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EAEko gazteen artean immigrazioari buruz dauden aurrejuzkuen eragina aztertzeko eta horri buruz gogoeta egiteko baliabideak eskuratzean datza ikastaroaren helburu orokorra.
Era berean, kultura-arteko eta diskriminaziorik gabeko perspektiba integratzailetik garatu diren esku-hartze esperientzia esanguratsu batzuk ere ezagutzera emango dira ikastaroan.

>helburuak

> EAEn eta, zehazki, gazteen artean immigratu duten biztanleei buruz dauden aurrejuzku eta
zurrumurru nagusiak ezagutzea.
> Zurrumurruak sortzeko eta hedatzeko mekanismoak eta diskriminaziozko jarrera eta jokaera
xenofoboen garapenean duten eragina ezagutzera ematea.
> Hezitzaileek biztanle etorkinei buruzko aurrejuzkuei, estereotipoei eta zurrumurruei aurre hartzeko
aktiba ditzaketen harreman- eta dinamizazio-estrategiak antzematea.
> Herri-administrazioek eta gizarte-erakundeek esparru honetan eta “Aurre egin zurrumurruari”
kanpainaren baitan bultzatutako estrategiak, jarduketak, baliabideak, erreferentziak eta abar ezagutzea.
> Gazteekin esku hartzeko praktika egokiak aztertzea, EAEn aurrejuzkuei eta estereotipoei aurre
egite aldera.
> Gazteekiko berariazko esku-hartzearen baitan dauden lan-aukerak eta –estrategiak antzematea,
taldean.

>metodologia

15 orduko ikastaroa, bosna orduko hiru saiotan banatua.
Ikastaroko edukietan teoria praktika uztartuko dira.
Ikasle-kopurua: 30 lagun.

>hartzaileak

> Gazteen arloko langileak (gazte informazioa, udalak, aldundiak, gazteen elkarteak eta beste
erakunde batzuk).
> Hezitzaileak.
> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.
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>egitaraua
1. saioa

>>

> Etorkinei buruzko estereotipoak, aurrejuzkuak eta
zurrumurruak Euskadin.
> Immigranteei buruzko pertzerpzioak eta diskurtsoak,
kultura-aniztasuna eta euren inplikazioak politikak zehazteko
garaian, bizikidetzan eta abar.
> Etorkinei eragiten dieten zurrumurruen azterketa psikosoziala
eta arrazakeriazko eta diskriminaziozko jarreretan duten eragina.
> Aurrejuzkuek eta estereotipoek 12 eta 18 urte bitarteko
biztanleengan duten eraginaren azterket

2. saioa
> Biztanleria immigranteari eragiten dieten zurrumurru negatiboen
aurka borrokatzeko baliabideak eta gaitasunak.
> Aurre egin zurrumurruari ekimenaren aurkezpena eta ibilbidea.
> Zurrumurruen aurrean ekiten laguntzen duten gaitasunak.

>irakasleak

Xabier Aierdi (Begirune-UPV), Felix Etxeberria (UPV),
Rosabel Argote (CEAR Euskadi) eta Elena Ayarza (Ararteko:
Haur eta Nerabeentzako Bulegoko zuzendaria).

3. saioa

> Gazteen eremuan estereotipoen, aurrejuzkuen eta zurrumurruen aurkako
borrokan egon diren esperientziak eta ekimenak.
> Esperientzien azterketa.
> Ondorioak, jarrerak eta perspektibak, ekinean eta sareko lanean aritzeko.

>antolatzailea

GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA > Gazteria Zuzendaritza >
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

>erakunde laguntzailea

BILTZEN > Eusko Jaurlaritzaren Immigrazioa eta aniztasunaren
kudeaketarako zuzendaritza.

