
2016ko azaroaren 8an, 15ean eta 22an
Bilbon,

Tokia:
Bilbo, GEBren egoitza. Uriortu kalea, 11 – Behea

Ordutegia:
9:00etatik 14:00etara

Hizkuntza:
ikastaroa euskaraz izango da

Taldea:
20 plaza

Izena emateko epea:
urriaren 13tik 26ra

Izena emateko: 
www.gaztebehatokia.euskadi.eus

IKASTAROA:
Arkeologia identitarioak: 
transexualitatea 

eta bestelako aniztasun 
sexualak

hizkuntza:
euskara



> > 
> 

> Identitate Sexuala sexudun gizaki bakoitzak emakume edo gizon sentitzeko duen modua dela ulertu, maskulinitate eta 
feminitatearen inguruko gizarte estereotipo zurrunak zalantzan jarriz.

> Aniztasun sexuala lantzeak daukan garrantziaren inguruko hausnarketa egitea, espresio era ezberdinen bizipen 
aberasgarria lortzeko.

> Desio erotiko ezberdinak positiboki baloratzea, baita familia eredu ezberdinak ere. 
> Ikasle transexuala, homosexuala eta abarren behar espezifikoak identifikatzen ikastea, eraso egoerak aurreikusteko eta 

hauei erantzuteko.
> Neska eta mutil transexual, homosexual eta abarrentzako eredu inklusiboa sustatzeko gako metodologikoak, jarduera 

ereduak, baliabideak eta materialak eskaini.

helburuak

> 
Gazteekin lanean edota elkarlanean aritzen diren pertsonak lehentasuna izango dute (elkarteetan, administrazio 
publikoetan, enpresetan, hezkuntza zentroetan, boluntariotzan…). Horrez gain, kontuan izango da izen-emateen 
hurrenkera.

> Gazteen arloko langileak (gazte informazioa, udaletxeak, aldundiak, gazte elkarteak eta beste entitateak)
> Hezitzaileak
> Bigarren hezkuntzako zentroetako orientatzaileak

partaideak

> metodologia
> Teoriko-praktikoa. Alde batetik eduki teoriko ezberdinak landuko dira; bestetik, emandako edukiekin erlazionatuta 

gogoeta, mahai-inguru eta analisirako tarteak egingo dira, talde mailan zein maila indibidualean.
> Partaideen behar eta interesetara gehien hurbiltzearren, saio guztiak auto-ebaluaziorako talde dinamika baten bitartez 

hasi eta amaituko dira.

Helburu orokorra da aniztasun sexualaren balioa gazteen artean sustatzea; horretarako sexu-identitate eta desio-orientabidearen bizipen 
eta esperientzia desberdinak zaintzeak daukan garrantzia azpimarratuz.

IKASTAROA:
Arkeologia identitarioak: 
transexualitatea 

eta bestelako aniztasun 
sexualak



> > > 

EMAIZE Sexologia Zentroa. Sexu hezkuntzan eta sexu 
formakuntzan esperientzia zabala duten sexologiako profesionalek 
burutuko dute ikastaroa

> > irakasleak

programa

erakunde antolatzailea
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA > Gazteria eta Kirol Zuzendaritza >
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. 

944031645 / gaztebehatokia@euskadi.eus

Saioa
Arkeologia identitarioak
> Partaideen espektatibak.
> Eredu teorikoa. Sexuazioa, sexualitateak eta erotikak.
> Sexualitate ezberdinak:

- Sexuazio prozesuak eta intersexualitateak, aniztasunaren garrantzia.
- Transexualitatea: identitate sexualen adierazpena.
- Desio erotikoaren sexu-orientazioa.

> Sexualitate ezberdinen arreta: lantze eredua.

Saioa
Sexualitate anitzak aintzat hartu
> Gazte transexual, homosexual, bisexual, zein rol sexualak apurtzen 

dituztenen behar espezifikoak identifikatu:
- Eraso egoerak aurreikusi.
- Eraso egoeren aurrean erantzun.
- Ikasle transexuala: trantsizioan lagundu.

> Sexualitatearen aurreko norberaren jarreren garrantzia aztertu.

> Kasuen azalpena:
- Talde dinamizatzaileek eskainitako kasuen azterketa.
- Partaideek eskainitako kasuen azterketa, lan egiten duten 

testuinguruetan agertzen diren behar espezifikoetara gerturatzeko 
asmoz. 

Saioa
Eredu inklusiboaren ezarpena
> Gako metodologikoak, jarduera ereduak, baliabideak eta materialak 

eskaini.
> Aniztasunaren garapenerako heziketa-jarraibideak landu.
> Gazte transexual, homosexual, bisexual, zein rol sexualak apurtzen 

dituztenentzako eredu inklusiboaren ezarpena.
> Lantze ereduaren garrantziari buruz hausnartu. Ikastaroaren 

berrikustea.
> Sexualitate desberdinei kalitatezko harrera emateko ondorioak aztertu.

1.

2.
3.

IKASTAROA:
Arkeologia identitarioak: 
transexualitatea 

eta bestelako aniztasun 
sexualak
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