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DISEINUA

Emakundek diseinatu eta bultzatutako ikastaroa.

http://autoprestakuntza.euskadi.eus

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan lan egiten duten enplegatu
publikoak.
- Posta elektronikoaren kontu bakar bat ikasleko.
-Administrazio Orokorreko langileentzat: posta elektronikoaren kontu bat, posta sare
ESKAKIZUNAK korporatibokoak ez diren posta-zerbitzarietara bidaltzeko eta zerbitzari horietatik jasotzeko
aukerarekin. Ez dira baliozkoak izango mezuak soilik sare korporatiboaren barruan bidali
eta jaso ditzaketenak.
SOFTWAREA:
 Windows XP edo berriagoa
 Nabigatzaileak: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox edo Chrome eguneratuak
 Pantailaren bereizmena: 1024 x 768 (gomendatua)
 Adobe Flash Player 10 edo berriagoa
ESKAKIZUN
 Acrobat reader 8 edo berriagoa (gomendatua)
TEKNIKOAK
 Interneterako konexioa eta Youtube zerbitzuko atzipena zabalik
HARDWAREA:
 PC Pentium III edo berriagoa
 Soinu-txartela
 Entzungailuak edo bozgorailu independienteak
Tutorearen egitekoak:
 Ikasleei plataforman ongi-etorria emateko mezu bat bidaltzea.
 Kontsultei erantzutea:
TUTORETZAK
 ikastaroaren edukiari buruzkoak, plataformako foroaren bidez
 24 orduko epean erantzutea
 Ikaskuntzaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.
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Ikasleek gure gizartean maskulinotasunen eraikuntza soziala aztertzeko gaitasun
teoriko eta praktikoak garatzea da ikastaro honen helburua.
Hori guztia berdintasunaren ikuspegitik egitea da asmoa, eta, horretarako, errealitatea
genero-ikuspegiarekin aztertzeko ezagutzak eta errealitate hori ulertzea ahalbidetzen
duten tresna metodologikoak eskuratu behar dira.
Gure gizarteetan dauden maskulinotasunen adierazpen anitzak jorratuko dira, baita
horrek emakumeei eta gizonei beraiei ekartzen dizkien ondorioak ere.
Aldi berean, emakumeen eta gizonen berdintasunean egin diren aurrerapenak, dauden
erresistentzia nagusiak eta agertu diren diskurtso sexista berriak aztertuko ditugu.
Indarkeria matxistari buruzko azterketan sakonduko dugu, biztanle gazteenengan,
kausetan eta adierazpen ohikoenetan zentratuz.
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Prestakuntza-ekintza amaitzean, ikaslea gauza izango da:

GAITASUNAK

 Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko orduan gizonak inplikatzeak duen
garrantziaren inguruan kontzientziatzea.
 Genero-ikuspegitik ulertzea genero-ikerketetako kontzeptu giltzarriak.
 Gure gizarteetan dauden maskulinotasun-adierazpen anitzak (hegemonikoak,
konplizeak, menpekoak eta bazterrekoak) ezagutzea eta ulertzea
 Emakumeen eta gizonen berdintasunean egin diren aurrerapenak, dauden
erresistentzia nagusiak eta agertu diren diskurtso sexista berriak ezagutzea Indarkeria
matxista, horren kausak, motak eta adierazpenak ulertzea eta aztertzea, biztanle
gazteenen egungo errealitatera hurbilduz.
 Gizonen taldeekin berdintasunaren alde egiten den lanari eta esperientzia zehatz
batzuei buruzko ezagutzak eskuratzea eta jasotzea.
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PROGRAMA ETA EBALUAZIOA

METODOLOGIA

PROGRAMA

EBALUAZIOA

IKASTAROAREN
BALORAZIOA

ZIURTAGIRIA

PREZIOA

LAGUNTZA

Autoprestakuntzako ekintza honek bi ardatz nagusi ditu: plataforma birtuala eta tutoretzak.
Ikaskuntzaren oinarrian, sistema dinamiko bat dago, ikasleek aktiboki parte har dezaten;
tutoreak gidatzen du ikaslea, eta ikasleak, berriz, banakako lana eginez eta elkarlanean
arituz ikasten du. Ikastaroak 4 ikasgai ditu, eta jarduera desberdinak.
Ikasleen ikastaldia osatzeko bideak: ikastaroko dokumentaziora eta irakurtzeko
esteketarako sarbidea; foroetan parte hartzea; ariketa praktikoak eta galdetegiak egitea, eta
tutorearekin beti harremanetan egotea, plataformaren bidez.
1.Sexu-genero sistema.
Generoaren sozializazioa. Emakumeen eta gizonen arteko desberdinkerien egungo egoera.
2.Maskulinitatearen eraikuntza, erronkak, aldaketak eta erresistentziak.
3.Maskulinitateak eta indarkeria matxista
4.Gizonekin lan egitea maskulinitateak deseraikinez.

Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokorrak eta espezifikoak bete direla
bermatzea.
Ikastaroaren ebaluazioan, gai bakoitzeko on-line erantzun beharreko galdetegi bat
dago, eta ikastaro amaierako lan bat. Ikasleak gutxigorabehera 1000 hitzeko luzera
izango duen artikulu bat, iruzkin bat edo berri bat sortu beharko du azken ariketa gisa,
pc-an egin, gero plataforma birtualean jartzeko; tutoreak zuzenduko ditu, plataformatik,
ebaluazio errubrika baten bitartez. Kalifikazio tresna bat da errubrika, non ikaskuntzaren
helburuekin bat datozen irizpideak deskribatzen diren. Irizpide horiek oinarri ikasle batek
beste baten jarduera baloratuko du.
Ikasleen gogobetetze-inkesta eta Irakaslearen balorazio-inkesta.
Posta elektronikoaren bidez, inkestaren lotura jasoko duzu, bete dezazun.
Aprobetxamenduaren ziurtagiria lortzeko betekizunak:
 Galdetegi guztietan, gutxienez, 7 zuzen erantzutea
 Foroko proposamenetan parte hartzea argudioak emanda
 Azken ariketa gainditzea, gutxienez 5 puntu
Ziurtagiri digitala eskuragarri izango duzu posta elektronikoan jakinarazpena
jasotakoan. Sartu “IVAPekiko izapideak”, “Ziurtatzeak” atalean.
186€
AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena,
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio
publikoen zenbatekoa ezartzen duena.(Abenduaren 30eko EHAA, 248. zk.)
Laguntza teknikoa behar izanez gero:
 Deitu CAUko telefono zenbakira (945016) 440
 Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 20:00etara
Aministrazio-gaiekin lotutako kontsultak egiteko: prestakuntza@ivap.eus
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