Gazteen Euskal Behatokiak antolatutako ikastaroen
balorazioa
(Lehenengo sei hilabeteak)

Nola arnasten dute gure gazteek Interneten?– Bigarren edizioa
Maitasuna, bikoteak eta tratu txarrak: gazteen artean ere bai?
Ciberbullying': aurre hartzeko eta arazoak konpontzeko jarraibideak
Nola arnasten dute gure gazteek Interneten?– Lehenengo edizioa
Immigrazioa eta gazte-politikak
Gazteen mugikortasun-baliabideak Europar Batasunean

Nola arnasten dute gure gazteek Interneten? ikastaroa
Bilbon egin zen Gazteen Euskal Behatokiaren 2011ko Prestakuntza Planaren
seigarren ikastaroa
Nola arnasten dute gure gazteek Interneten? Ikastaroaren bigarren edizioa 2011ko
ekainaren 6an, 7an eta 8an eman zen Gazteen Euskal Behatokiaren egoitzan. Bere
helburua Interneten komunikatzeko eta hartu-emanetarako ezarri den espazio berria
(web 2.0 eta sare sozialak) ulertzera ematea da.
Ikastaroa Lorena Fernández Álvarezek (Web 2.0 zerbitzuetako administraria eta
Deustuko Unibertsitateko IIBZren teknologia-arduraduna) eta Aiora Kintana
Goirienak (Gazteaukerako Community Manager eta Isuri Sormenezko Zerbitzuak
elkarteko hezitzailea) eman zuten.
27 lagunek eman zuten izena kurtsoan. Beren lanbide-profilak honako hauek ziren:
-

Gazteen arloko langileak (gazteentzako informazio bulego, udal, aldundi,
gazteen elkarte eta beste erakunde batzuetako langileak).

-

Hezitzaileak.

-

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.

Ikastaroak 15 ordu iraun du, bost orduko hiru saiotan banaturik.
Ikastaroan parte hartu duten lagunen balorazioak (0tik 10era bitarteko eskalan) honako
hauek izan dira, batez beste:
IKASTAROAREN BALORAZIOA (0tik 10ra doan eskalaren media)
7,6

IKASTAROAREN BALORAZIO OROKORRA

8,7

Irakaslea argiro mintzatu da

9,0

Irakasleak gaia ondo ezagutzen du

9,2

Baliabide teknikoak egokiak izan dira

7,6

Dokumentazioa erabilgarria eta osoa izan da

7,8

Metodologia edukiei egokitu zaie

7,5

Metodologia taldeari egokitu zaio

7,3

Zure errealitatean aplika daitezkeen alderdiez aritu da

7,0

Zure prestakuntzaren onerako izan da

5

8

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, ikastaroan parte hartu zutenen artean egindako balorazio inkestatik
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‘Maitasuna, bikoteak eta tratu txarrak: gazteen artean ere bai?’
ikastaroa
Gazteen Euskal Behatokiaren 2011ko Prestakuntza Planaren bosgarren ikastaroa
egin da Bilbon
Maitasuna, bikoteak eta tratu txarrak: gazteen artean ere bai? ikastaroa egin da,
Gazteen Euskal Behatokiaren egoitzan, maiatzaren 30ean eta 31n eta ekainaren 1ean.
Bere helburu nagusia da emakume eta gizon gazteen arteko desberdintasunen arrazoiak
eta horiek gizartean eragiten dituzten ondorioak aztertzea eta horietan sakontzea,
bereziki emakumeenganako indarkeriarekin dituzten harremanak ikertuta.
Ikastaroa Gizonduzeko Ritxar Bacetek, On:Gizeko Eduardo Portillak eta
Sortzeneko Norma Vázquezek eman zuten.
32 lagunek eman zuten izena ikastaroan, honako lanbide-profilak zituztenak:
-

Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, gazteen
elkarteak eta beste erakunde batzuk)

-

Hezitzaileak

-

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak

Ikastaroak 15 orduko iraupena izan du, bosna orduko hiru saiotan banatua.
Ikastaroko ikasleen batez besteko balorazioak honako hauek izan dira (0tik 10era
bitarteko eskalan):
IKASTAROAREN BALORAZIOA (0tik 10ra doan eskalaren media)
7,7

IKASTAROAREN BALORAZIO OROKORRA

8,2

Irakaslea argiro mintzatu da

8,4

Irakasleak gaia ondo ezagutzen du

7,7

Baliabide teknikoak egokiak izan dira
Dokumentazioa erabilgarria eta osoa izan da

6,7

Metodologia edukiei egokitu zaie

6,7
6,2

Metodologia taldeari egokitu zaio

7,1

Zure errealitatean aplika daitezkeen alderdiez aritu da

7,2

Zure prestakuntzaren onerako izan da

5

8
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'CYBERBULLYING': AURRE HARTZEKO ETA ARAZOAK
KONPONTZEKO JARRAIBIDEAK ikastaroa
Gazteen Euskal Behatokiaren 2011ko Prestakuntza Planeko laugarren ikastaroa
Donostian eman da
'Ciberbullying': aurre hartzeko eta arazoak konpontzeko jarraibideak ikastaroa eman
da 2011ko maiatzaren 10ean, 11n eta 12an Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitzan.
Bere helburua gazteen arloan lan egiten dutenen lagungarri izatea da, eta gazteek nahiz
nerabeek teknologia berriak nola erabiltzen dituzten ezagutzera eta noizean behin
sortzen diren cyberbullying kasuak lantzera bideratuta dago.
Ikastaroa Pantallas Amigaseko prestakuntza-arduradun Araiz Zalduegi Viarrek eman
du.
Hamasei pertsonak eman dute izena ikastaroan. Euren lanbide-profilak honako hauek
izan dira:
-

Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak eta beste
erakunde batzuk).

-

Hezitzaileak.

-

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.

Ikastaroa 15 ordukoa izan da, 5 ordukoa bakoitza.
Ikastaroan parte hartu dutenen batez besteko balorazioak (0tik 10era doan eskalan)
honako hau izan dira:
IKASTAROAREN BALORAZIOA (0tik 10ra doan eskalaren media)
7,7

IKASTAROAREN BALORAZIO OROKORRA

8,2

Irakaslea argiro mintzatu da

8,6

Irakasleak gaia ondo ezagutzen du

7,1

Baliabide teknikoak egokiak izan dira

5,6

Dokumentazioa erabilgarria eta osoa izan da

7,1

Metodologia edukiei egokitu zaie

7,1

Metodologia taldeari egokitu zaio

8,1

Zure errealitatean aplika daitezkeen alderdiez aritu da

7,6

Zure prestakuntzaren onerako izan da

5

8
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Nola arnasten dute gure gazteek Interneten? ikastaroa
Bilbon egin zen Gazteen Euskal Behatokiaren 2011ko Prestakuntza Planaren
hirugarren ikastaroa
Nola arnasten dute gure gazteek Interneten? ikastaroa 2011ko apirilaren 12an, 13an eta
14an eman zen Gazteen Euskal Behatokiaren egoitzan. Bere helburua Interneten
komunikatzeko eta hartu-emanetarako ezarri den espazio berria (web 2.0 eta sare
sozialak) ulertzera ematea da.
Ikastaroa Lorena Fernández Álvarezek (Web 2.0 zerbitzuetako administraria eta
Deustuko Unibertsitateko IIBZren teknologia-arduraduna) eta Aiora Kintana
Goirienak (Gazteaukerako Community Manager eta Isuri Sormenezko Zerbitzuak
elkarteko hezitzailea) eman zuten.
28 lagunek eman zuten izena kurtsoan. Beren lanbide-profilak honako hauek ziren:
-

Gazteen arloko langileak (gazteentzako informazio bulego, udal, aldundi,
gazteen elkarte eta beste erakunde batzuetako langileak).

-

Hezitzaileak.

-

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.

Ikastaroak 15 ordu iraun du, bost orduko hiru saiotan banaturik.
Ikastaroan parte hartu duten lagunen balorazioak (0tik 10era bitarteko eskalan) honako
hauek izan dira, batez beste:
IKASTAROAREN BALORAZIOA (0tik 10ra doan eskalaren media)
8,0

IKASTAROAREN BALORAZIO OROKORRA

9,0

Irakaslea argiro mintzatu da

9,1

Irakasleak gaia ondo ezagutzen du

7,9

Baliabide teknikoak egokiak izan dira

8,4

Dokumentazioa erabilgarria eta osoa izan da

8,1

Metodologia edukiei egokitu zaie

8,3

Metodologia taldeari egokitu zaio
Zure errealitatean aplika daitezkeen alderdiez aritu da

7,9

Zure prestakuntzaren onerako izan da

7,9
5

8
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IMMIGRAZIOA ETA GAZTE POLITIKAK ikastaroa
Donostian eman zen Gazteen Euskal Behatokiaren 2011ko Prestakuntza Planeko
bigarren ikastaroa.
Immigrazioa eta gazte-politikak izeneko ikastaroa eman zen 2011ko apirilaren 5ean,
6an eta 7an, Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitzan. Ikasleei kultura-anitzasun
esanguratsuko testuinguruetan gauzatzen diren gazte-politika eta -programak aztertzeko
eta bideratzeko gakoak ematea izan zen ikastaroaren helburua.
Lan eta Gizarte Gaietako Sailaren Immigrazio Zuzendaritzak eman zuen ikastaroa,
Biltzen, Integraziorako eta kulturen arteko Bizikidetzarako Euskal Zerbitzuaren
bitartez.
20 lagunek eman zuten izena kurtsoan. Beren lanbide-profilak honako hauek ziren:
-

Gazteen arloko langileak (gazteentzako informazio bulego, udal, aldundi,
gazteen elkarte eta beste erakunde batzuetako langileak).

-

Hezitzaileak.

-

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.

Ikastaroak 15 ordu iraun du, bost orduko hiru saiotan banaturik.
Ikastaroan parte hartu duten lagunen balorazioak (0tik 10era bitarteko eskalan) honako
hauek izan dira, batez beste:
IKASTAROAREN BALORAZIOA (0tik 10ra doan eskalaren media)
8,2

IKASTAROAREN BALORAZIO OROKORRA

8,5

Irakaslea argiro mintzatu da

8,3

Irakasleak gaia ondo ezagutzen du

8,4

Baliabide teknikoak egokiak izan dira

7,6

Dokumentazioa erabilgarria eta osoa izan da
Metodologia edukiei egokitu zaie

7,8

Metodologia taldeari egokitu zaio

7,8
7,5

Zure errealitatean aplika daitezkeen alderdiez aritu da

8,2

Zure prestakuntzaren onerako izan da

5

8
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'GAZTEEN MUGIKORTASUN BALIABIDEAK EUROPAR
BATASUNEAN' ikastaroa
Gazteen Euskal Behatokiaren 2011ko Prestakuntza Planaren lehenengo ikastaroa
egin da Bilbon
Bilbon, Gazteen Euskal Behatokiaren egoitzan, Gazteen mugikortasun-baliabideak
Europar Batasunean ikastaroa eman da 2011ko martxoaren 21ean, 22an eta 23an,
gazteen arloan, lan-orientazioan eta hezkuntzan lan egiten dutenen lagungarri. Europar
Batasunean gazteen mugikortasuna aldezten duten baliabideei eta programei buruzko
informazioa ematea izan da ikastaroaren helburua.
Irakaslea Antonio Jesús Rodríguez Martínez izan zen. Antonio Jesús Andújarko
Udalaren Europar Proiektuetako teknikaria da eta Andújarko Udalaren eta Europako
Batzordearen mendeko Europe Direct Andújar europar informazio-zentroko arduraduna.
Hogeita bost pertsonak eman zuten izena. Hona hemen euren lanbide-profilak:
-

Gazteen arloko langileak (gazteentzako informazio-bulegoetako, udaletako, foru
aldundietako, gazteen elkarteetako eta bestelako entitateetako langileak).

-

Hezitzaileak.

-

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.

Ikastaroaren iraupena 15 ordukoa izan da, bost orduko hiru saiotan banatua.
Kurtsoan parte hartu dutenek honako batez besteko balorazioak eman dizkiote
ikastaroari (0tik 10erako eskalan):
IKASTAROAREN BALORAZIOA (0tik 10era doan eskalan)
8,9

IKASTAROAREN BALORAZIO OROKORRA

9,4

Irakaslea argiro mintzatu da

9,5

Irakasleak gaia ondo ezagutzen du

8,6

Baliabide teknikoak egokiak izan dira

9,3

Dokumentazioa erabilgarria eta osoa izan da

8,9

Metodologia edukiei egokitu zaie

8,8

Metodologia taldeari egokitu zaio

8,8

Zure errealitatean aplika daitezkeen alderdiez aritu da

8,9

Zure prestakuntzaren onerako izan da

5

8

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egin, ikastaroan parte hartu zutenen artean egindako balorazio inkestatik

10

