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IKASTAROA 

Erasmus+ Gazteria eta Europako Elkartasun 

Kidegoko Programen Inklusio eta Aniztasun Estrategia 

berria 2021-2027 

Formakuntza birtuala. Zoom plataforma 
Noiz: 2023ko urtarrilaren 16an, 17an eta 18an 

Izena emateko epea: 2022ko abenduaren 1etik 14ra 

Taldea: 20 lagun 

Ordutegia: 10:00etatik 13:00etara h (15 ordu: 9 ordu linean + 6 ordu lineaz kanpo egunero) 

Hizkuntza: gaztelania 

Izena ematea: www.gaztebehatokia.euskadi.eus 

2021-2027 

http://www.gaztebehatokia.euskadi.eus/
http://www.gaztebehatokia.euskadi.eus/
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Helburu orokorrra: 
• Ikastaroaren amaieran, bertaratuek jakingo dute zertan datzan Erasmus + Programen eta

Europako Elkartasun Kidego 2022-2027ko Inklusio eta Aniztasun Estrategia berria, nork
parte hartu dezakeen eta nola parte hartu.

Helburu zehatzak: 

• Estrategia honen berri, bere lehentasun berriak eta gazteen mugikortasun
proiektuak garatzeko ekintzak ezagutaraztea.

• Ekintza berriak garatzearen aldeko aurreko programetako partaideen artean
esperientziak, metodoak eta hausnarketak trukatzea.

• Gazteen mugikortasun ekintzen esparru berrian proiektu berriak sortzea
bultzatzea.

• Programetako eragile guztiak inplikatzea eta inklusioaren eta aniztasunaren
aldeko konpromisoa areagotzea.

: 
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Metodologia 

Ikastaroa birtualki garatuko da ZOOM eta beste aplikazio digital batzuen bidez, metodologia aktibo 

eta parte-hartzaile baten bidez. Adibide praktikoak, zehatzak eta hurbilak erabiliko dira maiz, 

kontzeptu teorikoak ulertzen eta aplikatzen laguntzeko. Espainiako Agentzia Nazionalak 

gomendatutako materiala eta Europako Batzordearen gida emango da. 

Hartzaileak: 

Lehentasuna izango dute gazteekin lan egiten duten edo haiekin elkarlanean dauden 

pertsonek (erakundeetan, elkarteetan, administrazio publikoetan, enpresetan, ikastetxeetan, 

boluntariotzan...). Gainera, inskripzioaren ordena ere kontuan hartuko da. 

• Gazteriaren arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, gazte-elkarteak,

aisialdiko elkarteak eta beste erakunde batzuk). 

• Gizarte- eta familia-hezitzaileak.

• Bigarren hezkuntzako ikastetxeetako orientatzaileak.
2021-2027 
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Egitaraua: 

1. saioa 

2021-2027 Europako dirulaguntzen esparruan Inklusio eta Aniztasun Estrategiaren sarrera 

 Zer da? Nork parte hartu dezake? Nola hartu parte? Egitura. Ekintza motak 

 I. tailer praktikoa: Aukera gutxiago dituzten gazteen parte-hartzea areagotzea Programetan 

2. saioa: 

        EUROPAKO ELKARTASUN KIDEGOren programako estrategia: 

 Zer da? Nork parte hartu dezake? Nola hartu parte? Egitura. Proiektu motak 

 II. tailer praktikoa: Xede-populazioa zuzenean inplikatzen duten eta/edo inklusioa eta aniztasuna 
lantzen duten erakundeen parte-hartzea areagotzea 

3. saioa: 

 Aurreko esperientzia batzuk 

 Gazteen gaitasunen garapenaren ziurtagiria eta aitorpena 

 Zalantzak eta kontsultak 

 Ebazpen-eskaerak eta entitateentzako eskaera-orriak 

 ikastaroaren ondorioak 

 Ebaluazioa 
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Irakaslegoa: 

Jorge Sáez (Donostiako Eurodesk eta Europe Direct zentroko teknikaria) 

Ainhoa Martín (Donostiako Europe Direct teknikaria) 

Erakunde antolatzailea: 

   GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA 

Gazteria Zuzendaritza 

Lehendakaritza Eusko Jaurlaritza 

 944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eus 
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