Desde las primeras etapas de la vida aprendemos a elegir
y a construir lo que será nuestro proyecto vital. Un proceso
que se debe asentar en el conocimiento, la libertad y la capacidad de decidir sobre el futuro sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar
contra ellas y a ejercer el derecho a la igualdad en el ámbito
de cada cultura, religión, clase social, situación funcional,
orientación sexual, etc.
Con el objetivo de acompañar este proceso educativo nace
SKOLAE, el programa que desarrolla el Plan de coeducación 2017-2021 para los centros y las comunidades educativas de Navarra.
SKOLAE arranca en el curso 2017-2018 como experiencia
piloto en 16 centros escolares, con la aspiración de llegar
a todos los centros educativos en los próximos cuatro años.
Ha sido dotado de objetivos, contenidos y acciones trans-

versales para todo el itinerario escolar, desde los 0-3 años
hasta los 18 años.
SKOLAE es un proceso, y un compromiso. Consiste en un
itinerario coeducativo, un plan de acción y un plan de formación. Se sustenta en el compromiso de coordinar la diversidad de agentes locales para que crezca y llegue más allá
de las aulas y contribuya a construir entornos familiares,
culturales, deportivos y de ocio con valores coeducativos
compartidos, próximos y coherentes con la acción escolar.

MI PROYECTO VITAL SE CONSTRUYE DESDE LA IGUALDAD.
EN MIS ASPIRACIONES, RELACIONES PERSONALES Y CON MI GRUPO

LA IGUALDAD ES MI COMPROMISO

SKOLAE se despliega con piezas que recorren de forma
transversal todo el itinerario; la prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas, la visibilidad de las
mujeres y sus aportaciones, el respeto por las identidades, las culturas, las sexualidades y su diversidad, la participación social y el compromiso compartido de hacer
realidad la igualdad.

LOS CUATRO APRENDIZAJES QUE CONFLUYEN EN EL CAMINO DE LA COEDUCACIÓN
El aprendizaje de la AUTONOMÍA, LA INDEPENDENCIA
PERSONAL Y EL EMPLEO: nos dirige hacia un proyecto
vital pleno, superando estereotipos de género y otros condicionantes que nos limitan.

SABER MIRAR. SABER ENTENDER

El aprendizaje de la CONCIENCIA CRÍTICA FRENTE A LA
DESIGUALDAD Y DE LA CAPACIDAD PARA EL CAMBIO: nos
convierte en personas responsables, individual y colectivamente, activas y críticas en el camino hacia la igualdad.

SABER SENTIR. SABER BIENTRATAR

El aprendizaje de la SEXUALIDAD, LAS RELACIONES
AFECTIVAS Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: nos
acompaña en el autoconocimiento hacia la construcción
de relaciones y amores desde la aceptación y el respeto
por la diversidad, lejos de violencias machistas.

SABER CONSTRUIR. SABER APORTAR

El aprendizaje del LIDERAZGO DEL PODER PERSONAL Y
GRUPAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: nos fortalece individual y grupalmente y nos capacita para participar en la
vida social desde la igualdad y el respeto.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
ha diseñado la fase inicial de SKOLAE, con la implicación
del Departamento de Salud a través del Instituto de Salud
Pública, el Consejo Escolar de Navarra, personal docente
y experto en coeducación. Los próximos pasos incluyen en
este proceso participativo a las APYMAS, consejos escolares, personal técnico local, asociaciones de jóvenes y de
tiempo libre, así como personas y otras entidades relacionadas directa o indirectamente con el mundo educativo.

SKOLAE, sujeto a seguimiento y evaluación, podrá verificar la evolución de su impacto en el alumnado de Navarra,
identificar las tendencias del cambio hacia la igualdad y
realizar las oportunas correcciones para reforzarlas y consolidarlas.
Porque la vocación de SKOLAE es ser pieza clave de nuestro
sistema educativo navarro y garantía de cambios profundos
y duraderos.

SABER SER. SABER VIVIR

LA IGUALDAD EMPIEZA EN MÍ. ME CONOZCO Y RECONOZCO EN MI ENTORNO, QUE ES DIVERSO.
VIVIR ES CUIDARSE.

SABER MIRAR. SABER ENTENDER

APRENDO A SER INDEPENDIENTE Y A SER RESPONSABLE EN MI COMUNIDAD. CONOZCO Y PARTICIPO EN
PROPUESTASIGUALITARIAS.

SABER SENTIR. SABER BIENTRATAR

PRACTICO LOS BUENOS TRATOS, IDENTIFICO Y DENUNCIO LAS VIOLENCIAS Y EL MACHISMO.

SABER CONSTRUIR. SABER APORTAR

CONOZCO Y RECONOZCO MI PODER Y EL DE MI GRUPO, Y CONJUNTAMENTE CREAMOS MÁS IGUALDAD.
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Bizitzaren hasierako etapetatik, gure bizitza-proiektua izango dena aukeratzen eta eraikitzen ikasten dugu. Ezagutzan, askatasunean eta etorkizunari buruz genero-baldintzatzailerik gabe erabakitzeko gaitasunean finkatu behar
da prozesua, berdintasun-eza identifikatzen, haren aurka
borrokatzen eta berdintasun-eskubidea gauzatzen (besteak
beste, kultura, erlijio, gizarte-klase, egoera funtzional eta
sexu-orientazio bakoitzaren esparruan) ikasiz.
Hezkuntza-prozesu horretan lagungarri izateko sortu da,
zehazki, SKOLAE, 2017-2021 Hezkidetza Plana garatuko
duena Nafarroako ikastetxe eta hezkuntza-komunitateetan.
16 ikastetxetan gauzatzen hasiko da SKOLAE 2017-2018
ikasturtean, esperientzia pilotu gisa, eta hurrengo lau urteetan ikastetxe guztietan gauzatzea da helburua. Zeharkako helburu, eduki eta ekintzak txertatu dira programan,
eskola-ibilbide osorako (0-3 etapatik 18 urteak arte).

Prozesu eta konpromiso bat da SKOLAE. Hezkidetza-ibilbide bat da, ekintza-plan eta prestakuntza-plan bat, eta helburu bikoitza du: tokiko eragile askotarikoak koordinatzeko
konpromisoa, bata, hazi eta ikasgelatik harantz joan dadin,
eta, bestea, hezkidetza-balioetan (eskola-ekintzarekin partekatzeko modukoak izan beharko lukete balio horiek, baita
horren hurbilekoak eta horrekin koherenteak ere) oinarritutako inguruneak (familian, kulturan, kirolean eta aisialdian) sortzen laguntzea.

NIRE BIZITZA-PROIEKTUA BERDINTASUNETIK ERAIKITZEN DA.
NIRE NAHIETAN, HARREMAN PERTSONALETAN ETA TALDEAN

NIRE KONPROMISOA DA BERDINTASUNA

Ibilbide osoa zeharkatzen duten hainbat piezaren inguruan egituratzen da SKOLAE: emakumeen eta nesken
aurkako indarkeriak prebenitzea; emakumeak eta beren
ekarpenak ikusgai egitea; identitateekiko, kulturekiko, sexualitateekiko eta beren aniztasunekiko errespetua; partaidetza soziala; eta berdintasuna gauzatzeko konpromiso
partekatua.

HEZKIDETZARAKO BIDEAN BAT EGITEN DUTEN LAU IKASKETAK
AUTONOMIA, INDEPENDENTZIA PERTSONALA ETA
IZATEN JAKITEA,
ENPLEGUA ikasketak bizitza-proiektu oso baterantz eramango gaitu, genero-estereotipoak eta mugatzen gaituzBIZITZEN JAKITEA
ten bestelako baldintzatzaileak gaindituta
KOTZIENTZIA KRITIKOA BERDINTASUNIK EZAREN AURKA
ETA ALDAKETARAKO GAITASUNA ikasketak pertsona arduratsu (bai maila indibidualean, bai kolektiboan), aktibo eta
kritiko bilakatuko gaitu berdintasunerako bidean.

SENTITZEN JAKITEA,
TRATU ONA EMATEN JAKITEA

SEXUALITATEA, HARREMAN AFEKTIBOAK ETA INDARKERIAREN PREBENTZIOA ikasketak harremanak eta
maitasunak eraikitzeko autoezagutzan lagunduko gaitu,
aniztasuna onartuta eta harekiko errespetua erakutsita,
indarkeria matxistetatik urrun.

ERAIKITZEN JAKITEA,
EKARPENAK EGITEN JAKITEA

LIDERGOA, PERTSONAREN AHALMENA ETA TALDEARENA, ETA PARTAIDETZA SOZIALA ikasketak maila indibidualean zein kolektiboan indartuko gaitu, eta berdintasunetik zein errespetutik gizarte-bizitzan parte hartzeko
gaitasuna eman ere.

Osasun Departamentuko Osasun Publikoaren Institutuaren, Nafarroako Eskola Kontseiluaren, irakasleen eta hezkidetzaren arloko adituen inplikazioarekin diseinatu du Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak SKOLAE
programaren hasierako fasea. Prozesu parte-hartzaileak,
aldiz, guraso-elkarteak, eskola-kontseiluak, tokiko teknikariak, gazte- eta aisia-elkarteak, eta hezkuntza-munduarekin zuzen edo zeharka lotutako beste pertsona eta entitate
batzuk hartuko ditu hurrengo urratsetan.

SKOLAEk, jarraitu eta ebaluatu egingo baita, Nafarroako
ikasleengan izandako inpaktuaren bilakaera egiaztatu ahalko du, eta berdintasunerako aldaketaren joerak zein haiek
sendotzeko beharrezko zuzenketak identifikatu.
Izan ere, Nafarroako hezkuntza-sistemaren funtsezko pieza eta aldaketa sakon eta iraunkorren bermea izan nahi du
programak.

IZATEN ETA BIZITZEN JAKITEA

NEU NAIZ BERDINTASUNAREN ABIAPUNTUA. NIRE BURUA EZAGUTZEN DUT, ETA NIRE INGURUNEA ERE, ANITZA BAITA.
BIZITZA, ZAINTZEA DA.

BEGIRATZEN ETA ULERTZEN JAKITEA

INDEPENDENTEA IZATEN ETA NIRE KOMUNITATEAN ARDURATSUA IZATEN IKASTEN DUT. PROPOSAMEN IGUALITARIOAK
EZAGUTZEN DITUT, ETA HAIETAN PARTE HARTU.

SENTITZEN ETA TRATU ONA EMATEN JAKITEA
TRATU ONAK EMATEN DITUT, ETA INDARKERIA-KASUAK ETA MATXISMOA IDENTIFIKATU ETA SALATU.

ERAIKITZEN ETA EKARPENAK EGITEN JAKITEA

NIRE AHALA ETA NIRE TALDEARENA EZAGUTZEN DITUT, ETA BERDINTASUN GEHIAGO SORTZEN DUGU ELKARREKIN.
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