

GAZTERIAMUGIKORTASUNAENPLEGUA LONBO ARETOA

ARRIGORRIAGA

ARRIGORRIAGA
2018ko apirilaren17, 18 eta 19an

Non: Arrigorriaga. Lonbo Aretoa. Urgoiti pasealekua, 3

Izena emateko epea: 2018ko apirilaren 12ra arte

Izena emateak: 944 702 294 I  www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus

2017-2019 hirurtekoan, Nerbioi Ibaizabal eskualdetik, eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean, 

GAZTEDI NERBIOI IBAIZABAL Programa garatzen ari gara. Programa horren helburuak gazteentzako 

kalitatezko enplegu aukerak sortzea, gazteriari bideratutako konfiantza esparruak garatzea eta euren 

prestakuntza eta trebakuntza hobetzeko gazteei europar zein nazioarteko esperientzietan parte hartzeko 

aukera ematea dira.

2018. urterako lehentasuna izango duen gure jardueretako bat Gazteria, Mugikortasuna eta Enplegua 

Europar Mintegiaren I. edizioa izango da. Egitasmo horren xede nagusia europar mugikortasunaren 

esparruan gazteek eskura dituzten aukerak eta tresnak ezagutzera ematea da.

Mintegia Arrigorriagan izango da apirilaren 17an, 18an eta 19an.

Izena emateko epea zabalik izango da apirilaren 12ra arte. Plaza kopurua mugatua da.

GAZTEDI NERBIOI IBAIZABAL PROGRAMA



LONBO ARETOA
ARRIGORRIAGA

PROGRAMA - 1.EGUNA
Goizeko saioa (9:00-14:00)

Irakasleentzako eta hezkuntza eta gazteria esparruetan lan egiten 

duten langileentzako europar mugikortasunerako aukerak
2018ko apirilaren 17a

METODOLOGIA

Gazteria esparruan lan egiten duten administrazio 

publikoetako pertsonal teknikoari, elkarteei, hezkuntza 

zentroei, unibertsitateei, enpresei... zuzendua.

HELBURUAK

 Hezkuntza irakasleei eta gazteria esparruan 

lan egiten duten langileei zuzentzen diren europar 

mugikortasunerako aukerak ezagutzera eman.

 Gazteria esparruko europar programa batean parte 

hartzeko aukerak ezagutu.

 Nola kudeatu mugikortasuna gazte-trukeen 

esparruan.

 Nola hartu parte Europako Elkartasun Kidegoan.

ORDUTEGIA

9:00-9:30: Harrera eta izen-ematea.

9:30-9:45: Hasiera eta mintegiaren aurkezpena.

Maitane Leizaola (Bizkaiko Behatokiko Zuzendaria).

Asier Albizua (Arrigorriagako alkatea).

9:45-10:00: Hasierako hitzaldia.

Iñigo Alvarez de Eulate (Gestores Europeos).

10:00-10:45: Hezkuntza irakasleentzako europar 

mugikortasunerako aukerak. (Eskola-hezkuntza eta lanbide 

heziketa).

Xabir Ugarte (Txorierri Politeknika Ikastegia)

10:45-11:30: Gazteria esparruan lan egiten duten langileentzako 

europar mugikortasunerako aukerak. Salvatore Anselmo (MADE 

FOR SKILLS S.R.L Palermo-Italia).

Europar mugikortasun programetan aditua.

11:30-12:00: kafe-atsedena

12:00-12:45: Nola hartu parte gazte-trukeen esparruan garatzen 

den europar egitasmo batean.

Alex López (Kiribil Sarea)

12:45-13:30: Elkarteen parte-hartzea Europako Elkartasun 

Kidegoan.

Raúl Puerta (Injuve-Erasmus+: Gazteria kudeaketarako 

Espainiako Agentzia Nazionala)

13:30: Mahai-ingurua

14:00: Luncha
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GAZTERIAMUGIKORTASUNAENPLEGUA LONBO ARETOA
ARRIGORRIAGA

PROGRAMA - 1.EGUNA
Arratsaldeko saioa (15:00-18:00)

Enplegurako mugikortasuna

2018ko apirilaren 17a

METODOLOGIA

26 eta 35 urte bitarteko gazteei zuzendutako saio 

praktikoa. Lanerako mahai-inguru tematikoak eta 

txandakakoak (10-15 lagun), gaian adituek zuzenduta.

HELBURUAK

 EBak eskaintzen dituen enplegurako mugikortasun 

aukerak ezagutzera eman.

 Nora joan, nola parte-hartu eta non informa 

gaitezkeen ezagutzera eman.

 Proposamenak lantzen ikasi eta eskatzen den 

dokumentazioa prestatu.

 Mugikortasun proiektuetan parte hartu duten gazteen 

esperientziak eta jardunbide egokiak ezagutu.

ORDUTEGIA

Aurreikusitako iraupena: 3 ordu (15:00 – 18:00)
1. MAHAIA:

Atzerrian lan bat aurkitzeko aukerak.
Euroguidance / Gorka Orueta UPV
2. MAHAIA:

Zure lehen EURES lana.
Lola Goitiandia (EURES Lanbide)
3. MAHAIA:

Erasmus ekintzaile gazteak.
Paloma Lozano (Innogate to Europe)
4. MAHAIA:

Langile gaituen eta ikerlarien mugikortasuna.
Carmen Méndez (Bizkaia Talent)
5. MAHAIA:

Europar mugikortasunerako Nerbioi-Ibaizabal beka 
programa



LONBO ARETOA
ARRIGORRIAGA

GAZTERIAMUGIKORTASUNAENPLEGUA

PROGRAMA - 2.EGUNA

Arratsaldeko saioa (17:30-20:30)

Ikaskuntzarako mugikortasuna – Ikaskuntzarako 

mugikortasunaren esparruan 16 eta 26 urte bitarteko pertsona 

gazteentzako EBak eskaintzen dituen mugikortasun aukerak.2018ko apirilaren 18a

METODOLOGIA

16 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzendutako saio 

praktikoa. Lanerako mahai-inguru tematikoak eta 

txandakakoak (10-15 lagun), gaian adituek zuzenduta.

HELBURUAK

 Europar Batasunak eskaintzen dituen mugikortasun 

aukerak ezagutzera eman.

 Nora joan, nola parte-hartu eta non informa 

gaitezkeen ezagutzera eman.

 Proposamenak lantzen ikasi eta eskatzen den 

dokumentazioa prestatu.

 Mugikortasun proiektuetan parte hartu duten gazteen 

esperientziak eta jardunbide egokiak ezagutu.

ORDUTEGIA

Aurreikusitako iraupena: 3 ordu. (17:30 – 20:30)
1. MAHAIA:

Europako Elkartasun Kidegoan diren ikaskuntzarako eta 
praktiketarako aukerak .
Raúl Puerta (Injuve – Erasmus+: Gazteria kudeaketarako 
Espainiako Agentzia Nazionala)
2A. MAHAIA:

Nola hartu parte unibertsitario gazteentzako 
mugikortasun proiektuetan.
Itziar de la Fuente (Deustuko Unibertsitatea – Outgoing 
Mugikortasuneko Koordinatzailea)
2B. MAHAIA:

Lanbide Heziketako ikasleen mugikortasuna.
Itziar Sanchez (Education & Mobility)
3. MAHAIA:

Lanbide-orientazioa. Gaitasunak eta garapen 
profesionala.
Paola Pertegato (XENA, Italia) - Europar mugikortasun 
programetan aditua
4. MAHAIA:

Europar mugikortasunerako Nerbioi-Ibaizabal beka 
programa 
5. MAHAIA:

Hautagaitza baten prestaketa, CVa, Europass- 
Gaitasunen Europar Pasaportea.
Salvatore Anselmo (MADE FOR SKILLS S.r.l. Palermo – 
Italia). Europar mugikortasun programetan aditua.
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PROGRAMA - 3.EGUNA

Arratsaldeko saioa (17:30-20:30)

Boluntariotzarako mugikortasuna- Boluntariotza eta gazte-

trukeen esparruan 16 eta 20 urte bitarteko gazteentzako EBak 

eskaintzen dituen mugikortasun aukerak.2018ko apirilaren 19a

METODOLOGIA

16 eta 20 urte bitarteko gazteei zuzendutako saio 

praktikoa. Lanerako mahai-inguru tematikoak eta 

txandakakoak (10-15 lagun), gaian adituek zuzenduta..

HELBURUAK

 Europar Batasunak eskaintzen dituen mugikortasun 

aukerak ezagutzera eman.

 Nora joan, nola parte-hartu eta non informa 

gaitezkeen ezagutzera eman.

 Mugikortasun proiektuetan parte hartu duten gazteen 

esperientziak eta jardunbide egokiak ezagutu.

ORDUTEGIA

Aurreikusitako iraupena: 3 ordu. (17:30 – 20:30)
1. MAHAIA:

Nola hartu parte Europako Boluntario Zerbitzuan.
Nerea Díez (Asoziazionismo eta gizarte partaidetzan 
aditua)
2. MAHAIA:

Nola parte-hartu gazte-truke proiektuetan.
Alex López (Kiribil Sarea)
3. MAHAIA:

Europar mugikortasunerako Nerbioi-Ibaizabal beka 
programa.


