUAN LANDUTAKO EDUKIAK 

Definizioak: Egitarauen Ebaluaketa, Egitaraua, 
Ebaluaketa prozesua. 

• Egitarau baten osoagaiak: Helburuak, 
diana Taldeak, Mailak, Estrategiak eta 
Metodologia. 

Egitarauen Ebaluaketatasuna: Ebaluaketatasuna-
ren adierazleak. 

• Egitarau baten helburuak:zenbait arau argitasu-
nez zehazteko. 

Ebaluaketa motak: 
- Ebaluaketaren mementuraren arabera. 
- Ebaluaketak betetzen dituen funtzioen arabera. 
- Ebaluaketa egiten dutenen jatorriaren arabera. 

Egitarau baten Ebaluaketan jarraitzeko prozesua: 
- Egin beharreko ebaluaketa mota. 
- Ebaluaketaren helburuak. 
- Eskatutako informazio mota, jardunbidea eta 

informazioa eskuratzeko teknikak. 
- Informazioa eskuratzeko baliabideak lantzea. 
- Informazioa eskuratzeko arduradunak prestatzea. 
- Ebaluaketaren burutzapena antolatzea. 

METODOLOGIA 

rabilitako metodologiak ebaluaketaren alde prak-
tiko eta teorikoa aldi berean landu ditu, hau da, 
eduki ezberdinak monitoreek emandako erantzuki-
detasun tailerretan ezarriz landu dira. Lan metodo-

logia honek zera dakar: monitoregoak 
Ebaluaketaren alde teorikoak ahalik hobe-
ren ikustaraztea. 



MODULUAREN EBALUAKETA 

Modulua bukatzean, ondorengo aldeak baloratzeko 
ebaluaketari ekin zaio: poztasuna, erabilgarritasuna, 
norbanakoaren eta taldearen jarrera (parte-hartzea 
eta ardura), metodologia, iraupena, landutako edu-
kiak (gaitasuna eta ulerkortasuna). Honen ale bat 
eranskinean agertzen da. 



TAILERRAK 



GIZONENTZAKO TAILERRAK 

1.1.-SUKALDARITZA MODULUA 

HELBURUAK 

Partaideek bai etxean bai sukaldaritzan edo ondo-
rengoetan, bakarrik eta inolako laguntzarik gabe 
jarduteko trebetasunak, oinarrizko jakintza prakti-
koak eta teknika errezak lor ditzatela: erosketak egi-
tea, tresneria, garbiketa eta garbitasuna, segurtasu-
na, instalazioak... 

Norbanakoaren jarrera aldaketa ez ezik praktikan 
ikasitakoari ekiteko jokabide aldaketa ere bultzat-
zea, honela etxeko lanaren ikuspegi garbiagoa lor-
tuz. 

METODOLOGIA 

biaburutzat partaide bakoitzaren eguneroko bizit-
za eta familiako ingurunea hartzen dira; garrantzi 
handikoa da beraz, moduluaren edukia eguneroko 
zereginekin baita janari errezak prestatzearekin ere 
bat etortzea. 

kasketa funtzional eta erabilgarria izan behar da, 
benetakoak izan behar diren jardueretatik abiatuz. 

kasle ezberdinak daudenez, beharrezkoa da ikasle 
guztiei erantzuteko estrategia ezberdinak aurkez-
tea; honela burutzapen erritmo eta maila ezberdi-
nak, baina jarraikakoak, lortuko dira. 

Metodologia aktiboa da eta lagun askok parte hart-
zeko aukera izango du. 

EDUKIAK 

KONTZEPTUARI DAGOZKIONAK: 
- Garbitasun-osasun arautegia. 
- Ohiko elikadura-pozoidura arriskuak eta 
hauen zergatia. 



- Dietetika eta elikadurari buruzko jakinbideak. 
- Elikagaiak: jatorria, osaketa eta erabilera ezberdi-

nak. 
- Sukaldeko oinarrizko tresneria. 
- Sukaldaritzako terminologia: nahasgaiak, erreze-
tak, teknikak. 

JARRERARI DAGOZKIONAK: 
- Garbiketa ohiturak. 
- Elikagaien iraupen, zaintza eta iraungitasun 

arauak betetzea. 
- Monitore zein partaideen arau eta komunikabide-

ak betetzea, hauek taldelanean sartuz. 
- Jardueretan hurrenkera eta urratsak baloratzea, 

burutu behar den lana zuzen antolatzeko. 
- Partaideek tresneria eta aldagailuak erabili, garbi-
tu eta zaintzerakoan lankidetza berdinzalea aint-
zat hartu eta baloratzea. 

JARDUNBIDEARI DAGOZKIONAK: 
- Informazio-bilketa: errezetak, eskari zerrenda, 

ahozko zein idatzizko argibideak, oharrak hart-
zea, eskemak... 

- Ekipamendua, tresneria, tresnak, gaiak, lehen-
gaiak...zeintzuk diren jakitea. 

- Sukaldaritzako oinarrizko gaiak aukeratzea: baraz-
kiak, lekariak, haragiak, arrainak... 

- Erremintak eta tresneria aukeratzea: aizto motak, 
sukaldeko tresneria, pisagailuak... 

- Makineria aukeratzea: labeak, labesuak, irabiagai-
luak... 

- Prestakuntza bakoitzean egin beharreko urrats 
edo zereginak definitzea. 

- Taldean egin beharreko lan bat dela medio 
sortutako zereginak antolatu eta banat-
zea. 

-Aldez aurretik antolatutako lan edo zereginak 
gauzatzea: errezetak, aurkezpena, dekorazioa... 

BESTELAKOAK: 

- Gizarte eta komunikazio trebetasunak. 

BALIABIDE ETA GAIAK 

TOKIA: 

Komenigarria litzateke tailerra dagoen tokiak ondo-
rengo ezaugarriak izatea: 
- zabaltasuna: languneak banaketa egokia izan 

dezaten. 
- argitasuna, eta instalazio elektriko egokia. 
- aireztapena 
- iturriko ur ugari. 
- garbiketa errazteko egitura. 
- gai egokiak. 
- abesuak sukaldearen erdian kokatzea, taldea ongi 

mugitzeko. 
-tokia, ahal den neurrian, etxebizitzetan dagoen 

antzekoa izatea. 
EKIPAMENDUA: 
Horra hor oinarrizko gaiak: 
- berogailuak: sutondo eta labea. 
- Hozkailuak: izotzgailua. 
- bestelakoak: pisua, irabiagailua, lan-mahaia. 
- erremintak: tipula ontziak, puntzetak, egurrezko 

koilarak... 
- moldeak: bizkotxo, flan ontzia, desmuntakorra... 
- sukaldeko tresneria: kazolak, txoletak, zartaginak, 

xukaontzia, purea pasatzekoak, arrabola, 
sukaldeko ohola, zuritzekoa, bitsaderak, 
muturtxoak, hagaxkak, mahapasak mozteko-
ak, presio lapikoa, buztinezko kazolak... 



- baxera: platerak, ontziak, zerbitzatzeko erreti-
luak... 

- mahai-tresneria: edalontziak... 
-jantoki eta sukaldeko arropak: mahiestalkiak, 

mahai-zapiak,eskuzatarrak 
Gai didaktikoa ikastaroan zehar fotokopia, idazpen 
eta arbelen bidez aurkeztuko da. 

PARTAIDE KOPURUA 

omendatatako gehienekoa hamabost partaidekoa 
da. 

IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

oduluaren iraupen osoa berrogei ordukoa da, 
asteko bi ordu eta hogeita hamar minutuko saio bat 
edo bi saiotan banaturik. 

MONITOREGOA 

makume eta gizonen arteko aukera berdintasune-
an prestatutako gizonezkoa, sukaldaritzari buruz 
dakiena. Garrantzi handikoa da monitoreen funtzio 
eredutzailea identifikazio eredu gisa. 

EBALUAKETA 

est-aurreko galdera-sortari ekiten zaio, eta berbe-
rari modulu guztiak bete ondoren. 

odulu bakoitzaren ebaluaketa egiteko beste gal-
dera-sorta xehe eta erantzunerrezak egin 
daitezke. 

Honez gain, partaideek monitoreei ez ezik udalean 
egitaraua koordinatzen duenari ere emandako 
ahozko informazioa omen dugu. 

ERAGILEA 

rudi hau monitoreei lagundu eta egitaraua oroko-
rrean ebaluatzeko ez ezik partaideekin ikastaroan 
agertzen diren eranzukidetasunari buruzko jarrerak 
lantzeko ere beharrezkotzat jotzen da. 

TRIKIMAILUAK 

• Garrantzitsua deritzogu tailerrak biztanlegoarent-
zako erantzukidetasunari buruzko sentsibilizazio 
kanpaina baten barruan ulertzeari. 

• Herritar gehiagok ikastaroetan parte hartuko du 
tailerraren publizitate kanpaina edo honi buruzko 
liburuxken banaketa gizonak dauden lekuetan egi-
ten baldin bada, futbol partidu baten irteeran, esa-
terako. 

• Baita garrantzitsua deritzogu ere taldekideak 
hasieratik elkarrekin gustora egoteari, eta horreta-
rako, sukaldaritzari dagokion modulua tailerraren 
hasieran kokatzea, hau da lehenengoa izatea, era-
gingarria da. 

Era berean, zenbait sukaldaritza eskola tailerraren 
azkenean kokatzeak, hain erakargarri ez diren beste 
moduluei uzteko asmoa dutenak berenganatzeko 

ondorio onak dakartza. 

Taldekideak elkarrekin gustora egoteko 
garrantzi handia du janariak prestatu ondo-



ren, partaideek mahaia apain dezatela, prestatutako 
janariak dasta ditzatela eta haiei buruz mintza dai-
tezela. Beraiek ogia eta edariak erosiko dituzte. 

Komenigarria litzateke beraiek, monitorearekin 
batera, azoka bateko saltoki eta dendetatik ez ezik 
merkatalgune handi batetik ere ibil daitezela prezio, 
kalitate eta eskaintzak ezagutzeko. 

1.2.- GARBIKETA ETA ETXEKO 
ANTOLAKETA MODULUA 

HELBURUAK 

Etxeko ardurari dagokionez norberaren autono-
mia bultzatzea eta bakoitzaren antolaketa aurrera 
eramateko ahalmena gehitzea. 

Partaideek funtsezko jakintza praktikoak ez ezik 
etxeko tresneria zaintzeko mainak ere ikas ditzatela. 

Etxeko lanetan jarrera aldaketak bultzatzea, etxe-
ko ohiko jarduerak ikasi, gizarte ohiturak aztertu 
eta hautabideak azalduz. 

METODOLOGIA 

ktiboa da eta lagun askok parte hartzeko aukera 
izango du. Ikasketari azalpen teoriko eta berton 
egindako lanen gauzatzearen bidez hasiera ematen 
zaio. 

kasketa funtzionala, erabilgarria izan behar da, 
benetako jardueretatik abiatuz. 

EDUKIAK 

ETXEA ANTOLATZEA: 
- Etxe bateko beharrizanak. 

- Armairu, apalategi, izotzgailu... txukunt-
zea. 
- Etxeko dietarioa. 



ETXEKO tANAK: 
- Nola eskagi eta jaso arropa. 
- Nola erabili garbigailua: arropa sailkatzea, ten-
peraturak aukeratzea, programak aukeratzea... 
- Nola txukundu oheak. 
- Dekorazioari buruzko oinarrizko arauak: nola 

apaindu mahaia, gertaldi bereziak... 

ETXEAREN ARDURA: 
- Garbiketa tresneria eta produktuak. Kalitate/pre-

zioari buruzko azterketa. 
- Etxeko gela eta gauzak garbitzea (bainugela, 

sukaldea, lurzoruak, moketak, alfonbrak, egurrak, 
kortinak...). 

- Garbitzeko eta gauzak zaintzeko trikimailuak. 

EKOLOGIA ETXEAN: 

- Ekologia etxean. Aholku ekologikoak. 

BALIABIDE ETA GAIAK 

TOKIA: 

Ahal denez, tokia jarduerarako egokia izango da, 
erraz mugitzekoa, moduluko lanei ekiteko beha-
rrezko gaiak izatea (kristalak, egurrezko lurzoru eta 
ateak): bainugela eta sukaldearen garbiketa.. Tokia 
beraz, etxebizitzetan dagoen antzekoa izango da, 
ahal den neurrian. 
EKIPAMENDUA: 
Horra hor oinarrizko gaiak: 
- Garbitzeko produktuak. 
- Garbitzeko tresnak. 
Gai didaktikoa ikastaroan zehar fotokopia, 
idazpen eta arbelen bidez aurkeztuko da. 

PARTAIDE KOPURUA 

omendatatako gehienekoa hamabost partaidekoa 
da. 

IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

oduluaren iraupen osoa hamabost ordukoa da, 
asteko bi orduko saio bat edo bi saiotan banaturik. 

Monitoregoa, eragilea, partaideak eta ebaluaketa: 
jo sukaldaritza modulura, 23. orrialdean. 

TRIKIMAILUAK 

o sukaldaritza modulura, 23. orrialdean 

omenigarria da azpimarratzea xedea ez dela "gar-
bitzen"ikastea, etxeko laneen antolaketari buruz-
koa gauzatzea baizik. i 



1.3.-J0SKINTZA ETA LISAKETA 
MODULUA 

HELBURUAK 

Partaideek joskintza eta lisaketari buruzko oina-
rrizko jakintzak ikastea. 

Jarrera pertsonalen aldaketa bultzatzea eta gizo-
nek hauelakoetan parte hartzea. 

Tradizioak emakumei emandako lanei izena eman 
eta haintzat hartzea, eta honela, datozen 
belaunaldiengan erantzukidetasuna sustat-
zea. 

METODOLOGIA 

ktiboa da eta lagun askok parte hartzeko aukera 
izango du. Zenbait azalpen teoriko beharrezkoa 
bada ere, ikastaroa erabat praktikoa da. 

kasketa erabilgarri eta baliagarria izan beharko da, 
benetako jardueretatik abiatuz. 

EDUKIAK 

Oihalak, ehundurak: motak. 

Josketak: motak. 

Ertzak jostea, tolesturak, botoiak, tarratadak, ada-
bakiak. 

• Lisaketa: denborak, tenperaturak. 

Lisatzeko aldi eta trikimailuak. 

BALIABIDE ETA GAIAK 

TOKIA: 
Ahal denez, tokia eta argia egokiak izango dira 

EKIPAMENDUA: 
-Josteko gutxieneko gaiak: artaziak, orratzak, 

hariak, titarea. 
- Lisatzeko gaiak: plantxa, lisatzeko mahaia. 

IRAUPENA 

Moduluaren iraupen osoa hogei ordukoa 
izango da, bi orduko edo ordu eta erdiko 



saiotan banaturik. 

Monitoregoa, eragilea, partaideak eta ebaluaketa: 
jo sukaldaritza modulura, 23. orrialdean. 

TRIKIMAILUAK 

Benetako jantziez lan egitea gomendatzen zaie, 
hala ere lehenengo egunetan jantzi zaharrez egitea 
komenigarria litzateke. Partaide bakoitzaren jantzia 
ahalik eta arinen erabiltzea gomendatzen da; hone-
la, lana aintzat hartzen da eta erreazagoa omen da 
haien etxeetan gauzatzea. 

Partaideek gustora egon daitezen bi gaiak tarte-
katzea gomendatzen da, hau da, lehenengo josten 
dute eta geroago jantzi berberak lisatzen dituzte. 
Mahai baten inguruan lan egingo da, taldearen 
dinamika gordetzeko asmoz. • 



EMAKUMEENTZAKO TAILERRAK 

2.1.- ITURGINTZAKO OINARRIZ-
KO KONPONKETA MODU-
LUA 

HELBURUAK 

Partaideek barneko ur instalazioa eta honen funt-
zionamenduari buruzko oinarrizko jakintzak ikastea 
eta aldi berean, etxeetan gerta daitezkeeen matxu-
ratxoak konpontzen ikastea. 

Emakumeek aipatu gaiak erabiltzeko bel-
durra galtzen laguntzea, erreminta egokiez 
baliatuz. 

Jarrera pertsonala aldatzen bultzatzea, arlo hone-
tan jarduteko ekimena handituz. 

METODOLOGIA 

ktiboa izango da eta lagun askok parte hartzeko 
aukera izango du. Ikasketari azalpen teoriko eta 
berton egindako lanen gauzatzearen bidez hasiera 
ematen zaio. 

kasketa erabilgarria eta baliagarria izan behar da, 
benetako jardueretatik abiatuz. 

EDUKIAK 

Barneko ur instalazioa (orokorra eta partikularra). 

Erremintak. 

Hustubideak. 

Sifoiak: libratzea, sifoia aldatzea, sifoia garbitzea, 
osagaiak berritzea. 

Komun-ontziak. 

• Matxurak aurkitu eta konpontzea. 



BALIABIDE ETA GAIAK EBALUAKETA 

est-aurreko galdera-sortari ekiten zaio, eta berbe-
rari modulu guztiak bete ondoren. Modulu bakoit-
zaren ebaluaketa egiteko beste galdera-sorta xehe 
eta erantzunerrezak egin daitezke. 

onez gain, partaideek monitoreari ez ezik udalean 
egitaraua koordinatzen duenari ere emandako 
ahozko informazioa omen dugu. 

ERAGILEA 

onako irudi hau monitoregoari lagundu eta egita-
raua orokorrean ebaluatzeko ez ezik partaideekin 
ikastaroan agertzen diren eranzukidetasunari 
buruzko jarrerak lantzeko ere beharrezkotzat jotzen 
da. 

TRIKIMAILUAK 

Garrantzitsua deritzogu tailerrak biztanlegoarent-
zako erantzukidetasunari buruzko sentsibilizazio 
kanpaina baten barruan ulertzeari. 

Herritar gehiagok ikastaroetan parte hartuko du 
tailerraren publizitate kanpaina edo honi buruzko 
liburuxken banaketa emakumeak dauden lekuetan 
egiten baldin bada. 

TOKIA: 
Ahal denez, tokia jarduerarako egokia izango da, 
erraz mugitzekoa. Ikasle guztiek moduluko lanei 
ekiteko beharrezko lekua eta gaiak izatea. 

EKIPAMENDUA: 
Horra hor oinarrizko gaiak: 
-txorrotak (ohikoa eta aginte bakarrekoa), tanga 

handi eta txikiko ontziak, P.V.C.-zko hustubidedun 
konketa eta/ala harraskak. 

- bihurkinak, giltza zabalgarriak eta bestelako erre-
mintak. 

Gai didaktikoa ikastaroan zehar fotokopia, idazpen 
eta arbelen bidez aurkeztuko da. 

PARTAIDE KOPURUA 

Gomendatatako gehienekoa hamabost partaidekoa 
da. 

IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

Moduluaren iraupen osoa hogei ordukoa da, asteko 
bi orduko saio bat edo bi saiotan banaturik. 

MONITOREGOA 

arrantzi handikoa da monitoreen funtzio eredut-
zailea (monitore emakumea modulu honetarako 
hain zuzen), honelakoetan garrantzitsua omen da 
aukera berdintasunean prestatutako gizakia 
izatea. 



2.2.- ZURGINTZA-BRIKOLAJEKO 
OINARRIZKO KONPONKE-
TA MODULUA 

HELBURUAK 

• Partaideek etxean eman daitezkeen zugintzako 
funtsezko konponketei buruzko oinarrizko jakintzak 
ikastea. 

Emakumeek funtsezko erreminten izenak eta 
motak ezagutzea eta hauek erabiltzen ikastea.. 

Zurgintzan erabilitako gai eta makinak ezagutzea, 
baita hauen merkaturatzea eta baita gai ala 
erreminta bakoitza erabiltzean hartu beha-
rreko segurtasun neurriak ikastea ere. 

Etxeko arazoei etxeko konponbideak ematea: 
kolatzeko teknika, kristalak aldatzea, altzariak 
berritzea... 

Emakumeek aipatu gaiak erabiltzeko beldurra 
galtzen laguntzea eta arlo honetan jarduteko eki-
mena handitzea. 

METODOLOGIA 

ktiboa da eta lagun askok parte hartzeko aukera 
izango du. Ikasketari azalpen teoriko eta berton 
egindako lanen gauzatzearen bidez hasiera ematen 
zaio. 

kasketa erabilgarria eta baliagarria izan behar da, 
benetako jardueretatik abiatuz. 

EDUKIAK 

• Funtsezko erremintak. 

Zurgintzan erabilitako gaiak. 

• Makina elektroeramangarriak. 

Burdineria, mota ezberdinak. 

Kolaketa. 

Funtsezko.konponketak, tratamendu eta berrista-
penak. 



BALIABIDE ETA GAIAK 

Monitoregoa, eragilea, partaideak eta eba-
luaketa: jo Iturgintzako Oinarrizko 
Konponketa Modulura, 29. orrialdean. 

TRIKIMAILUAK 

Garrantzitsua deritzogu tailerrak biztanlegoarent-
zako erantzukidetasunari buruzko sentsibilizazio 
kanpaina baten barruan ulertzeari, matrikulazioari 
ekin baino lehen. 

Herritar gehiagok ikastaroetan parte hartuko du 
tailerraren publizitate kanpaina edo honi buruzko 
liburuxken banaketa emakumeak dauden lekuetan 
egiten baldin bada. 

Emaitza onak lortzen dira ikasleek etxetik taile-
rrera edo tailerretik etxera eraman ditzaketeen lan 
praktikoak egiten direnean: haien altzarien kolake-
ta eta konponketa... 

Zenbaitetan, komenigarria litzateke eramango 
dutena emakumeek beraiek ordaintzea. 

TOKIA: 
Ahal denez, tokia jarduerarako egokia izango da, 
erraz mugitzekoa; ikasle guztiek moduluko lanei 
ekiteko beharrezko lekua eta gaiak izango ditu: lan-
mahaiak, eserleku erosoak, erreminta-taldea... 

EKIPAMENDUA: 
Horra hor oinarrizko gaiak: 
- bihurkin motak. 
- zerra eta zerroteak. 
- mailu, zulagailuak... 
- kurrikak, aliketak, giltza finkoak... 
- bandak, sarrailak. 
- neurtu eta sakatzeko tresnak. 
- egurrak eta osatutako gaiak. 
- leuntzeko gaiak eta akaberarako bestelakoak. 
- kolak 
Gai didaktikoa ikastaroan zehar fotokopia, idazpen 
eta arbelen bidez aurkeztuko da. 

PARTAIDE KOPURUA 

omendatatako gehienekoa hamabost partaidekoa 
da. 

IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

oduluaren iraupen osoa hogeitamar ordukoa da, 
asteko bi ordu eta erdiko saio bat edo bi saiotan 
banaturik. 



2.3.- KOTXEAREN MEKANIKA 
MODULUA 

HELBURUAK 

Kotxearen mantenimenduaren erantzukidetasuna 
emakumeak bere gain hartzea. 

Erremintak ezagutzea eta hauek erabiltzen ikas-
tea.. 

Autonomia pertsonala eta erabakitzeko ahalmena 
bultzatzea. 

METODOLOGIA 

smo nagusia praktikatik abiatuz irakastea 
da. Ikasleak hirunaka biltzen dira eta saio 
bakoitzean haietariko batek bere kotxea 

ekartzen du; honela, gure kotxeetan kokatzen ditu-
gu gure buruak. 

arrantzitsua deritzogu autoestimazioa indartzeari, 
matxura eta mantenimendu egoerei bakarrik aurre 
egiteari. 

ahitaezkoa da erreminta kaxa eta kotxeentzako 
ordezko piezez arduratzea. 

EDUKIAK 

Kotxearen munduan sartzea: motore motak eta 
ezberdintasunak. 

Bateria: mantenimendua eta matxurak. 

Lubrikazio sistema: olioa eta mantenimendua. 

Hozte-sistema: ur eta likido hoztailearen manteni-
mendua. 

Balaztak: erabilpen zuzena eta mantenimendua. 

Gurpil eta pneumatikoak: aldaketak eta presioak. 

Osagarriak, ordezko piezak eta erremitak. 

• Funtzionamendu matxurak: aginte-mahaia eta 
hotsak. 

BALIABIDE ETA GAIAK 

TOKIA: 
Tokiari dagokionez, lantegi mekaniko txikia 
izatea litzateke hoberena (automobilgintza-



eskolak, lantegi mekaniko profesionala...). 
Instalazio hauek izatea zaila gertatuko balitz, garaje 
bat ondo legoke, argitsua, argi elektrikoaz, nahiko 
korronte elektriko eta urez. 

EKIPAMENDUA: 
Gaiari dagokionez, gizakien errealitatea kontutan 
eduki behar da. Hau da, helburua ez da emakumeak 
mekanikari izatera heltzea, matxura eta manteni-
mendu egoera jakinei aurre egiteko gai izatea bai-
zik. Honela, horra hor nahitaezko gaiak: katua, gilt-
za zabalgarria, "Alien" izeneko giltza-sorta, bihurki-
nak, desoxidatzailea, linterna, trapuak eta ordezko 
piezak gai-zerrendaren arabera. 
Gai didaktikoa moduluan zehar banatuko da: foto-
kopiak. 

PARTAIDE KOPURUA 

gokiena gehienez hamabi partaideko kopurua da. 

IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

oduluaren iraupen osoa hamabost ordukoa da, bi 
ordu eta erdiko saioetan banaturik. 

Monitoregoa, eragilea, partaideak eta ebaluaketa: 
jo Iturgintzako oinarrizko konponketa Modulura, 
29. orrialdean. 

TRIKIMAILUAK 

Askotan kotxea prest izatea, segurtasun kontuaz 
gain dirua aurreratzen digulaz ere ohartaraztea. 

Lanari talden ekitea atseginagoa bada ere, ema-
kumeei ordezko piezak bakoitzak bakarrik aldatzera 
bultzatuko zaie, gehienetan benetako egoera hori 
izaten baita. 

Taldeak antolatzerakoan, komenigarria da gidat-
zen duten eta gidatzen ez dutenak talde berean ez 
elkartzea, motibazioa ezberdina baita. Hots, kome-
nigarria da taldeetan bereiztea. 



2.4.- ELEKTRIZITATE MODULUA 

HELBURUAK 

Partaideek etxean elektrizitate eta honekin lotuta 
dauden jarduerei bakarrik ekiteko oinarrizko abile-
ziak eta jakintzak ikastea: instalazio elektrikoak, 
etxetresna elektriko txikiak... 

Jarrera pertsonalaren aldaketa ez ezik autonomia 
pertsonala bultzatzea, ikasitakoa gauzatuz. 

Elektrizitateari buruzko oinarrizko jakintzak ber-
matzen dituzten erabileraz ohartaraztea. 

Oinarrizko erremintetara ohituratzea. 

EDUKIAK 

Elektrizitateari buruzko oinarrizko jakintzak: zer 
den, segurtasun neurriak, erabilerak... 

Entxufeak, luzagarriak, bonbila-zorroak, lanpara, 
fokuak eta aurrekoen instalazioak. 

Giltza konmutatuak eta instalazioak. 

Etxetresna elektriko txikiak. 

Brikolajearen erabilera. 

Energia aurreztea. 

METODOLOGIA 

oduluan teoria eta praktikak elkarri egokitu behar 
diote. Lanari taldean ekitea beharrezkoa da, baina 
beti ere ikasle guztiek parte hartzen dutenean. 

lahitaezkoa da ikasleak erremintak erabiltzen eta 
jarduerei ekiten nahastea. 

sperimentaziora bultzatuko zaie, ikasle guztiek 
haien beharrizan edo egitasmoak ekartzea bultza-
tuz. 



BALIABIDE ETA GAIAK TRIKIMAILUAK 
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TOKIA: 
Ezin hobe legoke etxebizitzaren antzeko instalazioa 
izatea, gela ezberdinez (sukaldea, bainugela, loge-
la). Hala izango ez balitz, elektrizitate eskola edo 
instalazio elektriko ezberdinak dituen tokiak ondo 
leudeke. 
EKIPAMENDUA: 
Horra hor gaiak: poloak bilatzekoa, artaziak, zinta 
isolatzailea, metroa, bihurkinak, giltza zabalgarria 
eta giltza finkoak, linterna, kablea, malguak, entxu-
feak, etxetresna elektriko txikiak, zulagailua, kon-
mutagailuak, argi osagai ezberdinak... 
Euskarri teorikoa fotokopietan ematen saiatuko 
gara. 

ORDUTEGIA 

Moduluaren iraupen osoa hogei ordukoa izango da, 
bi ordu eta erdiko saioetan banaturik. 

PARTAIDE KOPURUA 

gokiena litzateke gehienez hamabi partaideko 
kopurua. 

onitoregoa, eragilea, partaideak eta ebaluaketa: 
jo lurgintzako Oinarrizko Konponketa Modulura, 29. 
orrialdean 

Ikasleek ikastaroaren ondoren etxera eraman ahal 
izango dituzten jarduerei ekitea motibatzailea 
omen da, esaterako luzatzaileak egin daitezke. 

• Erabilgarria izaten da partaideek beraien gertaera 
praktikoak ekartzea, eta aldi berean kontutan hart-
zea elektrizitateak bai brikolaje bai pintura bai igelt-
serotzarekin batera egin daitezken hainbat gauzat-
ze dituela (fokuak, mahai lanparak instalatzea...); 
honela modulu ezberdinak elkartu daitezke. 



2.5.- ZURGINTZA (EGURREZKO 
KONPONKETAK) MODU-
LUA 

HELBURUAK 

Egurrezko oinarrizko konponketei ekiteko beha-
rrezko jakintzak ikastea. 

Oinarrizko erremintetara ohituratzea. 

Erreminta bakoitzaren segurtasun neurriak ez ezik 
substantzia toxikoen erabilera ezagutzea. 

EDUKIAK 

Oinarrizko erreminta: oinarrizko erremin-

ten izenak, motak, bakoitzaren erabilerak eta segur-
tasun neurriak ezagutzea. 

• Ohiko gaiak: zurgintzan erabiltzen diren gai 
ezberdinen izenak eta erabilera praktikoak. 

Makina elektroeramangarriak: makina elektroera-
mangarri ezberdinen izena eta erabilera ez ezik era-
bilpen zuzena ere ezagutzea. 

Burdineria: mota ezberdinak eta jartzea. 

Kolaketa: kolatzeko modu ezberberdinak eta 
etxeko konponbideak. 

Altzariak konpontzea: armairu eta apalen ateak 
jartzea, armairu baten barruko antolamendua egi-
tea eta apalategiak modu ezberdinetan jartzea. 

• Kristalak aldatzea: ate eta leihoetan kristalak 
ordezkatzea edo ispiluak konpontzea. Ate bateko 
plafoi edo taula ordezkatzea. 

Altzariak berritzea: altzari hondatuak tratatu eta 
berritzea eta substantzia toxikoak erabiltzeko segur-
tasun arauak ezagutzea. 

METODOLOGIA 

urreko hurrenkera proposatzen dugu, ikasketa 
mailakakoa baita. 



BALIABIDE ETA GAIAK PARTAIDE KOPURUA 

ehienez, hamabost partaide. 

onitoregoa, eragilea, partaideak eta ebaluaketa: 
jo Iturgintzako Oinarrizko Konponketa Modulura, 
29. orrialdean. 

TRIKIMAILUAK 

Zurgintzan erabiltzen diren mahairik ez balego, 
edozein mahai erabil daiteke, baina beti ere mahai 
horretan iltzez josi daitekeenean. 

Makineria elektroeramangarririk ez balego, aloka 
daiteke. 

Ikaslegoak oinarrizko gaiez ardura daiteke, esate-
rako haien etxeetatik ekar ditzaketen bihurkin, hel-
duleku, burdineria eta konpontzeko egurrezko 
gauza txikiez. • 

TOKIA: 
Zabala izan beharko litzateke, eta hainbat korronte-
hartune, nahiko argi puntu eta aireztapen egokia 
izango lukeen tokia ondo legoke. 
Gomendagarria litzateke jantziz aldatzeko eta/edo 
jantziak, zorroak eta abar gordetzeko aldagela, eta 
baita biltegigunea ere. 

EKIPAMENDUA: 
Hasierako ariketetan eta konponketetan erabiltzeko 
makineria behar da; hala izango ez balitz, gai horiek 
prestatzen dituen lekua bilatu beharko genuke. 
Beste aukera bat makineria alokatzea izango litzate-
ke. 
Horra hor gaiak: 
- Erremintak: bihurkinak, neurri ezberdinetako trint-

xak, mailuak, kurrikak, neurri ezberdinetako sar-
jentak, zerroteak, eskuairak, galga, arraspak eta 
zurgintzan erabiltzen diren marrusketak ( metali-
koak edo egurrezkoak eta karraskak). 

- Makineria elektroeramangarria: zulatzeko makina 
alderanzgarriak eta kolpekatzekoak, zulogailua, 
esmerilagailua, lixagailua, bihurkin elektrikoa. 
Ongi prestatutako mahaiak. 

- Egurra: mota ezberdinak (egur xaflak), kolak, 
paper latza, berniza, argizariak, burdineria... 

IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

gitarauak hirurogei ordu izan litzake, bi ordu ala bi 
ordu eta erdiko saioetan banaturik. 



2.6.- PINTURA MODULUA 

HELBURUAK 

Pintura lanei ekiteko beharrezko jakintzak ikas-

tea. 

Erreminta eta gaiak ezagutzea. 

Pinturan erabiltzen diren hitzetara ohitzea eta 

aldi berean, pintura aurrekontuak baloratzen ikas-

tea. 

EDUKIAK 

Pinturaren teoria: pintatzeko hurrenkera, erre-

minta eta gaiak ezagutzea, erremintak garbitzea, 

azal eta parametroak prestatzea, koloreak (ñabar-

dura, tonua), pintatzeko teknika ezberdinak, euska-

rri motak... 

• Pintura praktikak: ateak pintatzea, horma eta 

sabaiak pintatzea, erremintak garbitzea erabilitako 

teknikaren arabera (ur edo koipea), kolore ezberdi-

nak lortzea... 

METODOLOGIA 

urreko hurrenkera proposatzen dugu, ikasketa 

mailakakoa baita. 

BALIABIDE ETA GAIAK 

TOKIA: 

Aurreko moduluetan bezala, zabala izan 

eta, hutsik egon beharko litzateke. 

Hobeago arraila edo zuloz josita, eta paramentu 

mota ezberdinak eta erremintak garbitzeko ura 

duen lekua izan beharko lituzke. 

EKIPAMENDUA: 

Horra hor gaiak: 

- Luzagarriak, eskailerak, ontziak, paperezko zinta, 

tratu eta paperak, pintura eta koloredun esmaltea, 

disolbatzaile eta agoarrasa, tindagai eta bernizak. 

- Erremintak: espatulak, plaunkaiak, belakiak, arti-

lezko arrabolak, ile motzeko akrilikoak eta, esma-

leztatzeko, brotxak. 

IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

: odulu batek guztira hogeitabost/hogeita hamar 

ordu izan litzake, bi ordu ala bi ordu eta erdiko saio-

etan banaturik. 

PARTAIDE KOPURUA 

ehienez, hamabost partaide. 

onitoregoa, eragilea, partaideak eta ebaluaketa: 

jo Iturgintzako Oinarrizko Konponketa Modulura, 

29. orrialdean. 



2.7.- fGELTSEROTZA MODULUA 

HELBURUAK 

Horma eta, zarpeatze eta zuritze lanei ekiteko 
beharrezko jakintzak ikastea. 

Erreminta eta gaietara ohitzea. 

Igeltserotzako hitzetara ohitzea eta aldi berean, 
aurrekontuak zuzen baloratzen ikastea. 

EDUKIAK 

Hormak, zarpeatze eta alikatatze lanak: horma 
bat eraikitzea, zarpeatze eta zuritzea. Masa ezberdi-
nak egitea. Horma bateko alikatatzea. Baldosak 
berriz jartzea. Erremintak erabiltzea. 

Erreten-arrailak: erretenak erabiltzea. Arrailak 
konpontzeko modu ezberdinak. Zulagailua egurra, 
horma eta metalean erabiltzea. 

Pladurra: gaia ezagutzea. Pladurra ebakitzea. 
Atxikidura egitea. Erremintak erabiltzea. 

METODOLOGIA 

urreko hurrenkera proposatzen dugu, ikasketa 
mailakakoa baita. 

BALIABIDE ETA GAIAK 

TOKIA: 
Zabala izan beharko da eta, hutsik egon beharko da, 
hormak eraiki, alikatatze lanak egin eta Pladur atxi-
kidurak egiteko. Beharrezkoak lirateke ur hartunea, 
aldagela eta biltegia. 

EKIPAMENDUA: 
Horra hor gaiak: 
- Masak, saskiak, zementua, harea, igeltsua, perlita, 

zementu kola, egurrezko listoiak, adreiluak eta 
baldosak. 

- Erremintak: plaunkaiak, paletak, espatulak, 
mazoak, zulagailuak, barautsak, axuleiu-
ebakitzailea, aliketak, berunak, bihurkinak. 



IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

gitarauak hogeita bost/hogeita hamar ordu izan 
litzake, bi ordu ala bi ordu eta erdiko saioetan bana-
turik. 

PARTAIDE KOPURUA 

ehienez, hamabost partaide. 

IVtonitoregoa, eragilea, partaideak eta ebaluaketa: 
jo Iturguntzako Oinarrizko Konponketa Modulura, 
29. orrialdean. 

TRIKIMAILUAK 

Ez da beharrezkoa erreminta guztiak izatea, haie-
tako batzuk alokatzeko errazak baitira, axuleiu-eba-
kitzailea bezala. 



NERABEEN GARAPENA ETA AUTONOMIA LANTZEKO 
TAILERRAK 

HELBURUAK 

Gazteek etxeko lanetan erantzukizunak beraien 
gain hartzea. 

Barneratutako rol eskema apurtzea. 

Erreminten erabilerara ohitzea. 

Autoestimazioa haztea. 

MODULUAK 

SUKALDARITZA 
Lekale, barazki, haragi, arrain eta pastaz oinarrizko 
janariak prestatzea, eta postre errazak egitea. 

ITURGINTZA 
Sifoiak aldatzea; ur-ponpak, txorrotak muntatu eta 
desmuntatzea; hodiak soldatzea.. 

ELEKTRIZITATEA 
Etengailu, entxufe eta bonbila-zorroak jartzea; luza-
garri bat, konmutatuak, instalazioak eta bestelako-
ak egitea. 

LISAKETA 
Jantzi ezberdinak lisatzea (bakeroak, alkondarak, 
kamisetak...). 

JOSKINTZA 
Mantal bat, sukaldeko trapu bat, mozorro-jantzi bat 
egitea; makinaz jostea... 

GARBIKETA 
Kristalak, bitrozeramika, egurrezko lurzoruak, 
armairuak, hozkailua, sukaldean erabiltzen diren 

tresnak, bainugelako tresnak garbitzea; 
eskuz garbitzea; garbigailuan garbitzea... 



BRIKOLAJEA 
Erreminta ezberdinak erabiltzea, hain zuzen zula-
gailua, apaltegiak eta apalak jartzeko. 

METODOLOGIA 

deia ona deritzogu tailer erakargarrienak (sukalda-
ritza, brikolajea, iturgintza eta elektrizitatea) hain-
beste ez direnekin (garbiketa, lisaketa eta joskintza) 
txandakatzea, baina aldi berean interesgarria derit-
zogu monitoregoa ez txandakatzea eskolak emate-
rakoan, honek monitore zein ikasleen jarraitasunari 
eta arreta jartzeari kalte egiten baitie. 

BALIABIDE ETA GAIAK 

TOKIA: 
Sukaldaritzari buruzko tailerrerako beharrezkoa da 
sutegi edo bitrozeramika sukaldearen erdian kokat-
zea, irla moduan, eta lan egiteko mahai zabalak 
egotea. 
Brikolajerako ongi aireztatutako gela eta hainbat 
lan egiteko mahaiak behar dira; aulkiak erosotasu-
nez josteko eta armairuak gaiak gordetzeko eta 
ikasleek mugi ez ditzaten. 

EKIPAMENDUA: 
- Sukaldea. 
- Iturgintza: konketak, komunak, mota ezberdineta-

ko tangak, sifoi solteak, bihurkinak, giltza zabal-
garriak, soldagailuak, hodiak... 

- Elektrizitatea: bihurkinak, etengailuak, bonbila-
zorroak, bonbilak, entxufeak, argi-mahaia, 
kableak... 

- Lisaketa: oholak eta jantziak (kamisetak, 
bakeroak...) 

- Joskintza: jostotzarak (orratzak, titareak, artaziak, 
hariak, bur-orratzak...), oihalak, josteko makinak... 

- Garbiketa: trapuak, garbigaiak, eskularruak, balde-
ak, zoru-garbigailuak, erratzak, biltzaileak, garbi-
gailua... 

- Brikolajea: zulagailuak, galgak, eskuairak, bihurki-
nak, sarjentak, liz paperak, pinturak eta bernizak, 
egurrerako mozorroak, trintxak, karraskak... 

IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

zin hobe legoke ikasturte osoan burutzea, irailatik 
ekaina arte, bai eskolako bai eskolaz kanpoko jar-
dueretan, ikastetxe "sentikor bihurtuetan", 
Ikastetxearen Hezkuntza Egitasmoan baterako hez-
kuntza aztertzen duten horietan hain zuzen. 

gitarauak hirurogei ordu izango lituzke. 

;aio bakoitzaren gomendatutako iraupena ordu eta 
erdikoa litzateke. 

PARTAIDE KOPURUA 

' iehienez, hamar/hamabi bitarteko nerabe. Taldeek 
neska-mutilen kopuru proportzionala izan beharko 
dute. 

MONITOREGOA 

ukera berdintasunean prestatutako gizakiak izan 
beharko dira. 



Garrantzitsua deritzogu monitoregoaren funtzio 
eredutzaileari rolen arteko trukea errazteko (moni-
tore emakumea iturgintza, brikolaje eta elektrizita-
terako; eta monitore gizona sukaldaritza, garbiketa, 
lisaketa eta joskintzarako). 

EBALUAKETA 

aldera-sortarik erabiltzekotan, formatu erakarga-
rria eta mintzaira egokia izan beharko lituzke. 

ERAGILEA 

Monitoreentzako laguntza eta euskarria, eta egita-
raua orokorrean ebaluatu ahal izateko zein ikaslee-
kin eskoletan azaldutako ikasgaiak eta baterako 
hezkuntza eta erantzukidetasun gaiak eztabaidatu 
eta berrikusteko beharrezkoa. 

Eginkizun hauei ekiteko, interesgarria litzateke egi-
tarauaren erdian eta azkenean astia izatea. 

TRIKIMAILUAK 

• Ikasleak bereganatzeko modu bat etxera eraman 
eta erakutsi daitezkeen gauzak egitea da, esaterako 
joskintzan mozorro-jantzia egitea. 

Garbiketa eta sukaldaritzan etxeko konponbideak 
irakastea. 

• Eskolak bukatzean garbiketa eta bilketa talde zein 
txandak antolatzea. 

IKASLEAK GEUREGANATZEA 

kasleak informazio-bileren bidez geureganatu 
beharko genituzke. Hauetan, tailerren bidez lortu 
nahi diren helburuak, metodologia eta egutegia 
azalduko litzaizkieke, beti ere ardura agertzen dute-
nen zerrendak egin BAINO LEHEN. 

z beharrezko ahaleginik ez egiteko, komenigarria 
litzateke eskoletara etorri eta eskoletan aurreratuko 
direlaren ganorazko engaiamendua eskatzea. • 



HIRUGARREN ADINEKOENTZAKO TAILLERRAK 

HELBURUAK 

• Adinekoek etxeko laneetan erantzukizunak 
beraien gain hartzea. 

Jarrera pertsonal eta jokabide aldaketa haztea. 

Erreminten erabilerara ohitzea. 

Ikasteko grina eta autoestimazioa hobetu. 

MODULUAK 

ELEKTRIZITATEARI BURUZKO OINARRIZKO 
JAKINTZAK 
Bonbila, etengailu, txirrin eta bonbila-zorroak jart-
zen ikastea; soldatzen ikastea; instalazio elektriko 
errezen bat eta abar egitea. Emakumeentzako 
modulua, oinarrizko jakintza praktikoak ikas ditza-
ten. 

SUKALDARITZA 
Eguneroko janariak prestatzeko eredua; barazki, 
lekale, arrain, haragi, pasta motak, eta postre ezber-
dinak prestatzea hain zuzen. 
Higiene-osasun arautegia ez ezik ohiko elikadura-
toxikapen arriskuak ere kontuan hartu beharko dira. 
Sukaldean komunikazioa, parte-hartzea eta sorme-
na bultzatuko dira. 

GARBIKETA, LISAKETA ETA JOSKINTZA 
Gizonentzako modulua. Sukaldeko trapuak eta 
sukaldean zein brikolajean erabilitako oihalezko 
tresnak josi eta lisatzen ikasiko dute. Horra hor gar-
biketa lanak: lurzoruak, armairuak, apalak, axu-
leiuak, etxetresna elektrikoak eta kristalak garbit-
zea. 



BRIKOLAJEA 
Lan jakinei ekiten, erreminta ezberdinak eta haien 
erabilera ikasiko dute. Zenbait pieza tapizatu eta 
berritzen ikasiko dute. Kolaketa, lixaketa, berniza-
keta eta abar landuko dituzte, lan ezberdinak gau-
zatuz. 

LOREZAINTZA 
Landare motak ez ezik ereingaraiak eta ureztatzeko 
erregulartasuna ere ezagutzen ikasiko dute. 
Lorontziz ariketa praktikoak egingo dituzte taile-
rren tokia eta haien etxea apaintzeko. 

METODOLOGIA 

kasleen ardura gain behera etor ez dadin, hobere-
na oinarrizko moduluak (elektrizitatea, sukaldaritza 
eta brikolajea) eta garbiketa moduluak (lisaketa eta 
joskintza) aldi batera egitea litzateke, haien gauzat-
zea txandakatuz, ikasketa osatzeko eranskin osaga-
rri eta beharrezkoa baita. 

tsegina izan beharko da eta parte hartzeko aukera 
eskaini beharko du, beti ,bizi diren benetako bizit-
zatik abiatuz, adinekoei aurrez ikusitako moduluei 
gustora ekiten laguntzen duen autoestimazio 
dosiaz. 

BALIABIDE ETA GAIAK 

TOKIA: 
Brikolaje, lisaketa, joskintza, eta abar jarduetarako 
gelaz gain, lorezaintza praktikak egiteko 
toki zabala eta janaria prestatzeko beharrez-
ko etxe tresna elektriko eta tresnak dituen 
sukaldea izango dira. 

EKIPAMENDUA: 
Modulu bakoitzak dagokion ikasgaia eraginkortasu-
nez erabakitzeko ezinbesteko gaiak ditu. 

IRAUPENA ETA ORDUTEGIA 

i taldeen, emakume eta gizon, modulu multzoak 
ehun eta hogei ordu izango ditu (talde bakoitzeko 
hirurogei ordu). Asteko lau ordutan banatu daitez-
ke. 

PARTAIDE KOPURUA 

makume eta gizonez osatutako talde bakoitzak 
gehienez hamabost ikasle izango ditu. 

MONITOREGOA 

dinekoekin lan egiteko gai diren monitoreak izan 
beharko dira eta aldi berean, egitarauaren xede zein 
burutzearekiko sentikor bihurtu beharko dira, beti 
kontuan izanik lan egiten diharduen taldearen 
errealitatea, aukera berdintasunez kontzientziatze-
ko. 

EBALUAKETA 

baluaketa eguneroko ikasketa eta lanak elkarrekin 
egitearen emaitza izan beharko da; ebaluaketan 
beraz, eskuratutako baloreak hitzez eta partaidet-
zaz jasoko dira. Taldeak hala onartzen baldin badu, 
partaideek modulu bakoitzaren ondoren oso inkesta 

erraza eta zehatza bete ditzakete. 



TRIKIMAILUAK 

Gizonek jostea eta lisatzea ez dituztenez batere 
gustokoak, jostea eskatzen duten brikolaje lanetatik 
has daiteke (tapizeria, larrua). Lehenengo puntadak 
mantal eta sukaldeko trapuei ematen zaizkie. 

• Beste emakume zein gizon erretiratuengan ardu-
rak sortzeko, hoberena da astero dagokien zentroan 
afaritxoa antolatzea. Horrela, adorea sortuz gain, 
besteengan jakingura eta gogoa sortzen dute. 

Emakumeek entxufe edo lanpara instalazioen pro-
bak haien etxeetara eramango dituzte, eta ariketa 
praktikoren bat etxean egiten saiatuko dira, gero 
monitoreari egoki deritzotena adierazteko. 

Moduluak bukatzean, Erretiratuen Zentroan era-
kusketa bat egingo dute besteak jabearazteko. • 



EMAITZEN EBALUAZIOA 



ETXEKO LANAK ETA ARDURAK GIZONEZKOEN ETA EMA-
KUMEZKOEN ARTEAN ELKAR-TRUKATZERA ZUZENDUTA-
KO TAILERREN EBALUAZIOA: DISEINUA ETA APLIKAZIOA 

aite Erro Jauregi eta Maribel Pizarro Pacheco tai-
lerrak ebaluatzeko arduradunak dira. eta Gizarte-
Psikologia Saileko (Euskal Herriko Unibertsitatea) 
kideak* dira. Erantzukidetasun Tailerrek lortutako 
emaitzetan zein Egitasmoaren prozesuko bestelako 
aldeetan eragina izango duen kanpoko ebaluaketa 
proposatzen da. 

estetik, kontuan izan behar da Gizarte-Psikologia 
Sailak. Egitasmoaren Batzorde Iraunkorrean biziki 
esku-hartzen duela, eta parte-hartze honek 
Tailerren ebaluaketa bere gauzatzean sartuta dau-
den erakundeen ordezkariekin lankidetzan egitea 
dakar. Eredu honek, bai ebaluatutakoa ezagutzea 
eta berari hurbiltzea eta bai ebaluaketa honetan 
objetibotasuna gordetzea bateratzen ditu. 



EBALUAZIOAREN DISEINUA 

i diseinu mota erabili dira. Haietako bat, Bilbaon 
antolatu ziren tailerretan hain zuzen, bi sexutako 
heldu eta gazteek osatutako kontrol talde batekin 
burututako esperimentu gisako diseinua. 

dalerri honetan 193 lagunek osatutako bi talde 
mota dituzte, ondoren adierazten denez banaturik: 

TALDE ESPERIMENTALA 
(Tailerretara joaten dira): 55 emakume; 31 gizon; eta 
bi sexuetako 27 gazte. 

KONTROL TALDEA 
(Ez dira tailerretara joaten, eta lortutako emaitzak 
berton burututako jarduerak direla-eta ematen dire-
la eta ez bestelakoak direla-eta "kontrolatzeko"da) 
47 emakume; 14 gizon; eta bi sexuetako 19 gazte. 

nformazio-bilketa, talde esperimentalean eta kon-
trol taldean, bi zatitan gauzatzen da. Test aurreko 
zatia ( erantzukidetasun tailerrak hasi baino lehen) 
eta test ondorengoa (tailerrak bukatu ondoren). 
Honek taldeen arteko (talde esperimental eta kon-
trol taldearen artean) eta taldearen barneko (talde 
esperimental beraren barnean) azterketa konparat-
zailea egitea dakar. 

rmua, Arrasate eta Deba Garaiko udalerrie-
tan burututako tailerren ebaluaketari dago-
kionez, kontrol talderik gabe egiten da. 

Horrela gauzatu da kontrol taldean parte hartzeko 
lagunik aurkitu ez delako, Bilbaon baino biztanle 
gutxiago baitago. 

uztira 58 lagunek parte hartu zuten, ondoren adie-
raziko denez banaturik: 28 emakume (Ermuako 10 
eta Arrasate eta Deba Garaiko 18) eta 30 gizon 
(Ermuako 13 eta Arrasate eta Deba Garaiko 17). 

ilbaon gertatu zen bezala, test aurreko zatiari ekin 
zaio (tailerrak hasi baino lehen) , baita test ondo-
rengoari ere (tailerrak bukatzean). Honek taldeen 
arteko (tailerretan parte hartzen duten lagunen 
artean) azterketa egitea dakar. \ 



EBALUAZIOAREN HELBURUAK 

raginkortasun edo emaitzen ebaluaketaren helbu-
ruak Egitasmoan mugatutakoekin zuzenean harre-
manetan daude. Hau dela-eta, ondorengoei dago-
kienez aldaketak eman diren frogatzeko edukiei 
ekiten zaie: 

O Erantzukidetasun tailerretan ikasitako jakintza 
teoriko-praktikoei. 

• Etxeko lanetan ematen den erantzukidetasunera-
ko jarrerei. 

Erantzukizun eta etxeko lanen banaketari buruz-
ko estereotipoei. 

Jokabide asmoari. 

Benetako jokabideari (azken hilabetea). 

onez gain, lortutako emaitzetan eragina duten 
bestelako faktorerik badago aztertzen da: 

Edukiak partaideen gustokoak izan diren; pozta-
sun-maila, metodo didaktikoak, monitoregoa, etab. 

Gizarte araua (gizaki garrantsitsu, hurkoen arteko 
lan banaketa). 

Tailerretan ikasi diren lanak gauzatzeak 
ematen dien poztasun pertsonala 

Etxeko lanek gizartean duten onarpena (gizakiak 
onartu behar diren ala ez uste baldin badu, dago-
kion gizarte ingurunean garrantzia duten ala ez).: 



INFORMAZIOA BILTZEKO TRESNEN PRESTAKUNTZA 

untsaketa teorikotik abiatuz, bi zatietan (test 
aurrekoa eta test ondorengoa) erabiltzen den gal-
dera-sorta landu zen, eta honek ondorengo atalak 
zituen: 

Gizarte eta demografi-datuak (bizi den udalerria 
eta/edo auzoa, sexua, adina, egoera zibila, seme-ala-
bak, ikasketa-maila, gizarte eta lan-egoera). 

Erantzukidetasun tailerretan irakatsi diren edu-
kiekin lotuta dauden jakintzak (tailer 
mota eta iraupenaren arabera). 

Etxeko lanetako erantzukidetasunarenganako 
jarrera-eskala (36 item) 

Etxeko lanak elkartrukatzeari buruzko estereoti-
po-eskala (24 item). 

Jokabide asmo-eskala (24 item). 

Benetako jarrera-eskala (24 item) 

Gizarte-arau, poztasun pertsonala eta gizartean 
duen onarpenari buruzko galderak (6 item). 

irabilitako eskalak 6 baliotako Likert mota-
koak dira (baliorik txikiena 1 eta handiena 6), 
eta jakintzei dagokien atalean erantzun 
zuzen bat baino gehiago egon daiteke. 

aldera-sortari erantzuteko batez besteko iraupena 
ordu erdikoa da. 

azteen taldearekin erabilitako galdera-sortari 
dagokionez, aipatzeko da hauetariko eskala bakoit-
zean erabili diren item-ak tailerretan landutako 
eduki zein ulermen-mailarekin bat datozela. 



GALDETEGIAREN SARRERA 

baluatzeko hiru baliabide mota diseinatu dira: 

Tailerretara joan diren gizakiengan eman diren 
aldaketak neurtzeko galdera-sorta. 
Galdera-sorta honek zazpi atal ditu: 

- Gizarte eta demografi-datuak. 
- Tailerretan landutako eduki teoriko-praktikoak. 
- Etxeko lanak eta erantzukizunak trukatzearen 
inguruko jarrerak. 
- Etxeko lan eta erantzukizunei buruzko estereoti-
poak: emakumeen ohiko lanak eta gizonen ohikoak. 
- Jokabide asmoa: tailerrean landutako edukiekin 
lotuta dauden lanak (hauen item-ak benetako joka-
bidearekin bat datoz) egiteko asmoa. 
- Benetako jokabidea: azken hilabetean zenbat ordu 
eman diren tailerrean landutako edukiei ekiten. 

onez gain, beste arlotan (osasuenan, esaterako) 
egindako ikerketen arabera etxeko lan eta erantzu-
kizunak trukatzearekin lotuta egon daitezken hiru 
aldagarriei buruzko informazioa eskatzen zaie, 
hauen emaitzak gerorako baliagarriak izan daitezke 
eta: Gizarte arau subjetiboa: tailerraren bidez bult-
zatu nahi diren aldaketekin bat datorren ala ez 
datorren gizarte ingurunea, eta tailerrera joaten 
direnek ingurune horri ematen dioten 
garrantzia. 
- Poztasun pertsonala: Etxeko lanak eta 

erantzukizunei ekiteak ematen duen poz-

tasun pertsonala. 
- Gizartean duen onarpena: Etxeko lanak eta erant-

zukizunei ekitea gizartean duen onarpena. 
- Gizartean duen onarpena: Etxeko lanak eta erant-

zukizunei ekitea gizartean duen onarpena, eta 
hauek gure gizartearen funtzionamenduan duten 
eragina. 

Galdera-sorta honek tailerrera joan direnek duten 
poztasun-mailari buruzko informazioa lortzea du 
helburutzat; baliagarritasuna, sortutako ardura eta 
erabilitako metodologiari buruzko galderak egiten 
zaizkie. Partaideei monitoregoa baloratzea eskatzen 
zaie eta baita tailerrak edukin teoriko-praktiko, 
jarrera eta jokabideak aldatzeko duen gaitasuna 
ere. 

Azkenik, monitoregoak jaso duen prestakuntza 
ikastaroa baloratzeko elkarrizketa diseinatu da, 
ondorengo galderak eginez: zeintzuk izan diren 
ikastaroari buruz izandako igurikapenak, bete diren 
ala ez, prestakuntzara egokitu diren eta iradokizu-
nak. 



ERANSKINAK 



GEHIGARRIAK 

1.1.- ETXEKO LAN ETA ERANTZUKIZUNAK GIZON ETA EMAKUME-
EN ARTEAN TRUKATZEKO TAILERRAK EBALUATZEKO GALDE-
RA-SORTA 

IDENTIFIKAZIO-KODEA: ERANTZUKIDETASUNAREN INGURUKO JARRERAK 

Ondoren, bikoteak lan egoeran izan ditzakeen 4 testuinguru agertzen dizkizugu. Hauetariko egoera bakoit-
zerako 9 adierazpen aipatzen dira eta zuk zeure adostasun -maila agertzea eskatzen dizugu. Erantzunak 1 etik 
6ra baloratzen dira, 1=Erabat desados adierazten duela eta 6=Erabat ados, "x"batez gaiari buruz duzun 
iritzia ondoen adierazten duen zenbakia markatu. 

Bai gizonak bai emakumeak etxetik kanpo lan egiten dutenean: 
Emakumeak etxetik kanpo lan egiten duenenan eta gizonak ez: 

• Gizonak etxetik kanpo lan egiten duenean eta emakumeak ez: 
Ez gizonak ez emakumeak etxetik kanpo lan egiten ez dutenean: 

- Emakumeak gizonak baino gehiagotan 
ekin behar die etxeko lanei. 1 2 3 4 5 6 

- Gizonak emakumeak baino gehiagotan 
ekin behar die etxeko lanei. 1 2 3 4 5 6 

- Gizonak beharrezkoa denean besterik 
ez die etxeko lanei ekin behar. 1 2 3 4 5 6 
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- Gizonak ez lieke inola ere ez etxeko 
lanei ekin beharko. 2 3 4 5 6 

- Emakumeak ez lieke inola ere ez 
etxeko lanei ekin beharko. i 2 3 4 5 6 

- Emakumeak beharrezkoa denean 
besterik ez die etxeko lanei ekin behar. 1 2 3 4 5 6 

- Gizonak emakumeak baino gutxiagotan 
ekin behar die etxeko lanei. 1 2 3 4 5 6 

- Emakumeak gizonak baino gutxiagotan 
ekin behar die etxeko lanei. 1 2 3 4 5 6 

- Gizonak eta emakumeak etxeko lanei 
elkarri laguntzen ekin behar diete i 2 3 4 5 6 

ETXEKO LANEI ELKARRI LAGUNTZEN EKITEAK DAKARTZAN ESTEREOTIPOAK 

Ondoren, zenbait etxeko lan agertzen dizugu. Adierazi hauetariko etxeko lan bakoiza emakumeari ala gizo-
nari ezartzen ohi zaion. Erantzunak 1etik 6ra baloratzen dira, 1=Batere ohikoa adierazten duela eta 
5=Erabat ohikoa, "x"batez gaiari buruz duzun iritzia ondoen adierazten duen zenbakia markatu. 
Etxeko lan bakoitzerako bai emakume bai gizonentzako erantzuna eman behar duzu. Ondoren agertzen dizu-
gun adibideari arreta jarri: 

ADIBIDEA 

I M A K U M I A K G I I O N A K 

"txakurra kalera ateratzea" 1 2 N̂ / 4 5 6 1 2 3 5 6 



E M A K U M E A K GIZONAK 

Elikagaiak erostea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Bazkaria prestatzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Altzariak erostea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Harrikoa egitea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Garbigailua erabiltzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Lisatzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Arropa esekitzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Elektrizitate konponketak 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Iturgintza konponketak 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

0 Jostea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Etxea pintatzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Ohea txukuntzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Mahaia ipintzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

• Bainugela garbitzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 



E M A K U M E A K GIZONAK 

Erratzaz garbitzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Zurgagailuaz garbitzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Eskolako bileretara joatea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Seme-alabak zaintzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Hautsa garbitzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Banku-kontuez arduratzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Etxeko gaigabeziadunak, 
gaixoak zaintzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Igeltserotza konponketak 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Landareak zaintzea 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Kotxeaz arduratzea 
(asegurua,mantenimendua) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 



BENETAKO JOKABIDEA 

dierazi zenbat ordu eman dituzun azken hilabetean, gutxi gora behera, ondoren azalduko dizkizugun lanak 
egiten: 

Elikagaiak erosten ordu 

Altzariak erosten ordu 

Garbigailua erabiltzen ordu 

Arropa esekitzen ordu 

Iturgintza konponketetan ordu 

Etxea pintatzen ordu 

Mahaia ipintzen ordu 

Erratzaz garbitzen ordu 

Eskolako bileretara joaten ordu 

Hautsa garbitzen ordu 

Etxeko gaigabeziadunak, 
gaixoak zaintzen ordu 

Landareak zaintzen ordu 

Bazkaria prestatzen ordu 

Harrikoa egiten ordu 

Lisatzen ordu 

Elektrizitate konponketetan ordu 

Josten ordu 

Ohea txukuntzen ordu 

Bainugela garbitzen ordu 

Zurgagailuaz garbitzen ordu 

Seme-alabak zaintzen ordu 

Banku-kontuez arduratzen ordu 

Igeltserotza konponketetan ordu 

Kotxeaz arduratzen (asegurua 
mantenimendua), ordu 



ipatu zein lanetan ez duzu ordurik eman, ez baituzu egiteko aukerarik izan. Esaterako, ez duzu ordurik 
eman "kotxeaz arduratzen", ez baituzu kotxerik: 

GIZARTE ARAU SUBJETIBOA/POZTASUN PERTSONALA/GIZARTEAN DUEN ONARPENA 

Zuregandik hurbil dituzun zenbat gizakik (lagunak, etxekoak) daki zeuk eta zure bikoteak etxeko lanei eki-
ten elkarri laguntzen diozuela? 

Zkia. 

Zer deritzote zure lagunek/etxekoek bikoteak etxeko lanei ekiten elkarri laguntzeari? 
Erantzunak 1etik 6ra baloratzen dira, 1=Gaizki adierazten duela eta S=Ongi "x"batez gaiari buruz duzun irit-
zia ondoen adierazten duen zenbakia markatu. 

Gaizki = 1 2 3 4 5 6 = Ongi 
I I I I —o J 

Adierazi zure lagunek/etxekoek bikotean lanei ekiten elkarri laguntzeari buruz duten iritziak zuretzat duen 
garrantzi-maila. Erantzunak 1 etik 6ra baloratzen dira, 1= Garrantzi gutxi adierazten duela eta 6=Garrantzi 
handia, "x"batez gaiari buruz duzun iritzia ondoen adierazten duen zenbakia markatu: 

Garrantzi gutxi = 1 2 3 4 5 6 = Garrantzi handia 



Adierazi zure irirtziz etxeko lanei ekiteak gizakiengan sortzen duen poztasun pertsonal-maila.(zentzu zaba-
lean). Erantzunak 1etik 6ra baloratzen dira, 1= Garrantzi gutxi adierazten duela eta 6=Garrantzi handia, 
"x"batez gaiari buruz duzun iritzia ondoen adierazten duen zenbakia markatu: 

Garrantzi gutxi = 1 2 3 4 5 6 = Garrantzi handia 
I I I I I 

Mdierazi zure iritziz etxeko lanei ekiteak gizartean duen onarpena (balorazioa). Erantzunak 1etik 6ra balo-
ratzen dira, 1=Batere baloratuak adierazten duela eta ,"x"batez gaiari buruz duzun 
iritzia ondoen adierazten duen zenbakia markatu: 

Batere baloratuak = 1. 2 3 4 5 6 = Erabat baloratuak 
I I L ! l SHHHHHI^^H 

Adierazi etxeko lanei ekiteak gure gizartean duen garrantzi-maila. 
1=Batere garrantzitsuak adierazten duela eta =Era >at garrantzitsuak,"x"batez gaiari buruz duzun irit-
zia ondoen adierazten duen zenbakia markatu: 

Batere garrantzitsuak =1 2 3 4 5 6 = Erabat garrantzitsuak 
J f f l H H H I I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H H H H H H ^ ^ ^ H 



1.2.-ETXEK0 LANETAKO ERANTZUKIDETASUN TAILERRETAKO 
MONITOREGOARENTZAKO EBALUAKETA MODULUA EBA-
LUATZEKO GALDERA-SORTA 

ndoren jaso duzun Ebaluaketa Modulua ebaluatzeko galdera-sorta aurkezten dizugu. Hauetako galdera 
bakoitzean "x"batez zure erantzunarekin bat ondoen datorren eskala-zenbakia markatu beharko duzu (ez 
dago erantzun zuzen ala ez zuzenik, ikastaroari buruz duzun iritzia jaso besterik ez dugu egin nahi). Eskerrik 
asko. 

Adierazi ikastaro hau jasotzeak zuretzat izan duen baliotasun-maila (hots, zure lanbideari ekiteko balio zai-
zun ala ez). 

I i 
Batere baliagarria = 1 2 3 4 5 6 = Erabat baliagarria 

Adierazi ikastaro hau jasotzea zure gustokoa izan den, hau da, jasotzeak zuretzat izan duen poztasun-
maila. 

1 | g g ^ M M M M M M M | | ^ ^ ^ H 

Batere nire gustokoa =1 2 3 4 5 6 = Oso gustokoa 

Ikastaroari buruzko zenituen igurikapenei dagokienez, adierazi hauek bete diren ala ez. 

Ez = 1 2 3 4 5 6 = Bai 

Jasotako ikastaroan eman duzun denborari dagokionez, zure balorazioa eman, mesedez. 

Oso eskasa = 1 2 3 4 5 6 = Erabat nahikoa 

Eman zaizun informazioari dagokionez: 
- Adierazi zein neurritan iruditu zaizun nahikoa. 

I 1 1 ^ B i ^ B B i H n H H H H H B H 
Oso eskasa = 1 2 3 4 5 6 = Erabat nahikoa 

1 1 1 1—--^—^^••^••••••••••••••••••••••••••1 



Adierazi zein neurritan iruditu zaizun ulergarria. 

Erabat ulertezina = 1 2 3 4 5 6 = Erabat ulergarria 

Jasotako ikastaroan erabilitako metodologiari dagokionez, zure balorazioa eman, mesedez. 

I 1 ^tHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa 
Batere pedagogikoa = 1 2 3 4 5 6 = Oso pedagogikoa 

• Jasotako ikastaroan zuk izan duzun jarrerari dagokionez: 

- Adierazi zure partaidetza-maila. 

Eskasa = 1 2 3 4 5 6 = Handia 

- Adierazi zure ardura-maila. 

Ardura txikia = 1 2 3 4 5 6 = Ardura handia 
I I ! -^HHHHHHHHHHHHHHI 

Jasotako ikastaroan taldean sumatu duzun jarrerari dagokionez: 
- Adierazi honen partaidetza-maila. 

t 
Eskasa = 1 2 3 4 5 6 = Handia 

UHsl̂ ^̂ HM^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 

- Adierazi honen ardura-maila. 

Ardura txikia = 1 2 3 4 5 6 = Ardura handia 

Idatzi egoki deritzezun iradokizunak etorkizunean ikastaroa hobetzeari begira: 



HITZEN GLOSATEGIA 

GENEROAREN AZTERKETA 

ontzeptu eskemetan edo edozein ikergaitan dau-
den sexukeriaz jositako aurreiritziak aurkitzen 
laguntzen duen paradigma erabiltzea. 

kertzea, ikergaia azaltzea, genero aldagaia kontu-
tan hartuz, hots, ikerketari emakume zein gizon tal-
dea jasotzen duen ikuspegitik ekiten. 

ISILPEKO CURRICULUM-A 

gerian ez dauden nozio,pauta eta balore multzoa, 
hezkuntzan oharkabean zabaltzen dena eta ikasle-
goak ikasturtean zehar jasotzen dituen jarrera eta 
jokabideetan eragin handia duena. 

gerian ez dauden arau, balore eta sinismenak 
zabaltzeko prosezuan datza. Arau, balore eta sinis-
men hauek eskolak erabilitako kultur moduen 
azpian daude baina batez ere, eskola eta ikasgele-
tan ezarritako gizarte harremanetan aurkitzen dira. 

LAN SAIO BIKOITZA 

an merkatuaz egotez gain etxeko lanak ere egin 
behar dituzten pertsonen "lan bikoitz", "presentzia 
bikoitz", erantzukizunarekin loturiko kontzeptua. 
Egoera honek emakumeengan izaten du eragina 
gehienetan. 

GENERO ESTEREOTIPOA 

makume eta gizonen ustezko"berezko"ezauga-
rrietan oinarritzen diren aldez aurretik pentsatutako 
ideietan oinarritutako sinismen multzoa. Hauek, 
komunitate bat osoatzen dutenei klitxe moduan 
ezartzen zaizkie. 

GENEROA 

emenino y masculino. 

makume eta gizonen arteko ezberdintasun biolo-
gikoetan oinarritutako eraikitze kulturala da. 
Pertsona bati, sexu batekoa edo bestekoa jaiotzea-
gatik kulturalki egokitzen zaion eginkizun multzoa -
balioak, aukerak, sentimenak, jarrerak, jokabideak, 
gaitasunak, interesak, betekizunak,...-, emakume 

batek edo gizon batek zer eta nolakoa izan 
behar duen eta zer egin behar duen gizarte 
bakoitzean eta une historiko bakoitzean 
pentsatzen denaren arabera. Azken batean, 



pertsonen garapen ososa mugatzen duen eraikitze 
kulturala da. 

Pertsona batek, egokitzen zaion eredu kulturala 
berea bezala onartzen duenean, "generoaren norta-
suna" bereganatu duela esaten da. Hau oztopo bat 
izango da beste sexuari egokituriko balioak, gaita-
sunak, jokabideak, eta abar garatzeko, barruko 
gatazkazko egoerak sorrarazten baitizkio. 

GENERO BERDINTASUNA 

I aurko gizarteak emakume eta gizonei batzuei eta 
besteei dagokienaren arabera ematen dien rol mult-
zoa-jokabideak, jarrerak, igurikapenak, sentimen-
duak, ardurak, gaitasunak, baloreak-. Honela, giza-
kiak emakume ala gizon sailkatu dira, historian 
zehar sexu bati ala besteari dagozkien gizarte-kultur 
faktoreen arabera. Balore hauek gizakia bizi den 
gizartearen menpe daude. 

AUKERA BERDINTASUNA 

Emakume eta gizonek gizartearen arlo guztietan 
aukera berdinak izan behar dituztelaren aldeko teo-
ria. Politika hauek, neska-mutilei edozein arlotan 
(afektiboan, hezkuntzan, etxean, politikoan, gizar-
tean, ekonomian, etab.) sartzeko aukera murrizten 
duten bereizkeriak kentzen dituzten neurri berdint-
zaileak martxan jartzean dautza. 

HIZKUNTZA, ERABILERA SEXISTA ETA ANDROZEN-
TRIKOA 

izkuntzaren erabilera ez-osoa. Honek sexismoaren 
kasuan emakumeak gutxiestea, irrigarri uztea, eta 
abar izaten ditu berekin, eta androzentrismoaren 
kasuan berriz, emakumeak baztertzea eta ikusezin 
bihurtzea. 

enero maskulinoa gezurrezko gizarte-generiko 
gisa erabiltzeak (hau da, genero maskulinoa neutro 
gisa erabiltzeak) genero maskulinoa gizartean erat-
zera bideratutako kontzeptu eta buruko irudikape-
nak sortzen ditu eta aldi berean, gizona gizadiaren 
erdigunea dela zabaldu eta sendotzen du. 

Gizona erdian jartzen duen mintzairaren adibidea: 
"nekazarizek lurra lantzen dute", gaztelaniaz "los 
campesinos" litzateke. 
"Aintzinako gizakia", gaztelaniaz "el hombre" lit-
zateke. 
"Gizakiaren gorputza" gaztelaniaz, "del hombre" 
litzateke. 

Sexukeriaz jositako mintzairaren adibidea: 
"emakumeak adimengabekoak dira", "emakumea 
sexu ahula da". 

SEXU-GENEROA 

istema honen bidez eta beti sexu biologikoaren 
arabera, emakume eta gizonei rol, balore, jarrera, 

jokabide, gaitasun eta zeregin jakinak ema-
ten zaizkie. 



alore esleipen honetan, hierarkizazio baten bidez, 
gizonari dagokiona lehen mailakoa dela eta emaku-
meari dagokiona bigarren mailakoa dela ulertzen 
da. 

PRODUKZIO-LANA/UGALKETA-LANA 

makumeek orokorrean produkzio-egituretan 
modu ezberdinez parte harzen dute: 

erkaturako bai ekonomia formal bai isilpeko eko-
nomian ondasun eta zerbitzuak ekoizten dituzte. 
Honez gain, merkaturako ez diren ondasun eta zer-
bizuak ekoizten dituzte etxeko eta bizitzeko pro-
dukzioen bidez. 

sgalketa-lana edo etxeko lana ezinbesteko erre-
ferentetzat hartu behar da ekomoni jarduera pro-
dukzio-prozesu osoan ulertu ahal izateko. 

txeko lan edo ugalketa-lanak ondorengoak jasot-
zen ditu: 
- Etxea eta etxekoak zaintzeko lanak (etxeko lanak, 

etxeaz arduratzea eta etxekoak zaintzea). 
- Etxekoen eta herri erakundeek herritarrei eskaini-

tako zerbitzuen arteko bitartekotza jarduerak: 
hezkuntza, osasun, aisialdi-zerbitzuak kudeatzea. 

- Etxeko administrazioa, etxeko kudeaketa, lan 
burokratikoak. 

Mgalketa-lana ez da etxean soikik ematen, hau toki 
nagusia bada ere. Kontutan hartu behar da lan piloa 
bai etxean bai etxetik kanpo eman daiteke-
ela. 

PRODUKZIO-LANA 

erkaturako ondasun eta zerbitzuen ekoispenari 
dagokio. Ordaindu egiten da. 

:PG-en (Barne ekoizkin gordinean) kontabilizatzen 
den lana. Ez da ez isilpeko ekonomiarik ez etxeko 
lanik kontutan hartzen. Bi ekonomiak emakumeek 
burutzen dituzte. 



HELBIDE ERABILGARRIAK 

EMAKUNDE/INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 

C/ Manuel Iradier, 36. VITORIA-GASTEIZ 01005 

tfno. 34-45-132613 

Fax. 34-945-231891 

E-mail. Emakunde@ej-gv.es 

Persona de contacto: Belen Martinez Menendez 

BILBOko Udaletxea 

Ernesto Erkoreka, 1. BILBAO 48007 

tfono. 34-94-4204846 

f a x. 34-4-4205023 

Personas de contacto: Olga Dfez De Tuesta y Violeta 

Lopez Martinez 

ERMUAko Udaletxea 

Marques de Valdespina, s/n. ERMUA 48260 (Bizkaia) 

tfono. 34-43-176322 

fax. 34-943-175158 

Persona de contacto: Begoña Fernandez Alcalde 

ARRASATEko Udaletxea 

Plaza Mayor, s/n. ARRASATE (Gipuzkoa) 

tfono. 34-943-790900 

fax. 34-943-798056 

Persona de contacto: Marga Garmendia Ginea 

BAGABILTZA (Erakunde sozio-kulturala) 

Txomin Garat, 12-18. BILBAO 48004 

tfono. 34-94-4731444 

fax. 34-94-4598075 

Persona de contacto: Satur Abon Perez 

ELGETAko Udaletxea 

Mendizaleen Pla 1. ELGETA (Gipuzkoa) 

tfono. 34-943-768022 

fax. 34-943-768289 

ESKORIATZAko Udaletxea 

Pl. D. Fernando I.. ESKORIATZA (Gipuzkoa) 

tfono. 34-43-714407 

fax. 34-943-714042 

OÑATIko Udaletxea 

Pl. de los Fueros,s/n. OÑATI (Gipuzkoa) 

tfono. 34-43-780411 

fax. 34-943-763069 

Persona de contacto: Itxaro Leibar Sanpedro 

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

Av. de Tolosa, 70. DONOSTIA 20009 

tfono. 34-43-310600 

fax. 34-943-311055 

E-mail. psperrjam@ss.ehu.es 

Personas de contacto: Maite Erro Jauregi y Mari 

Pizarro Pacheco 

EUDEL. Euskal Udalerrietako Erakundea 

Pza del Ensanche, 5. BILBAO 48009 

tfono. 34-94-4231500 

fax. 34-94-4243947 

mailto:Emakunde@ej-gv.es
mailto:psperrjam@ss.ehu.es


Persona de contacto: Mar Zabala Mardaras fax. 34-943-200968 
Persona de contacto: Esther Raya Diez 

DE BOND VAN GROTE EN VAN JONGE GEZIMEN 
(B.G.J.G.) 
Troonstraat, 125 
1050 BRUSSEL. Belgium 
tfno. 32-2 507 88 11 
fax. 32 2 511 90 65 
Persona de contacto: Anne-Mie Drieskens 

NEVVVVAYS TO VVORK 
309 Upper Street 
LONDON N1 27Y. England 
tfno. 44-171 226 4026 
fax. 44-171 354 2978 
Persona de contacto: Pam VValton 

ALCOBENDASeko Udaletxea 
Patronato Sociocultural 
Plaza Mayor, 1. ALCOBENDAS 28.100 (Madrid) 
tfno. 34-91-652 1200 ext. 2240 
fax. 34-91-651 3168 
Persona de contacto: Yolanda Sanchez Sanchis 

TERRASSAko Udaletxea 
C/ Nou, 36. TERRASSA 08221 
tfno. 34-93-785 0229 
fax. 34-93-736 2071 
Persona de contacto: Amparo Villar 

GREATER BRISTOL 
Play Training Unit 
0 Sched, Wel Back. BRISTOL 
tfono44-1 17 9211310 
fax. 44-1 17 9077372 
Persona de contacto: Joe Brovvn 

BUSAA/IBOSO 
Vooruitgrangstraat, 323. BRUXELLES 1030 
tfono. 32-2 201 0565 
fax. 32-2 201 0514 
Persona de contacto: Raita L'Enfant 

998ko martxoaren 23 eta 24an, Bilbon, Elkarren 
Erantzukizunari buruzko Nazioarteko Topaketa 
egin ondoren, Donostia eta Eibarko Udalak AUKE-
RA Proiektuan sartu zieren, Alcobendas eta 
Terrasako Udalek ere, "De Bond van Grote en van 
Jonge Gezinnen" (B.G.J.G) eta "New ways to work" 
erakundeekin batera, Proiektuarekin bat egin zuten 
"partenariado gisa. Horregatik interesgarria iruditu 
zaigu atal honetan beren helbideak sartzea. 

DONOSTIAko Udaletxea 
Negociado de la Mujer 
Urdaneta, 13. DONOSTIA 20.006 
tfno. 34-943-48134 
fax. 34-943-481843 
E-mail. Cristina-Alberdi@donostia.org 
Persona de contacto: Cristina Alberdi Uria 

EIBARko Udaletxea 
Unzagako Plaza. 20.600 EIBAR 
tfno. 34-943-200968 

mailto:Cristina-Alberdi@donostia.org


HARRAK 




