
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

LH-5. MAILA 

3. UNITATE DIDAKTIKOA 

“Hitzarmena” 
 

HITZARMENA-2: KONPROMISO PERTSONALA  

Idatzi zure izena:      

Bizitza proiektu pertsonala gauzatzea EZ DA ERRAZA. Adibidez, bizitza proiektua burutzeko genero 

estereotipoak jarraitzen ez ditugunean, inguruko batzuk ez dute ulertuko edo onartuko. Orduan, 

norberaren buruarekiko eta proiektuarekiko KONPROMISOA eta eguneroko ESFORTZUA behar da. 

Hona, bizitzaren lau esparruetan, entzun eta ikus ditzakegun ESALDI eta PORTAERA batzuk:  

 

1.Neskak politak izan eta 

ezkontzako jaio dira 

2. Gizonen burmuina hobeagoa 

eta azkarragoa da 

3.Neskak zein mutilak azkarrak 

eta langileak izan daitezke  

4.Neskak mutilak bezain 

kirolzaleak izan daitezke 

5.Kirolak nesken gorputzak 

zatartu eta kaltetzen ditu 

6. Emakumeak seme-alabak 

izateko jaio dira 

7.Mutilak neskak bezain 

sentiberak izan daitezke 

8.Gizona zenbat eta zintzoago, 

orduan eta gizonago 

9. Ez dago mugarik neska edo 

mutila jaiotzeagatik 

 

10. Etxean mutil eta gizon 

guztiak alferrak dira 

11.Emazteak senarrak nahi 

duena egin behar du 

12.Andregaiak bere lagunak utzi 

eta senargaiarekin ibili behar du 

13.Familia gizonen zein 

emakumeen ardura da 

14.Maite nauenak nire bizitza 

proiektua onartuko du 

15.Jeloskortasuna ez da 

maitasuna, kontrola da 

16.Nirekin egunerokotasuna bizi 

dutenak dira nire familia 

17.Familian ezin dira bizitza 

proiektu pertsonalak egin 

18.Bizitza proiektua egiten 

laguntzen didanak maite nau 

 

19.Neskek ezin dute lan 

teknologikorik egin 

20.Ogibide batzuk ez dira 

egokiak emakumeentzat  

21.Emakumeek zein gizonek ondo 

agindu dezakete 

22.Emakumeek jaiotzetik dakite 

garbitzen 

23.Gizonek zein emakumeek 

zaintza-lana ikas dezakete 

24. Ogibide batzuk ez dira 

egokiak gizonentzat 

25.Gizonek ere balio dute ume 

txikien irakasleak izateko 

26. Emakumeek sena berezia 

dute txikien irakasleak izateko 

27.Gizonek ez dute makinekin 

aritzeko sena berezirik 

 

28.Gizonak zein emakumeak 

aritzen dira jendaurrean 

29. Emakumeek sena berezia 

dute auzoko harremanetarako 

30.Gizonak aktiboagoak dira 

kultura eta musika arloetan 

31.Neska zein mutil, lagunak 

beti lagun! 

32.Indarrez, pare bat 

ukabilkadaz, konpontzen da dena 

33.Neskekin dabilen mutila ez 

da mutila, maritxua da 

34.Jende gehienak egiten duena 

ere, gaizki egina egon daiteke 

35.Gizonek ez dute negar 

egiten, borroka baizik. 

36.Gizarte-ohiturak aldatzen 

joan dira eta aldatzen doaz 

1.- Idatzi bizitza proiektu pertsonalaren ALDE eta KONTRA dauden esaldien zenbakiak:  

ESPA-

RRUAK 

GENERO ESTEREOTIPOAK:  

bizitza proiektu pertsonalaren KONTRA 

HITZARMENA, KONPROMISOA:  

bizitza proiektu pertsonalaren ALDE 

 
            

 
            

             

             

  Esparru guztietan pertsona osoak, autonomoak eta arduratsuak izateko eta 

harreman onak izateko bizitza proiektu pertsonalarekiko konpromisoa. 
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