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> 
Lehentasuna izango dute gazteekin lanean edo elkarlanean (entitateetan, elkarteetan, herri-
administrazioetan, enpresetan, ikastetxeetan, boluntario-lanetan...) dihardutenek.
> Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, gazteen elkarteak eta beste 

erakunde batzuk).
> Hezitzaileak.
> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak. 

> 

> 
> Marko sexologikoa gazteei kalitatezko sexualitate-arreta emateko erreferente gisa ulertzea. 
> Gazteen sexualitatea ikuspuntu integratzailetik heztearen, artatzearen eta laguntzearen garrantzia 

onartzea. 
> Sexualitatearen eta sexualitateari lotutako adierazpide eta bizipen anitzen ikuspegi positiboa, 

errespetuzkoa eta aberasgarria eskaintzea, eta aniztasun hori lantzeko moduko balioa dela ulertzea. 
> Identitate sexuala pertsona bakoitzak sentitzeko duen modu gisa ulertzea —gizon nahiz emakume—, 

feminitate eta maskulinitate estereotipo zurrunak ezbaian jarrita. 
> Desio erotikoa orientatzeko modu ugariak positiboki balioestea. 
> Aniztasun funtzionala duten pertsonen sexualitateari arreta emateko gakoak ezagutzera ematea, 

norberaren ahalmenak aintzat hartuko dituen lantze-jarreratik hasita.

helburuak

hartzaileak

metodologia
Teoriko-praktikoa. Batetik, eduki teorikoen berri emango da eta, bestetik, askotariko edukiak eta 
materialak bai bakarka, bai taldean aztertzeko, eztabaidatzeko eta horiei buruz gogoeta egiteko 
espazioak egongo dira. 
Parte-hartzaileen interesetara eta premietara etengabe egokitze aldera, saio guztiak autoebaluazioa 
egiteko talde-dinamika batekin hasi eta amaituko dira. 
Ikasle-kopurua: 20 lagun.

Eragile sozializatzaileek gazteen sexualitateei arreta ematen jarraitzea da ikastaroaren helburu nagusia. Arreta hori lantzetik hasi behar da, identitate 
sexualean, desioaren orientazioan edo ahalmenetan dauden aniztasunak aintzat hartuta eta horien onarpena sustatuta.
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Saioa 
> Parte-hartzaileen itxaropenak.
> Kontzeptuzko esparrua. Gazteen sexualitateari arreta emateko abiapuntuak. 

Sexuazioa, sexualitateak eta erotikak. 
> Norberak sexualitateari buruz dituen jarreren garrantzia. 
> Sexualitateei arreta ematea: Lantze Modeloa.

 Saioa 
> Sexualitate anitzak: gazteen sexualitateen ezaugarriak eta berezitasunak.

> Sexuazio-prozesua eta identitate sexuala. Maskulinitate eta feminitate anitzak. 
> Desio erotikoaren orientazioa. Desioak, jokaerak, maitemintzeak.

> Premia bereziak dituzten gazteen sexualitateari arreta ematea: ezaugarriak eta 
berezitasunak, aukerak eta zailtasunak. 

> Aniztasun sexualari buruzko aholkularitza eta ohiko kontsultak:
> nerabeak eta gazteak.
> irakasleak.
> familiak.

 Saioa 
> Aniztasun sexualari arreta ematea: benetako kasuetan lan egitea.
> Azterlanak, esperientzia praktikoak eta erronkak.
> Gako metodologikoak, jarduketa-protokoloak, baliabideak eta materialak.
> Sexualitateari kalitatezko arreta emateko ondorioak.

> 

EMAIZE Centro Sexológico - Sexologia Zentroa.
Sexu-hezkuntzan eta -prestakuntzan esperientzia luzea duten sexologiaren arloko 
profesionalek prestatu eta emango dute ikastaroa.

> > irakasleak

egitaraua

antolatzailea
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