
 

 

                           

 

HIZKUNTZEN KUDEAKETARI  LOTUTAKO PRAKTIKA ONA 

Datu hauek eta praktika onen fitxa betetzerakoan, baimena ematen duzu goian agertzen diren eremuak eta 

betetako praktika onen fitxa Euskaliteko webgunean argitaratzera, modu irekian zabaldu daitezen. 

1. Erakundearen izena: Daiteke Gizarte Aholkularitza 

2. Sektorea: Komunitatearentzat, pertsonalak eta enpresentzako zerbitzuak 

3. Langile kopurua: 21 (19 emakume/ 2 gizon) 

4. Webgunea: www.daiteke.com 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

Tokiko ekonomia sustatzeko eta jendartearen garapenaren alde lan egitearen 

xedearekin sortu zen Daiteke 1995.urtean. 

Enplegu, berdintasunean eta formazio esparruetan egiten dugu lan. Lan 

orientaziorako aholkularitza ematen, genero ikuspegia txertatzen, autoenplegua 

eta formazioa eskaintzen, proiektu integralen diseinu eta kudeaketaren bitartez. 

Hasiera-hasieratik, erakunde ezberdin asko izan dira gurekin elkarlanean ibili 

direnak, besteak beste: 

Tokiko  eta Eskualdeko Garapen Agentziak, Mankomunitateak, Udalak, 

Behargintzak, EAE osatzen duten hiru probintziatako Foru Aldundiak, Eusko 

Jaurlaritza, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila, Lanbide Heziketa Zentroak, 

Euskal Herriko Unibertsitatea, Emakunde, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa 

eta erakunde pribatuak. 

Azken urteetan hainbat proiektu garatu ditugu eta beste hainbatetan dihardugu 

lanean, hona hemen zenbait erreferentzia: 

• Enplegua: Lanbide Orientazioa, Lanbide Laneratzea, Enplegu Zentruak, 

Auzolan, Lanera, gizarteratzea,…  

• Berdintasuna: Diagnostikoak eta planak, sentsibilizazio jarduerak, 

udaletxetako asistentzia teknikoa, indarkeria matxistaren prebentziorako 

programak… 

• Formazioa: Lanbide Formazioa, Formazio Irekia, On-line Formazioa,… 

• Enpresak: Txekin, Emekin, aukeratze-prozesuak,… 

• Adinaren kudeaketa. 

Bestalde, asko izan dira lagundu ditugun pertsonak, beraien ikasketa maila edo 

formazioa kontuan izan gabe: langileak, langabetuak eta gizarteratze arazoak 

dituztenak, iraupen luzeko langabetuak, etorkinak, 45 urte baino gehiago 

dituzten langabetuak, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren hartzaileak, 

ekintzaileak… 

 



 

 

                           

Harremanetarako datuak  

Eremu hauek hautazkoak dira. Datuak betetzen badituzu, webgunean azalduko dira bere horretan. Horrela, zure 

praktika interesgarria suertatu zaion erakundea zurekin harremanetan jarri ahal izango da: 

Solaskidearen izen-abizenak: Lidia Hernandez Robles 

Helbide elektronikoa: berdintasuna@daiteke.com 

Telefonoa: 943 43 03 12 

  



 

 

                           

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: Berdin Berri! Eduki digital feministak, euskaratik eta euskaraz. 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak?  

EGITASMOAREN HELBURUA: Berdintasunaren aldeko jarrerak eta 

portaerak bultzatzen dituzten euskarazko eduki digitalak diseinatzea, 

lantzea, garatzea eta eguneratzea, pedagogia feministaren ikuspegitik 

eginda, bizikidetza eta harremanak hobetzeko, eta berdintasunaren, 

giza eskubideen eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alde 

hezteko. 

NONDIK DATOR? 

Berdintasun-zerbitzutik, hezkuntza-komunitateari zuzendutako 

hainbat programa kudeatzen ditugu, indarkeria matxista prebenitzeko 

helburuarekin. Programa horiek batez ere gazteei zuzenduta daude, 

baina ikuspegi holistakoago batetik lan egiten saiatzen gara eta 

jendarte osoaren arteko tratu onak sustatzen (familiak, irakasleak, 

eremu ez-formaleko hezitzaileak...).  

Programa horiek garantzerako momentuan gazteei zuzendutako 

euskara eta feminismoa uztartzen duten baliabide falta sumatu 

genuen, eta gutxika gure baliabide propioak sortzera ekin genion. 

Hau honela, programa horien barruan, euskarazko "Fanzine" bat sortu 

nahi izan genuen, pedagogia feministarekin lotutako gaiak lantzen 

jarraitzeko. Gai horiek modu erraz, hurbil, alai... eta, batez ere, 

euskaraz lantzeko egin nahi genituen. Sarritan iristen zitzaigun 

euskarazko horrelako baliabideak sortzeko eskaerak. 

Beraz, aldizkari edo fanzineak hauek idazten hasi ginen eta erantzuna 

bikaina izan zen. 

Era berean, erakundeko langile guztiei bidaltzen  hasi ginen, helburu 

bikoitzarekin: batetik, berdintasuna lantzea, eta, batez ere, euskaraz 

egitea. Harrera hain da ona, non aldizkari hauek hilero Berdin Berri! 

izenarekin argitaratzen hasten garela. 

Bi urte igaro ondoren, konturatu ginen eduki asko sortuak genituela. 

Eusko Jaurlaritzako laguntza eskatzeko aukera iritsi zitzaigun eta 

aprobetxatu genuen edizio eta baliabide guztiak webgune horretan 

igotzeko. Horrela, aldizkariez gain, euskaraz sorturiko hainbat 

informazio, albiste, joko, elkarrizketa, podcast, … eskuragarri utzi 

genituen, denak deskargatzeko edo on line erabiltzeko prest baitaude. 

Gaur egun, webgunean martxan dugu eta oso harro gaude proiektuaz. 

Dagoeneko, webgunean 4 gai dira nagusi:  pedagogia feminista, 

hezkuntza afektibo-sexuala, tratu onak eta maskulinitate askatzaileak. 



 

 

                           

Gai bakoitzaren barruan, marko teorikoa eta elkarrizketak txertatu 

dira. Erronka da, gai horietan adituak diren pertsona gehiago 

elkarrizketatzea eta gai bakoitzean baliabideak eskaintzea: liburuak, 

pelikulak, serieak, youtuberrak, … 

Jakina, lan hori borondatez egiten dugu, eta ezin diogu eskaini 

gustatuko litzaigukeen denbora guztia. Baina uste dugu euskarazko 

eduki feminista sortzen laguntzen ari garela, eta horrekin erantzuten 

diogula jendartearen eskaera bateri. Izan ere, Interneten gai honen 

inguruan dagoen informazioa erderaz edo beste hizkuntzatan dago 

batik bat eta informazio hori guztia euskaraz izatea ezinbestekoa 

dirudigu. 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

Sakatu irudi bakoitzean webguneko informazioa ikus dezazun 

 

 

  

https://berdinberri.eus/
https://berdinberri.eus/baliabideak/podcast-ak/


 

 

                           

 

https://berdinberri.eus/aldizkari-feminista/2021-urtea/


 

 

                           

 

  

https://berdinberri.eus/pedagogia-feminista/
https://berdinberri.eus/aldizkari-feminista/2021-urtea/
https://berdinberri.eus/pedagogia-feminista/#1611758635579-4b2eb255-21bc


 

 

                           

 

 

https://berdinberri.eus/baliabideak/denborapasak/

