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Bilbon,
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 > Modu praktikoan gazteen enpleguari eta mugikortasunari begira Europar Batasunak eskaintzen 

dituen aukerak erakutsi eta eskura jartzea,  Guía Destino Europa / Europa Helmuga gida-liburutik 
abiatuta. 

 > Erasmus+ programa berria ezagutaraztea, eta aurreko hezkuntza-, gazte- eta kirol-programen 
aldean zer abantaila dituen erakustea. 

 > Bidaiatu nahi duten gazteei horretarako orientazio- eta aholkularitza-zerbitzuak eskaintzea.
 > Mugikortasunerako azken aldiko programei buruz informazioa ematea, enplegurako hobi nagusien 

berri ematea, eta mugikortasunak eragin ditzakeen arrisku eta eskubide-galeren inguruan 
ohartaraztea.

 > Erakunde publikoek (Europar Programak, Eusko Jaurlaritza, fundazioak), elkarteek eta enpresa 
pribatuek eskainitako baliabideak modu praktikoan ezagutzea.

metodologia
Eduki erdi-teorikoetatik abiatuko da ikastaroa, web- eta multimedia-baliabideek lagunduta. Jarraian 
Europar Batasunean gazteei mugikortasunerako aukera eskaintzen dieten onlineko baliabideak, sareak, 
erakundeak eta elkarteak zeintzuk diren erakutsi eta modu praktikoan landuko dira.

Iraupena: 15 ordu izango dira, hiru egunetan bosna ordu.

Ikasle-kopurua: 25 lagun

hartzaileak 
Lehentasuna izango dute gazteekin lanean edo elkarlanean (entitateetan, elkarteetan, 
herri-administrazioetan, enpresetan, ikastetxeetan, boluntario-lanetan...) dihardutenek.
 > Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, gazteen elkarteak eta beste 

erakunde batzuk).
 > Hezitzaileak.
 > Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.

helburuak

Ikastaro honen helburua da gazteentzat lan egiten duten pertsonak prestatzea, lanerako orientabidea ematen eta hezkuntzaren alorrean 
diharduten pertsonak prestatzea hain zuzen. Gazteen enpleguari eta Europar Batasunean mugikortasunari begira dauden aukera berriak ezagutuko 
ditugu; lana bilatzeko lanabes berriak ondo asko aztertuko ditugu; non diren enplegurako hobi nagusiak, eta zeintzuk aukera dauden Europar Batasuna osatzen duten herrietan lan egiteko, ikasteko, 
hizkuntza bat eskuratzeko edo, besterik gabe, bidaiatzeko. Hori guztia gazteak horretan prestatzeko eta informatzeko.
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> egitaraua > > 
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA > Gazteria eta Kirol Zuzendaritza >
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. 

944031645 • gaztebehatokia@ej-gv.es

1. Zer eskaintza egiten die Europar Batasunak gazteei? Mugikortasuna: sarrera. Zure 
eskubideak. Mugikortasun-plana. 

2. Gazteentzako lanerako programak eta aukerak Europar Batasunean. Erasmus, gazte 
ekintzaileak. Eures. Nire lehenengo Eures lana. Gazte Bermea. Hezkuntza formalerako 
eta informalerako baliabide berriak.

3. Europar Batasunean bizimodua ateratzeko beste modu batzuk. Oporraldian lan egitea. 
Boluntariotza. Au Pair. Oposaketak.

4. Europar Batasunean trebatu nahi dut. Zer eskaintzen digu hezkuntza-sistema berriak? 
Bitariko lanbide-heziketa. Kualifikazio eta tituluen aitortza. Europar Batasunean 
ikasteko baliabideak. Nola izan beken eta praktikaldien berri. 

5. Hizkuntzak ikasi nahi ditut. Nola ikasi ahal ditut hizkuntzak mugikortasunari ekiteko? 
Edozelako baliabideak hizkuntzak ikasteko. Tituluak eta mailak. Hizkuntzak ikastea eta 
beste kontu batzuk. 

6. Nire gaitasunak, nire profil digitala eta Europass. Gaitasunen pasaportea. Egiten 
dakizuna eta nola saldu. Profil digitala eta Networking. Europass dokumentuak. 

7. Erasmus+ Programa. Zertarako eta norentzat? Nola eskatu? Nola aurkeztu 
egitasmoak? Jardunbide egokiak. Tailer praktikoa. 

Antonio Jesús Rodríguez Martínez
Andújarko Udalaren europar proiektuetako teknikaria eta Andújarko 
Udalaren eta Europako Batzordearen mendeko Europe Direct Andújar 
europar informazio zentroaren arduraduna.

> > irakasleak antolatzailea
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