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> 
Lehentasuna izango dute gazteekin lanean edo elkarlanean (entitateetan, elkarteetan, herri-administrazioetan, enpresetan, 
ikastetxeetan, boluntario-lanetan...) dihardutenek.
Ikastaroan parte hartu nahi duten lagunen kopurua ikasle-kopurua (25) baino handiagoa izanez gero, honako         
lehentasun-irizpideen ordena hau hartuko da kontuan: 
> Aurreko Gazteak Ekinean programan lanean jardun duten eta Erasmus+: Gazteak Ekinean programa berriaren baitan 

proiektuak garatzeko interesa duten erakundeetako arduradunak. 
> Datozen deialdietan Erasmus+: Gazteak Ekinean egitasmoan parte hartzeko asmoa duten erakundeetako arduradunak. 
> Gazteen esparruan lan egiten duten eta Erasmus+ egitasmoaren hezkuntza ez formalaren alderdia ezagutu nahi duten 

beste pertsona batzuk.
 

> 

> 
> Erasmus+ programa berria ezagutzera ematea, hau da, ezartzen dituen lehentasunak zeintzuk diren eta gazteen arteko 

trukeak baliatuta mugikortasunari begirako egitasmoak sustatzeko ekintzak zertan diren.
> Aurreko “Gazteak Ekinean” programan parte hartu dutenen eta Erasmus+ programan ibiliko direnen artean esperientziak, 

metodoak eta hausnarketak elkar trukatzea, ekintza berriak bultzatze aldera. 
> Gazteen mugikortasunak eskaintzen duen markoaren barruan egitasmo berriak sustatzea, berariaz gazteen ekimenak eta 

gazteen arteko trukeak.
> Gazteen ekimenak eta gazteen arteko trukeak sustatzeko Erasmus+ programa berriak eskainitako aplikazioekin eta bide 

elektronikoa baliatzen duen eskabide-orriarekin saioak egitea.

helburuak

hartzaileak

metodologia
Ikastaroaren metodologia aktiboa eta parte-hartzailea izango da hartzaileentzat. Protagonismo berezia emango zaie        
parte-hartzaileen esperientzia pertsonalei. Adibide praktiko, zehatz eta hurbiletara joko da sarri, kontzeptu teorikoak 
ulergarriago egiten eta aplikatzen laguntzeko. Espainiako Agentzia Nazionalak gomendatutako materiala banatuko da, eta 
Europako Batzordearen Kalitatearen Ebaluazioan Adituentzako Gida. 
Ikasle-kopurua: 25 lagun.

> > Ikastaroa amaitutakoan, parte-hartzaileek Erasmus+ programaren funtsezko ekintzak zeintzuk diren jakingo dute, eta, berariaz, 
programa horren baitan gazteen ekimenak eta gazteen arteko trukeak sustatzeko tresnak.
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> > > 

Jorge Sáez, Donostiako Eurodesk eta Europe Direct zentroko 
teknikaria  eta Jesús Velasco, KAEBNAI elkarteko nazioarteko 
mugikortasunaren arloko hezitzailea.

> > irakasleak

programa

antolatzailea
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA > Gazteria eta Kirol Zuzendaritza >
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. 
944031645 / gaztebehatokia@ej-gv.es

Saioa
> Erasmus+ egitasmoaren sarrera. Egitura, ezaugarriak eta        
helburuak.

> Erasmus+ proiektuen diseinua eta kudeaketa, 1. Ekintza           
Nagusiaren esparruan. Ikaskuntzarako mugikortasuna: gazteen 
trukeak.

> Erasmus+ tailer praktikoa,  1. Ekintza Nagusiaren esparruan. 
Ikaskuntzarako mugikortasuna: gazteen trukeak.

 Saioa
> Erasmus+ proiektuen diseinua eta kudeaketa, 2. Ekintza          
Nagusiaren esparruan. Berrikuntzarako eta praktika egokien    
trukerako elkarlana. Elkarketa estrategikoak: Gazteen ekimenak.

> Erasmus+ tailer praktikoa,  2. Ekintza Nagusiaren esparruan. 
Berrikuntzarako eta praktika egokien trukerako elkarlana. Elkarketa 
estrategikoak: Gazteen ekimenak.

> Erasmus+ programa berriak eskainitako aplikazioekin eta         
eskabide-orriarekin saioak. 

1.

2.
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