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AURKEZPENA

Gazteentzako Informazio Modulua Animazio Soziokulturaleko eta Turistikoko Goi Mailako
Teknikaria Heziketa Zikloaren ikasgaia da. Ikasgai hori irakasteko aukeratu dudan liburuaren edukiek
Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren proposamenei erantzuten diete eta azaroaren 18ko
1684/2011 Errege Dekretuan jasotzen dira.
Ziklo hori gainditzean, Gazteentzako Informazio Teknikaria kualifikazio profesionala lortzen
da. Lortzen diren konpetentzia-atalak, zehazki, hauek dira:





UC1874_3: Gazteentzako informazio-zerbitzu interesgarriak antolatzea eta kudeatzea.
UC1875_3: Gazteentzako informazioa dinamizatzeko ekintzak antolatzea eta kudeatzea.
UC1023_3: Elkarte-ehunaren sorreran eta garapenean parte-hartzea, bultzatzea eta
laguntzea.
UC1876_3: Hezkuntza ez-formalaren esparruan, gazteei zuzendutako gizarte- eta hezkuntzaekintzak antolatzea.

Baina Gazteentzako Informazioa zerbait gehiago da; horregatik, gazteei informazioaren
munduan murgiltzen laguntzeko, Mª R Arcos Torrijosen Información Juvenil liburua erabiliko dugu.
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1. GAIA

GAZTEENTZAKO
INFORMAZIO-ZERBITZUEN

TESTUINGURUA
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Helburuak:
 Gazteentzako informazioa, orientazioa eta aholkularitza
bereiztea.
 Gazteentzako informazioaren printzipio deontologikoak
aztertzea.
 Gazteentzako informazio-zerbitzuen tokiko araudia
ezagutzea.
 Gazteentzako dokumentazio-iturriak ezberdintzea.
 Gazteentzako informazio-zerbitzuak deskribatzea.
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1.-

GAZTEENTZAKO

INFORMAZIO-,

ORIENTAZIO-

ETA

AHOLKULARITZA-PROZESUEN

AZTERKETA

1.1.- Gazteriaren eremuko informazio-, orientazio- eta aholkularitza-prozesuak
Badu zentzurik gaur egun gazteentzako informazio-zerbitzuak? Informazioa edozein tokitan
eta edozein momentutan lor daitekeen arren, badu zentzua, kasu honetan informazioa profesional
batek emango baitu.
Informazio Zerbitzuak egotea honela justifikatzen da:
a) Gizartean parte hartzeko lehen urratsa informazioa izatea da: arlo ekonomikoan, sozialean,
kulturalean, politikoan...
b) Gaztea izanik, garrantzitsua da parte-hartzea eraginkorra izatea; horretarako, beharrezkoa da
eskubideak ezagutzea, eta gizarteak eskaintzen dituen baliabideak eta horiek lortzeko bideak
zeintzuk diren ezagutzea.
c) Gazteek erabaki asko hartu behar dute hainbat arlotan: ikasketak, lan-arloa, bizitza
afektiboa...
d) Erabaki arduratsua hartzeko orduan, informazioa faktore erabakigarria da.
e) Kolektibo honen ezaugarri nagusietakoa da denbora libre asko izatea. Beraz, informaziozerbitzuak erabakigarriak izango dira denbora hori egokiro kudeatzen laguntzeko.
f)

Lan-munduari dagokionez, informazioa eta orientazioa oso garrantzitsuak dira. Gazteak lanmunduan sartzeko, arlo sozialean zein laboralean, giltzarri bihurtu da aukera-berdintasuna.

Apirilaren 17a

Apirilaren 17a Gazteentzako
Informazioaren Europako Eguna
da. Egun horretan Gazteentzako
Informazio Zerbitzuen berri
ematen da.
Iturria: www.injuve.es

Gazteentzako Informazioaren
Europako eguna



GOGOAN HARTU
Zer da Gazteentzako Informazioa? Gazteekin lan egiteko beste modu bat da.
Gai honen inguruko informazio gehiago aurkituko duzu autonomia erkidegoetako araudian.
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1.2.- Gazteentzako Informazio Zerbitzuen historia
XX. mendeko 60ko hamarkadan hasi ziren sortzen Gazteentzako informazio-zerbitzuak
Europan; Espainiako estatuan 80ko hamarkadan hasi ziren Administrazio Publikoak zein ekimen
pribatuak gazteen beharrei zuzenean erantzuten: ikasketak, lana, langabezia, sexualitatea, drogak,
bidaiak...

1.1.- Taula: Gazteentzako Informazio Zerbitzuaren sorrera Europan
Data

Tokia

Izena

Brusela
1965

Inforjeunes zentroa
(Belgika)

Sustatzailea

Aisiako eta
aisialdiko elkartea

Deskribapena
Gazteriari zuzenean eragiten
dioten gaiei buruzko
informazioa.
Zentro honen sorreraren

Gazteriaren
Paris
1969
(Frantzia)

ondoren, Gazteriaren eta

Informazio eta

Estatuko

Kirolaren Ministerioak

Dokumentazio

Administrazioa

finantzatutako eta

Zentroa

koordinatutako elkarteen sarea
sortzen hasi zen.

Gazteriaren
Informazio,
1975

Bartzelona

Promozio eta

Elkartea

Aholkularitza

Ondoren Murtzia eta
Zaragozakoak sortu ziren.

Zerbitzua
Turin
1982

Informagiovani
(Italia)

Estatuko
Administrazioa

Gazteriaren politika orokorra.

Herrien arteko lehen lotura izan
Milan
1983
(Italia)

Giovani Behatoki

Estatuko

Metropolitanoa

Administrazioa

zen. Gainera, aitzindaria da
ikastaroei, lan-irteerei eta
Europako mugikortasunari
buruzko informazioa ematen.

Centro Nacional de
1983

Espainia

Información y

Estatuko

Documentación de

Administrazioa

la juventud

Aitzindaria da etorkizuneko
Gazteentzako informazio- eta
dokumentazio-sareetan.
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1.2.- Taula: Gazteentzako informazioaren gaineko gertakari aipagarriak
Data

Tokia

Gertaera

1983

Murtzia (Espainia)

Gazteentzako Informazio Zerbitzuaren lehenengo topaketa.

1985

Gazteriaren nazioarteko urtea

1985

Espainia

INJUVE-ren (Instituto de la Juventud) sorrera, baita Informazioaren
eta Dokumentazioaren zuzendariordetza orokorrarena ere.

1985

Marly-le-Roi (Frantzia)

Gazteentzako Informazio Zentroen lehenengo elkarretaratzea.

1986

Madril (Espainia)

Gazteriaren informazio zentroen III. Nazioarteko Topaketak.

1986

Madril (Espainia)

Gazteentzako
Informazio
eta
Aholkularitzarako
Europako
Agentziaren sorrera (ERYICA), Europa-mailan elkartruke eta
kooperazio-beharrei erantzuteko.

1990

Brusela (Belgika)

Europako Kontseiluko Ministroen Komitearen gomendioa: Europako
gazteei (Batasuneko Estatuetan) zer informazio eta nolako
aholkularitza eman behar zaien zehazten du.

Edinburgo (EskoziaErresuma Batua)

EURODESK (gazteentzako aukeren informazio-sarea).

1991

Madril (Espainia)

Abenduaren 16ko ebazpenaren publikazioa, INJUVErena, zeinean
haren eta Gazteentzako Informazio Zerbitzuen arteko lotura eta
kolaborazioa ezartzen den.

1993

Bratislava (Eslovakia)

ERYICAren Batzar Orokorrak
Europako Gutuna bere egiten du.

Amsterdam
(Herbehereak)

EYCA (Gazte-Txartelaren Europako Elkartea) egonkortu egiten da
(1987an sortu zen).

1997

Europar Batasuna

Europar Batasunak lankidetza-akordioa sinatu zuen ERYICArekin,
Europan informazio- eta aholkularitza-arloetan lankidetza sortzeko.

2001

Europar Batasuna

Europar Batasunaren Liburu Zuriaren argitalpena: Bultzada berri bat
Europako gazteriarentzat. Gazteak informatzea garrantzitsutzat
jotzen du.

2004

Bratislava (Eslovakia)

Gazteentzako informazioaren gaineko Liburu Zuriaren eguneratzea;
bertan, gazteentzako lanaren inguruko informazioa, parte-hartzea
eta teknologia berriak agertzen dira.

20052006

Europar Batasuna

ERYICA, EURODESK eta EYCA elkartu egiten dira eta denen artean
hainbat mintegi antolatzea erabakitzen dute, kalitatearen eta gazteen
parte-hartzearen inguruan hitz egiteko.

2009

Rotterdam
(Herbehereak)

ERYCAk gazteentzako online informazioa lantzeko printzipioak
onartzen ditu.

Gazteentzako

Informaziorako
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 ARIKETAK
1.- Deskribatu labur zergatik diren beharrezkoak Gazteentzako Informazio Zerbitzuak.
2.- 1.1. eta 1.2. tauletan ikusitako informazioa erabiliz, osatu Europan izandako gertaera
garrantzitsuenen denbora-lerroa.

1.3.- Gazteentzako informazioaren oinarri eta printzipioak: ERYICA gutuna
Gazteentzako informaziorako Europako Gutuna 1993an onartu eta 2004an eguneratu zen
azkenengoz. Gutun horrek ERYICA du izena. Bertan, gazteentzako informazio-jardueren esparru
etikoa ezartzen da. 2009an, Rotterdamen (Herbeheretan), ERYICAren hogeigarren biltzarrean,
Gazteentzako Online Informazioaren printzipioak onartu ziren.
ERYICA gutunak hitzaurrea, sarrera eta 16 printzipio biltzen ditu: printzipio
horiek gazteak informatuta egoteko eskubidea bermatzen dute.
Gazteentzako Online Informazioa Gazteentzako Informazio Zerbitzuaren
beste atal bat da, eta ERYICAn aipatzen diren gazteentzako informazioari buruzko
printzipio guztiak errespetatu behar ditu. Gazteentzako Online Informazioa horrek
bere ezaugarri propioak ere baditu.
1. irudia
1.3.- Taula: Gazteentzako Informaziorako Europako Gutuna
Bartislavan (Eslovakiako Errepublika), 2004ko azaroaren 19an, Gazteentzako Informazio eta
Aholkularitzarako Europako Agentziaren (ERYICA) 15. Batzar Nagusian onartua.

Atarikoa
Gizarte konplexuetan, eta erronkak eta aukerak noiznahi eskaintzen dituen Europa Integratu honetan
ere, gazteentzat gero eta garrantzitsuagoa da informazioa eskuratzea eta informazio hori analizatu eta
erabili ahal izatea. Eta eginkizun horretan gazteentzako informazioak asko lagundu diezaieke gazteei
haien nahiak betetzen eta gizartean parte-hartzaile aktibo bihurtzen. Informazio hori eskuratzeak
gazteen aukerabideak areagotu egiten ditu eta haien autonomia eta gaitasuna sendotu.
Demokrazia, giza eskubideak eta oinarrizko askatasuna benetan errespetatzeak berekin dakar
ezinbestean gazteek informazio osoa, objektiboa, fidagarria eta ulergarria eskura izateko eskubidea,
haien zalantzak eta beharrak argitze aldera. Eskubide hori onartuta dago gainera, hainbat
dokumentutan: Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala, Haurraren Eskubideen gaineko Hitzarmena,
Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak babesteko Europako Hitzarmena, eta Europako
Kontseiluaren 7 (90) zenbakiko gomendioa, Europako gazteentzako informazioari eta aholkularitzari
buruzkoa. Eskubide horretan datza, hain zuzen, Europar Batasunak gazte-informazioaren inguruan
garatu duen jardunbidea.
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Sarrera
Gazteentzako Informazio Zerbitzuak, berez, gaztearen interesgune guztiak jorratzen ditu, eta hainbat
eta hainbat jarduera jaso ditzake bere baitan: informazioa, aholkularitza, gomendioak, orientabideak,
laguntza, trebakuntza eta prestakuntza, sareko lana, eta zerbitzu espezializatuetara bideratzea.
Jarduera horiek gazte-informazioko zentroen bidez edo bestelako egitura duten gazte-zerbitzuen
bidez eskain daitezke, edo, baita prozedura elektronikoen edo antzekoen bitartez ere. Gutun honetako
irizpideek, gazte-informazioaren alorreko edozein moldetan aplikatzekoak izan beharko lukete,
herrialdean herrialdeko kalitate-ereduen eta gutxieneko estandarren erreferentzia-gune nagusiak,
gazte-politikan ardazten den gazte-informazioaren ikuspegi bateratzaile, koordinatu eta osoaren
elementu gisa.

Irizpideak
Arau horien helburua gazte-informazioaren lan-ildoa finkatzea da, gazteek informazioa izateko
eskubidea bermatzeko.
1. Gazteentzako informazio-gune eta -zerbitzuak gazte guztientzat egongo dira zabalik, salbuespenik
gabe.
2. Gazteentzako informazio-gune eta -zerbitzuetan gazteen arteko berdintasuna sustatuko da,
edozein dela gaztearen kokalekua, jatorria, sexua, erlijioa edo gizarte-maila. Arreta berezia eskainiko
zaie gutxietsita dauden taldeei, bai eta behar bereziak dituztenei ere.
3. Gazteentzako informazio-gune eta -zerbitzuetako sarbideak erosoak izango dira: ez da aldez
aurretik txandarik eskatu behar izango, erakargarria eta atsegina izango da, gazteen beharrizanetara
egokitutako ordutegia izango dute.
4. Eskuratzen den informazioak gazteen eskakizunak aseko ditu eta antzematen diren hutsuneak
zuzenduko ditu. Ustez gazteen interesekoak diren alor guztiak jorratu beharko ditu, baita sortuko diren
gai berriak ere.
5. Erabiltzaile bakoitza gizabanako legez hartuko da, eta galderei erantzun pertsonalizatua emango
zaie. Honek guztiak erabiltzailearen autonomia indartuko du eta informazioa aztertzeko eta erabiltzeko
baliabideak emango dizkio.
6. Gazteentzako informazio-zerbitzuak doakoak izango dira.
7. Ematen den informazioa isilpekoa izango da: erabiltzaileen anonimotasuna eta konfidentzialtasuna
gordeko dira.
8. Informazioa era profesionalean eskuratuko da eta berariaz prestaturiko langileek emango dute.
9. Informazioa eguneratua, osoa, zehatza, erabilgarria eta erabilerraza izango da.
10. Ahalegin guztiak egingo dira informazioaren objektibotasuna bermatzeko.
11. Ematen den informazioak ez du erlijioaren, politikaren, ideologiaren edo merkataritzaren eraginik
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izango.
12. Gazteentzako informazio-gune eta -zerbitzuek ahalegin berezia egingo dute ahalik eta gazte
gehienengana hurbiltzeko.
13. Gazteek aukera izango dute gazteentzako informazioaren lan-faseetan modu egokian parte
hartzeko, haien herrian, eskualdean, herrialdean edo nazioartean, zeinean, besteak beste, honakoak
jasoko diren: informazio eskaeraren identifikazioa, informazioa mamitzea eta zabaltzea, zerbitzuak eta
informazio-proiektuak kudeatzea eta ebaluatzea.
14. Gazteentzako informazio-gune eta -zerbitzuak lankidetzan arituko dira gazteen alorreko beste
zerbitzu eta erakundeekin batera -batik bat haien eremu geografikoan daudenekin-, eta gazteekin
lanean diharduten bitartekariekin eta gainerako erakundeekin.
15. Gazteentzako informazio-gune eta -zerbitzuek laguntza emango diete gazteei, bai informazioteknologia berrien bidez informazioa eskuratzen, bai teknologia horiek erabiltzen trebatzen ere.
16. Gazteentzako informazio-zerbitzuaren lana finantzatzeko erabiltzen diren iturriek ez dute onartuko
gutun honetako irizpide guztiak betetzen ez dituen jarduerarik.
Iturria: European youth information and counselling agency ERYICA asbl (www.eryica.org)

1.4.- Taula :" Gazteentzako Online Informazioaren printzipioak"
Rotterdamen (Herbeherea), 2009ko abenduaren 5ean, Gazteentzako Informazio eta Aholkularitzarako
Europako Agentziaren (ERYICA) Batzar Nagusian onartua.

Internet informazio eta komunikazio iturri ahaltsua da eta gazteen ingurune sozialean sartuta dago.
Informazio orokorra eta gazteentzako aholkularitza online ematea eta orientazioa Internet bidez
ematea Gazteentzako Informazioaren gaur egungo eginkizunen lan osagarri berriak dira.
Gazteentzako online Informazioa, Gazteentzako Informazio Zerbitzuaren eginkizun orokorraz gainera
-alegia, gazteei informazioa eskuratzen eta beren erabakiak hartzen laguntzea-, Interneten onurak
areagotzen eta balizko arriskuak murrizten laguntzen du.
Gazteentzako online Informazioak, Gazteentzako Informazio Zerbitzuaren lanaren osagai bat denez
gero, Europako Gutunean jasota dauden gazteentzako informazioari buruzko printzipio guztiak bete
beharko ditu. Alabaina, Gazteentzako online Informazioak berariazko ezaugarriak ditu eta,
horrenbestez, jarraibide gehigarriak behar ditu.
Gazteentzako online Informazio Zerbitzuen eskaintzaren kalitatea eta duten balio erantsia eta
konfiantza-maila bermatze aldera, ERYICA Gazteentzako Informazio eta Aholkularitzarako Europar
Agentziak honako printzipio hauek onartu ditu:
“Gazteentzako Online Informazioa: printzipioak”
1.- Gazteentzako online Informazioa zehatza, eguneratua eta egiaztatua izango da. Informazioa sortu
edo eguneratu den data argiro adieraziko da.
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2.- Edukia gazteen premietan oinarrituta egongo da. Premia horiek etengabeko prozesu baten bitartez
antzeman eta ebaluatu behar dira.
3.- Edukia informazioaren selekzio esanguratsu eta doakoa izango da. Eduki horrek eskueran dauden
hainbat aukeraren ikuspegi orokorra emango du. Aplikatuko diren selekzio irizpideak publikoak eta
ulergarriak izan beharko dira.
4.- Gazteentzako online Informazioa ulergarria izango da eta gazteei modu erakargarrian aurkeztuko
zaie.
5.- Gazteentzako online Informazio Zerbitzuak pertsona guztiek erabiltzeko modukoak izango dira,
berariazko premiak dituzten erabiltzaile eta taldeak aintzat hartuta, bereziki.
6.- Gazteek galdera bat online egiten dutenean argiro adierazi behar da erantzuna jasoko duten epea.
Neurrira prestatu beharko da erantzun hori eta argi geratu beharko da nork ematen duen.
7.- Gazteak edukien ekoizpenean barne hartuta daudenean, eduki horien zehaztasunaren
erantzukizuna, azken batean, Gazteentzako Informazio Zerbitzuarena da.
8.- Gazteentzako online Informazio Zerbitzuak gazteei zerbitzuari buruzko iritzia etengabe emateko
aukera eskaini behar die. Iritziak bidaltzeko modua erraza izango da. Iritziak ebaluatu egingo dira eta
edukia doitzeko erabiliko dira. Gazteei beren iritziek zerbitzuetan izan duten inpaktuaren berri eman
behar zaie.
9.- Gazteentzako online Informazio Zerbitzuen informazioaren egilea eta helburuak argiak eta ikusteko
modukoak izango dira. Besteren edukiak erabiliz gero, argiro adieraziko da iturria zein den.
10.- Erabiltzaileei argi geratu behar zaie nortzuk diren Gazteentzako Informazio Zerbitzuaren
hornitzaileak eta zein den euren motibazioa. Argiro adierazi behar da harremanetarako informazio
osoa. Finantziazio-iturriak gardentasunez adieraziko dira.
11.- Gazteentzako online Informazio Zerbitzuek gazteei informazio-ezagutzak eta inguruneei buruzko
online gaitasunak areagotzen lagunduko dieten metodo eta orientazioak eman behar dizkiete.
12.- Gazteentzako online Informazio Zerbitzuek gazteei, online inguruneetan, segurtasunez eta
arduraz jarduteko moduari buruzko informazioa eta orientazioa eman beharko diete.
13.- Gazteentzako online Informazio Zerbitzuak gazteentzat seguruak izango dira.
14.- Gazteentzako online Informazio Zerbitzuek erabiltzaileen pribatutasuna errespetatuko dute eta
gazteei eurei buruz argitaratzen diren datuak aldatu edo ezabatzeko aukera emango diete.
15.- Gazteentzako online Informazio Zerbitzuek hirugarrenen egile-eskubideak errespetatuko dituzte
eta haien eskubideez jabetuta egongo dira.
16.- Gazteentzako informazioaren arloko langileak trebatuta egongo dira online tresnak erabiltzen eta
informazioa idazten. Gertakari berrien eta dagokion legeriaren jakitun izan beharko dute eta gazteen
online joera eta praktika berrien inguruan informatuta egon beharko dute.
Iturria: European youth information and counselling agency ERYICA asbl (www.eryica.org)
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TALDE-LANA
- Egin ERYCA gutunaren printzipioak jasoko dituen kartela Gazteentzako Informazio Zerbitzu batean
jartzeko.
- Binaka egingo duzue lan. Nahi duzuen materiala erabili.
- Hauxe baloratuko da: aurkezpenaren kalitatea, hizkuntzaren egokitasuna eta
mezuaren argitasuna.
2. irudia

2.- GAZTEENTZAKO INFORMAZIO-ZERBITZUEN ANTOLAKETA

Autonomia erkidegoetako Gazteentzako Informazio Zerbitzuak udalekin, elkarteekin eta beste
erakunde edo eragile batzuekin dihardu lankidetzan. Estatuan Gazteriaren Institutua deritzon
berariazko sarea dago. Honek ekintza bereziak antolatzen ditu gazteei informazioa helarazteko eta
interesatzen zaizkien gaien informazioa eguneratua izateko. Gainera, ERYICArekin zuzeneko
harremana du.

2.1.- Gazteentzako informazioa gazteriaren politiketan

A) ZER DIRA GAZTERIAREN POLITIKAK?
Autonomia erkidegoek nork bere gazteriaren legea du eta bakoitzak bere inguru geografiko
eta sozialera egokitutako definizioa azpimarratzen du.
Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, 2011ko martxoaren 11n, Ekonomia eta Gizarte
Euskal Kontseiluan, 9/1997ko Legeak 3.1. artikuluan ezartzen duen Gazteriaren Euskal Legearen
aurreproiektuaren informea egin zen. Aurreproiektuan honela zehazten da Lege Ekimenaren
helburua: "Gazteek herritar gisa dituzten eskubideez baliatzeko babesa eta erraztasunak ematea;
gazteek gizartearen garapen politiko, sozial, ekonomiko, iraunkor eta kulturalean aktiboki parte har
dezatela sustatzea; eta gazteen autonomia eta emantzipazioa posible egingo duten baldintzak
sorraraztea".
Azken urteotan, Eusko Jaurlaritza gazteen aldeko apustu sendoa egiten ari da. Izan ere,
2017. urte bukaerarako Gazteriaren Euskal Legea eta III. Gazte Plana egiten ari da. Aurreko lege
horren lehen zirriborroak prestatuta dauden arren, oraindik ez dira argitaratu. Ez dira agiri itxiak,
gazteen inguruan eztabaida soziala planteatu nahi duten agiri irekiak dira.
Gazteriaren Euskal Legean, besteak beste, ingurugiroa, autoenplegua eta kooperatibismoa
lantzen dira.
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Autonomia erkidegoetako legeez gain, zenbait autorek Gazteriaren Legeen inguruko hainbat
definizio landu dituzte.
Aleman Bracho eta Martin Castro-ren iritziz (2004:83), gazteriaren politikak botere publikoek
zuzentzen dituzten neurri eta helburuak dira eta gazteen parte-hartze libre eta eraginkorra bultzatzen
dute, gazteen garapen politiko, ekonomiko, sozial eta kulturala sustatzeko.
Comas Arnau-rentzat (2007:13-14), politika horiek gazteei zuzentzen zaizkie herritar gisa bizikalitate ona, eskubideak, lana eta etxebizitza duina lortzea errazteko eta honela, sistema demokratiko
baten dinamiketan eta praktika sozialetan gizarteratzeko. Trantsizio politikak dira, gazteei haurtzarotik
helduarorako bidean laguntza ematen dietelako. Gainera, emantzipaziorako ibilbidean ere laguntza
ematen diete gazteei, eta mendekotasunetik autonomia pertsonalerako bidea errazten diete.



IKERKETU
Ikerketa-lana egingo duzu. Horretarako, Gazte Informatzaile profesional gisa arituko zara. Orain, lan
honetan, genero ikuspuntua landu beharko duzu.
Zein ekintza edo jarduera egin beharko zenuke?
Aztertu gizon eta emakumeen Berdintasun Legea. Martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa,
Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarria izenekoa.

B) GAZTERIAREN ARLOAN EUROPAN GARATUTAKO EKINTZAK
Europar Batasunaren gazteriaren estrategiak, Europar Batasuneko ministroek adostutakoak,
2010-2018rako kooperazio-eremu bat ezarri du kide diren estatuen ardurapean.
Estrategia honek bi helburu nagusi ditu:
1. Gazteentzako aukera gehiago sortzea, bai hezkuntzan, bai lan-munduan, beti ere, berdintasuna
bermatuz.
2. Gazteak gizartean aktiboki parte-hartzera bultzatzea.
Helburu horiek bi ekimenen bidez lortzen dira:
a) Gazteentzako berariazko ekimenak: ikaskuntza ez formala, parte-hartzea eta
borondatezko lanak, gazteekin lan egitea, mugikortasuna eta informazioa.
b) Integrazioko ekimen intersektoriala: gazteen arazoak kontuan hartzen dira
gazteen bizitzan egon daitezkeen arazo politikoak aplikatzean eta ebaluatzean,
baita beste mota batzuetako ekintzetan ere, hala nola, hezkuntzan, osasunean
edo ongizatean.
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1.5.- Taula: Europar Batasuneko ekimen eta programak gazteriaren arloan

Erasmus +

Programa honek hezkuntza, formazioa, gazteria eta kirola barne hartzen ditu
(2014-2020). Programaren helburuak hiru ekimenen bidez lortu behar dira:
1. Ikasketetarako mugikortasuna eskaini.
2. Jardunbide egokiak elkartrukatzeko eta eraberritzeko kooperazioa sustatu.
3. Politikak aldatzeko laguntza eman.

3. irudia

Gazteengan zentratzen da estrategia hau, eskola-porrota
Europa Estrategia
2020

gutxitzea

du

helburuetako

bat;

gainera,

goi-mailako

ikasketadun gazte gehiago egotea lortu nahi du eta
hezkuntza-

eta

lan-mundurako

ekimenen

garapena

proposatzen du.

4. irudia

2013ko apirilean sortu zen Gazte Bermea. Hezkuntza osagarria bukatu
Gazte Bermea

ondoren, edo langabezian gelditu ondoren, lau hilabeteko epean ikasketak edo
hezkuntza formala bukatzeko aukera izatea du helburu estrategia honek,
gazteek lan-eskaintza duinak izateko.
Europar Batasuna, 2000. urtetik eta Daphne programaren bidez, haur, nerabe

Umeen eta gazteen
aurkako
indarkeriaren
prebentzioa

eta emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko programak sortzen eta
neurriak hartzen ari da. Daphne programa, orain,
"Berdintasun, eskubide eta herritartasuna (2014-2020)"
programaren parte da eta haur, heldu, emakume eta
beste kolektibo batzuen aurkako indarkeriari aurre egitea
du helburu.

5. irudia

Europar Batasunaren ardura handienetako bat -bai Interneten, bai telebistanGazteria eta

haurren eta gazteen babesa bermatzea da. Telebistan adingabeentzat

komunikabideak

kaltegarriak izan daitezkeen saioak ordutegi zehatzetan ematea debekatzen du
Komunikazio Zerbitzuen zuzendaritzak.

Europar Batasunak Gazteriarentzako estrategiak zortzi eremutan banatzea proposatzen du:

1. Hezkuntza eta formazioa
2. Lana eta ekintzailetza
3. Osasuna eta ongizatea
4. Parte-hartzea
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5. Borondatezko lanak egitea
6. Gizarte-inklusioa
7. Gazteria munduan
8. Sorkuntza eta kultura

2008. urtean Europako Parlamentuak Aquisgrángo
Carlomagno Nazioarteko Saria sortu zuen, gazteak
ekintzaile izatera bultzatzeko. 16-30 urte bitarteko gazteek
har dezakete parte. Proiektuak banaka edo taldeka aurkez
daitezke.

C) ESPAINIAKO ESTATUAN GARATUTAKO GAZTERIA ARLOKO EKINTZAK

Espainiako estatuan, Konstituzioko 48. artikuluan, gazteriaren politikak aipatzen dira, bertan
hauxe dio: "botere publikoek gazteen parte-hartze librea eta eraginkorra bultzatzeko baldintzak jarri
beharko dituzte garapen politiko, ekonomiko eta kulturalean".

1.- Espainiako Gazteriaren Kontseilua

Espainiako Gazteriaren Kontseilua (CJE) 1984. urtean sortu zen. Gazteriaren parte-hartzea
eta erantzunak ematea du helburu. Legez, 1983. urtean sortutako gazteen erakundeen plataforma da,
bertan autonomia erkidegoetako gazteriaren kontseiluak eta erakundeak biltzen dira.

Gazteriaren

Kontseiluaren

helburu

nagusia

gazteei

garapen

politikoan,

sozialean,

ekonomikoan eta kulturalean bultzada ematea da.

6. irudia

Gaur egun 76 elkartek osatzen dute Espainiako Gazteriaren Kontseilua eta helburu hauek
ditu:
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a) Gazteen arazo eta egonezinei erantzutea gizarte-eragileen lankidetzaz.
b) Bazkide ez diren gazteei erantzuna ematea eta parte-hartzea sendotzea.
c) Gazteen galderak eta proposamenak administraziora zein gazteengana helaraztea.
d) Iritzi publikoa sentsibilizatzea gazteriaren berariazko arazoez.
e) Gazteen benetako errealitatea deskubritzea, ikerketa eta azterketak eginez.
f) Gazteen erakundeei zerbitzuak eta laguntzak ematea.
g) Gazteei berei zein kolektiboei tresnak ematea, gazteen helburuei eta eskaerei erantzuteko.

2. Gazteriaren Institutua (INJUVE)

Gazteriaren Institutua 1985. urtean sortutako erakunde publikoa da. Osasun, Gizarte Zerbitzu
eta Berdintasun Ministerioari atxikita dago eta jarduera nagusia gazteen onurarako ekintzak
bultzatzea da.

INJUVEren helburu nagusiak hauek dira:
a) Gazteen aukera berdintasuna sustatzea.

7. irudia

b) Gazteriaren parte-hartze libre eta eraginkorra erraztea, arlo politiko, sozial, ekonomiko eta
kulturalean.
c) Ministerioko beste departamentuekin eta Administrazio Publikoekin kolaborazioa bultzatzea,
gazteengan eragina izan dezaketen jardueretan.

Helburu horiek aurrera eramateko garrantzitsua izango da autonomia erkidego bakoitzeko
gazteriaren erakundeekin eta Udalekin elkarlana bultzatzea. Horretarako, lanerako berariazko tresnak
daude.

2.2.- Gazteriarentzako informazioaren esparru legegile eta arauemailea

Espainiako Konstituzioak ezartzen du Administrazio Publikoek gazteen eskubideez arduratu
behar dutela eta eskubide horiek zaindu behar dituztela:



9.2. art. Botere publikoek askatasunerako eta berdintasunerako baldintzak sustatu behar
dituzte, bai norbanakoarentzat bai taldearentzat. Bizitza publikoan, ekonomikoan, kulturalean
eta sozialean herritarrei ager dakizkiekeen oztopoak desagerrarazi behar dituzte.
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48. art. Botere publikoek gazteen parte-hartze libre eta eraginkorra sustatu beharko dute,
gazteriaren garapen politiko, sozial, ekonomiko eta kulturala bultzatzeko.

Gazteriarentzako, eta batez ere, gazteentzako informazio-arloen konpetentziak autonomia
erkidego bakoitzari dagozkio.



IKERKETU
Bilatu Interneten zure autonomia erkidegoan gazteentzako informazioa arautzen duen sarea.
Deskargatu, aurrerago egin beharko dituzun ariketetarako ondo etorriko zaizu eta.

A) ADMINISTRAZIO-PROZEDURA

Gazteentzako informazioari dagokionez, autonomia erkidego bakoitzak arautzen du bere
Administrazio Prozedura.

Hala ere, puntu amankomunak dituzte: eskarien aurkezte-data, hartzaileak, bulegoek eta
zentro- edo informazio-puntuek bete beharreko baldintzak, aurkeztu beharreko dokumentazioa eta
aurkezte-tokia.

B) DATUEN BABESA

Konfidentzialtasuna,

datu

pertsonalen

babesa

eta

informazioaren segurtasuna ziurtatzen ditu legeak Europan, Estatuan
zein autonomia erkidegoetan. Hauek, besteak beste:

a) Espainiako Konstituzioko 18.1 artikulua.
b) Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
c) Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua.
d) Autonomia erkidego bakoitzak izan ditzakeen lege eta araudiak.
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 ARIKETAK
3.- INJUVEren webgunea arakatu eta galdera honi erantzun: Zein erakunderekin ditu harremanak edo
koordinatzen da?
4.- Bilatu zure autonomia erkidegoan gazteentzako informazioa arautzen duen legea eta egin
laburpen-taula bat. Araudi horren arabera, zein baldintza bete behar ditu Gazteentzako Informazio
Zentroak? Eta Gazteentzako Informazio Puntuak?
5.- ERYCA gutunetik, zein artikulu erlazionatuko zenuke datuen babesarekin eta anonimotasunaren
eskubidearekin?

Datuen Babeserako Espainiako Agentziak du araudiak dioena betearazteko ardura.

Informazio Zerbitzuak derrigortuta daude datuen babeserako Lege Organikoan aipatzen dena
betetzera. Hau da, behartuta daude gertakarien, informazioaren, ezagutzen, dokumentuen eta
zerbitzuari lotutako beste edozein elementuren konfidentzialtasuna eta sekretua gordetzera; gainera,
ezin da kopiarik gorde edo erabili beste edozein helbururekin.

Informazio Zerbitzuek duten informazioa ezarritako helburuak betetzeko soilik erabil daiteke
eta ezin da publiko egin, utzi edo zenbat datu dauden esan. Derrigortasun honek prozedura
bukatutakoan ere jarraitzen du indarrean.

Horrela, Informazio Zerbitzuetako langileek behar-beharrezkoa denean soilik izango dute datu
horiek ikusteko baimena.

2.3.- Gazteentzako Informazio Zerbitzuen tipologia

Gazteentzako Informazio Zerbitzuek sare bat osatzen dute, eta Estatuko Administrazio
Publikoaren printzipioen arabera funtzionatzen dute.

Estatuan Gazteriaren Institutua arduratzen da, informazio-zerbitzuen bidez, koordinazioaz eta
kooperazioaz, sarean parte-hartzeaz eta gazteentzako informazio eta dokumentazioari buruzko
nazioarteko proiektuak aurrera eramateaz.

Gainerakoan, autonomia erkidego bakoitza arduratzen da informazioaz eta dokumentazioaz;
gainera, lurraldeko Informazio Zerbitzuen sareaz eta informazioa koordinatuta egoteaz ere arduratzen
da.
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Informazio Zerbitzu horiez gain, hezitzaile, irakasle, gazte-animatzaile, elkarte, eta gazteek
pasatzen diote informazioa elkarri; gainera, Udal, unibertsitate, hezkuntza-zentro, eta gizarte-etxeetan
ere aurki daitezke informazio-zerbitzuak.

WEB-BALIABIDEAK

WWW

INJUVEren webgunean autonomia erkidego bakoitzeko webguneak agertzen dira.

 ARIKETAK
6.- Jarri eskema batean gazteentzako informazio-zerbitzuen sarea osatzen duten zerbitzuak.
7.- Zein da gazteentzako informazio-zerbitzuaren eta informazio-puntuaren arteko ezberdintasun
nagusia? Arrazoitu erantzuna

2.4.- Gazteentzako Informazio Sareak

Gazteentzako Informazio Sarea hainbat lurralde edo herritan dauden zerbitzuen kudeaketaeta antolaketa-sistema da. Elkarlanean eta antzeko helburuekin lan egiten dute.

Gazteentzako Informazio Sareak ezaugarri hauek ditu:

a) Elkarren beharra duten pertsonez osatua egotea, elkarri lagunduta helburuak errazago lortzeko.

b) Iraunkorra izatea, erakundeekin harreman egonkorrak lortzeko.

c) Dinamikoa eta malgua izatea, ekarpenak mailakakoak eta etengabekoak izan daitezen.

d) Negoziazioan oinarrituta egon behar du, elkarrizketen bidez adostasunera iristeko.
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WEB-BALIABIDEAK

WWW

Europako informazio-sareak jasotzen dira hemen:
1.- ERYICA. Gazteriaren Europako Informazio eta Aholkularitza Agentzia. Europako informazio- eta
aholkularitza-ataria da.
2.- EURODESK. Europako programa eta ekimenen informazio-zerbitzua. Gazteei eta gazteekin lan
egiten dutenei dago zuzenduta.
3.- Gazteriaren Europako ataria. Zerbitzu honek 13 eta 30 urte bitarteko gazteei informazioa eta
dokumentazioa eskaintzen die. Gaiak hauek izaten dira: borondatezko lana, lana, ikaskuntza, partehartzea, osasuna, kultura eta sormena, gizarteratzea, pentsaera globala eta bidaiatzea. Gainera,
Europako deialdiei buruzko informazioa ere eskaintzen du.
4.- Gazte Txartelaren Europako Elkartea (EYCA). Gazte-txartelaren inguruko informazioa eskaintzen
du.

Informazio-sare horrek gaur-gaurko informazio-beharrak asetzen ditu; gainera, hainbat
agenteren arteko lotura egiten du eta kooperazioa eta elkartrukea bultzatzen du.

Profesionalen arteko koordinazioa funtsezkoa denez, kontuan hartu beharko dira:



Jakituria eta ezagutzak partekatzea.



Lanak banatzea.



Lantalde bat sortzea sarean.



Gazteria- eta informazio-foroetan parte-hartzea.



Lan- eta formazio-topaketak antolatzea.



IKERKETU

Gazteentzako Europako Informazio eta Aholkularitza Agentziaren webgunean (ERYICA) sartu eta
bertan ERYICAren helburuei buruzko informazioa bilatu. Webgunea ingelesez dagoenez, zer egin
dezakezu itzultzeko?
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3.- GAZTERIAREN ERREALITATEAREN PROFIL PSIKOSOZIALA

Zer adin-tarte hartzen du gaztaro hitzak? Adituak eta Administrazio Publikoa ez datoz bat:
14tik 30 urtera, 15etik 30 urtera, 16tik 30 urtera...

Esan daiteke gaztaroa bizitzako etapa, fase edo ziklo bat dela, helduarorako prestakuntza da
eta berariazko ezaugarriak ditu. Baina noiz bukatzen da haurtzaroa eta noiz hasten da gaztaroa (edo
nerabezaroa)? Edo, noiz bukatzen da gaztaroa eta noiz hasten da helduaroa?

Ikuspuntu psikosozialetik, 25 eta 30 urte bitarteko pertsonen eboluzioa bi etapatan ematen da:
nerabezaroa eta gaztaroa. Etapa bakoitzean hiru dimentsio izan behar dira kontuan: biologikoa,
psikologikoa eta soziala.

1.6.- Taula: Nerabezaroaren eta gaztaroaren dimentsioak

Dimentsioa

Nerabezaroa

Gaztaroa

Etapa hau pubertaroak markatzen
du; gorputz-aldaketak gertatzen
direnean amaitzen da. Etapa
Biologikoa

honetan, aldaketa fisiko ugari
gertatzen dira. Aldaketa
fisiologikoek eragina izango dute
pertsonak bere buruaz duen

Nerabezaroan ez bezala, etapa honek ez ditu
heldutasun biologikoak kontrolatzen;
bakoitzaren bizipenen eta nortasunaren
araberakoa izango da, eta pertsona heldu
guztiak ez dira etapa guztietatik pasatuko.

irudiaren kontzeptuan.

"Gazte heldu berriek arazo abstraktuen
ebazpenean, pertzepziozko integrazioan,
Gaztarorako trantsizio-etapa hau
bizipen etapa bezala sentitzen da.

arrazonamenduan eta azkar burutu beharreko
ariketa edo lan kognitiboetan, oro har,
errendimendu handiagoa dute, baita epe
laburreko memorian ere" (Lahey, 1999: 389).

Psikologikoa

Nerabezaroa, beraz, prestaketafasea litzateke, esperientzien eta
sentsibilizazioaren bidea
hartzearena, balio eta ohitura
egokiak hartzen joatekoa.

Aro honetan nerabezaroko gatazka asko
konponduta daude eta horrek
independenteagoak izaten eta ekintzetan
arduratsuagoak izaten ahalbidetzen die. Orain,
norberak bere buruaz pentsatzen duenak baino
garrantzi handiagoa izango du besteek diotenak.
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Gaztaroa, talde sozial gisa, sortu berria da.

Soziala

Berdinen arteko taldeek eragin

Heldu bezala onartua izateko, ez da nahikoa

handia dute aldi honetan, baita

heldu itxura (heldutasun biologikoa) zein

taldeek, komunikabideek

heldutasun intelektuala (pentsamendu logikoa)

-Internetek, adibidez-.

izatea;egitura produktiboan posizio bat lortu
behar da, eta familia berriak sortu daitezkeela
ere kontutan hartu behar da.

Osasunaren Munduko Erakundearen (OME) iritziz, nerabezaroa 10 urtetik 19
urtera doan aldia da. Gaztaroa, aldiz, 19 urtetik 25 edo 30 urtera doana da; helduarora
doan aldia dela esan daiteke. Aro honetan gazteek lan egin, harremanak izan eta
modu autonomoan bizitzeko aukera izan beharko lukete. Hezkuntza-sistema eta gure
gizartearen lan-errealitatea dela eta, aldi honetan oraindik gurasoen ardurapean dago
gazte asko.

Gaztaroa trantsizio aldia da, mendekotasunetik autonomiara doana. Horregatik, aldi hori
aprobetxatu behar du gazteak lan-mundura hurbiltzeko, mendekotasunik gabeko bizitza izateko
gaitasunak lantzeko, aisialdiko ekintzak egiteko, eta batez ere, besteekin harremanak izateko,
duintasun-zentzua izateko, bere eskubideak modu konstruktiboan eraikitzeko eta bizitza kolektiboan
parte hartzeko.



ARIKETA

8.- Dimentsio soziologikoari erreparatuz, zein dira nerabezaroaren eta gaztaroaren ezaugarri
esanguratsuenak?
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3.1.- Gazteen jarduera-eremuen bereizgarritasun geografiko eta soziokulturalak

Ingurunea pertsonak garatzen diren agertoki fisikoa baino gehiago da; ingurunea da
gizabanakoa edo gizatalde bat bizi den testuingurua osatzen duten elementuak, faktoreak, gertaerak,
eta abar. Gainera, inguruneak pertsonaren egoeran edo garapenean eragina izan dezake.

Toki zehatz bat partekatzen duten pertsonek inguru geografiko horri loturiko beste alderdi
batzuk ere partekatzen dituzte, eta azken horiek inguru horrekin identifikatzea errazten dute.

Hirian bizi edo landa-ingurunean bizi, gazteen beharrak ezberdinak izango dira. Hiriak espazio
handiari eta bertan biztanleek dituzten bizi-baldintzei egiten die erreferentzia; landa-inguruneak, aldiz,
biztanle gutxik osatutako herriei, inguru fisiko naturalagoari: zelaiak, basoa edo mendia.

1.7.- Taula: Hiriaren eta landa-ingurunearen ezaugarriak.

Hiriaren desabantailak

Landa-ingurunearen abantailak

Informaziorako

Hiriak berak eta hirian bizi den jende

Landa-ingurunean informazioa errazago

sarbidea

kopuru handiak zailtzen du informazioa

transmititzen da, izan ere, komunikazio

kolektiboengana iristea.

bideak zuzenagoak dira eta
pertsonarekiko kontaktua errazagoa da.

Distantziak

Guri interesatzen zaizkigun zerbitzuak

Landa-ingurunean minutu gutxian irits

eta jarduerak, nahiz eta zentralizatuta

daiteke toki guztietara.

egon, sarritan gure etxebizitzatik urrun
egoten dira, eta, oro har, hiriko zona
batean kokatzen dira guztiak. Bertara
joateko, autoa izan behar da, garraio
publikoa erabili behar da edo denbora
izan.
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Harreman

Hirien azpiegiturek, eraikuntzek,

Landa-ingurunean, ordea, pertsona

pertsonalak eta

kaleek, trafikoak... sarritan

guztiak dira ezagunak; horregatik da

komunikazioa

baldintzatzen dute bertako biztanleen

errazagoa harreman pertsonal eta

harreman mota. Oro har, zaila da gure

afektiboak sortzea ingurukoekin.

auzokide edo herrikideekin harreman
pertsonal eta afektiboak izatea. Hiri
handi batean, topikoa dirudien arren,
jendeak ez du elkar ezagutzen, ez du
elkar agurtzen.

Parte-hartzea

Jendeak elkar ezagutzen ez duen hiri

Landa-ingurunean

handietan, oro har, errazagoa da

dauden

anonimatuan babestea. Gainera, Udal-

parte-hartzea.

errazagoa

baliabideak

ezagutzea

da
eta

baliabideak gutxi ezagutzeak zailagoa
egiten du herritarren parte-hartzea.

Parte izatearen

Hirietako jende askok ez ditu arbasoak

Landa-ingurunean bizi diren gazteen

sentipena

bertakoak izaten; sarritan beste kultura

sustraitzea eta finkatzea handiagoa eta

batean hazitako jendea da edo

indartsuagoa izaten da.

industria garaian beste probintzia
batzuetatik etorritakoa.



GOGOAN HARTU
Errolda Udalerri batean bizi diren herritarren zerrenda edo erregistroa da. Bertan izena eman
ondoren, toki edo eremu horretan botoa eman, eskolatu, osasun-zerbitzuak jaso eta beste hainbat
eskubide zehaztu eta ziurtatzen dira.
Zentsua herri, lurralde edo estatu bateko biztanleen edo ondasunen zerrenda da.
Zentsua zerrenda osatzea baino, zenbaketa egitea helburu duen eragiketa estatistikoa da; errolda,
berriz, izaera administratiboa duen zerrenda da eta norbanakoa zerrenda horretan egotea da
garrantzitsuena.
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3.2.- Gazteriari buruzko ikerketa sozialen teknikak

Gazteriaren gainean ikertzeko, lortu nahi ditugun helburuen eta informazioaren arabera,
ikerketa-teknika batzuk edo beste batzuk erabiliko ditugu.

Gazteak aztertzeko gehien erabiltzen diren teknikak behaketa, elkarrizketa, eztabaida-taldea
eta inkesta izaten dira.

A) BEHAKETA

Behaketaren bidez, behatutako pertsonen harreman eta trebetasun
soziala aztertu eta erregistratu egiten da. Prozedura eta modalitateei
dagokienez, behaketek eskaintzen dituzten aukera ugariren artean hautatu beharra dago; horrez gain,
ebaluazioaren ezaugarriak eta helburuak kontuan izan behar dira.

Behaketak jasotzeko erregistro orriak erabiltzen dira (egunerokoak edo audio-grabazioak ere
erabil daitezke); bertan, jazotako jarrera, maiztasuna, intentsitatea eta denbora jasoko dira.

Behaketa egiten denean, galdera hauek plantea daitezke:



Nori behatuko diot?



Zer jarrerari behatuko diot?



Zertarako behatuko diet jarrera horiei?



Nola egingo dut?



Noiz egingo dut? Zer maiztasunekin? Zenbat denboraz?



Zein egoerari behatuko diot? Zuzenean behatuko diot edo aurrez grabatutakoari behatuko
diot?



Noiz beteko dut behaketaren erregistroa? Behaketa egin bitartean edo ondoren?



Nola interpretatuko ditut jasotako datuak?



Behaketan jasotako datuei zein erabilera emango diet?

B) ELKARRIZKETA

Pertsona batek (elkarrizketaria) beste bati (elkarrizketatua) jakin nahi diren gauzen inguruko
galderak egingo dizkio. Galdetegi hori sortzeko, elkarrizketariak entrenamendua eta eskarmentua izan
beharko du oinarrizko konpetentzia emozionaletan: enpatia, emozioen kontrola, asertibitatea eta
entzuteko trebetasuna.

Elkarrizketaren egiturari dagokionez, honelakoa izan daiteke:
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1.- Elkarrizketa egituratua: hasieratik bukaera arte dago planifikatuta, galderak garrantziaren edo lortu
nahi den informazioaren zailtasunaren arabera egongo dira ordenatuta.

2.- Elkarrizketa erdi egituratua: aldez aurretik prestatutako gidoiak
bideratuko du elkarrizketa; dena dela, elkarrizketaren galdera guztiak ez
dira zehaztuta egongo.

3.- Elkarrizketa librea: ez dago aldez aurretik prestatutako gidoirik.

C) EZTABAIDA TALDEA

Krueger-en iritziz (1991), ondo antolatutako elkarrizketa arlo zehatz bati buruzko informazioa
lortzeko dago diseinatuta, giro permisiboan, eta gainera, ez du inork zuzenduko. Oro har, zazpi-hamar
partaidek osatzen dute eztabaida-taldea eta moderatzaile aditu batek gidatzen du.

Eztabaida
hartzaileentzat

patxadatsua

izaten

gogobetegarria,

haien

da

eta

ideiak

gehienetan
eta

parte

komentarioak

amankomunean jartzen baitituzte. Taldekideek elkarri eragiten diote,
eztabaidan sortutako ideiei eta komentarioei erantzuten baitiete.

D) INKESTA

Galdetegia izeneko galdera-zerrenda baten bidez lortzen da jakin nahi den informazioa.
Ondoren, jasotako informazioarekin eta erantzunekin azterketa estatistiko bat egiten da.

Galdetegi bat sortzeko hiru galdera mota egin daitezke:

1.- Itxiak: galderak erantzuten dituenak erantzun aukera bakarra duenean: bai, ez, ez dakit, etab.

2.- Irekiak: modu librean erantzun daitezke galderak, bakoitzak iritzia bere erara adierazteko aukera
izan dezan.

3.- Aukera anitzekoa: galderak erantzuten dituenak galderako hainbat erantzun izango ditu aukeran.
Erantzun zuzen bakarra edo gehiago jar daitezke, eta nahi izanez gero, erantzunak garrantziaren
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arabera ordenatzeko eska dakioke galderak erantzuten dituenari; edo erantzun behar duenak bere
iritzia libreki adierazteko, "beste zerbait" aukera gehi daiteke.



GOGOAN HARTU
Galdetegi bateko galderak prestatzean, honako hauek hartu kontuan:
a) Inkesta edo galdetegiaren arrazoiak azaldu behar dira eta parte-hartzea eskatu.
b) 10-15 galdera baino ez dira egin behar, nekea ekiditeko eta galdetegia beteko duenak guztia bete
ahal izateko.
c) Lehenengo galderek erantzuten errazak eta motibagarriak izan behar dute.
d) Galderek laburrak izan behar dute, hitz errazekin idatziak.
e) Sentsibilitatea minduko ez duten galderak idatzi.
f) Bukatzean, ez ahaztu parte-hartzea eskertzea, hau da, galdetegia betetzea eskertzea.

3.3.- Gazteei buruzko informazio- eta dokumentazio-iturriak

A) GAZTEEN BEHATOKIAK: INJUVE-REN BEHATOKIA

Helburu nagusiak hauek dira:

1.- Gazteei iritziak adierazteko eta parte hartzeko baliagarria izatea.

2.- Gazteen errealitatea ikertzea.
8. irudia

3.- Administrazio Publikoak eta gizarteak gazteentzat prestatzen dituzten ekintzetan, orientazioan eta
jardutean laguntza ematea.

4.- Gazteek komunikabideetan duten irudia aztertu eta hobetzeko neurriak proposatu.

INJUVEk, aldian behin, datu estatistikoak, iritzi-inkestak eta gazteria-arloko ikerketak egin eta
ezagutzera ematen ditu, eta gainera, erakundearen webgunean kontsultatu daitekeen dokumentaziofuntsa du.

30

Horrez gain, noiz edo noiz, Gazteriaren ikasketa aldizkaria argitaratzen du, formatu digitalean
zein paperean. Bertan, gazteria-arloko gai garrantzitsuenei buruz adituek idatzitako lan monografikoak
argitaratzen dituzte.

B) IKERKETA SOZIOLOGIKOAK

Soziologia, modu errazean azalduta, gizartearen eta gizabanakoen portaera sozialak
aztertzen dituen gizarte-zientzia da. Giza harremanetan zentratzen da, harreman
horiek pertsonarengan zer eragin duten, gizartea nola aldatu den eta aurrera nola
egiten duen aztertzen du.

ADIBIDEA

Ikerketa soziologikoa: "Gazteria eta Tabakismoa"
Pfizer Fundazioak TNS Demoskopia-ri "Gazteria eta Tabakismoa"ri buruzko inkesta edo ikerketa egin
zezan eskatu zion, gaiaren alderdi soziologikoak aztertzeko:



Erretzeko eta ez erretzeko motibazioak. Erretzen hasteko eta uzteko giltzarriak.



Tabakoaren eta bere kontsumoaren balio eta sinesmenak, estereotipoak eta jokaera patroiak.



Tabakoaren inguruan jasotako informazio eta ezagutzak.



Gaur egungo lege-aldaketaren inguruko iritzi eta jarrerak.



Tabakoak eragin ditzakeen ondorio ekonomikoak eta osasunari nola eragiten dion.

Azterketan bi adin-talde hartu ziren kontuan: 12-20 urte bitarteko gazteena, eta beren gurasoena.
Azken honek, gurasoen ikuspuntua eta bizipenak azaltzeaz gain, osagarria eta kontrastatzeko
baliogarria izan zen.
Gehiago jakiteko QR hau dago

C) ARGITALPENAK

Gazteriari

buruzko

argitalpenei

dagokienez,

hauek

dira

esanguratsuenak

edo

garrantzitsuenak:
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1.- INJUVE


Gazteriaren ikasketa aldizkaria INJUVE behatokiak argitaratua, formatu digitalean zein
paperean; gazteriari buruzko gai garrantzitsuenei buruzko artikulu monografikoak, sakonak,
adituek idatziak argitaratzen dira bertan.



Gazteriaren txostenak.



Baliabide-gidak.

2.- Gazteriaren Kontseilua:


Burujabetze- edo emantzipazio-behatokiak.



Gazteentzako etxebizitzaren behatokia.

3.- Autonomia erkidegoen argitalpenak.

ARIKETA



9.- Bilatu liburutegi espezializatu bat zer den. INJUVEren liburutegia liburutegi espezializatua al da?

PROIEKTUAK



1.- Gazteentzako Informazio Zentro bat bisitatu.
Bilatu zugandik hurbilen dagoen Gazteentzako Informazio Zentroa eta galdera hauei erantzun:
a) Non aurkitu duzu?
b) Bisita bat egitera joan eta informazio hau jaso:


Izena, logoa, non dagoen eta ordutegia (jendaurrekoa eta langileena).



Bertan lan egiten duten profesionalen profila. Lan-poltsarik dagoen ala ez.



Finantzazio-bideak edo -iturriak: diru-laguntzak.



Gazteentzako informazio-bulegoan egiten diren jarduerak, proiektuak, programak, txartel edo
agiriak, eta abar.



Gazte Berme Programan parte hartzen duen ala ez.



Sare sozialen erabilera. Erabiltzen badira, zein?



Bisiten maiztasuna eta online egindako galderen maiztasuna. (Ordenatu datuak adin-taldeka).



Interesgarriak iruditzen zaizkizun beste zenbait datu.

c) Bisita egiaztatuko duen argazkia atera.
d) Lana egokien iruditzen zaizun formatuan aurkeztu.
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2.- Tailer bat antolatu
Garapena:
1.3. eta 1.4. tauletako datuak irakurri (Gazteentzako Informazioaren Europako Gutuna (ERYICA) eta
Gazteentzako Online Informazioaren printzipioak (ERYICA)). Ondoren, hirunaka, Interneten erabilera
desegokiak eragin ditzakeen arriskuak prebenitzeko tailer bat sortu.
Hartu kontuan puntu hauek:


Informazioa ERYICA taulatik jaso eta egokitu.



Tresna egokienak erabili: PowerPoint, triptikoak, bideoak...



Erreferentziazko orrialdeetan ikus-entzunezko baliabideak aukeratu.



Jarri bibliografia eta webgrafia.
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2. GAIA

ZERBITZUEN
PLANIFIKAZIOA ETA
KUDEAKETA
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Helburuak:
 Gazteentzako Informazio Zerbitzuan behar den espazio eta
baliabide materialak ezagutzea.
 Gazteentzako
Informazio
Zerbitzuko
programarekin
eta
proiektuekin loturiko baliabide material eta ekonomikoen
kudeaketa-elementuak definitzea.
 Gazteentzako Informazio Zerbitzuak eskaintzen dituen giza
baliabideak -titulazioaren eta formazioaren araberakoakidentifikatzea.
 Gazteentzako informazioa planifikatzeko elementuak ezagutzea:
plana, programa eta proiektua.
 Gazteei
informazioa
helarazteko
informazio-kanpaina
interesgarriak antolatu eta diseinatu.
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Kontzeptu-mapa

Gazteentzako

Elementu

informazio-

fisikoak

zerbitzuetako
baliabide

Informazio-

materialak

espazioen
antolaketa

Gazteentzako
informaziozerbitzuen
kudeaketa

Gazteentzako
informaziozerbitzuetako
baliabide

Diru-

ekonomikoak

laguntzak

Gazteentzako

Ikuspuntu

informazio-

profesionala

zerbitzuetako
giza baliabideak

Zerbitzuen

Aurrekontua

planifikazioa

Profesionalen
arteko
koordinazioa

eta
kudeaketa

Informazioa,
hornikuntza eta
jarduerak
Gazteen
esku-hartzea
lanean

Gazteentzako
informazioaren
planifikazioa:
plana, programa
eta proiektua
Gazteentzako
informazioa
Gazteentzako

Gazteentzako

informazio-

informazioa

kanpainen

lantzea eta

diseinua eta
antolaketa

zabaltzea

sortzeko
metodologia:
hizkuntza
adierazkorra

Informaziofitxak
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1.- GAZTEENTZAKO INFORMAZIO-ZERBITZUEN KUDEAKETA

Gazteentzako informazio-zerbitzuekin zerikusia duten instalazio guztiak, gazteak bertara joan,
eta erabiltzeko daude antolatuta. Tokiak erakargarriak izateko, garrantzia handia izango du
kokapenak; hau da, non dagoen, eraikuntza beste erakunderen batekin partekatzen den edo ez,
bertara kaletik irits daitekeen edo ez, etab. Hori guztia baliabide ekonomiko eta tokiko
administrazioaren araberakoa izango da.

1.1.- Gazteentzako Informazio Zerbitzuetako baliabide materialak

A) ELEMENTU FISIKOAK

Informazio-zerbitzuek espazio edo toki egoki bat izan behar dute, alde batetik, bertan dauden
profesionalek informazioa errazteko, eta bestetik, erabiltzaileek informazio hori modu egoki eta
zuzenean jasotzeko eta eskatzeko.

Espazio horien ezaugarriak hainbat alderdik baldintzatuko dute: kokapena, zein erakunderen
mende dauden edo lokal edo aretoaren beraren baldintza fisikoak.

Hala ere, amankomunean dituzten ezaugarrietatik hauek azpimarratu daitezke:

1.- Kokalekua. Gazteentzako informazio-zerbitzuak herriko erdigunean egon behar du, erraz iristeko
modukoa izateko. Egokiena eraikin bakarra izatea da, eta hala ezin denean, liburutegiaren ondoan
edo Administrazioko bulego baten ondoan egotea litzateke egokiena; gainera, garrantzitsua izango da
informazio-bulegoa gazteek erraz aurkitzeko tokian egotea.

2.- Irisgarritasuna. Bulegorako sarrerak kalean bertan egon behar luke. Beraz,
egokiena behe solairuan egotea litzateke, arkitektura-oztoporik gabeko sarrera
eta behar izanez gero, ezintasun funtzionala duten pertsonentzako aldapatxoa
izango du. Hori posible ez balitz, kaletik hurbilen dagoen solairuan egon beharko luke eta guztiz
egokitua, edozein erabiltzaile sartu ahal izateko.

3.- Ordutegia. Irekiera- eta arreta-orduak ezartzean, kontuan izan beharko da gazteen ordutegia, hau
da, informazio-zerbitzura joatea posible duten ordutegia.
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4.- Kanpoko identifikazioa. Zentroaren kanpoaldean Gazteentzako Informazio Zentroa identifikatzen
duen taula edo panel handia egongo da, eta Gazteentzako
Informazio Zentroen sarearen irudia edo zentroko logotipoa izango
du.

9. irudia

5.- Barruko identifikazioa. Gazteentzako Informazio Zerbitzu barruko espazioak identifikatuta egoteko,
baliabide hauek erabil daitezke: zentroaren organigramaren iragarki-taula, koloretan eta geziz
egindako idazkun ikusgarri eta estetikoak.

6.- Hornikuntza teknikoa eta materiala. Gazteentzako Informazio Zentroak ondo funtzionatzeko,
oinarrizko eta ezinbesteko tresnak telefonoa, faxa, fotokopiagailua, ordenagailuak, Interneterako
konexioa, etab. dira. Eta neurri txikiagoan bada ere, telebista, DVDa, musika-aparatua, proiektorea eta
koadernagailua, besteak beste.

7.- Altzariak. Langileen behar ergonomikoak eta funtzionalak ez ezik, artxiborako eta
dokumentaziorako behar teknikoak ere beteko dituzte, eta erabiltzailearenak ere bai.
Nahikoa aulki eta mahai egon beharko du kontsulta pertsonalizatuak eta
autokontsultak egiteko, banku edo besaulkiak itxaroteko, paperontziak, kakoak, etab.

B) INFORMAZIO-ESPAZIOEN ANTOLAKETA

Gazteak erakartzeko espazioak modu egokian antolatu eta banatu behar dira, hau da, oztopo
psikologikoak ekidin behar dira, giro epel eta atsegina sortuz; gainera, oztopo administratiboak erraztu
beharko dira eta tratua ez da burokratikoa izango, gazteak bertara joatea errazteko.

1.- Zuzeneko arreta

Informatzaileak lanean aritzen diren tokia da; beraz, lekuak ikusgai eta ondo seinaleztatuta
egon behar du, gainera ez da inolako oztopo arkitektonikorik egongo. Bertan dauden langileek, ahalik
eta baldintzarik hoberenetan lan egiteko, eskuragarri izan beharko dituzte behar dituzten baliabide
guztiak.

Helburua ez da galdera zehatz bati erantzun zehatz bat ematea. Oso garrantzitsua izango da
erantzuna bera eta erantzuna emateko modua ere bai. Informazioa emango duen pertsonak beti egon
beharko du prest edozein zalantza argitzeko, baita bilaketan laguntzeko edo behar dena argitu eta
orientazioa emateko.
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2.- Autokontsulta-gunea

Toki honetan gazteek berek bilatu ahal izango dute informazioa, profesionalen laguntzarik
gabe; horregatik, informazioa erraz bilatzeko baliabideak izan beharko ditu. Hala ere, profesionalak
prest egon beharko du zalantzak argitzeko, bilaketetan laguntzeko edo baliabideak erakusteko.
Informazio-karpetak kontsultatu ahal izateko, komeni da mahai bat egotea; horrez gain informaziotaulak eta erakusleihoak, aldizkariak, liburuxkak eta abar ere egongo dira. Informazio guztia
teknikariak berak prestatu behar du.

3.- Zibertokia

Teknologia berrien erabilera bultzatzeko, Interneterako konexioa eta
doako wifia duen ordenagailu-aretoa egongo da.

4.- Aholkularitza-aretoa

Zonalde pribatua izango da eta bertan konfidentzialtasuna gordeko da, izan ere, toki honetan
gai zehatz batzuen inguruko berariazko informazioa emango da. Areto honetan arlo zehatz batean
aditua den pertsonak artatuko ditu gazteak.

5.- Dokumentazio-aretoa

Toki honetan informazioa antolatu eta sailkatu egiten da. Horregatik, dokumentuak, karpetak,
liburuak... artxibatzeko altzari egokiak izango ditu. Dokumentu-funtsa dokumentu-aretoan gordetzen
da; bertan dago hemeroteka espezializatua eta bidaiateka, nahiz eta azken hori, oro har,
autokontsulta-espazioaren parte den.



Dokumentu-funtsa. Bertan gazteei interesatzen zaizkien gaien inguruko berariazko materialak
daude eta Informazio Zentroan lan egiten duten profesionalek, zein gazteekin lan egiten duen
beste edozein profesionalek erabiliko dituzte: erakunderen batean lan egiten dutenek, eskuhartze soziokomunitarioko programetan lan egiten dutenek, gazte dinamizatzaileek edo



animatzaile soziokulturalek...
Hemeroteka. Bertan, gazteriaren gaiekin eta gai zehatzekin loturiko aldizkariak egongo dira:



zinema, natura, zientzia, bidaiak, musika, etab.
Bidaiateka. Gazteentzako informazio-zerbitzuek eskaintzen duten zerbitzua da. Bertan
gazteek egin nahi duten bidaiari buruzko informazioa eta baliabideak lor ditzakete: asteburu
pasa joateko, oporrak antolatzeko edo etxebizitzaz aldatzeko. Hainbat euskarritan aurkeztuko
dira: paperean, turismoko bulegoek emandako triptikoetan, aldizkari espezializatuetan,
prentsan agertzen diren gehigarrietan, modu digitalean, DVD formatuan, webguneetan...
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6.- Barneko lan-eremua

Langileek lankideekin edo beste erakunde batzuekin egiten dituzten batzar eta zereginetarako
eremuak dira.

7.- Ekintzen eremua

Informazio Zentroak beste erakunde batzuekin programatu ditzakeen zenbait ekintza osagarri
(hitzaldiak, erakusketak, zentrorako bisitak…) gauzatzeko eremua da.

1.2.- Baliabide ekonomikoak

Informazio-zentroa zein erakundetakoa den, baliabideak eta gazteekin lan egiteko modua
ezberdina izango dira: elkarte independentea, irabazi asmorik gabeko Gobernuz Kanpoko Erakundea
edo Administrazio Publikoa (autonomia erkidegokoa, probintziakoa...).

Egun, oro har, gazteentzako informazio-zerbitzuak honela finantzatzen dira:



Informazio-zerbitzuko jarduera eta programak Erkidegoaren edo Aldundiaren mende
badaude, bertako langileak, lokalak eta ekipamenduak administrazio-erakunde horren kargu
egongo dira.



Informazio-zerbitzua Udalaren mende badago, lokalak eta baliabide guztiak harenak izango
dira. Langileen soldatak ere Udalak ordainduko ditu.



Informazio-zerbitzuak irabazi asmorik gabeko Gobernuz Kanpoko Erakundeenak badira, diru
laguntzak eskatuko dituzte Udalean, Aldundian, Autonomia Erkidegoan, Estatuan (INJUVEn)
edo Europar Batasunean. Gainera, saiatuko dira diru-laguntzak beste bide edo erakunde
batzuetatik lortzen.

 ARIKETAK
1.- ERYICA gutunari erreparatuz, zein printzipiok dauka zerikusia informazio-zerbitzuen baliabide
materialekin?
2.- Zein dira informazio-zerbitzuaren espazio-ezaugarriak?
3.- Autokontsulta-espazioan, zer eginkizun du informatzaileak?
4.- Nola antolatuko zenuke bidaiateka bat? Non lortuko zenuke materiala?
5.- Informazio Zentro guztiak berdin finantzatzen dira? Zeren araberakoa izango da finantzazioa?
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A) AURREKONTUA

Aurrekontua epe jakin baterako diru-sarrera eta gastuen aurreikuspena da.

Informazio-zerbitzuen sarean parte hartu nahi duten erakundeek, eskaera-orria betetzean,
urteko aurrekontua eta finantzazio-aurreikuspenak adierazi behar dituzte, hala ezartzen baitu hainbat
autonomia erkidegotan indarrean dagoen araudiak.

2.1. Taula. Informazio Zerbitzu baten ager daitezkeen diru-sarrera eta gastu posibleen zerrenda.

Aurrekontua
Diru-sarrerak

Gastuak

Eragile bultzatzailearen aurrekontutik datorren

Gastu finkoak: alokairua, argia, ura, lokalaren

diru-kopurua.

mantentzea, etab.

Jardueretan parte-hartzeagatiko kuotak.

Kontratatuta dagoen langileria: soldatak eta
Gizarte Segurantza.

Diru-laguntza ofizialak: Erakunde publikoetakoak,

Ekintzek eragindako gastuak: material

Udalekoak, Autonomia Erkidegokoak, Europako

suntsigarria eta informatikoa, telefonoa, zergak,

erakundetakoak, etab.

aseguruak, etab.

Erakunde pribatuetako laguntzak eta diru-

Jarduerak (gastuak xehatu): formazioa, irteerak

laguntzak: aurrezki kutxen gizarte-ekintzak,

eta bidaiak.

merkataritza-erakundeak, etab.
Pertsonek egindako dohaintzak.

Inbertsioak: ordenagailuak edo altzariak erostea,
besteak beste.

Ekintzen etekinak: diru-laguntzarik ez duten

Banketxe gastuak: komisioak, maileguen

ekintzak aurrera eramateko erakunde publiko edo

interesak, etab.

pribatuen kontratazioa.
Beste

sarrera

batzuk:

maileguak,

aldeko

interesak, etab.
SARRERAK guztira

GASTUAK guztira
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B) DIRU-LAGUNTZAK

Araudi honek arautzen du diru-laguntzak ematea:



Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, Diru Laguntzen Orokorra (2016ko maiatzaren 20an
eraldatua)



Uztailaren 21eko 887/2066 Errege Dekretua, diru laguntzen Lege Araudia onartzen da.

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 2. artikulua:

Lege honen arabera, diru-laguntza da lege honen 3. artikuluan agertzen den edozein
pertsonak egindako diru-ematea, beti ere, erakunde publiko edo pribatuei zuzenduta badago, eta
baldintza hauek betetzen baditu:

a) Emandako dirua ez dadila zuzen-zuzenean onuradunarentzat izan.

b) Diru-ematea helburu zehatz bati lotuta egotea, proiektu bat aurrera eramateko, ekintza bat egiteko,
egindako jarduera edo egiteke dagoena egiteko, beti ere onuradunak betebehar material eta formalak
ezarri bezala betetzen baditu.

c) Finantzatutako jarduerek, proiektuek edo jarrerek erabilera publikorako, gizarte-intereserako edo
helburu publiko bat bultzatzeko izan behar dute.



IKERKETU
Bilatu zure autonomia erkidegoan Gazteentzako Informazio Sarea arautzen duen araudia, eta
aurrekontuei dagokien atala aztertu.

Ondoren, INJUVEren orrian emandako azken diru-laguntzak zein izan diren edo diru-laguntzak
emateko deialdiak zein diren ikusi.

1.3.- Gazteentzako Informazio Zerbitzuetako giza baliabideak

Eskaintzen duten informazio-zerbitzuaren araberako profila izango dute bertako profesionalek:
koordinatzaileak, gazte-informatzaileak, aholkulariak eta berriemaileak.
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A) KOORDINATZAILEA

Koordinatzailea

gazte-informatzaileen

lanaren

arduraduna

da.

Tokiko

gazteen

administrazioarekin lotura egingo duena da eta programaren kudeatzaile-arduraduna ere izango da.

Koordinatzailearen funtziorik aipagarrienak hauek dira:

1.- Gazteen parte-hartze aktiboa sustatzea, hainbat jardueraren bidez: berriemaileen eta gazte
dinamizatzaileen sarea sortu, kanpoko informazio-puntua eta gazteen elkarteekin kontaktuak egin.
Horrek guztiak Gazteentzako Informazio Zerbitzuak gazteengana iristea bermatuko du, gazte
guztiengana salbuespenik gabe.

2.- Egindako lanari buruzko txostena egitea astero eta urte osoko memoria.

3.- Gazteentzako Informazio Bulegoetako informatzaileekin koordinazio-bilerak egitea, hilean behin
gutxienez, eta Gazteria Sailarekin egokitzen denean.

4.- Online euskarrien jarraipena eta kontrola; informatzaileek administrazioak ezarritako irizpideen
arabera eguneratu beharko dituzte web orrialdea, blogak edo Facebook-eko profila.

5.- Informazio-zerbitzuari dagokion tokiko administrazioak igorritako zerbitzu-gutunean adierazten
diren ekintzak aurrera eramatea.

B) GAZTE-INFORMATZAILEA

Gazte-informatzailea informazioaren kudeaketaz eta gazteei arreta zuzena emateaz
arduratzen den profesionala da; gainera, kasu askotan, gazteen dinamizatzailea eta animatzailea
izango da.

Lanak edo zereginak honela sailkatu daitezke:

1.- Informazioaren bilaketa: gazteentzat interesgarria den informazioa lortzeko aukera izatea
erakunde, elkarte eta administrazio publikoarekin zein gazteen taldeekin harremanetan jarriz: aisialdia,
bidaiak, bekak eta diru-laguntzak, sariak, Europako programak, osasuna, oposaketak, ikastaro eta
formazio-programak, hitzaldiak, gazteentzako etxebizitzen erosketa eta alokairua, lan publikoaren
eskaintzak, etab.
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2.- Dokumentuen informazioaren trataera:

a) Informazioaren lanketa.
b) Gazteentzako Informazio Zerbitzuaren dokumentazio-funtsaren mantentzea eta handitzea
(gehitzea).
c) Dokumentazio-funtsaren inbentarioen lanketa eta dosier informatiboen prestakuntza egitea
ezarritako gaikako sailkapen ofizialari jarraituz.

3.- Informazioa zabaltzea:

a) Arreta pertsonalizatua. Erabiltzaileek eskatutako informazioa isilpean eman behar zaie, haien
intimitate- eta konfidentzialtasun-eskubidea errespetatzeko.
Gazteek eskatzen duten edozein gairi buruzko informazioa eta orientazioa emango zaie,
informaziorako sarbide-berdintasuna bermatuko da, eta sentiberatasun- edo ahultasun-egoeran
dauden taldeak eta premia bereziak dituzten gazteak arreta bereziz artatuko dira.

b) Autokontsulta Zentroa. Zentroko dokumentazio-funtseko autokontsultak ahalbidetuko ditu gazteinformatzaileak, jarduerak eta ekintzak dinamizatuz eta zerbitzu pertsonala eskainiz telefonoz zein
online; horrez gain, laguntza eskainiko du zerbitzuaren prestakuntza hobetu dezakeen edozein
ekintzatan.

c) Argitalpenak. Gazteentzat interesgarriak diren gaiak ezagutzera emango ditu modu
eraginkorrean, liburuxken edo gida praktikoen bidez (etxebizitza aurkitzea, atzerrian lan egitea,
gazteen eskubideak, etab.); gainera, gazteentzako jarduerei buruzko
informazioa eguneratzeaz arduratuko da eta informazioa informaziopuntuetan ez ezik, panel informatiboetan ere jarriko du.

d) Internet. Webguneko gazteen intereseko edukiak eguneratu beharko ditu eta blogak martxan
izan. Gainera, sare sozialetan gazteen parte-hartze aktiboa bultzatuko du, Gazteria Sailak
ezarritako irizpideei jarraituz.

4.- Hileroko txostenaren aurkezpena: zentro bakoitzeko hizketakideek eginiko landa-eremuko lana
jasoko da txostenean, baita maiztasuna eta betetako funtzioak ere. Gainera, erabiltzaileei egindako
kontsulten estatistika egin beharko da eta jasotako erantzunak sexuaren eta adinaren arabera
sailkatu.

5.- Hezkuntza eta Gazteriaren Zuzendaritza Orokorrak antolatutako formazio-ikastaroetara joatea:
Udalak, Autonomia Erkidegoak edo beste edozein erakundek antolatutakoekin lankidetzan.
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6.- Gazteentzako Informazio Zerbitzuak antolatzen dituen ekintzak gauzatzea.

7.- Zerbitzu gehigarriak:
a) Izapideen kudeaketa. Batez ere gazte-txartelekin loturikoak (gaztetxartela, atzerriko ikasle-txartela, international teacher-txartela, atzerriko
aterpekide-txartela, etab.).
b)

Ekintzen

kudeaketa.

Udalak

edo

beste

erakunderen

batek
10. irudia

antolatutako gazteentzako ekintza eta jardueretan parte-hartzea eta jarraipena egitea.

c) Bizitza kolektiboan gazteen parte-hartzea sustatzea. Hala nola, asoziazionismoa formaziorako eta
parte hartzeko tresna gisa, informazioarekin lankidetzan aritzeko eta gizarte dinamikan subjektu
aktiboak sortzeko.



TALDE-LANA
Hiru-lauko taldetan elkartu eta egin gazte-informatzaile profesionalen funtzioak jasotzen dituen
triptikoa.
Liburuxka hau ikasketetako praktikak informazio-zerbitzuan egiten ari direnei dago zuzenduta.

C) AHOKULARIAK
Gazteei

sortzen

zaizkien

zalantzei

erantzun

profesionala

ematen

dieten

pertsona

espezializatuak dira: aholkularitza juridikoan laguntza ematen die gazteei, mugikortasunaren eta
lanaren inguruko zalantzak argitu, etab.

D) BERRIEMAILEAK
Ikastetxeetan informazioa banatzen duten gazteak dira. Informazio-sareak informazio-plana
aurreikusi behar du haientzat.
Lan hauek egin ditzakete:
a) Informazio-panela antolatu eta eguneratu: kartelak, informazioaren aukeraketa, etab.
b) Entzute aktiboa erabiliz, kideei arreta pertsonalizatua eman.
c) Informazio-zerbitzuak eskaintzen duen oinarrizko informazioa eta datu-baseei buruzkoa eman.
d) Erabiltzen dituzten sare sozialen bidez, eta haien inguru hurbila erabiliz, interes gehien duten gaiak
zabaldu.
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 ARIKETAK
6.- ERYICA gutuna gainbegiratu eta bilatu gazte-informatzaile lanbideari buruzko atala. Ondoren,
informazio garrantzitsuena laburbildu.

E) GAZTE-INFORMATZAILE PROFESIONALEN IKUSPUNTUA
Gazte-informatzaile profesionalek (koordinatzaileak, gazte-informatzaileak, aholkulariak eta
berriemaileak) informazioa eskatzen duten pertsonentzat lan espezializatua egiten dute; informazioeskatzaileek arreta berehala jasotzea espero dute eta tratu pertsonal eta profesional egokia jasotzeaz
gain, eginiko galderei edo kontsultei bizkor erantzutea espero dute.
Gazte-informatzaile profesionalaren titulazioa hezkuntza ez formalean, hezkuntza formalean
eta unibertsitatean jaso daiteke. Horrez gain, lan-esperientziaren bidez ere akreditatu daiteke.



GOGOAN HARTU
Eusko Jaurlaritzak, lan merkatuko beharrizanak kontuan hartuta, konpetentzia profesionalak
akreditatzeko prozedurak iragarri ohi ditu urtero.
Deialdia esparru profesional jakin batzuen ingurukoa izaten da eta nork bere profilarekin bat datorren
horretan parte hartzeko aukera izango du. Behin izena emanda, bakoitzak egiten dakiena erakutsiko
du eta, prozedura gainditu ondoren, lurralde nazional osoan baliagarria den akreditazioa jasoko du,
titulazioa eskuratzeko jarraitu beharreko urratsei buruzko orientazioarekin batera.
Informazio gehiago hemen: Konpetentzia Profesionalen Akreditazioa. Lanbide Heziketako kalitaterako
eta gaitasuna ebaluatzeko Euskal Agentzia.



Hezkuntza ez-formala: homologatutako ziurtagiririk ematen ez duen irakaskuntza mota da.
Ikasleak berak aukeratutakoa da. Hezkuntza ez-formalaren atalean sar genitzake Gazteriaren
Institutuak erkidegoetan antolatzen dituen Gazte Informatzaile izateko ikastaroak, eta
Estatuan INJUVEk antolatutakoak.



Hezkuntza ofiziala: hezkuntza ez-formalak ez bezala, hezkuntza formalak kualifikazio
profesionala egiaztatzen duen agiria edo titulua ematen du. Titulu horiek Estatu osoan dira
ofizialak eta hezkuntza-arlorako zein lan-arlorako baliozkoak dira. Curriculum zehatzak
egituratu eta sistematizatzen du formazio mota hori, eta Hezkuntza Sailak du honen guztiaren
ardura.
Aurrekoaz gain, garrantzitsua da lanbide-prestakuntzaren (kualifikazio profesionala) eta

gaitasun profesionalaren (konpetentzia profesionala) artean bereiztea, eta profesionaltasun-agiria zer
den jakitea.
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2.2.- Taula. Lanbide-prestakuntza vs. gaitasun profesionala
Lanbide-kualifikazioa

Gaitasun profesionala

Lan baterako behar den konpetentzia-multzoaren

Pertsonek profesionaltasun-ziurtagiria lor

deskribapena da lanbide-kualifikazioa.

dezakete, osorik edo multzoka.

Katalogoak mailen eta lanbide-arloen arabera
antolatzen ditu lanbide-kualifikazio horiek.

Egiaztagiri horiek LANBIDEk edo dagokion
Erkidegoko Enplegu Zerbitzuak ematen ditu, eta

Kualifikazioak lan-esperientziarekin, lanbide

Estatu osoan dira onargarri.

heziketako ikasgaiekin edo profesionaltasunagiriaren moduluekin lortutako ezagutzak eta
gaitasunak dira.

Lanbide-konpetentziaren egiaztagiri ofiziala
izateaz gain, hezkuntza-sistemako Lanbide
Heziketako titulu batekin balioztatu daiteke.

Iturria: 5/2002 Lege Organikoa, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa.

Hainbat blokek osatzen dute kualifikazioen agiria; konpetentzia-unitate deitzen dira bloke
horiek, eta moduluka sailkatzen dira.
Lanbide Heziketa- eta profesionaltasun-agiriek gaitasun profesionala ziurtatzen dute eta
lanpostu horiek egoki betetzea ahalbidetzen dute.

 ARIKETAK
7.- Aipatu Gazteentzako Informazio Zerbitzuko informatzailearen eta koordinatzailearen arteko
ezberdintasun azpimarragarrienak.
8.- Azaldu, zure hitzekin, zer lotura duten Lanbide Prestakuntzaren agiriak eta Gaitasun
Profesionalarenak.

1.- Gazteentzako Informazio-zerbitzuaren profesionaltasun-agiria
Urriaren 31ko 1537/2011 Errege Dekretuak arautzen du Gazteentzako Informazioan
profesionaltasun-ziurtagiria nola lortu. Errege Dekretu hori Gizarte eta Kultura Zerbitzu sailari dagokio.
3. mailako kualifikazioa da eta 480 orduko formazioa egin behar da.


Konpetentzia orokorra: Animazio Soziokulturaleko eta Turistikoko jardunak programatzea,
antolatzea, osatzea eta ebaluatzea, pertsona eta talde-hartzaileen parte-hartze aktiboa
sustatzea eta bere ardurapean dauden profesionalen eta boluntarioen jardunak koordinatzea.



3. mailako kualifikazioaren konpetentzia-atalak:


Gazteentzako informazio-zerbitzu interesgarriak antolatu eta kudeatzea.



Gazteentzako informazioa dinamizatzeko ekintzak antolatzea eta kudeatzea.



Elkarte-sarearen sorreran eta garapenean parte-hartzea, bultzatzea eta laguntzea.
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Hezkuntza ez-formalaren esparruan, gazteei zuzendutako gizarte- eta hezkuntzajarduerak antolatzea.

Gazte-informatzaileak eremu publikoan zein pribatuan bete dezake bere lana; gainera,
informazio- eta dokumentazio-guneetan arituko da, baita gazteentzako informazioarekin zerikusia
duen beste edozein arlo eta eremutan ere. Haren lana orientazioa, aholkularitza eta dokumentazioa
ematea da, eta horri guztiari lotuta, hainbat zeregin gauzatuko ditu, beti ere, proiektu baten inguruan:
gizarte-hezkuntza, kultura-hezkuntza, komunikazio eta banaketa, lana sarean, formazio eta
koordinazio-lanak, besteak beste.
Gazte-informatzailearen lan-eremua oso zabala da; honelako tokietan garatu dezake lana:
Gazteentzako Informazio Zentroen sarean, Gazteentzako Informazio Zentroetan (herrietakoak,
eskualdekoak, probintziakoak...), Gazteentzako Informazio Bulegoan, Gazteentzako Informazio
Puntuetan,

Gazteentzako

Informazio

Unitateetan,

Gazteentzako

Informazio

Aholkularitzan,

Unibertsitateko Informazio eta Orientazio Zerbitzuan, Gazteriaren Kontseiluan, gazteen erakundeetan,
adingabekoen zentroetan, eta abar, eta abar.



GOGOAN HARTU
Gazte Informatzailea izateko behar den lanbide-kualifikazioa hiru modu hauetan lor daiteke:


Animazio Soziokulturaleko eta Turistikoko Goi Mailako Teknikaria Heziketa Zikloa ikasita.



Profesionaltasun-agiria lortuta.



Lanbide-kualifikazioa akreditatuta.
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Gazte-informatzailearen tresnarik funtsezkoenak hauek dira:
Ofimatikari dagozkionak:


Testu-prozesadorea (Microsoft Office Word)



Aurkezpen-programa (Microsoft Office PowerPoint)



Kalkulu-programa (Microsoft Office Excel)



Datu-baseen kudeaketa-programa (Microsoft Office Access)



Liburuxken maketaziorako programa (Microsoft Office Publisher)

Online-tresnak:


Korreo elektronikoak sortu eta erabili



Blogak sortu eta erabili



Sare sozialak sortu eta erabili (Facebook, Twitter, etb.)



Webguneak kudeatu

Ikus-entzunezko tresnak:


Bideoak grabatu eta editatu

Infografiak sortu

2.- Animazio Soziokulturaleko eta Turistikoko Goi Mailako Teknikari titulua
Azaroaren 18ko 1684/2011 Errege Dekretuak Animazio Soziokulturaleko eta Turistikoko Goi
Mailako Teknikariaren titulua ezartzen du eta haren gutxieneko irakaskuntzak zehazten ditu. Dekretu
horrek ordeztu egiten ditu abenduaren 22ko 2058/1995 Errege Dekretua, Animazio Soziokulturaleko
Goi Mailako Teknikariaren titulua arautzen zuena, eta otsailaren 25eko 274/2000 Errege Dekretua,
Animazio Turistikoko Goi Mailako Teknikariaren titulua arautzen zuena.
Heziketa Zikloa 2000 ordukoa da eta Gazteentzako Informazioa ikasgaiak 100 orduko
iraupena du, ikasturte batean egiten da eta 7 kredituko ikastaldia da.
Modulu honek eskaintzen duen formazioarekin profesionala gai izango da esku-hartzea
antolatzeko, betearazteko eta ebaluatzeko, eta gazte-informazioaren sustapena, hedapena eta
kalitatearen kudeaketa aurrera eramateko.
a) Antolaketa-funtzioak ondorengo alderdi hauek barne hartzen ditu: beharrak detektatzea, eskuhartzea programatzea, kudeatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea, eta txostenak egitea.
b) Esku-hartzea betearazteak beste hauek hartzen ditu barne: informazioa jasotzea, jarduerak
antolatzea eta aurrera eramatea, ekintzen kontrola, jarraipena eta ebaluazioa, bete beharreko
dokumentazioa sortzea eta betetzea, eta erabiltzaileei zein gainerako pertsonei, informatzea eta
komunikatzea.
c) Ebaluazio-funtzioak esku-hartzearen kontrol eta jarraipen-prozedura diseinatzeari egiten dio
erreferentzia.
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d) Sustapenaz eta hedapenaz hitz egiten denean, proiektuen eta kanpainen sustapenaz hitz egiten
da, hau da, publizitate-euskarriez.
e) Eta azkenik, kalitatearen kudeaketa-funtzioak zerbitzuaren balorazioari eta prozesuaren kontrolari
egiten die erreferentzia.



IKERKETU
Kontsultatu 373/2013 Dekretua, uztailaren 2koa, Animazio Soziokulturaleko eta Turistikoko Goi
Mailako teknikari-tituluaren curriculuma ezartzen duena.
Galderari erantzun: Gazteentzako Informazioan profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko, zein modulu egin
behar dira?



KASU PRAKTIKOA
1.- Gazte batek bere herriko Udalean sortuko den Gazte Informatzaile lanpostua betetzeko
informazioa nahi du. Ez dauka argi zein diren parte hartzeko bete behar diren baldintzak, ezta zein
diren ikasi beharreko gaiak edo nola prestatu lanpostu hori lortu ahal izateko.
Zer-nolako informazioa emango diozu?

1.4.- Gazteentzako Informazio Zerbitzuetako profesionalen koordinazioa
Gazteentzako Informazio Zerbitzuek erakunde pribatu eta publikoekin harremana izan behar
dute.
Informatzaileak lan globala egin behar du gazteen jakin-gosea ezagutzeko; beharrezkoa zaio
bigarren hezkuntzako ikastetxeekin, kiroldegiekin, kultura-erakundeekin, gazteen elkarteekin, lanaren
sustapen-zentroekin, etab. koordinatu eta lankidetzan aritzea. Horrez gain, gazteen espazio naturalak
ezagutzea ere oso garrantzitsua izango da: Musika Eskolak edo aretoak, tabernak, gimnasioak, plaza
eta parke publikoak, zinemak, merkataritza guneak...

A) KULTURA
Gazteentzako Informazio Zerbitzuak urtean zehar eta inguruan garatzen diren proiektu eta
programak ezagutu behar ditu eta jarduera kulturaletarako doako sarreren eta beherapenen gainean
ere informazioa izan beharko du (antzerkia, ikuskizuna, kontzertuak, bidaiak). Gainera, arduratuko da
erabiltzaile guztiek urteko agenda jaso dezaten korreo elektronikoz, testu-mezuz, WhatsApp-ez,
Facebook-ez edo abarrez.
Horrez gain, liburutegien sarearekin ere harremanetan egongo da; izan ere, espazio horiek
giltza izan daitezke hainbat lan-proposamen garatzeko, gazteak harremanetan jartzeko, zenbait
formazio-elkartruke egiteko eta lan-eremu amankomun bat izateko.
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B) IRAKASKUNTZA
Gazteentzako Informazio Zerbitzuak hezkuntza-planean dauden aldaketa eta berrikuntzak
ezagutu behar ditu eta hezkuntzari buruzko aholkularitza-zerbitzua eskaini behar du.

C) BESTE INFORMAZIO- ETA ARRETA-ZERBITZU BATZUK
Administrazioko beste sail batzuek ere eman dezakete askotariko gaiei buruzko informazioa
eta arreta:
1.- Kirola. Gazteek kirol-zerbitzuen eskaintza osoa ezagutu behar dute, prezioak, zein ekipamendu
dagoen eta nola erabili daitezkeen, zein diren eskaintzen diren tailer, ikastaro eta berrikuntzak,
zerbitzu publikoenak zein pribatuenak.
2.- Osasuna. Gazteei gehien interesatzen zaien informazioa sexualitatearekin lotutakoa izaten da;
jatekoarekin (anorexia eta bulimia) edo sexu-transmisioko gaixotasunekin loturikoak ere haien
interesekoak dira. Gazteek sexualitateari eta antisortzeari buruzko aholkularitza eskatzen dute
gehienetan.
3.- Lan-munduan hasteko eta lanerako prestakuntza. Lan-munduan txertatzeko enpresen eta
informazio-zerbitzuen arteko harremana garrantzitsua da. Lan-eskaintzen eta -eskarien iragarki-taulak
parteka ditzakete, batez ere gazteei zuzendurikoak badira. Gazteek lan-munduarekin lotutako aholkueskari asko egiten dituzte; izan ere, lanean hasteko garrantzitsua da legea, langilearen eskubideak
eta betebeharrak, kontratu motak, eta abar ezagutzea.
4.- Etxebizitza. Gazteek etxebizitza lortu ahal izateko, Gazteentzako Informazio Zerbitzuan dute
programa eta diru-laguntzen berri.
5.- Gizarte Zerbitzuak. Informatzaileek ezagutu behar dituzte gizarte-zerbitzuek gazteentzat
antolaturiko ekintzak, gazteen eskubideak bermatzeko eta haien garapen pertsonal integrala
errazteko (diru-laguntzak, bekak...).
6.- Herritarren segurtasuna. Gazteentzako Informazio Zerbitzuak jakin behar
du gaztea nora bideratu arazo bat duenean, ahalik eta hobekien aintzat
hartua izateko (Udaltzaingoa, epaitegia, etab.). Gainera, gaueko lokalen
ordutegia, onartutako alkoholemia-tasak ezagutu beharko ditu gazteei
informazioa eman ahal izateko.
7.- Parte-hartzea, elkartasuna, emakumea. Hiru arlo hauei buruzko informazioa helarazi beharko die
Gazteentzako Informazio Zerbitzuak gazteei, neurri handi edo txikiago batean.
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Gazteentzako Informazio Zerbitzuak Administrazio Publikoko profesionalekin ez ezik, beste
erakunde edo eragile batzuekin ere egon behar du harremanetan. Hauek dira:
1.- Erakunde kulturalak eta gazteriarenak. Askotariko gaiak -musika, ikasleak, ikus-entzunezkoak,
gizarte eta kultura, antzerki taldeak, zinema, irakurketa...- lantzen dituzten erakundeak.
2.- Beste batzuk. Gazteekin harreman zuzena duten beste pertsona batzuk, gazteei bizitzarako
informazio erabilgarria eta egokia ematen dietenak.

 ARIKETAK
9.-

Gazteentzako

informazio-zentro baten informazioa

izateko, administrazioko zein beste

departamenturekin jarriko zinateke harremanetan?



KASU PRAKTIKOA
2.- Erakunde baten boluntario ari zara lanean. Jasotzen diren aldizkari eta argitalpenak ondo
antolatzeko espazio bat aukeratzen ari zarete.
Nola antola daiteke espazio hori?
Zein atal lehenetsiko zenuke proposamenean?

2.- GAZTEEN ESKU-HARTZEA LANEAN
2.1.- Informazioa, hornikuntza eta ekintzak
Ingurune bakoitzean bizi diren gazteen beharrak eta interesak zein diren aztertu ondoren,
aurrera eramango diren proiektuak ekintza-multzoak izango dira, eta ekintza horiek, aurretik
aztertutako helburuak lortzera zuzenduko dira.
Edozein ekintza gauzatzeko ditugu baliabideak. Mota askotakoak izan daitezke:
1.- Ikerketa ekintzak. Gertakari zehatz bati buruzko informazioa bilatzea, datuak antolatzea eta
testigantzak eta orotariko informazioa biltzea, aztertzea etab.
(Gazteei interesa dakizkiekeen gaiak: eskola-porrota, berdinen arteko gatazkak, sexuari buruzko
informazioa, langabeziaren egoera, etab.)
Informatzaileak erabil ditzakeen teknikak 1. gaian landutakoak izan daitezke, eta, horiez gain, argazkierreportajeak egin ditzake, testigantzen grabaketak, arazo jakin bati buruzko idazlan-lehiaketak etab.
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2.- Informazio-, sentsibilizazio- eta hedatze-ekintzak. Behar baten inguruan gazteak sentsibilizatu,
eskubideak ezagutzera eman, egoera jakin bat ulerterrazago egiteko zein informazio eman, eta hau
guztia, hainbat informazio-bitartekoren bidez.
Informazioa honela zabaldu daiteke:


Ahoz: hitzaldiak eta bilerak



Idatziz: buletin txikiak, triptikoak, etab.



Grafikoki: kartelak eta horma-irudiak



Ikus-entzunezkoen bidez: bideoak

3.- Salaketa- eta aldarrikapen-ekintzak. Egoera zehatz bati buruzko informazioa emateko eta
sentsibilizazioa lantzeko, eta erantzukizunak bilatzeko, informazioak kontrastatua eta zehatza izan
behar du.
(Ekintza deigarri edo eraginkorren adibideak: manifestazioak, martxak, kanpaldiak, Arartekoarengana
edo Kontsumitzaileen Bulegoetara nola jo…)
4.- Formazio-ekintzak. Gazteen beharrei erantzuteko formazioa edo lan-bilaketaren gaineko ikastaro
eta formazio-jarduerak. Edo ingurumenaren, garapen-hezkuntzaren, hezkidetzaren eta abarren
formazio-ikastaroak (adibidez, hitzaldiak, ikastaro laburrak, barnetegiak, tailerrak...).
5.- Komunikazio- eta harreman-ekintzak. Taldeen arteko partekatzea, komunikazioa eta harremanak
lantzeko ikastaro eta ekimenak.
(Adibidez, topaketak, trukeak, kirol-ekintzak, txangoak, bidaiak eta jaiak).
6.- Sormen-, jolas- edo kultura-produkziorako ekintzak. Beste ideia batzuk ezagutzeko, beste
adierazpen-modu

batzuk

ezagutzeko

ekintzak:

hitzaldiak,

erakusketak, etab.

Horrez

gain,

komunitateko gazteek edo ingurukoek dituzten ideiak ekoizteko eta erakusteko tokia prestatu eta
egokitu daiteke.

2.2.- Gazteentzako informazioa planifikatzea: plana, programa eta proiektua
Aurrera

eraman

beharreko

ekintza

planifikatzeak

parte-hartzaileei

ahalbidetuko

die

funtzionamenduaz eztabaidatu, ideiak alderatu eta adostasunera iristea.


Plana: hainbat programaren bidez garatzen den lan-proposamena da, denbora epe berdinean
garatu daitezke edota epe luze edo ertainerako planteatu. Adibidez, administrazioek hainbat
arlo jorratzen dituzten gazteria-planak dituzte: etxebizitza, lana, formazioa, kultura, aisia eta



denbora librea, etab.
Programa: plana baino lan-proposamen zehatzagoa da, helburuak ditu eta gaiak zehatzagoak
dira; horrez gain, biztanleriaren sektore bati zuzentzen zaizkio proposamenak, eta epe ertain
edo laburrean gauzatzen da. Hainbat proiektutan garatzen da eta epe berdinean edo



ezberdinean eramaten da aurrera. Adibidez, gazteentzako astialdiko programak.
Proiektua: elkarrekin zerikusia duten programekin gauzatzen da. Adibidez, eskolaz kanpoko
ekintzen barnean, tailerrak edo kanpaldiak.
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Plana
Gazteria Plana

Programa

Programa

Aisia eta astialdiko
programa

Parte hartzeko
programa

Proiektua
Ludoteka-proiektua

Proiektua

Proiektua

Proiektua

Eskolaz kanpoko
ekintzen proiektua

Zentroetan parte
hartzeko programak

Herrian parte
hartzeko programak

Ekintza

Ekintza

Ekintza

Mailegu-zerbitzua

Antzerki-tailerra

Hiri-kanpamentua

Ekintza
Tutoretzetan parte
hartzeko tailerrak

Ekintza

Ekintza

Gazte Parlamentua

Literatura-lehiaketa

Planifikatutako ekintza eta jarduerak.

 ARIKETAK
10.- Egin konparazio-taula bat. Horretarako, 2.1. puntuko ekintzak kontuan hartu eta bilatu azalpen
eta adibide egokiak.
11.- Azaldu planaren, programaren eta proiektuaren arteko ezberdintasunak.

2. 3. Taula. Proiektuan agertu beharreko atalak.

Atala

Deskribapena

1. Proiektuaren izena

Zehatza eta argia, edukiei erreferentzia egingo diena.

2. Erakundearen aurkezpena

Deskribapen laburra: eginkizuna, nork osatzen duten,
etab.

3. Proiektuaren beharraren oinarria,

"Proiektua zergatik planteatzen da?" galderari erantzuten

azalpena

eta justifikazioaren arrazoiak ematen ditu.
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4. Hartzaileak

Zein talderi zuzentzen zaion, zein ezaugarri dituen talde
horrek, zenbat pertsonari zuzentzen zaion, etab.

5. Proiektuaren eremua

Non egingo da? Auzoa, herria, hiria, etab.

6. Helburuak

Zertarako egingo da?

7. Metodologia

Helburuak aurrera eramateko zein prozedura jarraituko
den eta metodologiaren ezaugarriak.

8. Ekintzak / Jarduerak

Zer egingo da zehazki?

9. Baliabideak

Beharrezkoak diren giza baliabideak, eta baliabide
material eta ekonomikoak.

10. Ebaluazioa

Lortu nahi zenaren eta bukaeran lortu denaren arteko
konparaketa.

11. Egutegia

Tenporalizazioa.

12. Proiektuaren koordinazioa

Erantzukizunak eta lanen banaketa.

13. Finantzazioa eta aurrekontua

Bitartekoen iturriak eta aurrekontua.

3.- GAZTEENTZAKO INFORMAZIOA LANTZEA ETA ZABALTZEA

3.1.- Gazteentzako informazio-kanpainen diseinua eta antolaketa

Informazio-kanpaina estrategia zehatz baten barneko ekintza-multzoa da (txostenak, presio
politikoa, iritzi-ematea, herri-mobilizazioa, komunikabideak, etab.). Helburua da ideiei, balioei eta
herritarrei eragiten dien edozein praktika politikoren aldaketa aztertzea.

Oinarrizko etapa hauek ditu:

1.- Planteamendua: helburuak definitzeko momentua da; horrez gain,
edukiak,

komunikazio-bideen

plana,

kronograma,

baliabideak

eta

ebaluazio-bideak ere definitu beharko dira.

2.- Produkzioa: plana aurrera eramatea da. Etapa honetan gidoiak eta edukiak idatzi eta grabaketak
jaso egin beharko dira.
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3.- Banaketa: informazio-kanpaina zuzentzen zaion kolektiborengana iristea litzateke banaketa;
horregatik, informazio-kanpaina zer komunikabideren bidez zabaldu erabaki behar du.

Informazio-kanpaina arrakastatsua izateko, atal hauek izan beharko ditu kontuan:

a) Helburu zehatza izatea, horrek ahalbidetuko baitu igorri nahi den mezua argia eta bateratua izatea.

b) Estrategiaren diseinua, helburua lortzeko beharrezkoak izango diren denborak, tresnak eta teknikak
kontuan hartuta.

c) Aurrera eramango diren ekintzen planifikazioa eta programa.

Argi izan behar da informazio- edo iragarki-kanpaina nori zuzentzen zaion; izan ere,
kanpainarekin lortu nahi diren aldaketak eraginkorrak izateko, adinari eta kolektiboaren ezaugarriei
egokitu behar zaie eta taldearen eskaerak eta interesak kontuan hartu behar ditu.

Informazio-kanpaina gazteen testuinguruan kokatzen bada, kolektibo horren ezaugarriak hartu
beharko dira kontuan. Beraz, funtsezkoa izango da kanpainaren hartzailea ezagutzea, informazioaren
hizkuntza eta forma, lehentasunak eta gustuak kolektibo horri egokitzeko.

Gazteei zuzendutako iragarkiek, oro har, bi oinarrizko estrategia izango dituzte:

1.- Estereotipo orokor eta menderatzailearen bilaketa. Gaztea izatea zer den, estimatzen dituzten
balioak eta idealak ezagutzea, adibidez. Hori guztia oso garrantzitsua izango da gazteengan aldaketa
bultzatzeko; izan ere, gazteak identifikatuta sentitzen ez badira, kanpainak zentzu guztia galduko du,
ez baitiote arretarik jarriko.

2.- Joera orokorrak alde batera utzi eta gazteen aniztasuna kontuan hartu behar da. Horrela,
publizitatea pertsonalizatuagoa eta hurbilagoa izatea lortuko da, errealitateari, zein gazteen behar eta
balioei egokituagoa.
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IKERKETU
Bilatu Dirección General de Tráfico-ren (DGT), Fundación de Ayuda contra la Drogadicción-en (FAD),
Osasun Ministerioaren eta Gizarte eta Berdintasun Zerbitzuaren webguneak.
Ondoren, zure ustez gazte-jendea aintzakotzat hartzen duen iragarki bat aukeratu.
Azaldu zergatik aukeratu duzun iragarki hori eta zergatik iritsi zaren ondorio horretara.

Informazio-kanpaina orotan daude gazteak identifikatuta sentitzeko jokabideak, beren
lehentasunak, modu globalean, identifikatzeko.

a) Emozionaltasuna: gazteen iragarkietan emozionaltasuna baliabide positiboa da; izan ere, gazteek
beren sentimendu eta emozioak agertzen diren iragarkiak baloratzen dituzte. Garapen-fase honetan,
sentitzearekin lotutako erabakiak zein emozioak izaten dituzte. Emozioen bidez, bakoitza ezberdina
izanik ere, pertsona oro sentimen edo emozio ezberdinak ditu egoera berdinetan. (Adibidez, gazteei
zuzentzen zaizkien iragarkiak, emozioetan oinarritzen direnak: "Grefusa Pipak", "Desigual: bizitza
polita/arroa da" edo "Tampax: apurtu arauak (rompe las reglas)").

b) Xumetasuna: mezu xume eta zuzenak, engainurik gabeak, gazteen konfiantza garatzea errazten
du; gainera, igorlearekiko hurbiltasuna sentiarazten du. (Adibidez, CEACko ikastaroak (Centro de
Estudios a Distancia)).

c) Errealismoa: garrantzitsua da gazteek beren ingurunean egiaztatu eta konprobatu ditzaketen mezu
errealistak igortzea, fantasiarik gabekoak. Iragarkiak garrantzitsuak eta zintzoak izatea ahalbidetzen
du. (Adibidez, Hiesaren Munduko Eguna, Bularreko minbizia ikertzeko kanpaina).

11. irudia

Publizitatearen profesionalek aspalditik planteatzen dute gazteei zehazki zuzenduriko
iragarkien estrategien beharra.

Frogatuta dago gazteak identifikatuta sentitzeko hizkuntza, kode, balio, lurralde eta espazio
egokituak erabiltzea eraginkorra dela. Onartuta dago gazteak publiko zorrotza dela, eta ez dela
nahikoa produktua iragarri edo saltzea, komunikazio-estrategiak ere garrantzitsuak direla.
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 ARIKETAK
12.- ERYCA gutuneko zein printzipiok egiten dio erreferentzia gazteentzako informazioa sortzeari eta
hedatzeari?
13.- Zein jokabiderekin identifikatzen dira gazteak informazio-kanpainetan? Azaldu labur-labur.

3.2.- Gazteentzako informazioa sortzeko metodologia: hizkuntza adierazkorra

Informazio Zerbitzuen helburu nagusia gazteei informazioa
ematea da; horretarako, unearen araberako bide, hizkuntza eta
ohitura egokienak hautatu behar dira.

Aukeratutako informazioa zehatza eta eguneratua bada ere,
azaltzeko modua, agian, ez da ulerterraza gazteentzat.

Horregatik, Gazteentzako Informazio Zerbitzuen funtzioetako bat informazio hori gazteen
beharretara egokitzea da:

a) Testuak ulerterraza izan behar du.

b) Informazioak argia izan behar du, eta gainera, hartzaileei egokitua: informazioaren ideia orokorra
izan nahi dutenentzat eta gai horretan interes handia dutenentzat.

c) Informazioa erraz aurkitzeko moduan antolatu behar da, hau da, aurkitzeko irizpide errazak izan
behar ditu.

d) Liburuxkak, zerbitzuak, etab. hizkuntza eta formatu errazean sortu behar dira.

e) Materialak erakargarria izan behar du, gazteen arreta erakartzeko eta hainbat gairen inguruan
interesa sortzeko.

f) Irakurtzea atsegin ez duten edo irakurtzeko zailtasunak dituzten gazteentzat komeni da produktu
berritzaileak sortzea: istorio digitalak, bideoak, komikiak, jolasak, etab.,

g) Baliabide ona izan daiteke jardunaldi informatiboak eta gau-bilerak antolatzea gazteek eta adituek
zenbait gairi hel diezaieten.
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h) Komeni da beste zerbitzu batzuekin ere harremanak izatea, adibidez, gazteen lantokiekin, bigarren
hezkuntzako ikastetxeekin...

i) Komeni da Gazteentzako Informazio Zerbitzura hurbiltzen ez diren gazteei ere informazio
produktuak helaraztea.

2.4. Taula. Mezuak igortzeko baliabideen ezaugarriak

Material inprimatua

Izenburua, testua, ilustrazioa eta kolorea ondo konbinatu behar dira.

Entzunezko

Hitz egokiak, aproposak aukeratu behar dira; horrez gain, ahotsaren

baliabidea

ezaugarriak hartu behar dira kontuan (tonua, tinbrea, hitzaldiaren abiadura,
erritmoa, etab.).

Ikusizko baliabidea

Gorputz-hizkuntza eta itxura fisikoa zaindu behar dira.

Baliabide digitala

Multimedia-edukiak lantzeko audio-, testu- edo bideo-artxiboak zein artxibo
grafikoak erabili.



IKERKETU
Komikien hizkuntza ezagutzea erabilgarria egingo zaizu. Bilatu hizkuntza edo hitz egiteko modu honi
buruzko informazioa erreferentziazko webguneetan edo tutoretzetan.
Jaso informazio hori eta gelakideekin partekatu nahi duzun formatuan.

5. Taula. Kamiseta, informazio-euskarri gisa
Kamiseta komunikaziorako euskarri indartsu bihurtu da, batez ere gazteentzat; izan ere,
komunikabide erraza, erosoa eta merkea da.
Arropa horiek, kamisetek, hitz egiteaz gain, munduaren ikuspegiari buruz ere hainbat gauza esaten
dituzte: "esan zer daramazun eta nor zaren esango dizut".
Funtzionaltasunari erreparatzen badiogu, kamisetek askotariko funtzioak dituztela konturatuko gara:
liluratzeko, protestatzeko, zein begiak alaitzeko balio dute.
Oro har, gazteen kamiseten legenda laburra izaten da (begirada batez ikustekoa) eta indarra izaten
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dute adierazpenean (arreta erakartzen dute, oharkabean ez pasatzeko).
Jantzi horiek arrakastaz erakusteko "pentsatu bezala jantzi behar da" eta "jantzi bezala pentsatu
behar da". Hau da, arropak adierazten du zer gustu daukan janzten duenak, eta harengandik zer
espero daitekeen.
Beraz, gazteak zerbait idatzita daukan kamiseta jantzi eta erakutsi aurretik, komeni da unean uneko
gizartea kontuan izatea, eta soinean daramana zer den ondo jakitea.
"Jóvenesen(red)dados". InRevista de Estudios de Juventud. INJUVE, 93. zenbakia, 2011ko ekaina. (Moldatua)

3.3.- Informazio-fitxak

Informazio-fitxak gazteen intereseko gai zehatzak jasotzen dituzten dokumentuak dira.
Dokumentu hauek gazteentzako informazio-zerbitzuen webgunean zein bulegoetan eskuratu
daitezke.

Erabiltzaileen eskariak kontuan hartuta, tokian tokiko informazio-zerbitzuak egiten ditu
informazio-fitxak. Dena dela, gaiak orokorrak direnean, lana hainbat zentroren artean egiten da.

WWW
WEB-BALIABIDEAK
Informazio-fitxen adibide zehatzak ikusi ahal izateko, bisitatu Madrid Puerta de Europa
atari digitala; EURODESK sareko fitxak aurkituko dituzu bertan. (QR honetatik sar
zaitezke)



IKERKETU
Aztertu zure herriko edo hiriko Gazteriaren webgunea eta saiatu "informazio-fitxak" aurkitzen.
Posible ez bada, Madrilgo Erkidegoko Las Rozas herriko Udaleko Gazteriaren zinegotziorria bisitatu (Concejalía de juventud), eta aztertu informazio-fitxak. Ondoren, aztertu
adibide batzuk eta sortu beste adibideren bat.
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PROIEKTUAK
1.- Gazteentzako Informazio Zerbitzua sortzeko proiektu bat egitea.
Garapena:





Gelan landutako faseetan egingo duzu proiektua (bakarkako lana).



Gazteentzako Informazio Zerbitzua sortzeko Udalak egin duen deialdian parte hartuko duzu.



Kontuan izan benetako proiektua egingo duzula, erreala.



Zure Autonomia Erkidegoak eskatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko duzu.

2.- Garatu gizarte-hezkuntzako gai baterako informazio-kanpaina.
Garapena:


Lauko taldetan bildu.



Kanpaina-faseak errespetatu:


Planteamendua



Produkzioa: kartel bat, bideo bat, jarduera bat, etab. egin.



Hedatu

Aurkeztu gelakideen aurrean.
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