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INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
KODEA

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2019

INFORMAZIO OROKORRA

2019/24/19/2

DATAK

Maiatzak 14 eta 15

TOKIA/
IKASGELA

Bilbo. IVAPeko egoitza
(Errekalde zumarkalea, 18)

IRAUPENA

10 ordu

ORDUTEGIA

09:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Apirilak 5

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

20 pertsona

HARTZAILEAK

Euskadiko toki-erakundeetako
gizarte-zerbitzuen arloan lan
egiten duten langileak.

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

--

LEHENTASUNA

Altua

IRAKASLEA

EDE FUNDAZIOA

MATERIALA

DISEINUA

EUDEL-ALDUNDIAK-IVAP

AZPIEGITURA

Ikastaroari dagokion materiala
eskuragarri egongo da
Ordenagailu eramangarria,
proiektorea, papelografoa,
Internetera sarbidea

ZER LORTU NAHI DA
HELBURU
OROKORRAK

IKASLEEN HELBURUAK

GAITASUNAK

Genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeei eta beren seme-alabei arreta
eman eta laguntzeko lana hobetu eta profesionalizatzeko funtsezko ezagutzak
eta tresnak eskuratzea.

Genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeei eman
beharreko arretaren gainean indarrean den legediaren edukia sakontzea,
batez ere indarkeriaren biktima diren emakumeei eta beren seme-alabei
eman beharreko arreta psikosozialarekin eta prozedura judizialarekin
lotutako alderdietan.

Emakume eta haurren artean genero-indarkeriaren kasuak
identifikatzea, adierazle zehatzen bidez.

Emakumeen eta beren seme-alaben kontrako indarkerietan esku
hartzeko EAEn dauden programa, zerbitzu eta baliabideak ezagutzea:
Prestakuntza-ekintza amaitzean, ikaslea gai izango da genero-indarkeriaren
kasuak eta egoerak antzeman, kudeatu eta bideratzeko.

PROGRAMA ETA EBALUAKETA
METODOLOGIA

Aurrez aurreko saioak

PROGRAMA

I. saioa:

Emakumeenganako indarkeriaren fenomenoak kontzeptu- eta legemailan duen esparrua.

Genero-indarkeriaren biktimak sistema judizialaren arabera: generoindarkeriaren aurkako lege integrala, babes-agindua, prozedura judiziala,
kondena haustea.

2 egoera praktikoren azterketa.
II. saioa:

Emakume biktimen artean eta beren seme alaben artean
(indarkeriaren biktima zuzenak diren aldetik) indarkeria-kasuak
antzemateko adierazleak.

Indarkeriaren biktima izan diren emakumeekin esku hartzeko
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prozedurako gakoak.
Indarkeriaren biktima izan diren emakumeei eta beren seme-alabei
EAEn arreta emateko baliabideak, zerbitzuak eta programak.

2 egoera praktikoren azterketa.
 Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete
direla bermatzea.
 Ebaluazioak honako hauek hartuko ditu: Test erako proba bat, 20
galdera labur dituena, erantzun zuzena bakarra izanik. Erantzun zuzen
bakoitzeko 0,5 puntu lortuko dira. Erantzun okerrak ez dira zigortuko.
Gainditzeko gutxienez 5 puntu lortu beharko dira. Proba bigarren saioko
azken 30 minutuetan egingo da. Azken balorazioa GAI / EZ GAI gisa
adieraziko da.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
 Aprobetxamendu proba gainditzea
Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala
eskuragarri izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu eta “Ziurtatzeak”
botoia sakatu.


EBALUAKETA

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2019

IKASTAROAREN
BALORAZIOA

ZIURTAGIRIA DIGITALA:
APROBETXAMENDUA

PREZIOA

114€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena).

