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IKASTAROA: Aniztasun funtzionala duten pertsonen 
   inklusioa gazteei zuzendutako jarduera, 
   programa eta zerbitzuetan.
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Hizkuntza: gaztelera
Leku-kopurua: 25 pertsona
Non:  Bilbon, Gazteen Euskal Behatokiaren egoitzan
Noiz: 2020ko otsailaren 6an, 13an eta 20an
Ordutegia: 9:00etatik 13:30etara
Izena emateko epea:  2020ko urtarrilaren 14tik 24ra 

Izena emateko:  
www.gaztebehatokia.euskadi.eus 

Bideratzaileak: 
Ruth San Cristóbal eta Itziar Sánchez, Amesten, aniztasun funtzionala eta 
inklusioa elkarteko koordinatzaileak.

Aniztasun 
funtzionala duten 
pertsonen inklusioa 
gazteei zuzendutako 
jarduera, programa 
eta zerbitzuetan.



Helburu orokorra honako hau da: 
Kurtso honen helburua esku-hartze sozialean dihardutenen, udaleko teknikariak, 
aisialdiko begiraleak eta gazteekin lan egiten dutenen prestakuntza gauzatzea da. Aisialdi 
espazioetan aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioaren inguruan ikuspuntu zabala 
izan nahi dutenentzat bideratuta dago.

Saioetan aniztasun funtzionala duten egoera arlo sozialean, mugak eta eguneroko lorpenen 
ibilbide historiko egingo da.

Halaber, gazte esparru komunitarioetan erabiltzen den lan metodologia inklusiboa 
azalduko da.

Amaitzeko, kasu zehatzak erakutsiko dira, lan egin diren alde teorikoak finkatzeko, beti ere, 
eguneroko heziketa zereginean laguntza eta aholkularitzaren garrantzia nabarmentzen.

 
Helburuak:
- Aniztasun funtzionalaren marko kontzeptuala eman.

- Legegintza eta indarreko aginpideak aniztasun funtzionalaren inguruan jakinarazi.

- Udaleko Gazte zerbitzuetan erabiltzen den metodologia inklusibo zehatza ezagutu.

- Aniztasun funtzionala duten pertsonekin lan egiteko tresnak eta jarraibide inklusiboak 
ezagutu.

- Kasuak eta esperientziak partekatu, gauzatzen diren esku-hartze estrategiak ezagutzeko 
eta honen bidez taldeko ezagutza sortuz.

- Espazio eta zerbitzu inklusiboen sorkuntzan norberaren rolaren garrantziaz 
sentsibilizatu.
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Metodologia:
Eduki teorikoak 4 ordu eta erdiko hiru saioetan emango dira.
Formakuntzan saio teoriko-praktikoak, parte-hartzaileak eta eztabaidari irekitako 
hausnarketa-tarteak egongo dira. Halaber, marko kontzeptualaren hausnarketa egingo 
da taldeko dinamikaz bailatuz.
Formakuntza prozesuan material bisuala, eduki teorikoak eta bibliografia emango dira.

Hartzaileak:
Lehentasuna izango dute gazteekin lan egiten dutenek edo lankidetzan dihardutenek 
(entitateetan, elkarteetan, herri-administrazioetan, enpresetan, ikastetxeetan, 
boluntariotzan...). Horrez gain, kontuan izango da izen-emateen hurrenkera.

• Gazteen arloko langileak (Gazteentzako Informazioa, udalak, aldundiak, gazte 
elkarteak eta aisialdikoak, eta beste entitate batzuk).

• Hezitzaileak.
• Bigarren hezkuntzako ikastetxeetako orientatzaileak.
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1. Saioa:  
Aniztasun funtzionalaren kontzeptuak, historia eta ikuspuntua. Legegintza.

2. Saioa:  
Inklusioa. Zerbitzu, programa eta jardueretan parte hartzeko eskuragarritasuna. Udaleko gazte 
zerbitzu inklusiboak.

3. Saioa:  
Metodologia eta kasuak.
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Entitate antolatzailea
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA  

Gazteria Zuzendaritza 
Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila 
944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eus 
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