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Generoaren araberakoa ez den orientazioa
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak zuzenean eragiten du hezkuntzaren gaian, xedapen orokor baten 
bidez. Xedapen horrek honako hau dio:

 > Hezkuntza-politika publikoek helburu hauek izan behar dituzte: sexuaren araberako estereotipoak eta rolak alde batera utzita, 
pertsonaren garapen integralean oinarritutako hezkuntza-eredua lortzea, diskriminazio-mota oro baztertzea eta generoak alboratu 
gabeko orientazio akademiko eta profesionala bermatzea.

 > Emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna bultzatuko da dimentsio guztietan: curriculumean, antolaketan eta beste batzuetan1. 

  

Curriculumari dagokionez

hezkuntza-administrazioak hezkidetza-proiektuak sustatuko ditu, eta hezkidetza-helburu hauek txertatuko ditu 
hezkuntza-etapa guztietako jakintza-arlo eta diziplina guztietako curriculumaren diseinuan eta garapenean:

 > Emakumeei eta gizonei esleitutako jokabide-eredu soziokulturalen arabera eraikitako sexuaren araberako aurreiritziak, estereotipoak 
eta rolak ezabatzea, emakumezko zein gizonezko ikasleentzat garapen pertsonal integralerako aukerak bermatzeko.

 > Emakumeen jakintza eta horiek gizadiaren garapenari egindako ekarpen sozial eta historikoa integratzea, irakasten diren edukiak 
berrikusiz eta, hala badagokio, zuzenduz.

 > Ikasleek etxeko lanekin eta pertsonen zaintzarekin lotutako egungo eta etorkizuneko beharrak eta erantzukizunak beren gain har 
ditzaten behar diren ezagutzak sartzea.

 > Ikasleak gaitzea aukera akademikoak generoan oinarritutako baldintzapenik gabe hautatzeko.
 > Emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea, gatazkak konpontzeko indarkeriarik gabeko metodoak eta aniztasunean eta emakumeen 
eta gizonen eskubide- eta aukera-berdintasunaren errespetuan oinarritutako bizikidetza-ereduak ikasiz.

Material didaktikoei dagokienez

Debekatuta dago EAEko ikastetxeetan testuliburuak eta material didaktikoak egitea, zabaltzea eta erabiltzea, baldin eta 
pertsonak, sexuaren arabera, giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela edo sexu-objektu huts gisa aurkezten badituzte, 
bai eta emakumeen aurkako indarkeria justifikatzen, hutsaltzen edo bultzatzen dutenak ere. Era berean, hizkuntzaren 
erabilera ez-sexista egin behar dute, eta irudietan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua eta ez-estereotipatua 
bermatu behar dute.

1.   4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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Estereotipoak hezkuntzan: estatistikek hitz egiten dute

Erdi-mailako Lanbide Heziketa
FPGM ikasleak guztira 2018/2019 ikasturtean: 14.732

 > 5.148 neska (aurreko ikasturtean baino 167 gehiago) eta 9.584 mutil (46 gehiago).
 > Emakumeen parte-hartzea FPGMn % 34,9koa da.
 > 2018/2019 ikasturtean apur bat handitu da ikasleen kopurua (212 matrikulazio gehiago).
 > Emakumeen eta gizonen arteko aldea oraindik ere handia da.

Joera nabarmena erdi-mailako prestakuntza-aukera hautatzean

 > % 75 baino emakume gehiago dituzten familiak: irudi pertsonala ( % 88,8); ehungintza, jantzigintza eta larrugintza ( % 82,4); 
gizarte- eta kultura-zerbitzuak ( % 80,3); osasuna ( % 75).

 > % 75 baino gehiago gizonak dituzten familiak: garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak ( % 96,3); Instalazioa eta  
mantentze-lanak ( % 95,9); Elektrizitatea eta elektronika ( % 95,5); Fabrikazio mekanikoa ( % 94,6); Itsas arrantza  
( % 94,1); Informatika eta komunikazioak ( % 92,7); Zura, altzarigintza eta kortxoa ( % 85,6); Nekazaritza ( % 84,0); 
Irudia eta soinua ( % 80,8);

Erdi-mailako Lanbide Heziketako ikasleak 4.02 ingurunetik gertu dauden lanbide-arloen eta sexuaren arabera.  
EAE 2018/2019 ikasturtea

Lanbide-arloak
GUZTIRA EMAKUMEAK GIZONAK

(Abs.) % %

GUZTIRA 14.732 34,9 65,1

Osasuna 2.216 75,0 25,0

Fabrikazio mekanikoa 2.201 5,4 94,6

Elektrizitatea eta elektronika 1.342 4,5 95,5

Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 1.128 3,7 96,3

Instalazioa eta mantentze-lanak 1.078 4,1 95,9

Informatika eta komunikazioak 1.044 7,3 92,7

Ostalaritza eta turismoa 811 36,7 63,3

Merkataritza eta marketina 399 49,4 50,6

Elikagaien industriak 167 58,7 41,3

Kimika 102 55,9 44,1

2. Erreferentzia gisa 4.0 inguruneen eremuari lotutako erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloak hautatu dira. https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/fp_ekipamen-
dua_4_0/web01-tramite/es/ 

Iturria: EUSTAT. Eskola-jardueraren estatistika

 https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/fp_ekipamendua_4_0/web01-tramite/es/ 
 https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/fp_ekipamendua_4_0/web01-tramite/es/ 
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Goi-mailako Lanbide Heziketa
2018/2019 ikasturteko GMLH ikasleak, guztira: 21.468

 > Ikasleak 7.691 dira ikasturte honetan, hau da, ikasle guztien % 35,8.
 > GMLHko ikasleak goi-mailako ikasleak baino ugariagoak dira: 21.468 ikasle (erdi-mailako matrikulazioak baino % 51,9 gehiago).

Joera nabarmena goi-mailako prestakuntza-aukera hautatzean
 > % 75 baino emakume gehiago dituzten familiak: irudi pertsonala ( % 94,2); ehungintza, jantzigintza eta larrugintza ( % 87,7); 
gizarte- eta kultura-zerbitzuak ( % 77,3); osasuna ( % 76,5).

 > % 75 baino gehiago gizonak dituzten familiak: itsas arrantza ( % 97,4); Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak ( % 95,9); 
Instalazioa eta mantentze-lanak ( % 93,9); Elektrizitatea eta elektronika ( % 92,5); Energia eta ura ( % 91,9); Fabrikazio 
mekanikoa ( % 89,3); Informatika eta komunikazioak ( % 86,0); Nekazaritza ( % 83,0); Zura, altzaria eta kortxoa ( % 
79,4);

Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasleak 4.0 ingurunetik gertu dauden lanbide-arloen eta sexuaren arabera3.  
EAE. 2018/2019 ikasturtea

Lanbide-arloak
GUZTIRA EMAKUMEAK GIZONAK

(Abs.) % %

GUZTIRA 21.468 35,8 64,2

Fabrikazio mekanikoa 3.251 10,7 89,3

Elektrizitatea eta elektronika 2.305 7,5 92,5

Informatika eta komunikazioak 2.019 14,0 86,0

Osasuna 1.582 76,5 23,5

Instalazioa eta mantentze-lanak 1.437 6,1 93,9

Merkataritza eta marketina 1.139 45,8 54,2

Ostalaritza eta turismoa 1.005 49,7 50,3

Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 604 4,1 95,9

Kimika 456 57,9 42,1

Energia eta ura 99 8,1 91,9

Elikagaien industriak 22 40,9 59,1

 

Unibertsitatea
 > EAEko unibertsitateetan 2018/2019an matrikulatutako ikasleen % 53,8 emakumeak dira: zehazki, 36.236 emakume matrikulatuta 
(graduetan, graduondokoetan eta doktoregoetan) eta 31.130 gizon.

 > Gizarte Zientziak eta Zientzia Juridikoak matrikulazio guztien ia erdia biltzen dute; arlo horretan emakumeak guztizkoaren % 58,8 
dira, eta EAEn unibertsitate-ikasketak egiten dituzten emakumeen % 53,1ek parte hartzen du (19.254), beste arlo batzuetatik 
oso urrun.

3.  4.0 inguruneen eremuari lotutako erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloak hautatu ditu erreferentzia gisa. https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/fp_ekipamen-
dua_4_0/web01-tramite/es/ 

Iturria: EUSTAT. Eskola-jardueraren estatistika

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/fp_ekipamendua_4_0/web01-tramite/es/ 
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/fp_ekipamendua_4_0/web01-tramite/es/ 


5

Miguel Altuna Lanbide Heziketa (Bergara)
Escape Room Teknologikoaren bigarren edizioa egin berri dugu, eta aurten Bergarako Udalak bultzatutako Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzako programaren esparruan egin da. Esperientzia hori iaz sortu zen, ikasleekin gogoeta egin ondoren. Hausnarketa horretan, 
diskurtsoa aldatu beharra ikusi zen, neska gehiago Steam ikasketetara edo ikasketa zientifiko-teknikoetara hurbil zitezen. Horrela, 5eko 
irakasgai bateko bi eskola-ordu emanez, ikasleak berak hasi ziren jarduera hori diseinatzen, eta, gainera, zeharkako moduan balio izan 
die proiektu bat garatzen ikasteko, plangintzatik hasi eta inplementatu eta ebaluatu arte, eta sormena eta motibazioa bezalako gaitasunak 
lantzeko. Esperientziak teknologia desberdinekin lotutako jolasak biltzen ditu (mekatronika, elektronika, hidraulika), gure ikastetxeko ikasleek 
tutorizatzen dituztenak.
Alaitz Kristobal, mekatronikako irakaslea

HETEL, Euskadiko Lanbide Heziketako Erakundeen Elkartea
Baliabideetako bat #AitzindariakLH/#PionerasFP da, 2019an garatu genuena BBK eta Euskaltelen fundazioen laguntzarekin. Batxilergoko 
ikasleei egin nahi zituzten ikasketei buruz galdetzean sortu zen ideia, eta ikasle gehienek medikuntza, auzitegi-zientzia eta beste adar 
batzuk (diseinu eta fabrikazio mekanikoa, mekatronikoa, etab.) aukeratzeko konbentzitu nahi izan genuenean, konturatu ginen ez zekitela 
zertaz ari ginen, ez zekiten zertan datzan matrizegintza bezalako lanbideak; eta horrek zaildu egiten du erabakiak hartzea. Orduan uste 
dugu interesgarria izango litzatekeela horrelako lanpostuak betetzen ari ziren gure ikastetxeetako ikasle ohiek ezagutzera ematea, gai 
positiboei lotuz (tailer baten irudi estereotipatuarekin alderatuta: zikina, desatsegina, atsegina ez dena). Aldi berean, tresna interesgarria 
iruditzen zitzaigun orientazioko langileak sentsibilizatzeko; izan ere, Euskadiko lan-merkatuan zer lanpostu eskatzen diren ez dakigu.
Julen Elgeta, HETELeko presidentea.
Leire Belar, HETELeko komunikazio arduraduna

 

IKERLAN
Litekeena da gazteenen hezkuntza-etapan emakumezko eta gizonezko 4.0. langileen erreferentziarik ez izatea Ez dakite zein den 
informatika-ingeniari baten, ingeniari elektroniko baten eta abarren egunerokoa, STEM eremu horietan trebatu nahi izateko interesa pizteko.
Ikerlanek 10 urte daramatzagu Arizmendi Ikastolarekin elkarlanean, eta laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematen diegu FIRST LEGO 
LEAGUE-ko taldearentzat. Lehiaketa hori 10 eta 16 urte bitarteko gazteen artean STEAM-ak sustatzeko sortu zen.
Gainera, Mondragon First Lego League lehiaketa honen bultzatzailea izan da Ikerlan, eta Euskadiko final autonomikoetako bat sortu du, 
ikastola gehiago hartu eta sustatzeko.
Nerea Burutaran, Ikerlaneko Pertsonen arduraduna

 

Esperientzia interesgarriak Euskadin 

Sar zaitez proiektuaren webgunean, Euskadiko 4.0 enpresa eta ekintzak, generoaren arabera sesgatua ez den 
orientazioa, Lanbide Heziketan gazteen presentzia etab. ezagutzeko, 

http://baliabideak4-0.cidec.net
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