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Sarrera

J

arduera fisikoa oso tresna indartsua da gorputzaz jabetzeko, izan ere, aukera ematen digu gure gorputzaren kontzientzia hartzeko, honen mugimenduaz gozatzeko eta
osasuntsu egoteko. Gainera, eskola adinean kirola egiteak bizikidetzarako garrantzitsu
diren balioak ikasten laguntzen du, esaterako, elkarlana eta laguntza, edo errespetua eta
tolerantzia. Era berean, autonomia eta gorputzaren askatasuna ere sustatzen ditu, bereziki aire librean edo naturarekin kontaktuan egiten bada. Beraz, zalantzarik gabe, gorputz hezkuntzaz eta berezko jarduera fisikoaz haratago, eskola kirolak garrantzi handia du
neska-mutikoen garapen pertsonalean zein sozialean. Hala ere, arlo honetan egin diren
ikerketa kuantitatibo eta kualitatiboek agerian utzi dute genero desberdintasunak daudela
eskola kirolean, eta genero rolak eta estereotipoak errepikatzen direla, bai hasteko garaian,
baita uzterakoan ere (Avento, 2017). Horrenbestez, 125/2008 Dekretua, eskola kirolari
buruzkoa, betetze aldera, beharrezkoa da eskola kirola garatzen duten programa guztiek
berdintasun printzipioa bere baitan jasotzea, diseinatzen direnetik gauzatzen diren arte. Oinarrizko irizten zaio, halaber, eskola kiroleko monitoreek hezkidetzaren arloko prestakuntza
jasotzeari, mutikoen nahiz neskatoen kirol jarduera susta dezaten eta, horrela, haurtzarotik
neska-mutikoen kirol jarduera baldintzatuko duten generoko mitoak eta estereotipoak ager
ez daitezen (Fontecha, 2016).
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Arabako Foru Aldundiaren
konpromisoa

A

rabako Foru Aldundiak konpromisoa hartu zuen, 2015-2019 legealdian, kirolaren esparruan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko. Konpromiso horren
ildotik, 2016tik aurrera, kirolean berdintasun politikak planifikatu eta diseinatzeko lana
garatu dute elkarrekin erakunde honetako Kirol Zerbitzuak eta Berdintasun, Lankidetza eta
Kulturartekotasun Zerbitzuak.
Lan horrek bi alderdi izan ditu. Batetik, monitoreak eta eskola kirola koordinatzeko arduradunak sentsibilizatzeko eta prestatzeko prozesua burutu da, eskola kirolaren kudeaketan
dauden desberdintasun egoerak identifikatzeko eta desberdintasun horiek ezabatzeko
jarduerak diseinatzeko gai izan daitezen. Eta, bestetik, berdintasun planak egin dira kirol
erakundeetan.
2018an, Arabako Foru Aldundiak bideo bat* ekoiztu zuen, ordura arte eginiko lana labur
tzeko. Material hori Lurralde osoan zabaldu zen, helburua izanik Arabako kirol esparruko
eragileengan interesa piztea proiektuetan parte har zezaten eta esparru honetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen lagun zezaten.
2019an, egindako lana sendotzeko, Arabako Foru Aldundiak egokitzat jo du laguntza
tresnak eskuragai ipintzea, honako gida hau kasu, esparru honetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatze aldera.

* www.laiaeskola.eus/liburutegia/eskola-kirola-berdintasunaz-blai
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Helburuak

G

ida honek hiru helburu ditu: batetik, eskola kiroleko eragileen sentsibilizazioa eragitea
neskatoak zein mutikoak eskola kirolean parte hartzera bultzatzeak duen garrantziaren inguruan; bigarrenik, estrategiak eskaintzea, Arabako eskola kirolean emakume eta
gizonen berdintasuna sustatzera bideraturiko jarduerak egiteko; eta, hirugarrenik, eremu
honetan neskatoen eta mutikoen berdintasunezko partaidetza bultzatzea.
Bide horretatik, Arabako Foru Aldundiaren (AFA) asmoa da gida hau laguntza tresna izatea
helburu horiek lortzen lagunduko duten eskola kiroleko proiektuak diseinatzeko garaian.

Arloak

G

ida honetan bost jarduera arlo daude jasota, eta eskola kirolean emakumeen eta
gizonen berdintasunarekin loturik dauden alderdi nagusiei dagozkie. Hauek dira: eskaintza, baliabideak, erreferenteak, komunikazioa eta sexu abusuak prebenitzea.
Arloak zehazteko eta jardunbide egokien adibideak ezartzeko, zenbait erakundek eginiko
lanak hartu dira oinarri. Batetik, Lurraldeko eskola kirolari lotuta dauden 13 erakundek aurkezturiko proiektuetan lantzen diren edukiak hartu dira aintzat; hain zuzen ere, erakunde
horiek, 2016an eta 2018an, arlo honetan genero berdintasuna sustatzeko AFAk antolaturiko
prestakuntza prozesuan hartu zuten parte. Bestetik, 11 erakundek buruturiko jarduerak
hartu dira aintzat; erakunde horiek berdintasun plan bat landu dute 2016tik aurrera, AFAk
kirol federatuan berariaz garatu duen proiektuaren esparruan.
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Eskaintza
Diseinua eta egituraketa
Bermatu behar da eskola kirolaren eskaintza hezkidetza parametroen arabera diseina
tzen eta antolatzen dela. Horretarako, eskaintzan hainbat motatako jarduerak sartu behar
dira, neskentzat nahiz mutilentzat, egungo estereotipoak hausteko eta eskola populazio
osoaren kirol jarduera beharrak asetzeko, eta aintzat hartuko dira gaitasun motorren zein
trebetasun fisikoen aniztasuna, bai eta aniztasun kulturala, funtzionala eta sexuala ere
(Avento, 2011).
	• Kirol eskaria egon dadin, eta gero kirolean jarraitzeko, funtsezkoa da eskain

tza egokia izatea. Horregatik, eskaintza egituratzean, kategoria eta adin guztiak
kontuan hartzen saiatu behar dugu, eta koherentzia egon behar da eskola garaian
dagoen kirol eskaintzaren eta kirol federatuaren garaian dagoenaren artean.

Atletismo elkartea
Atletismo eskola bat sortzea Arabako Errioxan,
non ez baitzegoen apenas eskaintzarik neskatoentzat

Futbol elkartea
Futbol eskaintza neskatoentzat maila guztietan (haurren, kadeteen eta gazteen
mailetan); aurretik, mutilek baino ez zuten aukera hori.

Federazioa
Neskentzako eskaintza sortzea, aurrez soilik mutilak
lehiatzen ziren modalitate batean.
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oferta
Partaidetza mistoak ez du per se hezkidetza bermatzen. Mutilek protagonismo guztia
berenganatzeko eta lidergoa hartzeko joera dutelarik, eta neskek, berriz, jokabide pasiboak eta mendekoak hartzeko joera, horren ondorioz kirol jarduerarekiko frustrazioa eta
interes falta sortzen da neskatoengan (Avento, 2017). Hori ikusita, aholkatzen da espazio
bereiziak sor daitezela ohiko kiroletan parte hartzeko, batik bat gehien egiten diren kirol
modalitateetan, eta partaidetza mistoa zenbait jarduera berezitara muga dadila (adibidez,
akrobaziak, hockeya, orientazioa, piragua).
Edonola ere, bermatu beharra dago bai jarduera bereziak bai neska-mutilek batera entrenatzen duten jarduerak (adibidez, atletismoa, igeriketa) hezkidetza parametroei jarraituz
egiten direla (Soler eta Serra, 2018).

Xake elkartea
Ekitaldi edo topagune bat sortzea, Lurraldean xakean jokatzen duten neskatoek
elkar ezagutu eta bakarrik ez daudela senti dezaten.

Federazioa
Nesken lehiaketa espezifiko bat sortzea, aurrez neskek eta mutilek
batera parte hartzen zuten kategoria batean.
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Eskaintza
Partaideak erakartzea
Neska-mutikoek jakin behar dute zer eskaintza dagoen*, eta ikusi behar dute eskaintza
hori inklusiboa dela eta pertsona guztiei zuzentzen zaiela, kirol jarduerarako dituzten trebetasunak eta jarrerak edozein direla ere. Horregatik, partaideak erakartzeko kanpainak
egiten direnean, eskaintzaren diseinuaren oinarri diren balioak agertu behar dira kanpaina horietan, eta agerian jarri behar da partaide izan daitezkeenen aniztasuna, partaideak
erakartzeko burutzen diren ekintza guztietan eta horretarako erabiltzen diren komunikazio
euskarri guztietan. Era berean, zenbait kasutan beharrezkoa izango da eskola populazioko
talde edo segmentu jakin batzuei zuzenduriko kanpainak egitea.

Ikastetxea - Elkartea
Ikasle ohi batek emaniko zumba saioa. Gaur egun, mutil hau futbol jokalaria da.

Ikastetxea - Elkartea
Lehen Hezkuntzako 4. mailako geletara bisita, ikastetxeko eskola
kiroleko jokalariekin eta/edo entrenatzaileekin, esperientziak kontatzeko
eta neskatoengan interesa pizteko (lan hori normalean eskola
kirolaren koordinatzaileak egiten du, kasu honetan mutil batek).

Ikastetxea - Elkartea
Futboleko Lehen Mailako emakume jokalarien bisita ikastetxera,
neskengan kirol honekiko interesa pizteko.
* Eskaintzaren diseinuarekin eta egituraketarekin lotuta harturiko estrategiak, bai eta partaideak erakartzearekin lotutakoak
ere, beste proposamen batzuekin osatu behar dira. Proposamen horiek gida honetako atal hauetan jasota daude: baliabideak, erreferenteak eta komunikazioa.
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Gorputzaz jabetzea
Bermatu beharra dago sozializatze prozesuan, gaitasun motorrak garatzean, lan kontzientea egiten dela neskatoak beren gorputzaz jabetu daitezen eta mugimendu gaitasunak gara
ditzaten (koordinazioa, oreka, gorputz eskema, espazio-denboraren egituraketa, indarra,
erresistentzia, abiadura eta malgutasuna) jarduera fisikoa eta kirola eginez.
• Neskatoek jarduera fisikoarekiko eta kirolarekiko garatuko dituzten gogoa eta zaletasuna, neurri handi batean, neskato horiek haurtzaroan gorputzaren mugimenduaren bidez
izan dituzten esperientzia positiboen baitan egongo dira. Beraz, behar-beharrezkoa da
familia eta hezkuntza inguruneko eragileek, hezkidetzaren bidez, neskatoek kirola egitean
gozatzen dutela sustatzea; izan ere, modu horretan lagunduko dute neskatoek ohitura
osasungarriak har ditzaten jarduera fisikoari dagokionez, esperientzia horiei buruzko oroi
tzapen onak izan ditzaten eta berriro sentsazio horiek bizitzeko gogoa izan dezaten beren
bizitzako etapa guztietan (Azurmendi, 2018).

• Gorputzaz jabetzeko prozesua indartu egin daiteke, batetik, entrenatzaileen komunikazioaren bidez eta saioak antolatzen eta ebaluatzen diren moduaren bidez, eta, bestetik,
ikastetxean edo elkartean jarduera osagarriak egitearen bidez (Azurmendi, 2018; Soler eta
Serra, 2018).
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Eskaintza
Komunikazioa
- Saioetan neska-mutikoei beren izenarekin deitzea.
- Hitz egiteko ordena bat ezartzea, etenak saihestuz.
- Edozein pertsona erabiltzea eredu gisa, neska nahiz mutil.
- Ez erabiltzea ez txikigarririk, ez handigarririk, ez eta estereotipo diren esaldirik ere.

Ebaluazioa
-	Introspekzioa eta autoebaluazioa sustatzea banaka nahiz talde gisa egiten diren
aurrerapenei buruz.
-	Errefortzu positiboen bidez, banaka eta talde gisa antzeman diren aurrerapenak
hitzez adieraztea.

Saioak antolatzea
-	Bikoteak edo taldeak osatzeko estrategiak dibertsifikatzea.
-	Espazioa era askotara erabiltzen dela eta modu orekatuan okupatzen dela bermatzea.
-	Materiala era askotara erabiltzea eta modu orekatuan banatzen dela bermatzea.

Jarduera osagarriak
-	Berdintasuna eta kirola gaiari buruzko bideoak ematea, edo gogoeta eta eztabaida
eragitea arlo honekin loturiko gaien inguruan.
-	Marrazki edo argazki lehiaketa berdintasuna eta kirola gaiari buruz, aukeraturiko
irudiak egutegi batean sartzeko.
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Aniztasun kulturala, funtzionala eta sexuala
Kirol eskaintza diseinatzean intersekzio ikuspegia sartu behar da, diskriminazio anitza
gerta litekeen egoerak aintzat hartuz.
	• Funtsezkoa da aniztasun funtzionala duten pertsonen, gutxiengo etnikoetakoak

edota beste kultura batzuetakoak diren pertsonen edo LGTBI taldekoak direnen beharrak identifikatzea, eta, ondoren, arauetan eta logistikan dagozkion egokitzapenak
egitea eskola kirolean haien partaidetza sustatu eta normalizatzeko.

Aniztasun kulturala
Taldean ordezkatuta dauden kulturetako jolasak erabiltzea beroketetan.
Jolas horien jatorria azalduko da, eta, horrez gain, kirolariek hitz egiten
dituzten hizkuntzetako hitzak ere erabil daitezke.

Aniztasun sexuala
Pertsona hauek, nahi badute, beraiek identifikatzen diren sexuaren jardueretan
parte har dezaten ahalbidetzea; aldagelen erabilera haien borondatea errespetatuz
kudeatzea; eta taldean gogoeta eragitea aniztasuna errespeta dadin bermatzeko.

Aniztasun funtzionala
Aniztasun funtzionala duten pertsonen gaitasunak erakustea;
taldeetan sentsibilizazioa sustatzea muga fiskoei eta/edo komunikazio
mugei buruz, bizipen propioen bidez; eta ariketetan egokitzapenak egitea
pertsona guztien partaidetza bultzatzeko.
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Baliabideak
Ekonomikoak
Proiektuen aurrekontuan genero ikuspegia sartu behar da. Komenigarria da jakitea zer
baliabide, zenbat eta nola bideratzen diren neskatoek egiten dituzten jardueretara, eta ea
desorekarik dagoen, sexua dela eta, baliabide ekonomikoak esleitzerakoan.
	• Gastuaren analisian sartu behar dira sexu batean edo bestean eginiko inbertsioak

kontzeptu hauei dagokienez: ekipazioak, sariak, kirol materiala, joan-etorriak, ordainsariak, etab.

Giza baliabideak
Neskatoek nahiz mutikoek eginiko jardueretara bideraturiko giza baliabideen prestakuntza
bermatzea.

Teknikarien estamentua

Epaileen estamentua

- B
 ermatzea nesken entrenatzaileek mutilen
entrenatzaileen ordainsari bera jasotzen dutela.

- Epaile kopuru bera esleitzea
mutilen eta nesken lehiaketei.

- B
 ermatzea nesken entrenatzaileek prestakuntza
egokia dutela, eta, edonola ere, mutilak
entrenatzen dituztenen prestakuntza bera edo
handiagoa.

- Ordainsari bera ezartzea gizonen
eta emakumeen kategorietan
epaile izateagatik, pareko maila
duten lehiaketetan.

- B
 ermatzea baliabide medikoak modu orekatuan
banatzen direla mutilen eta nesken artean.

- Gizonei eta emakumeei epaile
gisa promozionatzeko aukera
berak bermatuko dizkieten
irizpideak ezartzea.

- H
 ezkidetzako edukiak sartzea barne
prestakuntzako saioetan.
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Baliabide materialak
Oreka bat ezartzea gizonen eta emakumeen artean banatzen diren zerbitzu, ordutegi,
espazio eta ekipazioei dagokienez.
	• Ordutegiak eta instalazioak esleitzeko berdintasun irizpideak jarraitu behar dira.

Instalazioen zerbitzuez eta zainketaz gain, kontuan izan behar dira instalazio horien
irisgarritasuna eta argiztapena.
	• Era berean, garrantzitsua da kontuan izatea neskatoen morfologia kirol ekipazioak
erosterakoan, eta bermatzea ekipazio horien diseinuan lehentasuna ematen zaiola
kirol jarduera burutzeko erosotasunari, estetika edo moda bezalako irizpideei eman
ordez.

Igeriketa elkartea
Txapelketetan, proba batetik bestera txandakatzen joatea zein
sexutako kirolariak hasiko diren lehiatzen.

Xake elkartea
Neskentzat komunak jartzeko eskatzea elkarteak jarduerak
egiten dituen espazio guztietan.

Futbol elkartea
Epaileentzat bi aldagela jartzea, bat gizonezkoentzat eta bestea
emakumezkoentzat, estamentu honetan emakumeen partaidetza normalizatzeko.
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Erreferenteak
Kirolariak
Erreferenteak egoteak edo ez egoteak eragina du kirol jarduerarekin jarraitzean edo kirol
jarduera uztean. Horregatik, garrantzitsua da erreferenteak edo ereduak daudela berma
tzea, bai emakume kirolari adituak deitzen zaienak —hau da, aitorturiko ospea duten kirolariak—, bai gertuko emakume kirolariak ere —kirolean hasteko adinean diren neskatoen
inguruko emakumeak, beren jarduera adin horretako gazteen elkartean edo haiengandik
gertu egiten dutenak—.

Saskibaloi elkartea
Espazioak sortzea neska jokalari gazteenak goiko kategorietan jokatzen duten
neskekin erlaziona daitezen (bai entrenamenduetan, bai denboraldi hasierako eta
amaierako jardueretan).

Ikastetxea - Elkartea
Ikasmaila desberdinetako ikasle diren nesken arteko elkarrizketak, egiten duten
kirolari buruz. Emaitzak ezagutarazi ikastetxean eginiko aurkezpen baten bidez.
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referentes
Emakume zuzendariak, kudeatzaileak, teknikariak,
epaileak, medikuak eta fisioterapeutak
Inportantea da neskatoek beste estamentu batzuetako erreferenteak izatea, etorkizuneko
helburuak ezartzeko eredu gisa; funtsezkoak dira, bereziki, emakumezko entrenatzaileak, bai hezkuntza elementu gisa, bai emakume kirolari gazteekin dituzten harremanetan
eragin handiko pertsonak direlako.
	• Emakumezko entrenatzaileak dituzten emakume kirolariek aukera gehiago dute
entrenatzaile izateko. Garrantzizkoa da, hori dela eta, neska kirolariek erreferenteak*
izan ditzaten; haiek izango dituzte inspirazio iturri eta gidari, eta haien bidea jarraitzen
saiatuko dira.
	• Aparteko garrantzia du emakume aholkulariaren irudiak; entrenatzailea izango da
(edo epailea, zuzendaria, etab.), eskarmentuduna, eta hasiberria den emakumezko
entrenatzailearen hasiera eta aurrerapausoak bideratuko ditu.

Saskibaloi elkartea
Emakumea den aholkulari edo tutorea esleitzea eskarmentu gutxien duten emakumezko entrenatzaile gazteentzat

Futbol elkartea
Emakumezko entrenatzaileak erakartzeko kanpaina bat egitea goi mailako
kategorietan jokatzen duten nesken artean, hastapenetan diren kirolariak
entrena ditzaten, prestakuntza ikastaroko gastuak ordainduta.

Igeriketa elkartea
Emakumeen presentzia teknikari aditu gisa teknifikatze saioetan.
* Erreferente diren emakumeekin lotuta garatzen diren estrategiak osatu egin beharko dira, partaideak erakartzeko arloan,
giza baliabideenean eta komunikazio arloan jasoriko proposamenekin.
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Komunikazioa
Hizkuntza
Hizkuntza modu ez-sexistan erabiltzea*.
	• Komunikazioan hizkuntzaren erabilera inklusiboa eta ez-sexista ezartzea, bai ahozko

komunikazioan, baita idatzizkoan ere, eta halaber, bai barne komunikazioan, baita
kanpo komunikazioan ere.

Barne komunikazioa
- A
 raudiak, inprimakiak eta zirkularrak berrikustea eta maskulino generikoaren ordez
hizkuntza inklusiboa erabiltzea.
- H
 izkuntza modu ez-sexistan erabiltzeko irizpideak ezartzea entrenamendu eta lehiaketetan, bat-bateko mezularitzan, posta elektronikoetan, etab.

Kanpo komunikazioa
- Hizkuntza berrikustea web orrian, sare sozialetan, karteletan, liburuxketan, etab.
- Irizpideak ezartzea, komunikazio guztietan hizkuntza modu ez-sexistan erabiltzeko.

Irudiak
Estereotipo diren edota izaera sexista duten irudiak errotik baztertzea komunikazio grafikotik, eta berdintasunezko ikonografia aurkeztea.

Errugbi elkartea
Elkartearen irudi korporatiboa aldatzea armarriari emakume baten silueta erantsiz,
lehen gizonarena bakarrik zegoen lekuan.
* Begiratu Kirolean berdintasunerako komunikazio gida. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak argitaratua, 2007an.
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comunicación
Agerikotasuna
Bi sexuen partaidetza agerian jartzea, eta ez ematea, sistematikoki, protagonismo handiagoa gizonen kategoriei.
Beren esparruetan edo estamentuetan beste emakume batzuen erreferente izan daitezkeen emakumeen irudiak zabaltzea.
Proiektuaren balioak erakustea, bai eta eskola kirolean berdintasuna sustatzeko eginiko
jarduerak ere, erakundeak dituen komunikazio euskarri guztiak erabiliz.

Federazioa
Irizpidea zehaztea kirolari neskei eta mutilei buruz ematen
den informazioa orekatzeko, egutegiak edo lehiaketen emaitzak
aurkezten diren ordena txandakatuz.

Saskibaloi elkartea
Agerian jartzea elkarteko edozein estamentutan dauden emakumeak
(lehendakaria, entrenatzailea, kapitaina, etab.), erakundeko sare sozialetan
argitaraturiko elkarrizketak zabalduz.

Futbol elkartea
Lehiaketako kamiseta aldatzea, goiburu hau ipinita:
“Berdintasuna, errespetua eta konpromisoa”.
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Sexu abusuak prebenitzea
Sentsibilizazioa
Kiroleko sexu abusuak sexu indarkeria mota bat dira, oinarrizko eskubideen urraketa larria.
Oinarrizko eskubide horiek babestu egin behar dira, eta adin txikiko kirolarien babesa
bermatu behar da, kirol ingurune seguruak eta osasungarriak sortzearen bidez.
Tradizioz, kirolean zenbait jarrera eta jokabide normalizatu egin dira, nahiz eta sexu abusuarekin loturiko arrisku jokabideak diren. Hori horrela, garrantzitsua da mugak ipintzea,
gure kulturan zein jokabide diren onargarri eta zein ez ezarriz, eta, horrez gain, kirolaren
esparruan sexu abusua izan daitezkeen egoerak identifikatzen jakitea. Horregatik, fun
tsezkoa da eskola kirolari loturiko pertsona guztiek arlo honi buruzko prestakuntza jaso
tzea, bereziki kirolariek eta teknikarien estamentuak

Atletismo elkartea
Elkarteko kategoria guztietako kirolariak sexu abusuari buruz sentsibilizatzea,
sexuaren arabera bereiziriko saioetan.

Futbol elkartea
Gogoeta prozesu baten ondorioz musika sexista
debekatzea kirol instalazio osoan.

Saskibaloi elkartea
Aldageletan kamisetarik gabe argazkiak ateratzeko eta horiek
sare sozialetan zabaltzeko debekua.

Futbol elkartea
Entrenatzaileen lan kontratuetan sexu abusuekin loturiko klausulak sartzea.
– 20 –

Jarduera protokoloak
Kirol ingurune seguruak eta osasungarriak sortzen lagunduko duten neurriak hartu behar
dira. Horretarako, sexu abusu bat gertatzen den kasuan jarraitu beharreko prozedura*
edo metodo bat ezarri behar da.
Protokoloak jarduteko tresnak diren arren, prebentzio edota disuasio elementu gisa ere
balio dezakete, baita sentsibilizatzeko baliabide gisa ere, bereziki kontuan izanik oso garran
tzitsua dela gogoeta egitea protokolo horietan agertzen diren arrisku egoeren inguruan.
Egoera horien artean ditugu egoera orokorrak (aldagelan baimenik gabe sartzea, kotxeko
joan-etorriak, etab.), ahozko komunikazioa, ahozkoa ez den komunikazioa eta kontaktu
fisikoa.

Protokoloaren edukiak
- Printzipioen adierazpena.
- Sexu abusuekin loturiko egoerak, jarrerak eta jokabideak.
- Aplikazio eremua.
- Nori eskatu laguntza eta nola aurkeztu salaketak.
- Hutsegiteen eta zigorren araudia.
- Berme-prozedura.
- Biktimei babesa.

* Begiratu Kirolean emakumeen kontrako sexu jazarpena eta abusuak prebenitzeko gida: protokoloa egiteko jarraibideak.
Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak argitaratua, 2015ean.
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Ebaluazioa eta jarraipena
Proiektuaren emaitza
Funtsezkoa da proiektuetan ebaluazioari eta jarraipenari buruzko atal bat egotea, eta atal
horretan agertzea arlo bakoitzean proposatzen diren jarduera guztien zerrenda. Jarduera
horiei zenbaki bat emango zaie, arloa eta jarduera errazago identifikatzeko.
Eskola kiroleko proiektuek adierazleak eduki behar dituzte, eginiko jarduerak ebaluatu eta
haiei jarraipena egiteko.
	Adierazleek informazioa ematen dute egin den ekintza baten emaitzari buruz. Ekin
tzak bere helburua bete ote duen nola neurtu adierazten dute; beraz, kuantifika
tzeko modukoak izan behar dira.
	Komenigarria da adierazleak proiektuaren hasieratik zehaztuta egotea, eta informazioa modu sistematikoan jasotzea ekintzak hobeto ebaluatzeko.
Era berean, ekintza bakoitzaren arduradunak izendatzea komeni da, eta ekintza horiek
gauzatzeko epemuga ezartzea.
	Proiektuak gauzatzeko garaian, tarteko beste epe batzuk ezarri beharko dira, ekintzak
nola garatzen ari diren gainbegiratzeko eta jarraipena egiteko.
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Adibide gisa, hona hemen ekintzen jarraipena planifikatzeko balio dezakeen fitxa bat:

Arloa

Ekintza

Arduraduna

Epemuga

Egoera

1.1 (...)

(..)

(...)

(...)

- (...)

1.2 (...)

(..)

(...)

(...)

- (...)

2.1 (...)

(..)

(...)

(...)

- (...)

2.2 (...)

(..)

(...)

(...)

- (...)

Adierazlea

1. Eskaintza

2. Baliabideak

	3.1
Emakumezko
Eskola
3. Erreferenteak
entrenatzaileak kiroleko
koordinatzailea
erakartzeko
kanpaina

	4.1
Emakumezko
kirolariak
4. Komunikazioa
agerian
egotea
% 50ean

Egiteke
2019ko
abendua

Egiten
Egina

Egiteke
 omunikazio
K
arduraduna

2020ko
ekaina

Egiten

Egina
5. Sexu abusua

5.1 (...)

(..)

(...)

(...)
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- Zenbat komunikabidek eman duten
kanpainari buruzko informazioa.
- Zenbat emakumezko hautagai aurkeztu
diren.
- Zenbat elkarrizketa egin diren.
- Zenbat emakumezko entrenatzaile
hartu diren.
- Ekintza publikoetara eta barne jardueretara zenbat neska eta zenbat mutil
agertzen diren.
- Sare sozialetan eta web orrian zenbat
albiste agertzen diren mutilenak eta
zenbat neskenak.
- Karteletan, sare sozialetan eta beste
euskarri batzuetan zenbat irudi agertzen
diren mutilenak eta zenbat neskenak.
- (...)
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