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Ikastetxeko zuzendaritzari: 

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen Nahiko hezkidetzarako programaren edizio berrian parte 
hartzera gonbidatzen zaituztegu. 15 ikasturteko esperientzia duen programa honen helburua berdintasunerako 
eta giza eskubideetarako heztea da, emakumeen aurkako indarkeriari aurrea hartzea, askatasunean, 
errespetuan eta indarkeriarik gabe heztea, eta ikasleen ikaskuntza, bizikidetza eta harremanak hobetzea. 

Ikasturte honekin 2017-2019 esperientzia amaituko da. Bertan Lehen Hezkuntzako 43 ikastetxek parte hartu 
dute, 6.000 ikasle baino gehiagorekin. Programaren materialak erabiltzeko gaitasuna garatzeko hurrengo 
esperientzia 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan egingo da. 

Nahiko hezkidetzarako programaren materialak hiruhileko bakoitzeko unitate didaktiko baten inguruan 
egituratzen dira Lehen Hezkuntzako maila bakoitzean, lehenengo mailatik seigarrenera. Unitate didaktikoak, 
duten diseinu modularra dela eta, irekiak, malguak eta eskola bakoitzeko programazioetara eta proiektuetara 
erraz egokitzeko modukoak dira. 

2019-2021 esperientzian, Emakundek hau eskainiko die eskolei: 

• Digitalizatutako materiala doan eskuratzea, eskolaren erabilera librea izango delarik. 

• Hiru hilean behin, hezkidetzari buruzko prestakuntza-jardunaldi orokorrak eta, bestalde, 
programaren unitate didaktikoen helburuak, edukiak eta metodologia lantzeko ikasmailakako mintegiak. 
Jardunaldi eta mintegi horiek hiruhileko bakoitzaren hasieran egingo dira. 

• Programa aplikatzeko etenik gabeko koordinazioa, jarraipena eta aholkularitza teknikoa. 

• Familiekin lan egiteko aholkularitza. 

Ikastetxeek, bestalde, honako konpromiso hauek hartuko dituzte: 

•. Programan parte hartzea edizio honetako bi ikasturteetan, ahal izanez gero hautatutako zikloa osatuz 
(lehenengo eta bigarren maila, hirugarren eta laugarren, bosgarren eta seigarren). 

•. Ikastetxeko pertsona batek edo bik gutxienez hiru hilean behin parte hartzea prestakuntza-jardunaldi 
orokorretan. Eta, bestalde, programaren unitate didaktikoak ezartzen ari den hezkuntza-maila 
bakoitzeko, gutxienez tutore bat dagokion hiruhileko mintegian parte hartzea. 

•. Astean ordubetez, gutxienez, programaren materialak erabiltzea, hiruhileroko mintegien eta gida 
didaktikoen jarraibideen arabera. 

• Eskola-ikasturte bakoitzeko lehen hiruhilekoan programan parte hartzen duen maila bakoitzeko 
familiekin gutxienez informazio eta sentsibilizazio bilera bat antolatzea eta egitea. 

• Nahiko Topaketan, 2021eko ekainean egingo den eskolen arteko topaketan, parte hartzea bi ikasturte 
horietan programa aplikatu duen talderen batekin/batzuekin. 

Emakundek Lehen Hezkuntzako ahalik eta ikastetxe gehienei laguntza eskaini nahi die, hala eskatzen badute. 
Baina eskaerak eskuragarri dauden prestakuntza-baliabideak gainditzen baditu, lehentasuna emango zaio, 
gutxienez, ikastetxe guztietan eskatutako zikloetako bat garatzeko laguntza emateari. 

Nahiko Programari buruzko informazio orokorra, eta bi urtez behin egindako esperientziena, hemen kontsulta 
daiteke: http://www.emakunde.euskadi.eus/nahikoeu/-/informazioa/nahiko/ 

Programan parte hartzeko, honekin batera doan eskaera-orria bete eta emakunde.nahiko@euskadi.eus  
helbidera bidali behar da. Eskaera egiteko epea 2019ko irailaren 20ra arte egongo da zabalik. 

 

 

 
Izaskun Landaida Larizgoitia 

Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 

http://www.emakunde.euskadi.eus/nahikoeu/-/informazioa/nahiko/
mailto:emakunde.nahiko@euskadi.eus

