Mintegia: Gazte eta nerabeekin eskuhartze sozialerako ikuspuntuak.
Praktikatik egindako begirada pentsakor bat.
Psikologiako Fakultatea. Donostia 2008-ko Irailaren 25.

Aurkezpena.
•
•
•

•

Gero eta beharrezkoagoa da, gazte eta nerabeei eskaintzen ari gatzaizkien eskuhartze eredu eta moduen inguruan hausnartzea. Sekula ez
dugu izan gure inguruan gaur egun dugun baliabide aniztasuna, arreta eskaerak konplejizatzen diren heinean, aukerak ere areagotu egiten
dira.
Gazte izatea, nerabe izatea…oso prozesu luzea da gaur egun, non oso erraza den arrazoi batengatik edo besteagatik giza-baliabide, gizaosasunezko, giza-hezitzaile, eta abarrekin topo egitea.
Sozialeko esparruan, profesionalok, baliabideok; zailtasunetatik eta arazo-gatazketatik lan egin eta definitzen gara, eta ez agian
aukeretatik.
Mintegi hau, gai honen inguruko gogoeta eta praktika ezberdinak aurkezteko gune ireki bat bezala ulertzen da.

Helburuak.
Gazte eta nerabeekin gizarte heziketan aritzeko hausnarketa gune bat sortu.
Metodologia proposamen zehatzak aurkeztu.
Agertzen ari diren problematikak eta etorkizunerako proposamenak aurkeztu .

Hartzaileak.
•
•
•
•

Arloko profesionalak.
Instituzio eta erakundeetako arduradunak.
Azken zikloetako ikasleak.
Unibertsitate eta beste erakundeetako profesionalak.

Goizeko egitaraua.
9:45.- Harrera-Ongi etorria- Mintegiaren aurkezpena- Helburuak- Metodologia- Sarrera.
10:00 1.go PANELA:



Nazioarteko “Kaleko lanaren metodologia gida” baten idazlan prozesuaren aurkezpena.
Jon Etxeberria, “Hezitzaileen Euskadi Tailerra”ren koordinatzailea (www.travail-de-rue.net)
“Gazte arau-hausleekin ebaluaketa eta heziketa lanean esku-hartzea”. Estefanía Ocáriz, Euskal Herriko Kriminologiako Institutua.

12:00.- ATSEDENA
12:15.-2. PANELA:




Gazte eta nerabeentzako erakundeetako zerbitzuek ematen duten erantzunaren bilakaera. Jaume Funes Artiaga, Psikologoa, hezitzailea,
Ramón Llull-eko unibertsitateko irakaslea.
Profesionalak: Zailtasunak eta aukerak. Ricardo J Sánchez Cano. Gainbegiratzailea eta talde eta erakundeetako kontsultorea. HZ

Aholkularitza (www.hzsl.org)

14:15: ETENALDIA.

Arratsaldeko egitaraua
15:30 – 17:00 – Trebetasun eta lanerako teknikei buruzko tailerra.
Taller A) Zailtasun egoeran dauden gazteekin “gertutasun lana”.
Carlos Arguilea eta Pilar Azpeitia, Hezizerb Elkartea (www.hezizerb.net)
Taller B) Lan pertsonalari hurbilketa, laguntza erlazioan: inplikazio pertsonalak.
Jaime Castillo eta Ricardo J. Sánchez. HZ Aholkularitza (www.hzsl.org)

Tailerretan parte hartzeko,aldez aurretik hauetako batean izen eman behar da.

Izen emate orria:
Mintegi honetako inskripzioa dohainik da, izen emate orri honen bidez erakundeari jakin arazi aldez
aurretik zure parte hartzea.
Izena:

Abizenak:

Helbidea:

Lanbidea:

Telefonoa:

e-mail-a:

Herria/Probintzia:

PK:

Erakundea/Enpresa:

Parte hartuko duzun tailerra, lehentasunak seinalatu(1go / 2.).


 A) Tailerra: Zailtasun egoeran dauden gazteekin “gertutasun lana”



 B) Tailerra: Lan pertsonalari hurbilketa, laguntza erlazioan: inplikazio pertsonalak.

Izen emate orri HZ Aholkularitza-ra bidali: hzsl@hzsl.net edo

fax-a: 943.394.780

Antolatzailea:
HZ Aholkularitza (www.hzsl.org)
Laguntzaileak:
EHU-UPV Psikologiako fakultatea.(www.sc.ehu.es/psweb)
HeziZerb Elkartea(www.hezizerb.net) eta Hezitzaileen Euskadi Tailerra (www.travail-de-rue.net)

