
DOAIN PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUTAKO ONLINE IKASTAROA 
“LAN ERREALITATE BERRIENTZAKO ESKUBIDEAK” 
 
PRESTAKUNTZA: URRIAREN 25ETIK AZAROAREN 20RA 
IZENA EMATEKO: 2021EKO URRIAREN 20RA ARTE 
FORMULARIOA: https://forms.gle/tFUd4hz2Fau8AUUH8 
NORI ZUZENDUA: EUSKADIKO ETA LATINOAMERIKAKO GAIETAN INTERESA DUTEN 
BIZTANLEAK 
 
AURKEZPENA 
 
 Lan Duina ekonomia digitalean herritartasun globalak sustatu behar dira, pertsona 
orori dagozkion lan-eskubideak ezagutarazi eta berresteko. Neoliberalismoa eta 
kapitalismo digitala eragindako inpaktuak kritikoki aztertzeak egungo sistema politiko, 
ekonomiko eta sozialaren esparru logikoa eratzen laguntzen du. 
 
Ikastaro honetan, globalizazio neoliberalaren egungo testuinguruarekin bat egiten 
duten alderdiak aztertuko ditugu. Izan ere, globalizazioaren ondorioz, lana ez da 
egokia. Hori guztia, batetik, sekzioen arteko ikuspegitik egingo da, eta, bestetik, 
sexueta generoa lehenetsiko dira, laneko eskubideak ikuspegi internazionalista batetik 
sustatzeko komunikazio-tresnetatik. 
 
DENBORA 
 
Ikastaroak 16 ordu jotzen da. 
 
TALDE PRESTATZAILEA 
 
Beatriz Plaza Escrivà 
Mikel Arévalo Lázaro:  
Euskadiko Bake eta Elkartasuna taldea gizartea eraldatzeko hezkuntza.  
 
Mikel Oribe. Zuzendariko Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolan / Bizigay erakundeko 
pedagogoa, aniztasuna eta sexu askatasuna ikusarazteko  /Sexologian espezializatua.  
 
Ana Lucía Ixchíu Hernández. K'iche, feminista komunitarioa, kultur kudeatzailea, artista, 
arkitektoa eta kazetari komunitarioa. 
 
Carlos Ernesto Cano. Antropologoa, Festival Solidarios kolektiboaren komunikatzailea eta 
foto-kazetaria Irrati Eskolen Guatemalako Federazioan. 
 
GAI-EGITURA 
Ikastaroak 4 modulo ditu: 
 
ONGIETORRIA ETA AURKEZPENA 
Egunak: urriaren 21etik 24ra 
Bideratzaileak: Beatriz Plaza eta Mikel Arévalo 



Saio honetan, ikastaroaren aurkezpenak egingo ditugu, eta prestakuntzarako baliabide 
elektronikoak ezagutuko ditugu: Moodle online tresna. 
 
1. MODULUA 
Lan duina globalizazio neoliberalean: ekonomia digitalari lotutako lan-errealitate 
berriak 
Egunak: Urriaren 27tik 31ra 
Bideratzaileak: Bea Plaza eta Mikel Arévalo 
Landutako gaiak: 

- Lan duina gaur egungo globalizazio neoliberalaren testuinguruan 
- Ekonomia digitalarekin lotutako lan-errealitate berriak 
- Lan-plataforma digitalak: zer dira eta nola funtzionatzen dute? 

 
2. MODULUA: 
Sexu eta genero aniztasunaren ikuspegia zeharkakotzea lan-eskubideen sustapenean 
eta defentsan. 
Egunak: azaroaren 1etik 7ra 
Bideratzailea: Mikel Oribe 
Landutako gaiak: 

- Lan kontzepturako hurbilketa, sexu eta genero aniztasunaren ikuspegitik 
- Euskadin eta Latinoamerikan sexu- eta genero-aniztasuna lan-eremuan 

zeharkatzeko tresnak 
- Laneko errealitate berriak eta lgtbiq+ borroka 

 
3. MODULUA 
On line komunikazio-tresnak, lan duina ikuspegi kritikotik aldarrikatzeko. 
Egunak: azaroaren 8tik 14ra 
Bideratzaileak: Lucia Ixhiu eta Carlos Cano 
Landutako gaiak: 

- Online komunikazio estrategikoaren oinarriak. 
- Lanaren eta sormenaren arteko lotura. 
- Lan duina aldarrikatzeko nazioarteko komunikazio-kanpaina bat egiteko tresnak 

eta mekanismoak. 
 
EBALUAZIOA ETA AMAIERA 
Egunak: azaroaren 15etik 20ra 
Bideratzailea: Beatriz Plaza eta Mikel Arévalo 
Saio honetan, ikastaroaren ebaluazioa egingo dugu. 
 
ZIURTAGIRIA 
Online ikastaroa arrakastaz gainditu duten ikasleek titulu bat jasoko dute, 
irakasgaiaren gaineko prestakuntza egiaztatzen duena. 
 
ONLINE PLATAFORMA 
MOODLE erabiliko da online. 
Ikasturte osoan zehar, ikasleek etengabe lagunduko diete tresna erabiltzeko aholkuak  
bideratzaileei ematen dizkieten. 



 


