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Bilbao,
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IKASTAROA:

nola jokatzen dute?

malonsma
Resaltado



> 
> Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, gazteen elkarteak eta beste 
   erakunde batzuk).
> Hezitzaileak.
> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak. 

helburuak

hartzaileak

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

> 

> helburuak> helburuak
> Atzerritarren arloko araudiari buruzko ikuspegi orokorra ematea, bai eta etorkin gazteen 
   migrazioaren nondik norakoetan eta askotariko egoeretan sakontzea.
> Europan, Estatuan eta autonomia-erkidegoan tratu-berdintasunari eta diskriminazio-ezari buruz 
   indarrean dagoen esparru juridikoaren ikuspegi globala eskaintzea, bai eta gazteekiko esku-hartze 
   esparruetan duen aplikazioa ere. Hartara, etorkin gazteei buruz diskriminaziozkoa edo estereotipatua 
   ez den irudia sustatzen lagunduko duten kontzeptu- eta arau-elementuak izango ditugu. 
> Hainbat kulturatako gazteekiko lana garatzeko norberak dituen jarrerak eta trebetasunak ezagutzen 
   laguntzea eta kultura-arteko eragileak izateko beharrezkoak diren eskumenak zein diren ikastea. 
> Kulturen arteko bitartekaritzan oinarrizkoak diren kontzeptuak ezagutzen eta jarraibideak eta tresnak 
   ezartzen laguntzea, kultura-aniztasuna kudeatzeko eta bitartekaritzan aritzeko praktika egokiak 
   barneratzea, bestelako kulturetako gazteekin lan egiteko lagungarri izango direnak. 

> > > > helburuak> helburuak > > > > > > Ikastaroaren helburu orokorra da jatorriz atzerrikoak diren biztanle gazteei buruzko ezagutza zabaltzen eta hobetzen lagunduko duten gako orokorrak 
eskaintzea. Hartara, biztanle horienganako arreta optimizatuko da, betiere kultura arteko ikuspegi integratzailea erabilita, diskriminazioa baztertzen duena. 

gizarte
gazteak
heterogeneoan:

IKASTAROA:

nola jokatzen dute?



> > > > > egitaraua> egitaraua> egitaraua

Eusko Jaurlaritzako Immigrazio Zuzendaritzako Biltzen Zerbitzuko teknikariak

irakasleak antolatzailea> antolatzailea> antolatzailea> irakasleak> irakasleak
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA >  
Gazteria Zuzendaritza > 
Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila

Saioa
> Atzerritarren legea, hainbat egoeratan dauden gazte etorkinei aplikatua:  
   kanpoan nahiz hemen jaioak, atzerritarren bikoteen seme-alabak, bikote 
   mistoen seme-alabak, familia elkartuak, inongo senidek lagundu gabeak, 
   ikasleak eta nazionalizatuak.  

> Tratu-berdintasunaren eta diskriminazio-ezaren aldeko jarrerak.
> Kontzeptualizazioa.
> Arau-esparrua.
> Gazteekin esku hartzeko esparruetan duen aplikagarritasuna 
   -jarduteko jarraibideak-.

Saioa. Kultura-arteko gaitasuna.
> Kultura-arteko gaitasuna garatu beharraren justifikazioa.
> Jarrerak: estereotipoak eta gizartearen pertzepzioak, aurrejuzkuak eta    
   diskriminazioa.
> Trebetasunak: komunikazio-ereduak eraldatzeko, rolak barneratzeko,  
   taldean eta sarean lan egiteko gaitasuna.

Saioa. Gazteak eta gatazkak kultura anitzeko gizartean.
> Kultura-arteko gatazkak etorkinen jatorriko gazteekin/gazteen artean.
> Horien kudeaketarako teknika alternatiboak.
> Kultura-arteko bitartekaritza gazteekin. 
> Etorkinen jatorriko gazteekin lan egiten duten profesionalentzako 
   baliabideak. 

> 

gizarte
gazteak
heterogeneoan:

IKASTAROA:

nola jokatzen dute?

1.

2. 3.


