
Gazteekin, hezkuntza ez formalaren bitartez, Giza Eskubideen kultura 

sustatzeko ikastaroa -  

Curso para la promoción de una cultura de Derechos Humanos desde la 

educación no formal con jóvenes  
 

2021eko APIRILAK 21, 22, 28 eta 29. 16:00tatik 19:30etara 

 

1. Deskribapena  

 

KAEBNAIk, Giza Eskubideen eta Kultura Demokratikoaren Zuzendaritza Nagusiaren        

koordinaziopean, Giza Eskubideak eta aniztasunean bizikidetza defendatzeko eta zabaltzeko         

proiektuetarako Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza-planaren barruan aurreikusitako       

jardueren esparruan, ikastaro hau antolatu du. 

 

Ikastaroaren helburuak: 

KAEBNAI erakundeak, ikastaro honen bitartez Europar Kontseiluko Gazteriaren eta Kirolaren          

Zuzendaritzak babestutako materialak eta tailer sozio-afektiboak balioets nahi ditu Giza          

Eskubide unibertsalen sustapena gazteekin lantzeko.  

 

Datak eta iraupena:  

Ikastaroaren datak: 2021eko apirilaren 21, 22, 28 eta 29an., 16:00tatik 19:30tara.  

Izena-emateko azken eguna: 2021eko apirilaren 18ra arte. 

Iraupena: 20 ordu (14 ordu online presentzialak + 6 ordu offline)  

Partehartzaileen perfila: 

PARTE HARTZEKO KOPURUA: 20 plaza. Emakumeentzako% 50eko lekuak 

Lehentasunez 18 eta 30 urte bitarteko gazteak edo gazteen esparruarekin erlazioa duten            

pertsonak. 

Erakunde sustatzaileak: 

Antolatzailea: KAEBNAI.  

 

Finantzaketa: Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Eskubideen eta Kultura Demokratikoaren         

Zuzendaritza Nagusia 

 

Kolaboratzailea: Gizalde. 
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Izena ematea:  

Partaide bakoitzak bere izen-ematea bidaliko du, esteka honen bidez osatuta: 

HEMENTXE SAKATU IZENA EMATEKO 

Lekuak izena emateko ordena errespetatuz esleituko dira. 

 

2. Metodologia eta Programazioa 

 

Hezkuntza ez-formaleko metodologia baten bidez eta prestakuntza-prozesu       

teoriko-praktiko baten bidez garatuko da. Ondoren, hezkuntza-espazio formaletan eta         

ez-formaletan jarduerak pedagogikoki ezartzeko jarraipena egingo da. 

 

Metodologia berritzaileak; Web mintegiak, dinamikak eta tailerrak, escape room,         

elkarrizketak, esperientzia panelak, eztabaida eta hausnarketa mahaiak, bilera birtualak ... 
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3. Taldea 

 

Jorge Sáez. Pedagogoa.   

Prestatzailea Europako  

programetan. KAEBNAIko  

proiektu sozioedukatiboen  

koordinatzailea eta  

ikastaro honen  

dinamizazioa. 

 

 

 

 

 

Oihane Amoedo.  

Psikologoa, Gestalt  

terapian trebatzen.  

Nazioarteko 

Mugikortasuneko 

teknikaria KAEBNAIn.  

Gazte mugikortasunari  

buruzko gizarte eta   

hezkuntza proiektuen  

kudeaketa eta  

mugikortasunari buruzko  

gazteei informazioa eman.   

Europako boluntario oiha.   

Hainbat 

gizarte-mugimendurekin 

lankidetzan. 

 

Ainhoa Martín.  

Pedagogoa. 

Boluntario-taldeko 

arduraduna KAEBNAIn,  

gazte-hezitzailea eta  

Europe Direct Donostiako   

teknikaria. 
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4. Ebaluazioa eta ziurtagiriak 

 

Ikastaroaren garapenean zehar etengabeko, prozedurazko eta amaierako ebaluazioa egingo         

da.  

 

Ziurtagiria ikastaroaren% 80an parte hartzen denean entregatuko da. Aukera askeko kreditu           

gisa baliozkotzeko balioztatua. 

 

5. Finantzaketa 

% 100 diruz lagunduta. Ez daude izen-emate gastuak. 

 

Programaren arabera, gastu guztiak, aktibitatearen garapenean zehar, partehartzaile        

guztientzat ordainduak daude. 

 

 

6. Alderdi praktikoak 

 

Parte-hartzaileei aplikazio informatikoak kudeatzen lagunduko zaie aldez aurretik,        

ikastarorako deialdiaren behar teknikoak kontuan hartuta.  
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