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1. SARRERA 
 
Hitz hauen bidez Sexualitatean Xirikatuz liburua nerabe eta gazteen Sexuen heziketan erabiltzeko 

oinarrizko ideia batzuk eskaini nahi ditugu. 

Liburu honetako artikuluak Sexuen heziketan tresna erabilgarria direla uste dugu, bai hezkuntza 

formalean (batez ere DBH, Batxilergo eta Formakuntza Moduloetan), baita ez formalean ere 

(aisialdi taldeak, familian,…). Artikulu hauen bidez sexualitatearekin harremanduriko hainbat 

eremuri buruzko eztabaidak, hausnarketa eta pentsamendu kritiko pizteko bidea erraztuko dugu 

gazteen artean.  

Helburua hauxe da: gazteek sexualitatearen inguruko gizarte arauak zalantzan jartzea, arau horiek 

beren sexualitatea, sexuen arteko harremanak eta beren erotika ulertzeko moduan eragin handia 

dutelako. Gure ustean, arau horien inguruko hausnarketak beren burua maitatzea, onartzea eta 

berauen erotika modu positiboan adierazteko gaitasuna indartuko die.  

 

Liburu honetako artikuluak zazpi ataletan sailkatu ditugu, hartara momentu bakoitzean landu nahi 

dugun gaia erraz aurkitu ahal izango dugu.  

 

1. SEXOLOGIA HITZEZ HITZ: atal honetako artikuluek oinarrizko kontzeptuak argitu nahi 

dituzte, besteak beste, sexua, sexualitatea, birjintasuna, prostituzioa,…, hitzon atzean 

ezkutuan dagoena azalera ateratzeaz gain. 
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2. GORPUTZAK EZAGUTUZ: atal honetan emakume eta gizonezkoen gorputzen, 

anatomiaren eta funtzionamenduaren inguruko informazioa ematen dugu, baita, bizitzan 

zehar gertatuko diren aldaketa garrantzitsuenei buruzkoa ere. 

 

 

3. SEXUAK: artikulu hauek neska eta mutilen, gizon eta emakumeen arteko elkartze eta ez 

ulertzeak, transexualitatea,… eta abarri buruzko azalpenak ematen dituzte, topikoak hautsiz 

eta sexuen konplexutasunari hurbilduz. 

 

 

4. EROTISMOAREKIN JOLASEAN: desio, erakartze, jokaera erotiko, gustu, fantasia eta 

beldurren aniztasunaz ari gara.  

 

 

5. GIZARTE KONTUAK: atal honetan mundu zabaleko gizarteek sexuen eta 

sexualitatearen inguruan sortutako sinesmenak, arauak eta ohiturak jasotzen ditugu 

(gurearenak barne). Asmoa gure gizartearen “normaltasuna” hankaz gora jartzea da.  
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6. SEXUEN HEZIKETA: Sexuen heziketarekin (formala eta ez formala) eta gizarte 

eragileek (familia, eskola, komunikabideak…) sexualitatearen eraikuntzan duten eraginari 

buruzko artikuluak bildu ditugu.  

 

 

7. LANDU BEHARREKOAK: gai “urgenteak” nahita utzi ditugu azken atalerako, lantzen 

diren bakarrak direlako askotan: antisorkuntza, infekzioak, planifikatu gabeko 

haurdunaldiak…. 
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2. GURASO ETA IRAKASLEENTZAKO ALDEZ AURRETIKO GOMENDIOAK. 
 

- Carlos de la Cruz sexologoak dioen bezala, Sexuen heziketaren helburua neska eta mutilei beren 

burua eta bestea ezagutu, onartu eta beraien erotika modu zoriontsu batean azalarazten laguntzea 

da. 

 

- Gure gizartean, Sexuen heziketa genitalak izendatzera eta kondoiei buruz hitz egitera mugatzen da. 

Liburuaren ideia nagusia ikuspegi hori gainditzea da. Sexualitatea neska eta mutilei buruz, gizon eta 

emakumeei buruz hitz egitea da, nola bizi duten bere emakumetasun eta gizontasuna, nola 

espresatzen duten, emakume edo gizon diren aldetik harremanetan nola mugitzen diren, bakoitzaren 

gauza on eta txarrekin, desio eta beldurrekin. 

 

- Gazteekin bizi edo lan egiten dugun gizarte eragile guztiek onartu egin behar dugu Sexuen 

heziketaren alorrean daukagun ardura, nork bere esparruan: irakasleak, gurasoak, osasun langileak,… 

 

- Sexualitate gaiari heltzeko ez da beharrezkoa sexologian aditua izatea, baina bai ordea oinarrizko 

formakuntza gure ideietan “adoktrinatzea” saihes dezagun. Ez dugu sexualitateari buruzko gure 

ikuspegia aukera bakartzat aurkeztu behar. Argi izan behar dugu pertsona guztiok dauzkagula 

aurreiritzi eta mamuak, eta hezitzaile garen momentutik sortzen diren iritzi eta bizipen aniztasuna 

onartu behar dugula, beti ere besteekiko errespetuz jokatuz. 

 

- Oso garrantzitsua da haien galdera edo beharren aurrean jarrera ona erakustea, entzuteko prest 

egotea, baita haiek guri (hezitzaileoi) sexualitateaz hitz egiten entzutea. Izan gaitezen erreferentea, 

alegia, zalantza edo beharren aurrean jo dezatela gugana . Hori bai, behartu gabe, haien erritmo eta 

isiltasunak errespetatuz. Liburu hau gomendatzea ideia ona izan daiteke: jakingo lukete 

gomendioaren egilea erreferente hori izan daitekeela. 

 

- Sexuen heziketa adin guztietan da garrantzitsua. Ezin gara geldirik eta gaiaz arduratu gabe zain egon 

arazoak sortu arte. Hasieratik ireki behar ditugu ateak. 

   

- Dena den, Sexuen heziketa eratuago eta Giza-Izaera Sexualari modu koherentean heltzen diona egin 

nahiko bagenu, edota erantzuten ez dakigun gaiak edo zailtasunak sortuko balira, beti dago 

sexologiaren alorreko profesional adituengana jotzeko aukera, gure inguruko zerbitzuetara, bai 

publikoetara (Udaleko Sexu Aholkularitzak,...) bai pribatuetara (Sexuen heziketan eta Sexu 

aholkularitzan aditutako sexologoak). 
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3. CURRICULUM-ARLOAK 

Ikas zentroetan, Sexuen heziketaren arloan tresna baliagarria izan daiteke liburu honen erabilpena, 

Lengoaia, Literatura edo Natur Zientzietako gaietan (eduki batzuk sendotzeko helburuaz), eta baita 

Tutoretzan ere. 

 

 

 

4. HELBURUAK 

Liburu honetako artikuluekin lortu nahi diren helburuak hauexek dira : 

 

 Helburu orokorrak: 

1. Gazteei sexuazio ibilbidean laguntzea, haien emakume eta gizon sexuazio prozesuan 

laguntzea (bai beren buruari dagokienez, bai elkarren artekoari ere) maite eta 

onartzen, eta sexuen arteko elkarren ulermenean oinarritutako harremanak sortzen 

lagunduz. 

2. Sexualitateko bizipenak aintzat hartu, arlo honetan aniztasuna giza-naturaren muinean 

dagoela onartu,  eta izena jartzen eta zailak iruditu daitezkeen gaiei buruz hitz egiteko 

bidea erraztea. 

3. Komunikabideek sortutako mezuen aurrean ahalmen kritikoa sustatzea, mezu horiek 

zalantzan jartzeko gai izan daitezen (irakurtzen dituzten aldizkarietakoak, telebista-

saioetakoak,...), eta baita beren gazte-taldeetan (lagunak, ikaskideak,…) ematen diren 

mezuak ere. 

 

Helburu zehatzak: 

1. Ikasleentzat interesgarriak izan daitezkeen edukiak identifikatu, ikasturtean ikasgai 

ezberdinetan jorratuko diren gaiak kontuan hartuz. 

2. Talde bakoitzaren interes eta beharrei begira, oso gai anitzei heltzea. 
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5. HARTZAILEAK 

Liburu hau nerabe eta gazte taldeei zuzendurik dago. Lan tresna egokia izan daiteke Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako gazteekin (12-16 urte) eta Batxilergo zein Formakuntza Moduloetan ari 

direnekin (16-18 urte) sexualitatearen gaia lantzeko. 

 

 

 

6. IRAUPENA 

Edukien aberastasuna eta gazteen interesen aniztasuna kontuan harturik, liburua hainbat saiotan 

erabil daiteke, talde-motibazioaren arabera.   

Ikasgelan sor daitezkeen gatazka-egoeratan ere lagungarria izan daiteke, talde hausnarketa eta 

eztabaida sortzen laguntzeko (adibide gisa, esaldi matxista edota homofoboen aurrean, sexuen 

arteko diskriminazio egoeratan…). 
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7. GARAPENA 
 

Mailakako ikaskuntza garatzen hasi aurretik taldearen jakin-mina eta gaitasun maila aztertu behar 

ditugu. Ikaskuntza aproposa garatu dadin, edukiak hartzaileen ahalmenetara egokitu behar dira.  

 

Artikuluak jarrera eta portaera jakin batzuk lantzeko baliagarriak izan ahal dira. Horretarako, 

zentroaren kontuan hartu behar da curriculum-diseinua.  

Hasteko, landu behar dugun gaiari buruzko ikaslearen aldez aurreko ideiak, dudak eta interesak 

jasotzeko dinamikaren bat egin ahal dugu. Adibidez, jarrera zein edukiak jasotzen duen galdeketa 

bat, anonimoki erantzun dezaten. Taldearen ideiak eta zalantzak era askotan jaso ditzakegu: 

brainstorming bidez, edo gelan jarritako postontzi batean.  

 

Irakasleren batek taldean egoera kezkagarririk nabarituz gero (ikasle baten kontrako jazarpena, 

sexuen arteko portaera desegokiak) artikuluak erabili ahal ditu egoera lantzeko eta horien bitartez 

klaseko bizikidetasuna bideratzeko.  

 

Behin gaia aukeratuta, hemen dituzue lanean hasteko ideia batzuk:  

A) Testuaren irakurketa eta eztabaida:  

1. Aukeratutako artikuluaren banakako irakurketa. 

2. Talde txikietan lantzeko galdeketa banatzea.  

3. Talde osoko eztabaida. Irakasleak moderatzaile lana egingo du. 

4. Bukatzeko eta dinamika osatzeko, berriro talde txikietan egingo da lan, talde bakoitzak 

ondorioak bilduko ditu, eta gero, guztien aurrean azalduko ditu. Azken hori ahoz egin 

ahal da, ala ideia nagusiak muraletan bilduz.  

 

B) ikasleei aukeratutako artikulua banatu ahal zaie klasean landutako gaia osatzeko, beraiek 

irakurtzeko aukera izan dezaten.   

- Artikulu baten testu iruzkina ere egin ahal da. Liburutik artikuluren bat aukeratu ahal 

da eta kontrako ideiak azaltzen dituen beste bat, prentsan hartu ahal dena. Banakako 

irakurketa egin ostean, bi artikuluak konparatu beharko dituzte ikasleek. 

- Artikuluak konpartitzen dituzten ezaugarri komunak aztertu. 

- Zein ideia dira ezberdin? Eta zeintzuk kontrakoak?  

- Zein tesiren alde egiten dute artikuluek? 

- Gaia, argumentua, ideia garrantzitsuenak, irakurtzean sortutako dudak, norberaren 

iritzia,… 
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D) Perpausa jakin batzuen analisi sintaktikoa eta morfologikoa. 

 

E) Egoera aproposa bada, hau da, konfiantza girozko talde txiki batean, gorputz-dinamikaren bat 

erabili ahal da gorputz sexuduna lantzeko, gorputzaren sentimendu eta sentsazioak lantzeko. 

 

“Sentsazioen jolasa” egin ahal da: gazte bat begiak itxita taldearen erdi aldean kokatuko da eta 

besteak banaka hurbildu eta laztanduko dute, era ezberdinean, gorputzaren atal ezberdinetan. 

Erdikoak ukitu duena neska ala mutila izan den asmatu behar du, eta azaldu nola sentitu den une 

bakoitzean.   

 

Horrelako ekintzak gorputz-lanean formakuntzadun norbaitek burutu behar ditu, eta beti 

segurtasuna giro batean; bestela oso deseroso eta kaltegarriak izan daitezke gazteentzat.  

 

F) IDEIAK, ARTIKULU ZEHATZ BATZUK LANTZEKO 

 

1) 45. ARTIKULUA: “Aluaren errealitatea”.  

1. Klasea talde txikitan banatu sexuen arabera, eta testuaren kopia bana banatu 

taldeetan. 

2. Talde bakoitzak aluaren marrazki bat egin behar du testua irakurri eta gero.  

3. Taldearen aurrean marrazkia erakutsi, azaldu eta konparatu marrazkiak. 

Helburuak:  

• Emakumeen genitalak desmitifikatzea eta hobeto ezagutzea 

• Aluaren irudi errealista bat izatea 

 

2) 188. ARTIKULUA: “Antisorgailuak”. 

1. Testua zatitu eta antisorgailu mota bakoitzaren azalpena talde bakoitzari banatu, baita 

antisorgailua bera ere. 

2. Antisorgailuak klasean izanda, talde bakoitzak tokatu zaiona azaldu behar du, testuaren 

informazioari beraiek dakitena gehituz.  

3. Irakasleak zalantzak eta sinesmen okerrak azalduko ditu, bai eta antisorgailu 

hormonalen gaineko informazioa ere.  

4. Erabilera bultzatzeko ala ekiditeko dauden faktoreak eztabaidatu.  

Helburuak:  

• Antisorgailuak ezagutzea eta hurbiletik ikustea. 

• Antisorgailuei buruzko erabileraz komunikazioa erraztea. 
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3) 74. ARTIKULUA: “Transexualitatea, homosexualitatea eta trabestismoa”.  

1. Testua irakurri gabe, ikasleek hiru kontzeptu horien definizioa egin behar dute.  

2. Klasean azalduko dute, debatea sorrarazteko.  

3. artikulua irakurri, eta berriro eztabaidatu kontzeptuen inguruan.  

 

Lehenengo debatean irakaslea adi egongo da agertzen diren aurreiritz¡ eta sinesmen 

okerren aurrean. Zerrenda bat egingo du, eta ondorengo debatean erabiliko du, zerrenda 

guztien artean eztabaida dadin.  

Helburuak:  

• Sexu-identitatea, erotika eta portaera guztienganako errespetu piztea. 

• Kontzeptuak argitzea eta sinesmen okerrak kuestionatzea. 

 

 

 

 

8. EBALUAZIOA 

Ekintza baino lehen galdeketa egin ahal bada, interesgarria izan daiteke klasearen ostean berriro 

pasatzea, erantzunak konparatzeko eta emaitzak gure helburuetara egokitzen diren ala ez ikusteko. 

Gazteen jarreren behaketa lagungarria izan daiteke ebaluaziorako, bereziki arazoren bat igarri 

bazen aurretik, egoeraren edozein aldaketa helburuak bete al diren esan ahal digu.  

Beste aukera bat azterketetan testuaren inguruko galderaren bat sartzea da, testua edo ideia 

nagusiak gogoratzen diren aztertzeko.  

 



 

10 

9. BIBLIOGRAFIA 
 
NERABE ETA GAZTEENTZAT  
 
EMAIZE Sexologia Zentroa: Sexualitatean xirikatuz. Erein, Donostia, 2010  
 

 
 
LIENAS, Gemma: Carlotaren egunkari morea. Erein, Donostia, 2004 
 

 
 
LIENAS, Gemma: El diario rojo de Carlota. Planeta, Bartzelona, 2004. 

 
 
MADARAS, Lynda y MADARAS, Area: ¿Qué me esta pasando? Libro para chicas: guía para 
preadolescentes y adolescentes. Medici, Bartzelona, 2004. 
 

 
 
MADARAS, Lynda y MADARAS, Area: ¿Qué me esta pasando? Libro para chicos: guía para 
preadolescentes y adolescentes. Medici, Bartzelona, 2004. 
 

 



 

11 

MARTIN, Andreu y RIBERA, Jaime: El diario rojo de Flanagan. Destino, Bartzelona, 2004.  
 

 
 
MEREDITH, Susan: ¿Qué me está pasando? (Para chicas) Usborne, 2006. 
 

 
 
MEREDITH, Susan: ¿Qué me está pasando? (Para chicos) Usborne. 2006  
Bi liburu hauek izenburu berbera duten Madarasenak baino irakurterrazagoak dira (marrazkiak 
dituzte...).  
 

 
 
SCHNEIDER, Sylvia: El libro de los chicos. Crecer y ser adulto. Todo lo que necesitas saber 
sobre sexualidad. Lóguez, Salamanca, 2004. 
 

 
 
SCHNEIDER, Sylvia: El libro de las chicas. Crecer y ser adulta. Todo lo que necesitas saber 
sobre sexualidad. Lóguez, Salamanca, 2004.  
 

 
 



 

12 

 
 
SANCHO, Nerea: Sexu hezkuntzarako gida didaktikoa. Taupadak! 12-14 urte. Sexuen 
heziketa. Erein, Donostia, 2008. 
 

 
 
 
 
IRAKASLEENTZAT 
 
AMEZÚA, Efigenio: Educación de los Sexos, la letra pequeña de la Educación Sexual. 
Revista de Sexología, 107-108. zbk. Instituto de Sexología. InCiSex, Madril, 2001 
 
COGAM (argitalpen elebiduna: LesbitoriaGaysteiz eta Arabako Foru Aldundia) Gazte eta 
nerabeentzako transexualtasunaren gaineko gida didaktikoa.  
Gaztelerazko bertsioa dohain: cultura@cogam.es o www.cogam.org 

 
 
DE LA CRUZ, Carlos y SÁEZ SESMA, Silberio: Educación Sexual: Una Propuesta de 
Intervención. Revista de Sexología, 62. zbk. Instituto de Sexología. InCiSex, Madril, 1994.  
 
 
 
LÓPEZ SÁNCHEZ, Félix: La Educación sexual. Fundación Universidad - Empresa, Madril, 1990. 

 
 
SORIANO RUBIO, Sonia: Cómo se vive la homosexualidad y el lesbianismo. Amarú, 
Salamanca, 1999. 

 



 

13 

 
CIDE/INSTITUTO DE LA MUJER. Mujeres en la Educación. Influencias de las revistas juveniles 
en la sexualidad de las y los jóvenes. Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad), Madril, 
2008 
 

 
 
 
GURASOENTZAT 
 
DE LA CRUZ, Carlos: Educación Sexual desde la familia. Escuela de Formación. CEAPA, Madril, 
2004. 
 

   
 
 
DE LA CRUZ, Carlos y DIEZMA, Juan Carlos: Construyendo sexualidades, o cómo educar la 
sexualidad de las hijas e hijos. CEAPA, Madril, 2008. 
 

 
 
DIEZMA, Juan Carlos y DE LA CRUZ, Carlos: ¿Hablamos de sexualidad con nuestros hijos? 
CEAPA, Madril, 2002. 
 

 
 
 
 
 



 

14 

 
 
HAFFNER, Debra W: De los pañales a la primera cita. La educación sexual de los hijos de 0 
a 12 años. Alfaguara, Madril, 2001.  
 

 
 
RIESENFELD, Rinna: Papá, mamá, soy gay. Grijalbo, Bartzelona, 2000. 
 

 
 
 
 



 

15 

10.  BIDEOGRAFIA 
 

Billy Elliot 

Zuz: Stephen Daldry. 2000. Gaiak: sexu-rolen haustea  

 

  

Café irlandés 

Zuz: Stephen Frears. 1993. Gaiak:haurduntza nerabezaroan 

 

 

 

 

 

 

 

Flor del desierto 

Zuz: Sherry Horman. 2009. Gaiak: mutilazio genitala  

 

 

Fucking Amal 

Zuz: Lukas Moodysson. 1998. Gaiak:: nesken arteko maitasuna  

 

 

 

 



 

16 

Get real 

Zuz. Simon Shore. 1998. Gaiak: homosexualitatea nerabezaroan 

 

 

 

La memoria de los peces   

Zuz: Liz Gill. 2003. Gaiak: maitasun-harremanak 

 

 

 

 

 

 

 

Mi vida en rosa  

Zuz: Alain Berliner. 1997. Gaiak: Transexualitatea haurtzaroan  

 

 

Priscilla, Reina del desierto  

Zuz: Stephan Elliott. 1994. Gaiak: transexualitatea, homosexualitatea, diskriminazioa    

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

17 

 
Quiero ser como Beckham 
Zuz. Gurinder Chadham. 2002. Gaiak: sexu-rolen haustea 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
11. WEB INTERESGARRIAK  
 
CEAPA. Confederación española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. www.ceapa.es 

Cruz Roja Juventud  www.cruzrojajuventud.org 

Irudi Biziak. (Zinema eta hezkuntza programak) www.irudibiziak.com  

EMAIZE Sexologia Zentroa   www.emaize.com 

 


