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> 
> Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, gazteen elkarteak eta 

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

> 

> 
> Emakume eta gizon gazteen berdintasunaren inguruan gertatzen ari diren 
   aldaketak, gizartearen eta politikaren erresistentziak eta emakume eta gizon gazteen 

berdintasunaren inguruko jarrerak. 
> Indarkeria maskulinoak, emakumeen aurkako indarkeria eta emakumeen aurkako 
   indarkeriaren kontrako borrokan gizonek duten inplikazioa aztertzea. 
> Nerabeen bikote-harremanak, maitasun erromantikoa eta tratu txarrekiko lotura aztertzea.
> Teknologia berriek gazteen berdintasun-harremanetan betetzen duten egitekoa 
   ezagutu eta aztertzea: jazarpen-modu berriak eta berdintasunerako aukerak.

> > Emakume eta gizon gazteen arteko berdintasun-ezaren jatorria eta egoera horrek gure gizartean sortarazten dituen ondorioak aztertu eta horietan sakontzea da ikastaroaren 
helburu orokorra. Arreta berezia eskainiko zaio teknologia berrien eta berdintasunaren arteko harremanari: ziberjazarpenetik tratu onetara eta jardunbide egokiak. 

helburuak

hartzaileak

metodologia
15 orduko ikastaroa, bosna orduko hiru saiotan banatua. 
Ikastaroko edukietan teoria eta praktika uztartuko dira. 
Ikasle kopurua: 30
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> > > 

Ikastaroa hauek emango dute: Gizonduzeko Ritxar 
Bacetek eta Sortzeneko Ianire Estébanezek.

> > 
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA >  
Gazteria Zuzendaritza > 
Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila.

1.

2.

saioa - Gizonak, berdintasuna eta maskulinitateak.
> Oinarrizko nozioak: emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren jatorriari buruz, eredu maskulino tradizional nagusia eta beste maskulinitate batzuk. 
> Emakume eta gizon gazteen berdintasunaren inguruan gertatu diren aldaketak eta gizartearen eta politikaren erresistentziak. 
> Arriskuaren eta zaintzaren aurrean gizon eta emakume gazteek dituzten jarreren azterketa.

saioa – Gazteak indarkeria maskulinoen eta emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean.
> Indarkeria maskulinoen jatorriaren eta ondorioen azterketa eta emakumeen aurkako indarkeriaren kausen analisia.
> Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-ezaren eta indarkeria matxistaren arteko harremanaren azterketa. 
> Gizonen jarrera emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean. 
> Gizonen inplikazioa emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako borrokan. 
> Berariaz gizonei zuzendutako prebentzio-estrategiak.
> Indarkeria sexistaren egoera EAEko gazteen artean. 
> Indarkeria sexista hautemateko sinisteak, mitoak eta zailtasunak: emakumeenak, gizonenak, ingurunekoak.

saioa – Gazteak, teknologia berriak eta berdintasuna: ziberjazarpenetik tratu onetara eta jardunbide egokiak.
> Ba al dago berdintasun handiagoko harremanen mundu birtualik? Gaiaren egoera. 
> Ziberjazarpena: analisia eta prebenitzeko tresnak.
> Teknologia berriak, berdintasuna sustatzeko eta neskak ahalduntzeko aukera. 
> Lanerako eta gazteen arteko komunikazio-kodeetara gerturatzeko baliagarri izan daitezkeen webguneen eta blog-en konparaziozko azterketa.

3.

irakasleak

egitaraua

antolatzailea
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