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Aurkezpena
Duela 25 urte baino gehiagotik hona, Bizkaiko
milaka gaztek, besteak beste, Erasmus,
Leonardo edo Gazteria bezalako europar
programei esker, ikasteko, trebatzeko edo
boluntariotza jardueretan parte-hartzeko
aukera izan dute.
Aipatu programa horiek guztiek gazteei bere
ezagutza handitzeko, beste hizkuntzak ikasteko,
beste kultura eta usadioak ezagutzeko, beste
gazterekin harremanak ezartzeko, bere
ikusmira zabaltzeko eta bizpen berriak izateko
aukera eman dizkie. Hitz batez, hazteko.
Eta pertsona horiek guztiak Bizkaiak Europan
izan duen ordezkaritzarik onena izan dira.
Erasmus+ programa berriak, Europar
Batasunak 2014. urtean abian jarri zuena,
mugikortasun aukera horiek guztiak beste
hainbat pertsonentzat zabaltzen ditu eta
trebakuntzan diren pertsona guztietara
zuzentzen da.
Erasmus+ hezkuntza, trebakuntza, gazteria
eta kirol esparruetarako europar programa
berria da. Zazpi urtez, 2020. urtera arte,
Europar Batasunean diren gaitasunak eta
enpleagarritasuna haztea nahi du. Bere
helburua, aipatu aldian, lau milioi pertsonatik
gora bere herrialdetik kanpo ikasteko,
trebatzeko, lan egiteko edo boluntariotza
jarduera batean parte hartzeko laguntza izatea
lortzea da.
Europar programa berri hau aukera ezin
hobea da gure lurraldeko hainbat pertsona
beste herrialde batzuetan treba daitezen
eta Europa osoko beste pertsona eta
erakundeekin harremanak, loturak eta

sareak era ditzaten. Erasmus+ programak
gure hiritargoaren gaitasunak hobetzeko eta
talentua garatzeko aukera emango digu.
Erasmus+ programarekin ikasiko dugu
baina, aldi berean, zer garen, zer egiten
dugun eta nola egiten dugun erakusteko
aukera ere izango dugu. Izan ere, ezin dugu
ahaztu programa honek sustatzen duen
mugikortasuna elkarrenganakoa dela. Bizkaiak
eta bere udalerriek berean hartuko dituzte
trebatzera, gure hizkuntza ikastera eta gure
kultura eta usadioak ezagutzera etorriko diren
milaka pertsona.
Erasmus+ programarekin talentua sortu eta
erakarriko dugu.
Eta Erasmus+ programak eskaintzen dituen
aukerak aprobetxatu behar ditugu, gurera
etorriko diren pertsona horiei guztiei, gure
lurraldeak duen gaitasun eta ahalmena
eraskusteko eta, aldi berean, gurea bezalako
gizarte ireki, dinamiko, sortzaile eta berritzaile
baten bizitasuna azaltzeko ere.
Erasmus+ programarekin Bizkaiko udalerri
eta erakundeek nazioartean duten presentzia
eta nabaritasuna handitu ahal izango dute.
Europako beste herrialdeetako erakunde
publiko zein pribatuekin soinez soin lan egin
ahal izango dugu proiektuak eta ideia berri eta
freskagarriak garatzen.
Aukerak, ezagutza eta etorkizuna globalak dira.
Horregatik, nazioarteko bokazioarekin lan egin
behar dugu eta sareak konplizitateak eratu. Eta
Erasmus+ programak hezkuntza, trebakuntza,
gazteria eta kirol esparruan jarraitu beharreko
bidea erakusten digu.

Unai Rementeria Maiz
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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sarrera

Erasmus+ programa berria
Ikasleen mugikortasunaren
hiru hamarkada Europar
Batasunean
Duela ia 30 urtetik hona, Erasmus goi-mailako
hezkuntzako ikasleen mugikortasunaren eta
Europaren sinonimo izan da. Izan ere, epe
horretan, hiru milioi gazte baino gehiagok
europar programa popular eta ezagunenari
atera diote etekina.
Unibertsitate ikasle askorentzat, Erasmus
programa atzerriko herrialde batean bizitzeko
lehen aukera izan da. Horregatik, fenomeno
sozial eta kulturala bilakatu da.
Erasmusek, herrialde anfitrioiaren hizkuntza,
kultura eta usadioen ikaskuntza eta ulermena
sustatzeaz gain, herrialde desberdinetako
ikasleen arteko komunitate sena ere sustatu
du. Horrela, Erasmus esperientzia ikaskuntza
denbora eta bizitza sozialaren sustapen gisa
ere ulertzen da.

8

1987an, Europan zehar unibertsitate ikasleen
mugikortasuna sustatu nahi zuen eta Erasmo
Rotterdamgoa humanista eta bidaiariaren
izena bere gain hartzen zuen programa
berritzaile eta ezezagun hori abian jarri
zenean, zaila zen aurreikustea, hogeitabost
urte beranduago, Erasmus ‘mugikortasun’aren
sinonimo globala bilakatuko zela hezkuntza
esparruan. Hasieran, programak harridura
sortzen bazuen ere, gaur egun, ez zaio inori
azaldu behar ‘Erasmura joatea’k zer esan nahi
duen.
Erasmus ez dela hezkuntza eremura mugatzen
argi geratzen da programa honi etekina atera
dioten hainbat gazteen esperientziak ikusita.
Gehiengoak, ordura arte ezezagunak ziren
pertsonekin harremana izatean ematen den
aldaketa kulturala eta soziala azpimarratzen
du eta, harridura sentsazioa desagertzen
denean, adiskidetasun iraunkorrean
eraldatzen da.
Erasmusek dituen konnotazio positiboak
hezkuntza ondorengo etapari aurre egin
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Presentación

behar zaionean ere ikus daitezke: ikasleen
itxaropenak lan merkatuan hobetzen dira
aurreko ezagupenak edo trebakuntza
zabaltzen dituztelako, hizkuntza-jariotasun
handiagoa azal dezaketelako edota egoera
zail eta testuinguru berrietara egokitzeko gai
direlako.
Programa honen garrantziak europar
esparru akademikoa gainditu eta gazteen
artean kohesioa eta Europar Batasunaren
ezagutza sustatzeko elementu garrantzitsua
izatearen aintzatespena lortu du. Hori dela eta,
‘Erasmus belaunaldia’ terminoa ere erabiltzen
ohi da esperientzia horren bidez mugaz
haraindiko adiskidetasun harremanak eta
europar hiritartasunaren kontzientzia duten
unibertsitate ikasleak bereizteko.
Hori guztia dela eta, Erasmus programa
gizadiaren historian izan den hartu-eman
kulturalerako programa garrantzitsuenetako
bat dela onartzen da.
Baina Erasmus ez da Europar Batasunaren
barruan trebakuntzan diren pertsonen
mugikortasuna sustatu duen programa
bakarra. Horrela, adibidez, Leonardo da
Vinci programak hezkuntzan eta Lanbide
Heziketan parte hartzen duten pertsona

bizkaiko foru aldundia

guztien irakaskuntza eta ikaskuntza beharrei
erantzun die; Comenius programa Haur, Lehen
eta Bigarren hezkuntzan zentratu da; eta
Grundtvig programa, berriz, persona helduen
hezkuntzara bideratu da. Era berean, beste
programa multzo batek (Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink eta industrializatutako
herrialdeekin lankidetza programa) Europar
Batasunekoak ez diren herrialdeetarako
ikasleen mugikortasuna sustatu du.
Bestalde, gazteria arloan, Europar Batasunak
ikaskuntza ez formalaren bidez gaitasunak
bereganatzera bideratutako programak
eta gizartean gazteen parte hartze aktiboa
sustatzeko programak jarri ditu abian. Hauen
adibideak dira, besteak beste, Gazteria
Europarekin Programa (1989-1999), Europako
Boluntario Zerbitzua (1996-1999) edota
Gazteria Programa (2000-2006).
2014. urtez geroztik, programa horiek guztiak
Erasmus+ berrian barneratu dira. Programa
berri honek, aurrekoaren filosofia mantenduz,
asmo handiagoak ditu: mugikortasuna
handitzea eta trebakuntza garaian diren
pertsona guztiak, ez bakarrik gazteak edota
goi-mailako hezkuntzan direnak, programa
honi etekina atera ahal izatea.
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Erasmus+, Erasmus baino
askoz gehiago
Erasmus+ Europar Batasunaren (EB) programa
berria da hezkuntza, trebakuntza, gazteria
eta kirol esparruetarako. Programak, zazpi
urteko iraupena duenak (2014-2020), EBren
barruan gaitasunak eta lehiakortasuna
handitzea du helburu eta, aldi berean,
hezkuntza, trebakuntza eta gazteria sistemen
modernizazioan lagundu ere. Asmo handiko
helburua da: 2020. urtera arte lau milioi
pertsona baino gehiagok berea ez den
herrialde batean ikasteko, trebatzeko, lan
egiteko edo boluntariotza lanetan aritzea
lortzea.
Erasmus+ programak aldez aurretik hezkuntza
arloan ziren EBren programa guztiak
ordezkatzen ditu: Hezkuntza Iraunkorrerako
Programa – Erasmus (goi-mailako hezkuntza),
Leonardo da Vinci (Lanbide Heziketa),
Comenius (eskola-hezkuntza), Grundtvig
(helduen hezkuntza), Gazteria Ekinean
eta bestelako nazioarteko bost programa
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink eta
industrializatutako herrialdeekin lankidetza
programa). Lehen aldiz, Erasmus+ programak
kirolerako laguntza ere eskainiko du, batez ere,
baseko kirola.
Europar programa berria honako premisan
oinarritzen da: hezkuntzan eta trebakuntzan
inbertitzea pertsonen indarra askatzeko
gakoak dira, hauen jatorria edo adinari kasurik
egin gabe. Europa 2020 Estrategiarekin bat
etorriz, bere xedea garapena eta hiritarren
enplegu itxaropena sustatzea da.
Programak goi-mailako hezkuntzako bi milioi
ikasleren, lanbide heziketako 650.000 ikasle
eta ikastunen eta gazteen arteko hartuemanetan edo atzerriko boluntariotzan
parte hartuko duten 500.000 pertsonen
mugikortasuna sustatzea aurreikusten
du. Atzerrian graduondo oso bat egitea
pentsatuta duten ikasleek, gutxitan bekak
edo mailegu nazionalak izaten dituztenak,
Europako Inbertsio Funtsak (EIF) kudeatuko
duen mailegu berme mekanismo berri batez
baliatu ahal izango dute. Erasmus+ programak
hezkuntzako eta trebakuntzako langileriari eta
langile gazteei ere finantzaketa eskainiko die.
Unibertsitate, lehen eta bigarren hezkuntzako
ikastetxe, enpresa eta irabazi asmorik gabeko
erakundeen arteko elkarretaratzeak ere
finantzatzeko aukera izango da.
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14.700 milioi eurotako aurrekontuarekin,
aurreko aldian baino % 40 gehiago, Erasmus+
programak hiru helburu nagusi ditu (Ekintza
Nagusi edo Key Actions): aurrekontuaren bi
heren norbanakoen atzerriko trebakuntza
aukeretara bideratuko dira, Europar
Batasunaren barruan zein kanpoan;
gainerakoa, hezkuntza zentro, gazte erakunde,
enpresa, tokiko zein eskualdeko agintari eta
GKE-en arteko elkarretaratzeak laguntzeko
eta hezkuntza eta trebakuntza berritzeko eta
berrikuntza, ekintziletza eta enpleagarritasuna
sustatzeko erabiliko da.

Zein da Erasmus+ eta
aurreko programen artean
dagoen aldea?
Erasmus+, 2014-2020 aldirako, hezkuntza,
trebakuntza, gazteria eta kirola esparruetan
Europako Batzordearen jarduerak jasotzen
dituen programa integrala da.
Erasmus+ 2007-2013 aldian Batzordeak
gauzatu zituen ondorengo programak
batzearen ondorioa da: Hezkuntza
Iraunkorrerako Programa (Erasmus, Leonardo
da Vinci, Comenius eta Grundtvig), Gazteria
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Programak zenbait ezaugarri berri aurkezten
ditu:

Ekinean, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink, eta goi-mailako hezkuntza alorrean
industrializatutako herrialdeekin lankidetza
programak. Programa hauek guztiek ekintza
desberdinak lagundu dituzte goi-mailako
hezkuntzaren esparruan (nazioarteko
dimentsioa barne), hezkuntza eta trebakuntza
profesionalak, eskola-hezkuntza, helduen
hezkuntza eta gazteria (nazioarteko
dimentsioa barne).
Erasmus+ programa berriak anbizio eta
izaera estrategiko handiagoa du eta, aldi
berean, gaitasun eta enpleagarritasunaren
hobekuntzaren eta hezkuntza, trebakuntza eta
gazteria sistemen modernizazioaren helburu
nagusiak mantentzen ditu.
Erasmus+ programak hezkuntza alorreko
sektore desberdinen eta lan munduaren
arteko sinergiak garatuko ditu. Hau da,
Europan eta Europatik kanpo diren kapital
sozial eta giza-kapitalaren benetazko beharrei
erantzuteko tresna eraginkorrago batean
bilakatu gura du.

•

Mailegurako berme mekanismo bat
graduondoko ikasleei berea ez den
herrialde batean ezagutzan intentsibo
diren lanpostuetarako beharrezkoak diren
gaitasunak bereganatzeko helburuarekin
programa oso bat finantzatzen laguntzeko.

•

Ezagutzarako Aliantzak ikasketa
programa, ikaskuntza aukera eta titulazio
berrien bidez sormena, berrikuntza eta
ekintzailetza sustatzeko goi-mailako
hezkuntzako erakunde eta enpresen arteko
elkarretaratzeak dira.

•

Sektore-gaitasunetarako Aliantzak sektoreikasketa plan berrien eta lanbide heziketa
modu berritzaileen sortzearen bidez
enpleagarritasuna sustatzeko eta gaitasun
faltaren aurka borrokatzeko hezkuntza eta
lanbide heziketako hornitzaile eta enpresen
arteko elkarretaratzeak dira.

•

2014. urtera arte banatuta zeuden eta
goi-mailako hezkuntzaren nazioarteko
dimentsioa jorratzen zuten programak
batzen ditu. Horrela, Erasmus+ programak,
goi-mailako hezkuntzaren esparruaren
barruan, hirugarren herrialdeetatik
eta hirugarren herrialdeetaranzko
mugikortasuna eta hirugarren
herrialdeetako goi-mailako hezkuntza
zentroen gaitze proiektuak ahalbidetzen
ditu.

•

Lehenengoz, Erasmus+ programak kirolari
zuzendutako berariazko aurrekontu lerroa
zehazten du. Programak 265 milioi euro
bideratuko ditu, zazpi urtetan zehar,
kirolaren europar dimentsioa garatzen
laguntzeko eta partiden iruzurra edota
dopina bezalako mugaz haraindiko
mehatxuen aurka borrokatzeko. Era
berean, baseko kirolan aritzen diren
erakundeen proiektu transnazionalak
lagunduko dira, adibidez, gobernantza,
gizarte inklusioa, karrera dualak eta
guztiontzako jarduera fisikoa sustatuz.

Programa bakarra denez, parte hartzeko
arauak eta prozedurak errazagoak izatea bilatu
da eta, aldi berean, zatikatzea eta bikoiztasuna
ekiditu nahi izan dira.

bizkaiko foru aldundia
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Erasmus+ programaren
ikuspegi berria
Europa 2020, hazkunde
eta enplegurako europar
estrategia
Europar Batasuna azken hamarkadetan izan
den aldi ekonomiko nahasienetako batetik
suspertze prozesuan aurkitzen da. EBn ia sei
milioi gazte langabezian aurkitzen da eta, hala
ere, enpresarien % 36k beharrezkoak dituzten
gaitasunak dituzten pertsonak aurkitzeko
zailtasunak du. Europan den gaitasun gabezia
oso kezkagarria da, 15 urteko nerabeen ia %
20 inguruk irakurketa maila nahikorik ez baitu
eta 73 milioi helduk oso prestakuntza eskasa
baitu.
Europako lan merkatua aldatzen ari da. Gero
eta gehiago dira prestakuntza maila altua
eskatzen duten lanpostuak eta, berriz, gero eta
gutxiago prestakuntza maila baxua eskatzen
dituztenak. 2020. urterako, enpleguen % 35
inguru gaitasun maila handikoak izango direla
aurreikusten da (goi mailako ikasketak amaitu
izatearen baliokide).
Europa 2020 Europar Batasunak hazkunde
eta enplegurako garatu duen estrategia da.
2010. urtean hasi eta 10 urteko iraupena
izango du. Bere helburua ez da bakarrik,
europar ekonomiak apurka gainditzen ari
diren krisia behingoz alde batera uztea.
Horretaz aparte, europar hazkunde ereduak
dituen hutsuneak zuzentzen eta enplegu,
produktibitate eta gizarte kohesio maila altuak
lortuko dituen hazkunde adimentsu, jasangarri
eta barneratzaile baterako baldintzak sortzen
lagundu nahi du.
Europa 2020 estrategia Europako merkatuko
ekonomia sozialaren XXI. menderako ikuspegi
bat da. Estrategia horrek elkar indartzen diren
hiru lehentasun proposatzen ditu:
•
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Hazkunde adimentsua: ezagutzan eta
berrikuntzan oinarritutako ekonomia baten
garapena.

•

Hazkunde jasangarria: baliabideen
erabilera erangikorrago bat egiten duen
ekonomia baten sustapena, ekologikoagoa
eta lehiakorragoa.

•

Hazkunde integratzailea: enplegu maila
altua duen ekonomia baten sustapena,
gizarte eta lurralde kohesioarekin.

Europar Batasunak estrategia honekin 2020.
urterako lortu nahi dituen helburuak dira:
1. Enplegua. 20 eta 64 urte bitarteko hiritarren
% 75ari enplegu bat bermatzea.
2. I+G. EBren BPGaren % 3a ikerketa eta
garapenean inbertitzea.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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3. Klima-aldaketa eta energia-jasangarritasuna.
Negutegi efektua duten gasen emisioak
1990an ziren emisioak baino % 20 (baita %
30a ere) baxuago izatea, EBak dituen behar
energetikoaren % 20a Europan bertan ekoiztea iturri berriztagarrien bidez eta eraginkortasun energetikoa % 20 handitzea.
4. Hezkuntza. Eskola uzte tasak % 10 baino
gutxiagora murriztea eta, gutxienez, 30
eta 34 urte bitarteko pertsonen % 40ak goi
mailako ikasketak amaituta izatea.
5. Pobrezia eta gizarte-bazterketaren aurkako
borroka. Pobrezia edo gizarte-bazterketa
arriskuan diren pertsonen kopurua,
gutxienez, 20 miliotan murriztea.

Europa 2020, hezkuntza eta
trebakuntza
Europa 2020 estrategiaren esparruaren
barruan, hezkuntza eta trebakuntza garapenerako ezinbestekoak dira, ez bakarrik ekonomikoa, baita soziala ere eta, horregatik,
prestakuntzak lan merkatuaren beharretara
egokitzea funtsezkotzat jotzen da.
Gero eta globalizatuagoa den eta ezagutzan
oinarritzen den ekonomia batean, Europa 2020
estrategiak Europak, produktibitate, kalitate
eta berrikuntza alorretan lehiatu ahal izateko,
ondo prestatutako langileak behar dituela dio.
Hala ere, berriki ezagutzera eman diren datuen
arabera, lan egiteko adinean den populazioaren
% 20ak irakurmen, idazmen eta kalkulu maila
eskasa du. Gainera, hezkuntzan beregana
tzen diren ezagutzen eta lan merkatuan behar
diren ezagutzen artean dagoen tartea gero eta
handiagoa da. Faktore hauek guztiek langabezia
faboratu eta hazkunde ekonomikoa mugatzen
dute. Hezkuntza eta trebakuntzak garapen per
tsonala eta hiritartasun aktiboa ere bultzatzen
dute eta baita berdintasuna, gizarteratzea eta
kohesioa sustatu ere.
Modu horretan, Europa 2020 estrategiak 2020.
urterako Europar Batasunak hezkuntza eta trebakuntza esparruetan bete beharreko honako
erreferentzia adierazleak zehazten ditu:
•

4 urte eta derrigorrezko eskola-adina
bitartean diren haurren, gutxienez, % 95a
eskolaurre hezkuntzan parte hartu behar du.

bizkaiko foru aldundia

•

Irakurketan, matematiketan eta zientzietan
gaitasun nahikoak ez dituzten 15 urteko
nerabeen ehunekoa % 15etik beherakoa
izan behar du.

•

Hezkuntza eta trebakuntza uzten duten
gazteen ehunekoa % 10etik beherakoa izan
behar du.

•

30 eta 34 urte bitarteko populazioaren,
gutxienez, % 40a, goi-mailako hezkuntzako
ikasketaren bat amaituta izan behar du.

•

Populazio helduaren, gutxienez, % 15ak,
etengabeko prestakuntza jardueraren
batean parte hartu behar du.

•

Gutxienez, goi tituladunen % 20 eta
hasierko lanbide heziketako tituluren bat
duten 18 eta 34 urte bitarteko gazteen % 6k
bere ikasketa edo trebakuntzaren aldi bat
atzerrian burutua izan beharko du.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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•

Gutxienez, titulatuen % 82k (bigarren
hezkuntzako bigarren zikloa edo goimailako hezkuntza amaitu duten 20 eta
34 urte bitarteko pertsonak) enplegu bat
izan beharko du ikasketak amaitu eta hiru
urteko epearen barruan.

Europa 2020 eta Erasmus+
Erasmus+ programaren jatorria honen aurretik
izan diren beste programa arrakastatsuetan
aurkitzen bada ere, hauen ahuleziei eta mugei
ere aurre egiten die, bereziki, beka eskaera
handiari erantzuna emateko gaitasunean, bere
zatikatzeari eta konplexutasunari eta baita
Europar Batasunaren bestelako estrategiekin
zen koherentzia eskasari ere.
Erasmus+ programa berria Europa 2020
estrategiaren, Hezkuntza eta Trebakuntza
2020 estrategiaren eta Rethinking Education
estrategiaren barruan kokatzen da eta
hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirol
ekimen guztiak hartzen ditu bere gain.
Erasmus+ abian jarri zen Europar Batasunaren
barruan sei milioi gazte inguru langabezian
aurkitzen ziren unean, Espainia eta Grezia
bezalako kasuetan gazteen langabezia tasa %
50etik gorakoa zelarik.
Europa 2020 estrategiaren helburu
nagusienetako bat goi-mailako hezkuntzako
tituladunen kopurua % 40raino haztea da
(gaur egun, % 36) populazio gazte helduaren
artean. Erasmus+ programak pertsonak
lagun ditzake, atzerrian burututako ikasketa
eta trebakuntzaren bidez, bere gaitasunak
hobetzen dituztelako eta aldi berean,
hezkuntza eta trebakuntza erakundeak
modernizatzen eta berritzen ere lagun dezake.
Hezkuntza esparruan den beste helburu
nagusienetako bat eskola uzte goiztiarraren
ehunekoa murriztea da, egun den batez
besteko % 12,7 hori % 10 baino gutxiagora
jaitsiz. Hau lortzeko, Erasmus+ programak
hezkuntza eta trebakuntzaren modernizazioa
lagunduko du, eskola-hezkuntza barne,
lehen umezarotik hasita bigarren maila edo
hasierako lanbide heziketaraino. Era berean,
ikaskuntza ez-formala ere lagunduko da
gazteen arteko hartu-eman eta boluntariotza
ekintzen bidez.

beharrezkoak diren gaitasunak dituen
langileria aurkitzeko. Horrek argi eta garbi
adierazten du Europan gaitasun kontuetan
desdoiketa nabarmena ematen dela. Erasmus+
programak aipatu desdoiketa horri aurre
egin nahi dio hiritarrei atzerrian ikasteko edo
esperientzia lortzeko aukera emanez.
Erasmus+ programak Europako hezkuntza,
trebakuntza eta gazteria sistemen kalitatea eta
egokitasuna handitzen laguntzen ere saiatu da.
Horretarako, hezkuntza arloko langileriaren
eta langile gazteen trebakuntza profesionala
lagunduko du hezkuntza eta lan munduaren
arteko lankidetzaren bidez.
Ikasle eta ikastunen mugikortasunak Estatu
kideen arteko langileen mugikortasuna
sustatzeko ere balio du, izan ere, atzerrian
ikasi edo trebatu diren pertsonak, seguruenik,
etorkizunean atzerrian lan egiteko traba
gutxiago izango baitituzte.
Enpresa munduarekin egiten den lankidetza
edo elkarretaratzeek ere gaitasun urritasuna
zuzentzeko balio dezakete, beti ere, ikasketa
planak egokiak direla bermatzen bada. Beraz,
programa berriak aipatu helburua duten
sektoreen arteko elkarretaratzeak sustatuko
ditu.

Gaur egun, bi milioi lanpostu baino gehiago
daude bete gabe eta enpresarien heren batek
zailtasun handiak ditu bere jarduerarako
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Erasmus+ programaren egitura berria
Erasmus+
(2014-2020)

Aurreko
programak
(2007-2013)
Hezkuntza Iraunkorrerako
Programa
Comenius
Erasmus
Grundtwig
Leonardo
Jean Monnet
Gazteria Ekinean,
Alfa, Edulink, Erasmus
Mundus, Tempus eta
Industrializatutako
Herrialdeekin Lankidetza

Ekintza Nagusia 1

Ekintza Nagusia 2

Ekintza Nagusia 3

Pertsonen
Mugikortasuna
Ikaskuntza
arrazoiak direla eta

Berrikuntza
eta jardunbide
egokietarako
Lankidetza

(gutxienez,
aurrekontuaren
% 63)

(gutxienez,
aurrekontuaren
% 28)

Hezkuntza,
Trebakuntza eta
Gazteria sistemen
erreformarako
laguntza

Ekintza bereziak: Jean Monnet, kirola

Nolakoa da Erasmus+
Programa berria
Zer da Erasmus+?
Hezkuntza eta trebakuntzaren munduan,
Erasmusek aintzatespen handia lortu du
unibertsitate ikasle zein irakasleei atzerrian
ikasteko edo bestelako jarduerak burutzeko
ematen dizkien aukerengatik.
Erasmus+ programa berriak oinarri berbera
du baina esparru berrietara zabaltzen da
hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirol
jardueren bidez trebakuntza eta enplegu
aukerak bultzatzeko.
Erasmus+ programak 14.774.524.000 euroko
diru-hornidura du 2014-2020 aldirako eta,
oro har, Estatu kide, atxikitutako estatu,
hautagai diren herrialde, atxikidura aurreko
estrategia baten onura duten eta hautagai izan
daitezkeen herrialde, Merkataritza Askerako
Europar Akordioa sinatu eta Europako Esparru
Ekonomiko kide diren herrialde, Suitzako
konfederazioa eta Europar Batasunarekin
parte hartze hitzarmenak sinatu dituzten eta
europar auzotasun politikaren barruan sartzen
diren herrialdeen parte hartzera zabalik dago.

bizkaiko foru aldundia

Erasmus+ programaren
helburuak
Programaren xede nagusia honako puntu
hauek lortzen laguntzea da:
•

Europa 2020 estrategiaren helburuak,
hezkuntzaren inguruko helburu nagusia
barne;

•

Europar lankidetzarako esparru
estrategikoaren helburuak hezkuntza eta
trebakuntza alorretan (ET 2020);

•

Goi-mailako hezkuntzaren alorrean kide
diren herrialdeen garapen jasangarria;

•

Europar lankidetzarako eraberritutako
esparruaren helburu orokorrak gazteriaren
alorrean (2010-2018);

•

Europar dimentsioaren garapena kirol
arloan;

•

Europar baloreen sustapena.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Ekintza nagusiak eta jasotzaileak
Ekintza Nagusia 1
•

Atzerrian ikasi edo trebatu nahi duten goi-mailako hezkuntzako ikasleak.

•

Bere gaitasunak zabaldu nahi dituzten lanbide heziketako ikasleak.

•

Gazte-truke batek edo atzerrian burutzen den boluntariotza lan batek dituen abantailak.
aprobetxatu nahi dituzten gazteak.

•

Atzerrian trebatu edo irakatsi nahi duten Irakasle eta gazteria esparruan lan egiten duten langileak.

Ekintza Nagusia 2
•

Hezkuntza, trebakuntza edo gazteria esparruan lan egiten duen eta mugak gainditu nahi dituen
edozein erakunde.

•

Gobernuz kanpoko erakunde baten kide den enpresa, ikerketa erakunde, eskualde mailako
erakunde, elkarte edo erakunde sozioekonomiko kide bat.

Ekintza Nagusia 3
•

Hezkuntza, trebakuntza eta gazteria sistemen kalitatea eta eraginkortasuna, elkarrekiko ikaskuntza
eta lankidetza transnazionala sustatu, ezagutzak garatu eta gazteen parte hartze aktiboa bizitza
demokratikoan aktibatu.

Zer lagunduko du Erasmus+
programak?
Erasmus+ programak prestakuntza eta gaitasunen kalitatea eta egokitasuna hobetu nahi
ditu. Bere finantziazioaren bi herenek laguntzak
eskainiko dituzte 2014-2020 aldian lau milioi
pertsona baino gehiagok atzerrian ikasi, trebatu, lan egin edo boluntariotza jarduerak egin
ditzaten (2007-2013 aldian 2,7 milioi izan ziren).
Atzerrian ematen den aldia egun batzuetatik
urtebete bitartekoa izan daiteke.
Erasmus+ programa ikasle, irakasle, ikastun,
boluntario eta gazte-eragileentzat zabalik
dago eta baita baseko kirolan lan egiten duten
pertsonentzat ere. Era berean, hezkuntza
erakunde, gazte organizazio, enpresa,
tokiko eta eskualdeko erakunde eta GKEen
arteko elkarretaratzeak eta Estatu kideetan
berrikuntza, ekintzailetza eta enpleagarritasuna
sustatu ahal izateko hezkuntza eta trebakuntza
modernizatzeko beharrezkoak diren
erreformak ere diruz lagunduko dira.
E-Twinning (senidetze elektronikoa) bezalako
plataforma elektronikoek ere laguntza handiagoak lortzeko aukera izango dute, beti ere, ikastetxeak eta bestelako hezkuntza hornitzaileak
internet bidez konektatu ahal izateko.
Erasmus+ programak kirolaren europar
dimentsioa garatzen lagunduko du, partiden
iruzurra edo dopina bezalako mugaz
haraindiko mehatxuen kontrako borrokan
lagunduz. Era berean, baseko kirolan aritzen
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diren erakundeen proiektu transnazionalak
lagunduko dira.

Zein herrialdek har
dezakete parte Erasmus+
programan?
PROGRAMAN PARTE HARTZEN DUTEN
HERRIALDEAK. Jarraian zehazten diren
herrialde guztiek Erasmus+ programaren
ekintza guztietan har dezakete parte betebetean:
•

Europar Batasuneko Estatu kideak: Alemania, Austria, Belgika, Bulgaria, Danimarka,
Erresuma Batua, Errumania, Eslovakia, Eslovenia, Espainia, Estonia, Finlandia, Frantzia,
Grezia, Herbehereak, Hungaria, Irlanda,
Italia, Kroazia, Letonia, Lituania, Luxenburgo, Malta, Polonia, Portugal, Suedia, Txekiar
Errepublika eta Zipre.

•

Europar Batasuneko kide ez diren
programako kideak: Islandia,
Liechtenstein, Mazedoniako Jugoslabiar
Errepublika Ohia, Norbegia eta Turkia.

HERRIALDE KIDEAK. Jarraian azaltzen diren
herrialdeek programaren zenbait ekintzetan
har dezakete parte, beti ere, berariazko baldin
tzak eta irizpideak betetzen badituzte. Erakundeen finantzaketa esleituko da herrialdeetan,
nazioarteko Zuzenbideak aintzat hartzen
dituen lurraldeen barruan. Parte hartzaileek
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Nork har dezake parte Erasmus+ programan?
Goi-mailako hezkuntzako 2 milioi ikaslek atzerrian ikasteko edo trebatzeko aukera izango dute,
450.000 praktika aldi barne.
Lanbide heziketako 650.000 ikasle eta ikastunak atzerrian ikasi, trebatu edo lan egiteko bekak
jasoko dituzte.
800.000 irakasle, trebatzaile, hezkuntza esparruko langile eta langile gaztek atzerrian
irakasteko eta trebatzeko aukera izango dute.
Atzerrian ikasturte osoa egiten duten graduondoko 200.000 ikaslek mailegurako bermea izango
dute.
500.000 gazte baino gehiagok atzerriko boluntariotzetan edota gazte-trukeetan parte hartzeko
aukera izango dute.
25.000 ikaslek baterako graduondoetarako bekak jasoko dituzte, hots, atzerriko goi-mailako
hezkuntzako bi erakunde desberdinetan ikasteko aukera izango dute.
125.000 Lehen Hezkuntzako ikastetxe, lanbide heziketa eta trebakuntza erakunde, goimailako hezkuntzako eta helduen hezkuntzako erakunde , gazte erakunde eta enpresak
esperientzien hartu-emana eta lan munduarekin harremanak sustatzeko 25.000 ‘elkarretaratze
estrategiko’ ezartzeko finantziazioa jasoko dute.
3.500 hezkuntza erakunde eta enpresak laguntza izango dute 300 Ezagutzarako Aliantza eta
Sektore-gaitasunetarako Aliantza baino gehiago sortzeko, beti ere, enpleagarritasuna, berrikuntza eta
ekintzailetza sustatzeko.
Kirol esparruko 600 elkartek ere, merkatal xedea ez duten europar ekitaldiak barne, finantziazioa
jasoko dute.

eta eskatzaileek Kontseilu Europarrak EBren
kanpo laguntzari ezarritako murrizketa guztiak
errespetatu beharko dituzte. Eskaerak EBren
balore globalekin bat egin beharko dute, hots,
giza duintasunaren errespetua, askatasuna, demokrazia, berdinatsuna, Zuzenbide Estatua eta
Giza Eskubideen errespetua, Europar Batasuneko Itunaren 2. artikuluan jasotzen den gutxiengoen parte diren pertsonen eskubideak barne.
•

•

•

•

BESTELAKO HERRI KIDEAK. Programaren
zenbait ekintza jarraian jasotzen diren
munduko edozein estatu kiderentzat zabalik
daude; hala ere, beste zenbait ekintzen irismen
geografikoa mugatuagoa da. Jarraian azaltzen
diren estatu kideak Europar Batasunaren
kanpo ekintzen finantza-tresnaren baitan
banatuta daude.
•

5. Eskualdea: Andorra, Monako, San
Marino, Vatikano Hiria, Suitza.

•

Ekialdeko Elkarteko herrialdeak
(2.Eskualdea): Armenia, Azerbaijan,
Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Nazioarteko
Zuzenbideak aintzat hartzen duen
Ukraniako Lurraldea.

6. Eskualdea-Asia: Afganistan, Bangladesh,
Bhutan, Filipinak, India, Indonesia, Ipar
Korea, Kanbodia, Laos, Malaysia, Maldivak,
Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri
Lanka, Thailandia, Txina, Vietnam.

•

Mediterraneo Hegoaldeko herrialdeak
(3.Eskualdea): Aljeria, Egipto, Israel, Jordania,
Libano, Libia, Maroko, Palestina, Siria, Tunisia.

7.Eskualdea- Erdialdeko Asia: Kazakhstan,
Kirgizistan, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan.

•

8.Eskualdea- Latinoamerika: Argentina,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ekuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Kolonbia,
Kuba, Mexico, Nikaragua, Panama,
Paraguai, Peru, Txile, Uruguai, Venezuela.

Mendebaldeko Balkanak (1. Eskualdea):  
Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo,
Montenegro, Serbia.

Errusiar Federakundea (4.Eskualdea):
Nazioarteko Zuzenbideak aintzat hartzen
duen Ukraniako Lurraldea.

bizkaiko foru aldundia
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Kopuru nagusiak: Erasmus+ (2014-2020)
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Aurrekontu osoa

14.700 milioi euro.

Zeintzuk izango dira
onuradunak?

4 milioi pertsona baino gehiago

Goi-mailako hezkuntza

2 milioi ikasle

Lanbide heziketako
ikasleak eta ikastunak

650.000 ikasle

Langileriaren
mugikortasuna

800.000 irakasle, trebatzaile, hezkuntza langile
eta gazte-begirale

Boluntariotza sistemak
eta hartu-emanak gazteria
arloan

500.000 gazte baino gehiago

Graduondo mailako
mailegurako berme
mekaniskoa

200.000 ikasle

Masterreko baterako
graduak

25.000 ikasle baino gehiago

Elkarretaratze
estrategikoak

25 000, 125.000 ikastetxe, lanbide heziketa eta trebakuntza
erakunde, goi-mailako hezkuntzako eta helduen hezkuntzako
erakunde, gazte erakunde eta enpresa bilduko dituztenak.

Ezagutzarako Aliantzak

150 baino gehiago, 1.500 goi-mailako hezkuntzako erakunde
eta enpresen bidez ezarriak.

Sektore-gaitasunetarako
Aliantzak

150 baino gehiago, 2.000 hezkuntza eta lanbide heziketa
hornitzaile eta enpresen bidez ezarriak.

Ikastetxeak

Linean elkarrekin lan egingo duten 200.000 irakasle baino
gehiago eta e-Twinning bidez tartean sartuko diren 100.000
ikastetxe baino gehiago.

•

9.Eskualdea: Irak, Iran, Yemen.

•

10. eskualdea: Hegoafrika.

•

11.Eskualdea-ACP: Afrika Erdiko
Errepublika, Angola, Antigua eta Barbuda,
Belize, Bahamak, Barbados, Benin, Boli
Kosta, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Cabo Verde, Cook Uharteak, Djibuti,
Dominika, Dominikar Errepublika, Ekialdeko
Timor, Ekuatore Ginea, Eritrea, Etiopia,
Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Gineako
Errepublika, Ginea-Bissau, Grenada,
Guyana, Haiti, Hego Sudan, Jamaika,
Kamerun, Kenya, Kiribati, Komoreak, Kongo
(Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho,
Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshall
Uharteak, Mauritania, Maurizio, Mikronesia,
Mozambike, Namibia, Nauru, Niger,
Nigeria, Niue, Palaos, Papua Ginea Berria,

Ruanda, Saint Kitts eta Nevis, Saint Vincent
eta Grenadinak, Santa Luzia, Salomon
Uharteak, Samoa, Sao Tome eta Principe,
Senegal, Seychelleak, Sierra Leona, Somalia,
Sudan, Surinam, Swazilandia, Tanzania,
Togo, Tonga, Trinidad eta Tobago, Tuvalu,
Txad, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.
•

12.Eskualdea- industrializatutako
herrialdeak: Arabiar Emirerri Batuak,
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia.
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Mugikortasunaren abantailak
Atzerrian ikasi edo trebatu diren gazteak
ez dute soilik berariazko diziplinetako
ezagupenak bereganatzen. Aldi berean,
funtsezkoak diren eta lan munduan oso
baloratuak diren zeharkako gaitasunak ere
indartzen dituzte.
2013. urtean aditu independienteek
Erasmus programak izan duen eraginaren
inguruan egin zuten azterlan baten arabera,
nazioarteko esperientzia duten tituludunak
hobeto moldatzen dira lan merkatuan.
Profesional hauek, epe luzeko langabezian
izateko aukeren erdia dute.
Ikerketa horrek soilik Erasmus programaren
aurreko edizioetaz baliatu diren goi-mailako
hezkuntzako ikasleengan mugikortasunak
izan duen eragina aztertzen badu ere, bertatik
ateratzen diren emaitzak eta ondorioak,
Erasmus+ programa berriari ere estrapola
daitezke, nahiz eta, programa berrian,
programaren lerro desberdinetan, ikasleek
ezezik, langile eta profesionalek ere parte har
dezaketen.
Azterlana bere klaseko ikerketarik handiena
da eta 80.000 pertsona ingururen ekarpena
jaso ditu, ikasle eta enpresak barne. Helburua
bi galdera nagusiei erantzuna ematea
da. Lehenik eta behin, Erasmus ikasleen
mugikortasunak ikasketa eta lanpostuetan zein
nolako eragina duen aztertzen du, norberaren
gaitasunak, lan merkatuan barneratzeko eta
ikastetxeen garapenan zentratuz. Bigarrenik,
irakaskuntza misioek eta langileriaren
trebakuntzak ikastetxeetan zein nolako eragina
duen aztertzen du, norbanakoen gaitasunetan
eta jarrera eta izaera ezaugarrietan zentratuz
eta baita programaren internazionalizazioak
goi-mailako hezkuntza zentroetan duen
eraginan ere.

Zergatik ikasleek parte
hartzen dute Erasmusen?
Mugikortasuna gauzatu duten ikasle taldeko
kideen % 90 baino gehiagok, atzerrian
bizitzeko eta egokitzeko gaitasuna bezalako
gaitasunak garatzeko eta bere hizkuntzagaitasuna hobetzeko esperientzia bizi
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nahi zuen. Segidan, % 85ak atzerrian lana
aurkitzeko itxaropenak hobetzeko nahia ere
aipatzen du.

Nola hobe dezake
Erasmusek lan
merkaturatzea?
Azterlanak azaltzen duenez, enpresarien
% 92ak, norbait kontratatu nahi duenean,
programak sustatzen duen ezaugarrietako bat
bilatzen du, hala nola, tolerantzia, norberaren
buruarekiko konfidantza, arazoak konpontzeko
gaitasuna, norberak dituen indargune eta
ahulezien jabe izatea edota izaera ausarta
izatea.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Atzerrian izandako hartu-eman aldien
aurretik eta ondoren egindako azterketen
arabera, Erasmusen parte hartzen duen
ikasleria gazteak aipatu izaera ezaugarrietan
balio handiagoak azaltzen ditu, baita trukea
hasi aurretik ere; bueltatzen direnean,
balio horietan den aldea, batez beste, beste
ikasleekin alderatuta, % 42an hazten da.
Lana aurkitzeko atzerrian esperientzia izatea
garrantzitsutzat jotzen zuten enpresarien
ehunekoa ia bikoiztu egin zen 2006 eta 2013
artean, % 37tik % 64ra, hain zuzen ere.
Gainera, mugikortasuna gauzatu zuten
ikasleen % 51k eta Erasmus ikasleen % 52k
bere lan merkaturatze gaitasuna handitu
zuen. Bestalde, Erasmus ikasleen % 81k
faktore hauekiko hobetu egin zutela uste
zuten.

Gaitasun sozialak
Erasmusek ez ditu soilik itxaropen
profesionalak hobetzen; ikasleei irekitasun
eta harreman sozial handiagoak ere
eskaintzen die.
Azterlanak mugikortasunak lan
merkaturatzearekin harremana duten
bestelako gaitasunetan zein nolako
eragina duen ere aztertu zuen. Horrela,
ikasleen % 90 baino gehiagok bere gaitasun
sozialak hobetu zirela adierazi zuen, hala
nola, beste herrialdeen ezagutza, kultur
desberdineko pertsonekin aritzeko eta lan
egiteko gaitasuna, moldatzeko gaitasuna,
hizkuntzen ezagutza edota komunikatzeko
gaitasuna. Gainera, goi-mailako hezkuntzako
ikastetxeen % 99ak Erasmus aldi baten
ostean bere ikasleriak bere buruarekiko
konfidantza eta egokitzeko gaitasunan
hobekuntza nabarmena izaten zuela adierazi
zuen.
Era berean, ikasleen % 40ak gutxienez
behin aldatu du bere bizileku edo lanpostu
herrialdea graduatu ostean, bere ikasketa
aldian mugikortasuna gauzatu ez zuen
ikasleriaren ia bikoitza. Nazioarteko
esperientzia duen ikasleriaren % 93ak,
etorkizunean, bere burua beste herrialde
batean ikusten duen bitartean, ehuneko hori
% 73raino jaisten da bere ikasketa osoak
bere herrialdean burutu dituzten ikasleen
artean.
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Zein nolako eragina du
Erasmusek etorkizuneko
bizitza profesional eta
sozialean?
Gaitasunetaz aparte, azterlanak
mugikortasunak bizitza profesionalean duen
eragina ere aztertu zuen. Erasmus praktika
bat burutu zuten ikasleen heren bati baino
gehiagori enpresa hartzaileak lan eskaera
bat egin zion. Gainera, esperientzia honek
ekintzailetza ere sustatzen duela dirudi: hamar
ikasleetatik batek bere enpresa propioa sortu
du eta hiru laurden baino gehiagok aukera
hori aurreikusten du.
Mugikortasunak eragin zuzena du enplegu
tasetan. Erasmuseko aurreko ikasleek atzerrira
joan ez direnek baino epe luzeko langabezia
pairatzeko aukera gutxiago dituzte, erdia,
hain zuzen ere. Graduatu eta bost urtetara,
mugikortasuna gauzatu zuten ikasleen
langabezia tasa mugikortasuna gauzatu ez
zutenena baino % 23 baxuagoa da.
Erasmus ikasleek, gainera, bere ibilbide
profesionalean azkarrago garatzeko aukera
gehiago dituzte. Inkestatutako enpresarien
artean, % 64k onartzen du nazioarteko
esperientzia duten tituludunei, normalean,
ardura profesional handiagoak ematen ohi
zaizkiela. Proportzio hau % 51 hazi da 2006.
urtez geroztik.
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ikasleetatik batek bere enpresa propioa sortu
du eta hiru laurden baino gehiagok bere
enpresa propioa sortzeko aukera aurreikusten
du.

Erasmus eta harreman
pertsonalak
Inkesta egin zen unean, Erasmus ikasleen %
33ak beste herrialde bateko pertsona batekin
bikote harreman bat mantentzen zuen,
mugikortasuna gauzatu ez zuten ikasleak
baino hiru aldiz gehiago (% 13). Gainera,
Erasmus ikasleen % 27k bere bikotekidea
Erasmus ikasketa edo praktika aldian ezagutu
zuela adierazi zuen.

Gainera, inkestatutako Erasmus ikasle
ohien artean, % 77 zuzendaritza ezaugarriak
dituzten lanpostuetan ari ziren graduatu
eta hamar urtetara. Azterlanaren arabera,
Erasmus ikasleek mugikortasuna gauzatu ez
duten ikasleek baino aukera gehiago dituzte
zuzendaritza postu batera heltzeko.
Ikasleen mugikortasunak etorkizuneko
lan-mugikortasuna ere sustatzen du.
Mugikortasuna gauzatu zuten Erasmus
taldeen artean, % 40a, gutxienez, behin
aldatu zuen bere lanpostuaren herrialdea;
mugikortasuna gauzatu ez zutenen % 23arekin
alderatuta. Gainera, % 93ak (mugikortasuna
gauzatu ez zutenen artean % 73) atzerrian
bizitzea aurreikusten zuen. Era berean,
Erasmus ikasleek mugikortasuna gauzatu ez
duten ikasleek baino aukera gehiago dituzte
enplegua aldatzeko, bikoitza, hain zuzen
ere. Erasmus ikasleen % 80ak Europarekiko
harreman estua duela azaldu zuen.

Ekintzaile izateko gaitasuna
Erasmus beka baten onuradun diren ikasleak
atzerrian ikasketa edo praktika aldi bat egiteko
aukera dute. Azterlanak azpimarratzen
duenez, Erasmus bekadun gazteen heren bati
lan eskaintza bat egin zaie praktikak burutu
dituzten enpresetan. Erasmus bekadunak,
gainera, bere herrialdean geratzen diren
ikasleak baino ekintzaileagoak dira; hamar
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Zein nolako onura
eskaintzen die Erasmusek
goi-mailako hezkuntzako
ikastetxe eta langileei?
Oro har, goi-mailako hezkuntzako ikastetxe
gehienentzat, ikasleei eskaintzen zaizkien
hezkuntza programa guztietatik Erasmus da
aktibo estretegikorik garrantzitsuena. Erasmus
programaren jarduera desberdinetatik,
nazioartekotzearekin duen harremanarengatik,
mugikortasunarena da, goi-mailako
hezkuntzako ikastetxeen % 83arentzat
ezaugarririk garrantzitsuena eta ikastetxeen
nazioarteko profilarentzat (goi-mailako
hezkuntzako ikastetxeen % 80).
Mugikortasunak langilerian duen eraginaren
inguruan, izaera pertsonaleko sei
ezaugarrietatik, bostetan balio estatistiko
hobeak lortu zituzten mugikortasuna
gauzatu zuten profesionalek mugikortasuna
gauzatu ez zuten profesionalekin alderatuta.
Profesionalen % 70ren ustetan, bere
mugikortasunaren alderik garrantzitsuena
gaitasun eta jardunbide egokien lorpena zen,
horrek, azken finean, jatorrizko goi-mailako
hezkuntza erakundearen mesederako ere
delako. Unibertsitate irakasleriaren artean, %
81ak irakaskuntzaren kalitaterako, diziplina
arteko lankidetzarako onurak ikusi zituen.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Erasmus+ eta tokiko
erakundeak
Elkarteak

Azken bi hamarkadetan, Udalaren zeregina,
hiritarretik gertuen den erakundea izanik,
modu nabarmenean aldatu da.
Gaur egun, Udala ez da zerga zehatz batzuk
(ura, argia,...) kobratzera, eguneroko
bilakabidearen ondorioz sortzen ziren
matxurak (hodiak, espaloiak...) konpontzera
edo egiaztagiri eta/edo baimen batzuk
(errolda, ibiak...) ematera mugatzen den
erakundea.

Hiritarrak

Hori guztia, gaur egun ere burutzen jarraitzen
duen papera da baina, zorionez, administrazio
kontu batera soilik mugatzen da.
Gaur egun, Udala, gertuen dugun erakundea
izaten jarraitzeaz gain, “Lurrealdearen
kudeatzailea” ere bada eta, gainera, funtzio
hori ez du bakarrik eta independienteki egiten,
maila bereko bestelako erakunde eta maila
handiagoko bestelako erakundeekin (eskualde,
aldundi...) elkarlanean baizik.
“Lurraldearen kudeatzaile” gisa, Udalak
ikuspegi desberdinetan (fisiko/geografikoa,
ekonomikoa, soziala...) eta kudeatzen
duen lurralde horretan diren eragile
desberdinetarako (hiritarrak, enpresak,
merkatal erakundeak...) egin behar du lan.
Horregatik, Udalak ikuspegi integral eta
zaharkako ikuspuntu bat izan behar du, bere
esparruaren barruan kokatuta dauden eragile
sozioekonomiko guztiak aintzat hartuz eta
barneratuz, bere eguneroko jardueran eragina
duten hamaika faktore kontutan hartuz eta
beste udal/lurraldeekin zein bestelako mailako
erakundeekin elkarrekiko erlazio eta lankidetza
izanez.

Enpresak

Comercio

Udalek, tokiko erakunde edo entitateak diren
heinean, Erasmus+ programaren dirulaguntza
lerro desberdinetako onuradun izateko
aukera dute. Zenbait kasutan, Udalek proiektu
bateko eskatzaile eta koordinatzaile izateko
aukera izango dute eta beste batzuetan, aldiz,
beste erakunde batek koordinatzen duen
proiektu batean parte hartzeko aukera izango
dute kide gisa.
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Ud
Mankom
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Ikastetxeak
Erasmus+ programak udalerri baten europar
zein nazioarteko profila eta sona biderka
dezake eta, aldi berean, talentua erakartzeko
aukera ematen du. Azken hau, udalerri
horretan kokatuta dauden hezkuntza zentro,
enpresa eta elkarte eta irabazi asmorik gabeko
erakunde desberdinen mesederako izan
daiteke.

Kirol
taldeak

Baina, bestalde, Udalek bere udalerrian
diren eragile desberdinentzako eragile
dinamizatzaile, koordinatzaile eta informatzaile
gisa aritu beharko dute, hala nola, ikastetxe,
elkarte, enpresa, unibertsitate etab... besteak
beste, honako zerbitzu hauek eskainiz:

dala
munitatea

GKEak

•

Erasmus+ programaren barruan diren
europan finantzazio lerro desberdinen
inguruan informatuz.

•

Europar programa batean parte hartzeak
ematen dituen aukeren inguruan
orientatuz.

•

Erakunde koordinatzaile gisa arituz,
partzuergo bat sortzeko beharrezkoak
diren eragileak harremanetan jarriz...

•

Egin beharrezko izapideetan lagunduz,
dinamizatuz, animatuz, eredu izanez...

Bestelakoak
Goi-mailako
hezkuntzako
zentroak

bizkaiko foru aldundia
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Nola erabili gida hau
Gida honen Erasmus+ Aukerak atalean, modu
laburtu eta eskematikoan, Bizkaiko Lurralde
Historikoko tokiko erakundeak Erasmus+
Programaren zein lerrotaz balia daitezkeen
azaltzen da.
Aipatu atal hori hiru azpi-ataletan banatuta
dago, hauetako bakoitzak, europar programa
honen hiru alor nagusiekin bat egiten duelarik:
•

Hezkuntza eta trebakuntza:
- goi-mailako hezkuntza
- lanbide heziketa
- eskolaurre,lehen eta bigarren hezkuntza
- helduen hezkuntza

•

Gazteria

•

Kirola

Programaren esparru bakoitzari dagokion atal
bakoitzaren hasieran fitxa labur bat azaltzen
da. Bertan, esparru bakoitzean funtsezkoak
diren puntuak azaltzen dira:
•

Zer da?

•

Zer eskaintzen du?

•

Nork har dezake parte?

Hezkuntza eta trebakuntza esparruan bada,
parametro berberak erabiliz, erabileremu
bakoitza azaltzen duen beste fitxa bat:
goi-mailako hezkuntza; lanbide heziketa;
eskolaurre, lehen eta bigarren hezkuntza; eta
helduen hezkuntza.

•

Zer suposatzen du?. Proiektuak edo
jarduerak nolakoa izan behar duen eta nola
garatu behar den azaltzen da.

•

Zein jarduera lagunduko ditu?. Diruz
lagun daitezkeen jarduerak zeintzuk diren
azaltzen da.

•

Kudeaketa mota. Diru-laguntza horren
kudeaketa zentralizatua (Europako
Batzordearen Agentzia Exekutiboa -EACEA)
ala deszentralizatua (Agentzia Nazionala
-SEPIE) den zehazten da.

•

Zein da proiektuan parte hartzen
duten erakundeen zeregina?. Erakunde
bakoitzak egin behar dituen eginkizunak
zehazten dira.

•

Nor izan daiteke…?. Zein erakunde motak
har dezakeen parte programa bakoitzean.

•

Eta nire udalerria?. Tokiko erakunde
batek zein modutan har dezakeen parte
azaltzen da: proiektu bat aurkeztuz,
erakunde laguntzaile gisa, mugikortasun
proiektu batean erakunde igortzaile edo
hartzaile gisa...

•

Proiektuen adibideak. Modu laburtuan,
proiektu desberdinetan tokiko erakunde
desberdinen parte hartzea azaltzen da.

Gidaren amaieran, Erasmus+ programan
erabiltzen diren erreferentzia terminoen
glosario bat aurkitzen da. Eta, azkenik,
interesekoak izan daitezkeen zenbait esteka.

Jarraian, fitxa desberdinen bidez, proiektu
edo diru-laguntza lerro desberdinen punturik
garrantzitsuenak azaltzen dira. Fitxa bakoitzak
honako atalako ditu:
•

Zer da?. Programaren ekintza bakoitzak
dituen helburuak zehazten dira.

Gida honekin batera, Erasmus+ Programan Proiektu bat
Eskatzeko Eskuliburu Praktiko bat prestatu da. Bertan,
programa honen esparruan diru-laguntza eskaera bat egiteko
jarraitu berharreko pauso guztiak zehazten dira. Eskuliburu
hori, Gaztebizz web gunean dago eskuragai:
www.gaztebizz.eus
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erasmus+
aukerak
hezkuntza
eta trebakuntza
gazteria
kirola

erasmus+
hezkuntza eta trebakuntza

erasmus+

Hezkuntza eta
trebakuntza esparrua
Zer da?

Hezkuntza eta prestakuntza alorrean Erasmusek aintzatespen handia
lortu du unibertsitate ikasleei eta irakasleei atzerrian ikasteko edo
bestelako jarduerak burutzeko ematen duen aukeragatik.
Hezkuntza kontuetan Erasmusek maila guztiak hartzen ditu bere baitan:
eskola, lanbide heziketa, goi-mailako hezkuntza eta helduen hezkuntza.
Programa berria Europar Batasuneko mugaz haraindiko hezkuntza
formalean zein ez-formalean oinarritzen da, nazioartekotzeko jarrera
garbiarekin hirugarren herrialdetara zabalduz eta, beti ere, ikasleria,
irakasleria eta langileriaren enpleagarritasunarako pertsonen hezkuntza
eta prestakuntza gaitasunak hobetzeko xedearekin.

Zer
eskaintzen
du?

Nork har
dezake
parte?
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•

Goi-mailako hezkuntzarako aukerak: ikasle, irakasle eta pertsonal ez
irakasle, erakunde eta enpresak.

•

Lanbide heziketarako aukerak: ikasleak, ikastunak, praktiketan diren
ikasleak, irakasle eta pertsonal ez irakasle, erakunde eta enpresak.

•

Eskolaurre, Lehen eta Bigarren hezkuntzarako aukerak: irakasle eta
pertsonal ez irakasle eta erakundeak.

•

Helduen hezkuntzarako aukerak: irakasle eta pertsonal ez irakasle,
erakunde eta enpresak.

•

Europako integraziorako aukerak: pertsonal ikertzaile eta akademikoa
eta erakundeak (Jean Monnet).

•

Ikasleak.

•

Hezkuntza eta trebakuntza esparruko irakasle eta pertsonal ez
irakasle.

•

Eskolak, ikastetxeak eta Goi-mailako Hezkuntzako Erakundeak (HEIHigher Education Institution).

•

Enpresak, solaskide sozialak eta lan munduko bestelako ordezkariak,
merkatal ganbarak eta bestelako merkatal erakundeak barne.

•

Hezkuntza eta trebakuntza esparruko erakundeak.

•

Erakunde publikoak, tokiko eta eskualdeetako administrazioak.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Goi-mailako hezkuntza
Zer da?

Erasmus+ programaren helburuetako bat goi-mailako hezkuntza
modernizatzea da Europan zein mundo osoan.
Horretarako, aukera desberdinak eskaintzen dizkie ikasleei eta hezkuntza
erakundeetako langileei, beti ere, bere enplegu itxaropenak eta gaitasunak
hobetzeko asmoarekin.
Unibertsitate eta enpresek jardunbide egokiak partekatzeko aukera izango
dute (Ezagutzarako Aliantzak izena duen programaren bidez).
Programan parte hartzen duten herrialdeetako goi-mailako hezkuntzako
erakundeek beste herrialde batzuekin (herrialde kideak) lankidetzan aritzeko
aukera izango dute bere hezkuntza sistemak garatzeko: inguruko herrialdeak,
EBren kide ez diren balkandar herrialdeak, Asia, Afrika eta Latinamerika.

Zer eskaintzen
du?

Ikasle, irakasle eta pertsonal ez irakasle, erakunde eta enpresek
mugikortasun, trebakuntza edo hezkuntza programetan eta enpresek
antolatutako mintegietan parte hartu ahal izango dute.
Goi-mailako hezkuntzako ikasle eta langileentzako
mugikortasun proiektuak (KA1).
Ikasleek, banku-erakunde edo ikasleei maileguak eskaintzen dizkieten
enpresen bidez, master baten gastuak ordaintzeko mailegua eskatu ahal
izango dute.
Erasmus+ master bat burutzeko ikasleentzako maileguak (KA1).
Erakundeek eta enpresek lankidetza proiektuetan parte hartu ahal izango
dute.
Elkarretaratze estrategikoak Goi-mailako Hezkuntzaren
esparruan (KA2).
Ezagutzarako aliantzak (KA2).
Gaitasunen garapena goi-mailako hezkuntzaren esparruan (KA2).
Erasmus Mundus master titulu bateratuak (KA1).
Irakasle eta erakundeek, Europako integrazioaren azterlanen eremuan,
ondorendo jardueren esparruan ematen diren jarduera desberdinetan parte
hartu ahal izango dute: Jean Monnet moduluak; Jean Monnet katedrak; Jean
Monnet laguntza erakunde eta elkarteei; Jean Monnet sareak; Jean Monnet
proiektuak.
Jean Monnet Jarduerak.

Nork har
dezake parte?

bizkaiko foru aldundia

•

Goi-mailako hezkuntzako ikasleak.

•

Goi-mailako hezkuntzako erakundeetako irakasle eta pertsonal ez irakasle.

•

Enpresa pribatuak.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Goi-mailako hezkuntzako ikasle eta
langileentzako mugikortasun proiektuak
Zer da?

Zer suposatzen
du?

Goi-mailako hezkuntzako ikasleentzako eta erakundeetako langileentzako
mugikortasun proiektuak, zehazki:
•

Ikasleen mugikortasuna ikasketetarako.

•

Ikasleen mugikortasuna praktiketarako.

•

Langileen mugikortasuna irakaskuntzarako.

•

Langileen mugikortasuna trebakuntzarako.

Goi-mailako hezkuntzako ikasleek atzerrira joateko aukera izango dute goimailako Hezkuntzako erakunde (HEI) batean praktika aldi bat burutzeko,
edo enpresa edo bestelako langune batean trebakuntza praktikoko aldi bat
burutzeko.
Goi-mailako hezkuntzako erakundeetako edo enpresetako langileek atzerrira
joateko aukera izango dute atzerriko goi-mailako hezkuntzako erakunde kide
batean eskolak emateko.
Goi-mailako hezkuntzako erakundeetako irakasle eta pertsonal ez irakasleak
trebakuntza eta ikaskuntza aldiak burutu ahal izango dituzte atzerriko goimailako hezkuntzako erakunde kide batean edo bestelako erakunde batean.

Kudeaketa

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (SEPIE).

Helburuak

•

Ikasleen gaitasun lorpena laguntzea.

•

Hezkuntza eta trebakuntza esparruan lan egiten duten pertsonen garapen
profesionala laguntzea.

•

Parte hartzen duten pertsonen hizkuntza-gaitasunak hobetzea.

•

Parte hartzen duten pertsonek beste kultur eta herrialdeekiko duten
kontzientziazioa eta ulermena hobetzea.

•

Parte hartzen duten erakundeen gaitasunak, erakargarritasuna eta
nazioarteko dimentsioa hobetzea.

•

Hezkuntza formal eta ez formalaren, lanbide heziketaren,
enpleagarritasunaren eta ekintzailetzaren arteko sinergiak eta iragatea
sendotzea.

•

Lortutako gaitasunen aintzatespen hobea bermatzea atzerrian emandako
mugikortasun aldien bidez.

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?
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Erakunde eskatzailea: Funtsen eskaera egiten dio Agentzia Nazionalari,
hitzarmen finantzarioa eta dagozkion txostenak sinatu eta kudeatzen ditu.
Erakunde igortzailea: Mugikortasun proiektuan parte hartuko duten ikasle
eta/edo langileak hautatzen ditu.
Erakunde hartzailea: Atzerriko ikasle eta langileak bere gain hartzen ditu
eta ikasketa, trebakuntza edo irakaskuntza programak eskaintzen dizkie.
Erakunde bitartekaria:Lan merkatuan edota hezkuntza eta trebakuntzaren
alorrean aktiboa den erakunde bat izan daiteke. Partzuergoaren kidea da
baina ez da jatorrizko erakundeetako bat. Bere zeregina administrazio
prozedurak partekatu eta erraztea da eta ikasle eta enpresen beharren arteko
egokitasun hobea lortzea da bere helburua.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Nor izan
daiteke…?

Erakunde eskatzailea izan daiteke:
•

Goi-mailako hezkuntzako erakunde indibiduala, goi-mailako Hezkuntzako
Erasmus Gutuna (ECHE- Erasmus Charter for Higher Education) lortu duen
eta programan parte hartzen duen herrialde batean kokatuta dagoen goimailako hezkuntzako erakunde bat.

•

Mugikortasun partzuergo nazional bateko koordinatzaile bat.

Mugikortasun proiektuaren gauzatzean, gutxienez, programan parte hartzen
duten bi herrialde desberdinetako bi erakundek hartu behar dute parte,
erakunde igortzaile bat eta erakunde hartzaile bat.
Ikasketarako ikasleen mugikortasun proiektuetan: Erakunde igortzaileek
zein erakunde hartzaileek ECHE delakoa duten goi-mailako hezkuntzako
erakundeak izan beharko dute.
Praktiketarako ikasleen mugikortasun proiektuetan: Erakunde
igortzaileak goi-mailako hezkuntzako erakunde bat izan behar du (HEI) eta
erakunde hartzailea lan merkatuan edo hezkuntza, trebakuntza edo gazteria
esparruetan aktiboa den edozein erakunde publiko zein pribatu izan daiteke.
Irakaskuntzarako langileen mugikortasun proiektuetan: Erakunde
hartzaileak HEI bat izan behar du, eta erakunde igortzailea programan parte
hartzen duen herrialde bateko HEI bat; erakunde hartzailearen herrialdearekin
erakunde arteko hitzarmena sinatu duen herrialde kide bateko HEI bat; edo lan
merkatuan edo hezkuntza, trebakuntza edo gazteria esparruetan aktiboa den
edozein erakunde publiko zein pribatu izan daiteke.
Trebakuntzarako langileen mugikortasun proiektuetan: Erakunde
hartzaileak HEI bat izan behar du, eta erakunde igortzailea programan parte
hartzen duen herrialde bateko HEI bat; erakunde hartzailearen herrialdearekin
erakunde arteko hitzarmena sinatu duen herrialde kide bateko HEI bat; edo lan
merkatuan edo hezkuntza, trebakuntza edo gazteria esparruetan aktiboa den
edozein erakunde publiko zein pribatu izan daiteke.
Proiektuaren onuradunak goi-mailako hezkuntzako ikasleak eta langileak
dira. Ikasi edo lan egiten duten goi-mailako hezkuntzako erakundearen
ardura izango da mugikortasun proiektuetan parte hartzeko behar diren
onargarritasun irizpideak zehaztea.

Eta nire
udalerria?

Tokiko erakunde publiko bat edo udal-enpresa publiko bat mugikortasun
partzuergo bateko kide izan daitezke, eta baita bertako koordinatzaile izan ere.
Kasu horretan, dirulaguntzaren eskatzaile ere izateko aukera izango dute.
Praktiketarako ikasleen mugikortasun proiektuetan eta trebakuntzarako
langileen mugikortasun proiektuetan, tokiko erakunde publiko bat edo udalenpresa publiko bat bezalako edozein erakunde publiko erakunde hartzailea
ere izan daiteke.

Proiektuen
adibideak

Puerto de Santa María-ko (Cádiz) Udala
“El Puerto PRACTICA EUROPA” izeneko ekimena Gradu Ertaineko
Heziketa Zikloetako ikasleriari bideratuta dago. Guztira, hamabost gaztek
ikasleen egonaldia ordaintzeko bideratutako bekak jaso ahal izango dituzte.
Egonaldiak hiru hilabetekoak izango dira eta Europako herrialde desberdinak
dituzte aukeran, hala nola, Italia, Erresuma Batua, Portugal eta Austria.
Gazteek praktikak burutuko dituzte enpresa edo erakundeetan.
Esperientzia honi esker, pertsona onuradunek komunitate mailan lan
merkatuan den eskaerari egokitzeko aukera izango dute, berariazko
gaitasunak eskuratzeko eta herrialde horren testuinguru ekonomiko eta
soziala hobeto ulertzeko aukera izango dutelarik. Aldi berean, lan-esperientzia
bereganatuko dute. Beharrezkoa izatekotan, prestakuntza ikastaroak edo
herrialde horretako edo lanean erabiltzen den hizkuntza gaitasuna hobetzeko
ikastaroak burutzeko aukera ere aurreikusten da.
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=13334
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Erasmus Mundus master
titulu bateratuak
Zer da?

Erasmus Mundus master titulu bat (EMJMD) goi-mailako 60, 90 edo 120
kredituko nazioarteko ikasketa programa bateratu bat da, herrialde desberdinetako nazioarteko HEI partzuergo batek irakatsia eta, beharrezkoa bada,
hezkuntza sektorekoak ala ez diren eta berariazko ezagutza teknikoa duten
kide eta ikasketa esparruan interesa duten profesionalak. Bere berariazko
izaera integrazio/elkartze maila altuan eta eskaintzen duten eduki akademiko
eta metodologian oinarritzen da. Ez dago inolako mugarik diziplinari dagokionez.

Zer suposatzen
du?

Honako jarduerak finantziatzen dira:
• Goi-mailako hezkuntzako erakundeek osatutako nazioarteko partzuergo
baten bidez osatutako EMJMD programa baten gauzatzea. Honek, irakaskuntza, trebakuntza edo ikerketarako pertsonal akademikoaren (gonbidatutako irakasleria) parte hartzea barneratuko du;
• Mundu osoko ikasle bikainei eskainitako bekak hauetako programa batean
parte har dezaten.

Kudeaketa

Zentralizatua – Europako Batzordearen Agentzia Exekutiboa (EACEA)

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Eskatzailea/koordinatzailea: kide guztien izenean proiektuaren proposamena aurkezten duen HEI bat da. Dirulaguntzaren onuradun nagusia da eta partzuergoaren izenean onuradun anitzeko dirulaguntza-hitzarmena sinatzen du.
Kideak: EMJMDaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte hartzen duen erakundea.
Kide parte-hartzaileak (eskumenekoa): Berariazko jarduera eta eginkizun
guztien gauzatzean modu zuzenean parte hartzen duten edo EMJMDaren
zabalkundea eta jasangarritasuna babesten duten erakundeak. Ekarpen hori,
adibidez, ezagutza eta gaitasun transferentzia bat, ikastaro osagarrien gauzatzea edo desplazamendu edo praktika aldiak izan daiteke. Ez dira proiektuaren
kidetzat hartzen.

Nor izan
daiteke…?

Eskatzailea/koordinatzailea: HEI bat.
Kideak: HEI bat eta beste edozein erakunde publiko zein pribatu, adibidez,
ECHE baten jabe den goi-mailako hezkuntzako erakunde bat; enpresa publiko
edo pribatu bat, handia, ertaina edo txikia; tokiko, eskualdeko edo nazio mailako erakunde publiko bat; irabazi asmorik gabeko elkarte, erakunde edo GKE
bat; ikerketa institutu bat…
Onuradunak: master ikasleak, parte hartzen duten erakundeetako langileak
eta gonbidatutako akademikoak (irakasleria).

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate bat edo tokiko erakunde publiko bat proiektu bateko kide izan
daiteke. Era berean, kide parte-hartzailea ere izan daitezke.

Proiektuen
adibideak

University of the Highlands and Islands Lbg (Erresuma Batua)

30

Joint Masters Degree in Aquaculture, Environment and Society
Akuikultura, ingurugiro eta gizarte esparruetako adituen trebakuntza.
Partzuergoa Eskozia, Grezia eta Suediako hiru unibertsitatek osatzen dute.
Masterra 250 ordu inguruko (30 ECTS - European Credit Transfer System). 9
moduluetaz osatuta dago.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/7e27a5d5-01ad-4838-b8c94c2555c0bc6b
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Elkarretaratze estrategikoak
Goi-mailako Hezkuntza esparruan
Zer da?

Elkarretaratze estrategikoen xedea praktika berritzaileen garapena,
transferentzia edo inplementazioa laguntzea eta lankidetza sustatzeko ekimen
bateratu, berdinen arteko prestakuntza eta Europa mailako esperientzien
hartu-emana gauzatzea da.
Elkarretaratze estrategikoek, hezkuntza, prestakuntza eta gazteria
esparruetan aktiboak diren erakundeei, enpresei eta administrazioei eta
gizarte zibileko erakundeei, jardunbide berritzaileen ezarpenan lankidetzan
jarduteko aukera ematen die.
Elkarretaratze estrategikoek, gutxienez, bi puntu hauei ekin beharko diete:
a.) Lehentasun horizontal bat.
b.) Berariazko lehentasun bat goi-mailako hezkuntzaren esparruan.
a) Lehentasun horizontalak:
•

Oinarrizko eta zeharkako gaitasunak garatzea (hala nola, ekintzailetza eta
hizkuntza gaitasunak eta gaitasun digitalak).

•

Hezitzaile eta langileen hezkuntza eta trebakuntza bideak sendotzeko
ikuspuntu berrien garapena; beharrezkoak diren gaitasun eta trebetasun
guztiak eskura jarriz.

•

Ekintzailetza, hezkuntza eta trebakuntza, eta gazteekin maila
desberdinetan egiten den lanaren esparruetan integrazio digitala
sustatzea.

•

Trebetasun eta Koalifikazioen Europar Eremu bate garapenean lagundu:
EB zein nazio mailan diren gardentasun eta aintzatespen tresna
desberdinen arteko koherentzia handiagoa sustatu, trebakuntza formal
eta ez formalaren aintzatespena eta balioztatzea eta esparru desberdinen
eta hezkuntza formalaren arteko irazkortasuna errazten duten proiektuak
lagundu.

•

Testuinguru erdeinatuak eta aukera gutxiago dituzten hezigaiei
eragiten dieten ikaskuntza emaitzetan ematen diren aldeak murrizteko
bideratutako proiektu berritzaileen babesa.

•

Gastu publikoaren eta hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetan
egiten diren inbertsioen ebaluazioa eta hauen eraginkortasuna handitzeko
aukera eman dezaketen ikuspegi eta tresna berritzaileen garapena eta
erabilera sustatu.

b) Berariazko lehentasunak goi-mailako hezkuntza esparruan:

bizkaiko foru aldundia

•

Goi-mailako hezkuntzako erakundeak babestu EB 2011 modernizazio
Agendaren eta bere lehentasun arloen baitan beharrezkoak diren
erreformak ezartzeko: emaitza akademikoak handitu; goi-mailako
hezkuntzaren kalitatea eta garrantzia hobetu; kalitatea indartu
mugikortasuna eta mugaz haraindiko lankidetzaren bidez; ezagutzaren
triangelua ondo funtzionatzea lortu; eta gobernantza eta finantzaketa
hobetu.

•

2013ko “Opening Up Education: promoting the development of new
models of delivery” (Hezkuntzaren zabalkundea: irakaskuntza modu
berrien garapenerako sustapena) komunikazioaren ezarpena lagundu,
bereziki, ikasketa modu aukera zabalago baten integrazioa (urrutikoa,
denbora partzialekoa, moduluka) pertsonalizatutako trebakuntza
modu berrien bidez, hezkuntza baliabide irekien erabilera estrategikoa,
mugikortasun birtuala, mugikortasun konbinatua eta ikasketa plataforma
birtualak eta baita Europako zein mundo osoko goi-mailako hezkuntza
sistemak nazioarteko bihurtu.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Zein jarduera
lagunduko
ditu?

Jarduera aukera desberdinak gara daitezke, hala nola:
•

Erakundeen arteko lankidetza sendotzen dituzten jarduerak, beti ere,
praktiketarako hartu-emanak ezartzeari begira.

•

Jardunbide berritzaileen garapena, egiaztapena edo ezarpena sustatzen
dituzten jarduerak.

•

Ikaskuntza formal, ez-formal eta informalaren bidez lortutako ezagutza,
gaitasun eta trebezien aintzatespena eta baliozkotzea errazten dituzten
jarduerak.

•

Hezkuntza, trebakuntza eta gazteria sistemen garapena sustatzeko eta eta
hauek tokiko zein eskualdeko garapen ekintzetan txertatzeko eskualdeko
agintarien arteko lankidetza jarduerak.

•

Desgaitasun edo behar bereziren bat duten hezigaiak laguntzeko
jarduerak.

•

Hezkuntzaren prestaketa eta gauzatzea hobetzeko eta profesionalak
trebatzeko jarduerak.

•

Enpresa gaitasun eta pentsamoldeak sustatzen dituzten jarduera
transnazionalak.

Gainera, proiektuaren esparruaren barruan, trebakuntza, irakaskuntza edo
ikaskuntza indibidualerako mugikortasun jarduerak burutu ahal izango
dira, ikasleena eta/edo langileena, baina bakarrik baldin eta proiektuaren
helburuetarako balio erantsi bat suposatzen badute ekimenaren helburu
nagusia izan gabe (soilik programa barruan diren herrialdeetarako).

Kudeaketa

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (SEPIE).

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Eskatzailea/koordinatzailea: kide guztien izenean proiektua aurkezten
duen erakundea.

Nor izan
daiteke…?

Eskatzaile eta kide izan daitezke: hezkuntza, prestakuntza eta gazteria
esparruetako zein bestelako sektore sozioekonomikoetako edozein alorrean
aktibo den edozein erakunde mota. Esparru desberdinetan zeharkako
jarduerak burutzen dituzten erakundeek ere parte hartu ahal izango dute
(tokiko erakundeak, eskualdekoak, aintzatespen eta baliozkotze zentroak,
merkatal ganbarak, kultur elkarteak).

Kideak: proiektuaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte
hartzen duen erakundea.
Gutxienez, programako hiru herrialde desberdinetako hiru erakundek parte
hartu beharko dute.

Onuradun onargarriak:
•

Parte hartzen duen HEI bateko ikasleak.

•

Beste mailetako unibertsitate irakasleak, trebatzaileak eta erakunde partehartzaileetan lan egiten duten irakasleak eta administrazio-langileak.

Eta nire
udalerria?

Tokiko erakunde batek eskaera bat aurkez dezake koordinatzaile gisa edo
proiektu batean parte har dezake kide moduan.

Proiektuen
adibideak

UNIVERZA V MARIBORU (Eslovenia)
E-RESPLAN - Innovative Educational Tools for Energy Planning
E-RESPLAN Goi-mailako Hezkuntzako Elkarte Estrategiko bat da eta bere
xede nagusia aditu zein profesional gazteei planifikazio energetiko, energia
berriztagarri eta planifikazio espazialaren esparruetan diziplinarteko
gaitasunak sendotzeko behar dituzten tresnak ematea da.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/4852a904-3e7c-45b8-8ebd5ecfea94b8f9
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Ezagutzarako aliantzak
Ezagutzarako
aliantzak

Ezagutzarako aliantzen xedea Europak duen gaitasun berritzailea finkatzea
eta goi-mailako hezkuntzan, enpresa munduan eta, oro har, ingurune
sozioekonimiko osoan berrikuntza bultzatzea da.
Honako helburuetako bat edo batzuk lortzea nahi du:
• Irakaskuntza eta ikaskuntzan ikuspegi berriak, berritzaileak eta
diziplinartekoak garatu.
• Goi-mailako hezkuntzako irakasleia eta enpresetako langileen artean
enpresa espiritua eta empresa-gaitasunak sustatu.
• Ezagutzen hartu-emana, joan-etorria eta sortze bateratua erraztu.

Zer suposatzen
du?

Ezagutzarako aliantzak proiektu transnazionalak dira, egituratuak eta
emaitzetara bideratuak, nagusiki, goi-mailako hezkuntza eta enpresen artean.
Ezagutzarako aliantzak edozein diziplina eta sektorera eta lankidetzara
eta sektoreen arteko lankidetzara daude zabalik. Kideek helburu batzuk
partekatzen dituzte eta elkarren artean egiten dute lan onura emango dien
emaitza edo produktuak lortzeko.

Kudeaketa

Zentralizatua – Europako Batzordearen Agentzia Exekutiboa (EACEA).

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

•

•

•

•

bizkaiko foru aldundia

Hezkuntza, enpresa eta ingurune sozioekonomiko orokorrean berrikuntza
sustatu:
- Irakaskuntza eta ikaskuntza metodo berrien garapen eta ezarpen
bateratua (hala nola, diziplina anitzeko ikasketa planak eta hezigaian
zentratzen den eta benetako arazoetan oinarritzen den irakaskuntza
eta ikaskuntza).
- Etengabeko Hezkuntzako programa eta jardueren prestaketa
enpresetan eta enpresekin.
- Gai konplexuetarako erantzun bateratuen garapena eta produktu
eta prozesuen berrikuntza (ikasleak, unibertsitateko irakasleria eta
langileak batera).
Enpresa pentsamolde eta gaitasunen garapena:
- Ikaskuntza planen sortzea eta zeharkako gaitasunen ezarpena
enpresekin lankidetzan garatutako goi-mailako hezkuntzako programen
bidez, enpleagarritasuna, sormena eta ibilbide profesional berriak
sendotzeko.
- Enpresa hezkuntza edozein diziplinan barneratu ikasle, ikertzaile,
langile eta hezitzaileak; eta ingurune desberdinetan enpresa
jardueretan aritzeko beharrezkoak diren ezagupenak; gaitasunak eta
motibazioa goratzeko.
- Ikaskuntza aukera berriak zabaldu enpresa gaitasunen ezarpen
praktikoaren bidez. Horrek, enpresa proiektu eta industriaerabilerarako zerbitzu, produktu eta prototipo berrien merkaturatzea
ekar dezake.
Goi-mailako hezkuntza eta enpresaren artean ematen den ezagutzaren
hartu-emana eta joan-etorriaren sustapena:
- Ikasketa planan guztiz barneratuta dauden enpresen, aintzatetsi eta
akreditatuak, ikasketa alorrarekin harremana duten jarduerak.
- Saiakera-proba neurri sistema berritzaileak.
- Ikasle, ikertzaile, irakasle eta empresa langileen trukea mugatutako
aldietarako.
- Enpresako langileriaren parte hartzea irakaskuntzan eta ikerketan.
Ezagutzarako aliantzek ikasle, ikertzaile eta langileen mugikortasun
jarduerak antolatzeko aukera ere badute, beti ere, Aliantzaren bestelako
jarduerak lagundu edo osatzen badituzte eta ekimenaren helburuak
lortzeko balio-erantsi bat suposatzen badute.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Eskatzailea/koordinatzailea: kide guztien izenean proposamena aurkezten
duen erakunde parte-hartzailea.

Nor izan
daiteke…?

Edozein erakunde motak aurkez dezake proiektu bat.

Eskubide osoko kideak: proiektuaren helburuak lortzeko aktiboki laguntzen
duten erakundeak parte-hartzaileak.
Kide parte-hartzaileak (eskumenekoak): jarduera/atazen gauzatzean
laguntzen duten edo proiektuaren zabalkundea eta jasangarritasuna
laguntzen duten kide parte-hartzaileak. Ez dira proiektuaren kidetzat hartzen
eta ez dute finantzaketarik jasotzen.

Proiektuaren kide edozein erakunde publiko zein pribatu izan daiteke baina,
gutxienez, programan parte hartzen duten hiru herrialde desberdinetako
sei erakundek parte hartu beharko dute eta, hauen artean, gutxienez, goimailako hezkuntzako bi erakunde eta bi enpresa izan beharko dira.

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate bat edo tokiko erakunde publiko bat proiektuaren eskatzaile/
koordinatzailea izan daiteke. Era berean, proiektuaren kide ere izan daiteke.

Proiektuen
adibideak

Vaucluseko (Frantzia) Merkatal eta Industria Ganbara
“European Foodbusiness Transfer Laboratory for stimulating
entrepreneurial skills, for fostering innovation and for business
creation in the Food Sector”.
Elikadura enpresek, enpleguari dagokionez, Europako sektorerik nagusiena
osatzen dute. Sektore hauetako enpresen %90a ETEak dira (nagusiki, mikroETEak). Berrikuntza, kasu honetan, lehiakortasuna hobetzeko modurik
egokiena da.
Proiektu hau Elikadura Enpresen Laborategi baten eraketan oinarrituko da,
hezkuntza modu berriak eta ekintzailetza gaitasunak hobetzeko tresnak
zentralizatuko dituena eta, aldi berean, HEI desberdinen eta elikadura
industrian lan egiten egiten duten eragileen arteko elkarrekintza sustatuko
duena.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/abeba5d1-1f89-4f7f-8a1e72260d2cc6ec
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Gaitasunen garapena
goi-mailako hezkuntza esparruan
Zer da?

Ekintza honek herrialde kideetako goi-mailako hezkuntzaren modernizazioa,
irisgarritasuna eta nazioartekotzea babesten du, garapen eskasagoa duten
herrialdeei arreta berezia eskainiz eta, baita ingurune sozioekonomiko
pobreetako ikasle erdeinatu eta behar bereziak dituzten ikasleei ere.

Zer
suposatzen
du?

Bereziki, programako herrialdeetako eta herrialde onesgarrietako goimailako hezkuntzako erakundeen (HEI) arteko elkarretaratze aldeaniztunetan
oinarritzen diren lankidetza transnazionaleko ekimenak dira. Akademikoak
ez diren kideak ere izan daitezke gizarte eta enpresaren arteko harremanak
estutzeko eta proiektuen eragin sistemikoa sendotzeko.

Kudeaketa

Zentralizatua – Europako Batzordearen Agentzia Exekutiboa (EACEA).

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

Bi kategoriko ekimenak laguntzen dira:
Proiektu bateratuak: bere helburu nagusia, bereziki eta modu zuzenean,
herrialde kide onesgarrietako erakundeei onura ekartzen dizkieten emaitzak
ekoiztea da.
Jarduera aukera zabala eraman daiteke aurrera, hala nola:
•

bizkaiko foru aldundia

Honakoen garapena, saiakuntza eta egokitzepena:
-

Ikasketa planak, ikastaroak, ikaskuntza tresnak eta materialak.

-

Ikaskuntza eta irakaskuntzaren metodologia eta ikuspegi pedagogikoak,
bereziki, funtsezkoak diren gaitasun, oinarrizko gaitasun, hizkuntzagaitasun, merkatal ekimenaren inguruko hezkuntza eta IKTen
erabileren lorpenean oinarritzen direnak.

-

Trebakuntza praktikorako plan eredu berriak eta enpresa eta
industriako kasu errealen azterketa.

-

Enpresa eta unibertsitate munduen arteko lankidetza, enpresen
sorkuntza barne.

-

Ikasteko eta hezkuntza eta trebakuntza irakasteko eredu berriak
eta, bereziki, ikaskuntza malgu eta irekiaren erabilera estrategikoa,
mugikortasun birtuala, hezkuntza baliabide irekiak eta IKTek duten
potentzialaren ustiapen egokiagoa.

-

Orientazio, aholkularitza eta prestakuntza metodo eta tresnak.

-

Irakasleria eta administrazio-langileriaren profesionalizazio eta garapen
profesionalerako tresnak.

-

Programa zein erakunde mailan kalitatearen bermatzea.

-

Gobernantza eta kudeaketa sistema eta egitura berriak.

-

Unibertsitate-zerbitzu modernoak.

•

HEIen nazioartekotzea eta ikerketa, berrikuntza zientifiko eta
teknologikoen sareak modu eraginkorrean ezartzeko gaitasuna bultzatu.

•

Jardunbide berritzaileak ezartzeko beharrezkoak diren instalazioen
eguneratzea.

•

Trebakuntza ikastaroen antolaketa irakasle eta laguntzarako pertsonala,
pertsonal teknikoa eta administrazio langileria zein unibertsitate
kudeaketarako langileria parte har dezan.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Egiturazko proiektuak: goi-mailako hezkuntza sistemetan eragina izateko
eta herrialde kide onesgarrietan maila nazional eta/edo eskualde mailan
erreformak sustatzera zuzenduak.
Jarduera aukera zabala eraman daiteke aurrera, hala nola:
•

Goi-mailako hezkuntza sistemen nazioartekotzearen errefortzua.

•

Bolonia antzeko erreformen sartzea.

•

Gardentasun tresnen hedapena, hala nola, kreditu sistemak, akreditazio
prozedurak, aurreko ikaskuntza eta ikaskuntza ez formalaren
aintzatespenerako ildoak, etab.

•

Prestakuntza esparru nazionalen ezarpena.

•

Barne zein kanpo kalitatea bermatzeko sistema/ildo en garapena eta
ezarpena.

•

Politiken adierazpen eta jarraipenerako tresna eta ikuspuntu berrien
garapena eta ezarpena.

•

Hezkuntza, ikerketa eta berrikuntzaren integrazioareko esfortzua.

Jarduera hauen barne izan daitezke:
•

Berariazko erreforma gaien inguruko inkesta eta azterlanak.

•

Politikak eta aholkularitza espezializatua.

•

Hitzaldi, mintegi, tailer eta mahai inguruen antolaketa.

•

Trebakuntza ikastaroen antolaketa langileentzat politiken inguruko gaien
inguruan.

•

Irakasle zein laguntzarako pertsonalaren, teknikarien eta administrazio
langileria zein unibertsitate kudeaketarako langileriaren parte hartzea
izango duen trebakuntza ikastaroen antolaketa.

•

Sentsibilizazioa handitzeko kanpainen antolaketa.

Kategoria bietan mugikortasun bereziko eremu bat eskaini daiteke, beti
ere, honako jarduera batekin edo gehiagorekin harreman badu:

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

•

Ikasleen mugikortasuna:
- HEI kide batean ikasketa aldi zehatz baterako.
- Partzuergoko kide den herrialde bateko enpresa edo bestelako langune
batean trebakuntza praktikoko aldi zehatz baterako.

•

Langileriaren mugikortasuna:
- HEI bateko edo bestelako erakunde bateko irakasleen mugikortasun
aldia beste herrialde bateko HEI kide batean irakasteko.
- Partzuergoko kide den beste herrialde batean egiten den trebakuntza
aldia: egituratutako ikastaroetan parte hartzeko, hizkuntza
trebakuntzarako ikastaroak barne edo azterrian diren trebakuntza
jarduerak barne (hitzaldiak barne), eta atzerriko HEI kide edo bestelako
erakunde batean izango diren jarduera eta behaketa aldietarako.

Herrialde kide onesgarrietako erakunde parte-hartzaileak dira gaitasunen
garapen proiektuaren hartzaileak.
Herrialde kide onesgarrien HEI-ei eskatzaile izateko animatzen zaie.
Gainera, goi-mailako hezkuntzako proiektuen esparruan ematen den
gaitasunen garapenak, partzuergoko kidetzat har ez daitezkeen eta
ekimenaren edozein finantzaketa laguntzaren onuradun izan ez daitezkeen
kide parte-hartzaileen (aukerakoa) esku-hartzeaz ere onura atera dezake.
Proiektuan mugikortasun lerroren bat aurreikusten bada, erakunde igortzaile
eta hartzaile bat zehaztu beharko da eta baita erakundeen arteko hitzarmen
bat ere.
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Nor izan
daiteke…?

Erakunde eskatzaileak:
•

Goi-mailako hezkuntzako erakunde bat.

•

Goi-mailako hezkuntzako erakunde bateko elkarte edo organizazio bat.

•

Egiturazko proiektuen kasuan soilik: aintzatespen juridikoa duen errektore,
irakasle edo ikasleen erakunde nazional edo internazional bat baldin eta
programa edo herrialde kide onesgarri batean kokatuta badago.

Kideak:
•

Goi-mailako hezkuntzako graduak edo bestelako hirugarren mailako
hezkuntza titulu aintzatetsiak eskaintzen dituen edozein erakunde publiko
edo pribatu (goi-mailako hezkuntzako erakunde gisa definituak eta hala
onartuak dagokion agintearen aurrean) edo,

•

Lan merkatuan edo hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetan aktiboa den edozein erakunde publiko edo pribatu.

Erakunde parte-hartzaile bakoitzak programaren herrialde batean edo batetik
laura eta seitik hamarrera doaz eskualdeetako herrialde kide onesgarri batean
kokatuta egon beharko du.
Partzuergoak honako baldintzak bete beharko ditu:
•

Partzuerren artean, gutxienez, herrialde kidean programaren herrialdean
diren adina HEI izan beharko dira.

•

Proiektuan, gutxienez, herrialde kide onesgarri baten parte hartzea eman
beharko da.

•

4. eskualdeko (Errusiar Federakundea) kideak dituzten proiektuek, gutxienez, beste herrialde kide baten parte hartzea izan beharko dute. 8. eskualdeko (Latinamerika) kideak dituzten proiektuetan, berriz, gutxienez, aipatu
eskualdeko bi herrialdeen parte hartzea izan beharko dute.

•

Proiektuan, gutxienez, herrialde kide onesgarri bakoitzeko bi HEIk hartu
beharko dute parte.

•

Goi-mailako hezkuntzako erakundeen kopurua bostetik beherakoa den
herrialde kideetan, erakunde bakarrak herrialde horretan diren ikasleen %
50 baino gehiago ordezkatzen duen kasuetan, arauaren indargabetze bat
ezarriko da eta HEI bakarra duten proposamenak onartuko dira.

•

Gutxienez programako hiru herrialde gutxieneko HEI batekin herrialde
bakoitzeko.

•

Aipatu baldintzetaz gain, egiturazko proiektuek proiekturako hautatutako
herrialde kide onesgarri bakoitzaren goi-mailako hezkuntzaren arduradun
den ministerioa barneratu beharko dute kide gisa.

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate bat edo tokiko erakunde publiko bat proiektu bateko kide izan
daitezke.

Proiektuen
adibideak

Servizio Civile Internazionale (Italia)
Izenburua: Building Inclusive Paths
Maila desberdinetan gatazken eragina pairatu duten gazte marjinatuen gaitasun transnazionalen garapena sustatzera bideratutako proiektua. Gazte hauek
biolentziari aurre egin behar izan diote edota gazteria protagonista den hirigatazketan murgilduta bizi izan dira.
Proiektuan krisi ekonomikoa pairatu duten herrialdeetako (Espainia eta Italia)
kideak eta beste kontinenteetako kideak (India, Nigeria eta Sri Lanka) daude.
Trebakuntza ez formaleko jardueretan parte hartuko dute (mintegiak, trebakuntza, Workshop-ak... Gazteak gatazken eraldaketa modu ez biolentoan
eta bitartekaritzan trebatuko dira.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-detailspage/?nodeRef=workspace://SpacesStore/c1b645e4-2b0e-433d-864a-8732cbe8f00e
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Lanbide hezkuntza
eta prestakuntzak
Zer da?

Erasmus+ programak Europako lanbide heziketaren kalitatea hobetu nahi
du eta, horretarako, ikasle, irakasle eta ikastetxeetako langileei atzerrian
praktikak burutzeko aukera ematen die. Helburu hau lortzeko, programak
lanbide heziketako erakundeei bestelako erakunde eta enpresekin
elkarretaratzeak sortzen lagunduko die, modu horretan, lan munduarekin
harreman sendoak ezar ditzaten.
Oro har, enplegu itxaropenak eta gaitasun pertsonalak hobetzeko balio
izango du eta, modu horretan, europar ekonomiaren lehiakortasuna
indartzeko ere.

Zer
eskaintzen
du?

Lanbide heziketako ikasleek eta praktiketan dauden ikasleek mugikortasun
proiektuetan parte hartu ahal izango dute, atzerrian praktikak eta ikaskuntza
praktikoko aldiak burutuz enpresa, erakunde publiko, GKE edota lanbide
heziketako ikastetxeetan.
Erakunde eta enpresetako irakasleria eta pertsonal ez irakaslea trebakuntza,
jarduera profesionalen behaketa edo irakaskuntzarako mugikortasun
proiektuetan parte hartu ahal izango dute atzerrian metodo pedagogiko
berriak ikasi ahal izateko eta hezkuntza eta lanbide heziketako beste
erakundeekin batera nazioarteko sare egonkorrak eratzeko.
Onuradunen eta lanbide hezkuntza eta prestakuntzetako
langileentzako mugikortasun-proiektua (KA1).
Lanbide Hezkuntza eta Prestakuntzako erakundeek beraien artean
elkarlanean aritzeko aukera izango dute. Era berean, enpresa, solaskide
sozial edota tokiko zein eskualdeko erakundeekin ere elkarlanean aritzeko
aukera dute, beti ere, nazio zein Europa mailako lan merkatuen itxaropenei
erantzuna ematen dien kalitatezko trabakuntza lortzeko.
Elkarretaratze estrategikoak Lanbide Hezkuntza eta
Prestakuntzaren esparruan EFP (KA2).
Enpresek ere beraien arteko lankidetza garatu ahal izango dute, sektoregaitasunetarako aliantzen bidez. Hauetan, ikasketa plan eta metodo
bateratuak ezartzen dira benetako espezializazio beharretatik abiatuta.
Sektore-gaitasunetarako aliantzak (KA2).

Nork har
dezake parte?

38

Herrialde parte-hartzaileetako ondorengo erakundeek:
•

Ikastetxeak eta lanbide heziketako bestelako hornitzaileak.

•

Enpresak, solaskide sozialak eta lan munduko bestelako ordezkariak,
merkatal ganbarak eta bestelako merkatal erakundeak barne.

•

Lanbide Hezkuntza eta Prestakuntza esparruko beste edozein erakunde.

•

Lanbide Hezkuntza eta Prestakuntza politikaren erakunde arduradunak.

•

Erakunde publikoak, tokiko administrazioak.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Onuradun eta lanbide hezkuntza
eta prestakuntzetako langileentzako
mugikortasun-proiektua (LHP)
Zer da?

Lanbide Hezkuntza eta prestakuntzetako (LHP) ikastun edo ikasleentzako
eta LHP baten ardura duten langileentzako (irakasle, trebatzaile, nazioarteko
mugikortasun eragile, aholkularitza edo administrazio funtzioak betetzen
dituen pertsonala) mugikortasun proiektuak dira.
Gainera, irakaskuntza edo trebakuntza kasuetan, ekintza zabalik da
enpresetako langile, sektore publikoko langile edo gizarte zibileko
erakundeentzat ere.

Zer
suposatzen
du?

Lanbide heziketako ikasleek (ikastunek, LHPko ikasleek eta ikastun ohiek)
praktika edo trebakuntza aldiak buru ditzakete atzerriko:
• Enpresetan.
• Administrazio publiko edo GKE bezalako bestelako erakundeetan.
• Lanbide Hezkuntza eta Prestakuntzako erakundeak enpresetan burutzen
diren ikaskuntza praktikorakoaldiekin.
Lanbide Hezkuntza eta Prestakuntzako Irakasleek eta pertsonal ez
irakasleak atzerrian burutzen dire garapen profesionalerako programetan
parte har dezakete honako hauen bidez:
• Trebakuntza jardueretan parte hartuz.
• Irakaskuntza erakunde, enpresa edo bestelako erakundeetan egindako
praktikak.
• Jarduera profesionalen behaketa irakaskuntza erakundeetan edo antzeko
erakundeetan.
• Irakaskuntza erakunde kide batean. Irakaskuntza edo trebakuntza
kasuetan, jarduera enpresetako, sektore publikoko eta gizarte zibileko
erakundeetako langileentzat ere zabalik dago.

Kudeaketa

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (SEPIE).

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Erakunde eskatzailea: mugikortasun proiektuak eskatzeaz, dirulaguntza hitzarmena sinatu eta kudeatzeaz eta dagozkion txostenak aurkezteaz arduratzen da. Erakunde eskatzailea atzerrian jarduerak burutzera onuradunak edo
EFPko langileak bidali nahi dituzten herrialde bereko erakunde kideek osatzen
duten mugikortasunerako partzuergo nazional bateko koordinatzailea izan
daiteke. Mugikortasunerako partzuergo nazional bateko koordinatzailea
erakunde igortzaile ere izan daiteke, baina ez da halabeharrezkoa.
Erakunde igortzailea: Pertsona onuradunak edo langileak hautatu eta atzerrira bidaltzeaz arduratzen da.
Erakunde hartzailea: Onuradunak eta atzerriko LHPko langileak jasotzeaz
eta jarduera programa bata eskaintzeaz arduratzen da. Beste zenbait kasutan, LHP ko langileek irakatsitako trebakuntza baten onuradun ere izan
daitezke.
Erakunde bitartekaria: Lan merkatuan edo hezkuntza, trebakuntza edo
gazteria arloetan aktiboa den erakunde bat da. Mugikortasunerako partzuergo nazional baten kide da, baina ez da erakunde igortzailea. Bere zeregina,
LHP erakunde igortzaileen prozedura administratiboak partekatzea eta
erraztea; ikastun/ikasleen profilen eta enpresen beharren arteko egokitasuna
ahalik eta egokiena izaten laguntzea trebakuntza praktiko aldien kasuan; edota parte-hartzaileen prestakuntza bateratua izan daiteke.

bizkaiko foru aldundia
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Nor izan
daiteke…?

Eskatzaileak:
•

Hezigaiak eta langileak atzerrira bidaltzen dituen LHP erakunde bat.

•

Mugikortasunerako partzuergo nazional bateko koordinatzailea.
Partzuergo bakoitzak, gutxienez, hiru LHP erakundeetaz osaturik egon
beharko du.

Parte-hartzaileak:
•

LHP erakundeak, publiko zein pribatuak.

•

Lan merkatuan edo hezkuntza, trebakuntza edota gazteria esparruetan
aktiboa den edozein erakunde publiko edo pribatu.

Mugikortasun jarduerak transnazionalak dira eta gutxienez, herrialde
desberdinetako bi erakunde parte-hartzaile behar dira (erakunde igortzaile
bat eta erakunde hartzaile bat),
Onuradunak:

Eta nire
udalerria?

•

LHP ko ikastun eta ikasleak (lanean oinarritutako ikaskuntza barneratzen
duen ikasketa burutzen dutenak), erakunde igortzailearen herrialdean bizi
direnak. LHP aren onuradunei atzerrira joaten laguntzen duten pertsonak.

•

LHP ikastetxe edo enpresa bateko graduatu berriak (hots, ikastun ohiak).

•

LHParen ardura eta erakunde igortzailean lan egiten duen langileria, hala
nola, irakasle, trebatzaile, nazioarteko mugikortasun eragile, aholkularitza
edo administrazio funtzioak betetzen dituen pertsonala, etab.

•

Irakaskuntza eta trebakuntza kasuetan, ekintza zabalik da enpresetako
langile, sektore publikoko langile edo gizarte zibileko erakundeentzat ere.

Tokiko erakunde publiko batek edo tokiko enpresa publiko batek dirulaguntza
bat eskatu ahal izango du mugikortasunerako partzuergo nazional baten kide
eta koordinatzaile den heinean.
Tokiko erakunde batek proiektuan parte hartu ahal izango du, erakunde
igortzaile moduan edo erakunde hartzaile moduan.
Sektore publikoko langileak ere mugikortasunaren onuradun izan daitezke,
irakaskuntza edo trebakuntzarako, beste herrialde bateko beste LHP
erakunde batean edo beste entitate batean.

Proiektuen
adibideak

La Rinconadako Udala.
Zortzi Erasmus beken emakida La Rinconadako Udalari Lanbide Heziketako
goi-mailako Graduko ikasleentzat bere ikasketak buru ditzaten.
Beka hauekin, La Rinconadako Udalatik, IES San José eta IES Antonio de Ulloa
ikastetxeen Lanbide Heziketako Goi-mailako Graduko ikasleen mugikortasuna
sustatu nahi da. Aipatu ikastetxeetan sektore aeronautikoarekin harreman
handia duen trebakuntza eskaintzen da, bereziki, Elektrizitatea eta
Elektronika, Garraioa eta Ibilgailuen mantenua eta Fabrikazio Mekanikoa
(Mekanizazio bidezko produkzioa espezialitatearekin) familien bitartez.
Gainera, laguntza horiekin ikasleen prestakuntza profesionala, teknikoa
eta linguistikoa errazten da eta horri esker, lan merkatuan epe motzagoan
barneratzeko aukera izan dezakete.
http://www.larinconada.es/noticias/6933/dos-estudiantes-locales--becaserasmus--en-perpignan
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Mislatako Udala
Mislatako Udala aintzindaria da, nazio mailan, programa hauen kudeaketan.
Estatu mailan, Erasmus Partzuergo bat eratu duen udalerri bakarra da,
Mislatan LH irakasten duten bi institutuekin batera eta partzuergo horretan,
udala da koordinatzailea.
http://www.mislata.es/es/actualidad/noticias/i/2811/73/mislata-pionero-en-lagestion-de-practicas-europeas-para-alumnos-de-formacion-profesional

Oviedoko Udala
Izenburua: “EUROEMPLEAT” proiektua
2014. urtean, IES Pando, IES Doctor Fleming eta Colegio Fundación Masaveu
ikastetxeetan lanbide heziketako gradu ertaineko ikasketak amaitzen dituzten
hamazazpi gazte hautatzeko deialdia.
http://www.oviedo.es/oviedo-orienta/erasmus/euroempleat

bizkaiko foru aldundia
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Elkarretaratze estrategikoak Lanbide
Hezkuntza eta prestakuntzetan (LHP)
Zer da?

Elkarretaratze estrategikoen xedeak jardunbide berritzaileen garapena,
transferentzia eta ezarpena laguntzea eta lankidetza, berdinen arteko
ikaskuntza eta Europa mailako esperientzien joan-etorria sustatzeko ekimen
bateratuen gauzatzea dira.
Lanbide Hezkuntza eta Prestakuntzetako erakundeek elkarrekin lan egin
dezakete irakaskuntzaren adar honen hobekuntzan Europa osoan. Era
berean, europar zein maila nazionaleko lan merkatuen itxaropenei erantzuna
eman ahal dien kalitatezko hezkuntza bat lortzeko, enpresa, solaskide sozial
eta tokiko zein eskualdeko administrazioekin ere lan egin dezakete.
Elkarretaratze estrategikoek, gutxienez, honakoak jorratu behar dituzte:
•

Lehentasun horizontal bat.

•

Berariazko lehentasun bat, Lanbide Hezkuntza eta Prestakuntzaren
esparruan.

a) Lehentasun horizontalak:
•

Oinarrizko eta zeharkako gaitasunak garatzea ( adibidez, ekintzailetza,
gaitasun digitalak edo hizkuntza-gaitasunak).

•

Hezitzaile/langileen hezkuntza bideak sendotzeko ikuspegi berriak garatu;
beharrezkoak dituzten gaitasun eta trebetasun guztiak eman.

•

Ekintzailetza, irakaskuntza eta trebakuntza eta gazteekin maila
desberdinetan egiten den lanaren esparruetan integrazio digitala sustatu.

•

Trebetasun eta Koalifikazioen Europar Eremu bate garapenean lagundu:
EB zein nazio mailan diren gardentasun eta aintzatespen tresna
desberdinen arteko koherentzia handiagoa sustatu, trebakuntza formal
eta ez formalaren aintzatespena eta balioztatzea eta esparru desberdinen
eta hezkuntza formalaren arteko irazkortasuna errazten duten proiektuak
lagundu.

•

Testuinguru erdeinatuak eta aukera gutxiago dituzten hezigaiei
eragiten dieten ikaskuntza emaitzetan ematen diren aldeak murrizteko
bideratutako proiektu berritzaileen babesa.

•

Gastu publikoaren eta hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetan
egiten diren inbertsioen ebaluazioa eta hauen eraginkortasuna
handitzeko aukera eman dezaketen ikuspegi eta tresna berritzaileen
garapena eta erabilera sustatu.

b) Lanbide Heziketa eta Prestakuntza esparruan diren berariazko
lehentasunak:
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•

Kalitate handiko LHP baten garapena lagundu, lanean oinarritutako
ikaskuntza osagai nabarmen batekin (praktika aldiak eta ikaskuntza
dualeko modeloak barne) eta hezkuntza eta enpleguaren arteko
elkarretaratze estuak suposatuko dutenak.

•

LHParen horniduraren garrantzia handitu lan merkatuekiko eta
prestakuntzen urritasuna eta sektore ekonomikoek duten eskaerarekiko
desdoiketa murriztu ikasketa plan eta prestakuntza perfilen egokitzapen
aproposaren bidez.

•

LHP sistemen arteko gardentasuna eta elkarrenganako konfidantza
handitu.
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•

Sarbide erraza duen eta ibilbide profesionalera bideratuta dagoen LHP
etengabe baten sustapena biderkatu. Honetan, ikaskuntza aukera gutxien
dituzten pertsonak ere barneratu beharko lirateke.

•

Irakasle eta hezitzaileen gaitasun eta trebetasunen garapena sustatu,
lanean oinarritutako irakaskuntzari, ikastetxeetako irakasle eta enpresa
barruan diren irakasleen elkarretaratze eta enpresa barruan formatzaileen
trebakuntzari arreta berezia eskainiz.

Kudeaketa

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (SEPIE).

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

Lankidetza jarduerak honakoak izan daitezke:
•

Jardunbide egokien hartu-emana.

•

Lanbide Hezkuntza eta Prestakuntzarako Europar Kreditu Sistemaren
(ECVET) eta Hezkuntza eta lanbide Heziketaren Kalitatearen Europar
Bermearen (EQAVET) ezarpena.

•

Lanbide heziketarako material eta metodo pedagogiko berrien prestaketa
eta erabilera, ikaskuntza praktikorako aldiak eta hezkuntza baliabide
irekiak eta praktika irekiak barnera ditzaketenak.

•

Tokiko edo eskualdeko enpresa komunitateekin lankidetza, garapen
ekonomikorako agentziak barne.

•

Sektoreen arteko harremanen ezarpena hezkuntza sektore ofizialak eta ez
ofizialak edukiak parteka ditzaten.

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Eskatzailea/koordinatzailea: kide guztien izenean proiektuaren
proposamena aurkezten duen erakundea.

Nor izan
daiteke…?

Proiektuaren eskatzaile eta kide izan daiteke: hezkuntza, prestakuntza
eta gazteria esparruetako zein bestelako sektore sozioekonomikoetako
edozein alorrean aktibo den edozein erakunde mota. Esparru desberdinetan
zeharkako jarduerak burutzen dituzten erakundeek ere parte hartu ahal
izango dute (tokiko erakundeak, eskualdekoak, aintzatespen eta baliozkotze
zentroak, merkatal ganbarak, kultur elkarteak).

Kideak: proiektuaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte
hartzen duen erakundea.
Gutxienez, programako hiru herrialde desberdinetako hiru erakunde
desberdinak parte hartu beharko dute.

Onuradunak:

Eta nire
udalerria?

bizkaiko foru aldundia

•

Ikastunak eta LHPko ikasleak.

•

Erakunde parte-hartzaileetan lan egiten duten LHPko irakasle, hezitzaile,
eta irakasle eta administrazio-langileak.

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek eskaera aurkez
dezake eta proiektu bateko kide izan daiteke.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Proiektuen
adibideak

Somorrostro trebakuntza-zentroa (Bizkaia)
Izenburua: Key Skills ikasleen mugikortasunerako gaitasunak
Proiektu honen xedea LHko gradu ertaineko ikasleen kasuan, hauen
nazioarteko esperientziak sustatzen eta hobetzen, bereziki atzerriko
enpresetan egiten diren praktikak, laguntzen dituzten gaitasun horizontalak
identifikatzea eta garatzea da.
http://www.euroformrfs.it/eu-projects/k-skills-for-mobility-2/?lang=en

Ceutíko Udala (Murtzia)
Izenburua: Ibrave: Improvement of Branding for Rural Areas through
Vocational Education – Nekazal inguruneetarako Marka-irudiaren
hobekuntza Lanbide Heziketaren bidez.
Helburu nagusia Erresuma Batuko, Suediako, Danimarkako, Kroaziako,
Errumaniako eta Belgikako kideekin elkarrekin lan egitea da, lurraldeen
erakargarritasun turistikoa handitu nahian, hauen irudia hobetzeko. Proiektu
hau garatzeko, bi mailatan egingo da lan: nazioarteko maila beste kideekin
eta tokiko maila IES Felipe de Borbón de Ceutí ikastetxeko Heziketa Zikloetako
ikasleekin eta inguruneko enpresekin.
http://84.127.243.87/ceuti/index.php/tupueblo/internacionalizacion/
proyectos-europeos
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Sektore-gaitasunetarako aliantzak
Zer da?

Sektore-gaitasunetarako aliantzek prestakuntzen eskasian sakondu gura
dute, sektorearen berariazko lan merkatuaren beharretara erantzuteko eta
profil profesional baten edo gehiagoren eskaerari erantzuteko hasierako zein
etengabeko LHP sistemek duten gaitasuna hobetuz.

Zer
suposatzen
du?

Sektore-gaitasunetarako aliantzak sektore ekonomiko zehatz batean
behatutako joeretan eta alor profesional batean edo gehiagotan bere funtzioa
betetzeko beharrezkoak diren gaitasunetan oinarritzen diren proiektu
transnazionalak dira. Sektore-gaitasunetarako aliantzak lanbide heziketako
programa eta hezkuntza eta trebakuntzarako metodologia bateratuak
diseinatzeko eta ekoizteko egiten dute lan. Bereziki, lanean oinarritutako
ikaskuntzan oinarrituko dira eta hezigaiei lan merkatuak eskatzen dituen
gaitasunak eskuratzeko aukera emango diete.

Kudeaketa

Zentralizatua – Europako Batzordearen Agentzia Exekutiboa (EACEA).

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

•

Sektore ekonomiko zehatz batean beharrezkoak diren gaitasunak eta
trebakuntza definitzea.

•

Ikasketa plan bateratuak diseinatzea eta ezartzea, lan merkatuaren
beharren arabera.

•

Ikasle eta sektoreen beharretara erantzuten dieten ikasgaiak irakastea,
hezkuntza baliabide irekiak eta IKTen erabile berriztatzailea barne.

•

Lanbide Heziketako arduradun, enpresa eta lanbide heziketako
aholkularientzat zabalkunde selektiboko jarduerak.

•

Hezigaien mugikortasun jarduerak ere antola ditzakete, beti ere,
Aliantzaren bestelako jarduerak lagundu edo osatzen badute eta
proiektuaren helburuak lortzeko balio-erantsi bat suposatzen badute.

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Eskatzailea/koordinatzailea: Kide guztien izenean proiektuaren
proposamen aurkezten duen erakundea.

Nor izan
daiteke…?

Eskaera aurkeztu ahal izango du programaren herrialdean kokatuta dagoen
edozein erakundek.

Eskubide osoko kideak: Sektore-gaitasunetarako aliantzaren gauzatzean
aktiboki parte hartzen duten erakunde parte-hartzaileak.
Kide parte-hartzaileak (eskumenekoak): Aliantzaren jardueretan
laguntzen dute baina ez daude kontratuzko harremanetara loturik eta ez dute
finantzaketarik jasotzen.

Proiektuan kide gisa parte hartu ahal izango du programaren herrialdean
kokatuta dagoen edozein erakunde publiko zein pribatuk.
Aliantzen betekizunak:
•

bizkaiko foru aldundia

Gaitasunetarako aliantza batek, gutxienez, eskubide osoko hiru kide izan
behar ditu, bana kategoria hauetako bakoitzeko:
-

LHP eskaintzen duten erakunde publiko edo pribatuak.

-

Bere sektorean ezagutza espezializatua duten eta sektore jakin batean
ordezkapena edo jardueraren bat (eskualde, nazio edo Europa mailan)
duten erakunde publiko edo pribatuak.

-

Hezkuntza eta trebakuntza sistemen funtzioa arautzailea betetzen
duten erakunde publiko edo pribatuak (tokiko, eskualde edo nazio
mailan).

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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•

Gutxienez programaren hiru herrialdetan eman behar da.

•

Sektore-gaitasunetarako aliantza bat estaltzen duen gehitutako programa
herrialde bakoitzeko (gutxieneko hiruren gainetik), gutxienez, eskubide
osoko beste hiru kide izan beharko dira aurretik zehaztutako hiru
kategorietarako

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek proiektu bat eskatu
ahal izango du eta baita proiektu bateko kide izan ere.

Proiektuen
adibideak

Saltokietako Langile Independienteen Federakundea
(Madril)
Izenburua: Sector Skills Alliance to set European standards for
qualifications and skills in the e-commerce sector
“ALL-ECOM” proiektuak merkatal sektorean diren gaitasun desorekatuen
erronkari egiten dio aurre, e-commerce eta merkatal esparruan giza
baliabideen prestakuntzak hobetuz, teknologia berriak barneratuz handizkako
zein txikikazko salmenta estrategietan. Era berean, nazio zein Europa
mailan merkatal sektorean diren prestakuntza eta gaitasunen estandarrak
bateratzen direla bermatu nahi du.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0de79e01-ba12-41ff-8eb862c45415ff97
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Eskola-hezkuntza
Zer da?

Erasmus+ programak eskolaurre, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzaren
kalitatea hobetu nahi du Europako ikastetxeetan.
Horretarako, aipatu mailetako hezkuntza profesionalei bere gaitasunak
eta Europako bere homologoekin elkarrekin lan egiteko aukera eskaintzen
die. Jardunbide egokien hartu-emana eta erronka amankomunei, hala nola,
eskola-uzte edo oinarrizko ezagutzen maila eskasa, aurre egiteko irizpide
berritzaileen saiakuntza laguntzen ditu. Aldi berean, eskolaz kanpoko eta
hezkuntza eta trebakuntzako beste esparruekiko harremanak ere sustatzen
ditu.

Zer eskaintzen
du?

Irakasle eta pertsonal ez irakasleri atzerrian jarduerak burutzeko
aukera ematen die, hala nola, trebakuntza, irakaskuntza edota jarduera
profesionalen behaketa aldiak.
Ikastetxeetako langileentzako mugikortasun proiektua (KA1).
Ikastetxeen arteko eta bestelako erakundeekin lankidetzarako aukerak
interes amankomuneko gaietan.
Elkarretaratze estrategikoak Eskola –hezkuntzaren
esparruan (KA2).
Ikastetxeen arteko lankidetza (eTwinning): eskolaurre, lehen eta bigarren
hezkuntzako ikastetxeetako irakasleriak eta pertsonal ez irakasleak, bere
europar kideekin batera, irakaskuntza proiektuak irakatsi eta sarean jarri;
baliabide didaktiko, foro eta doako tresnetarako sarbidea izan; eta garapen
profesionalerako aukeretan parte hartzeko aukerak izan ahal ditu.

Nork har
dezake parte?

bizkaiko foru aldundia

Herrialde parte-hartzaileetako honako erakundeak:
•

Eskolaurre, lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeak.

•

Eskolaurre, lehen eta bigarren hezkuntzako esparruan ardura duten tokiko
zein eskualdeko erakundeak.

•

Eskolaurre, lehen eta bigarren hezkuntzako esparruan lan egiten duen
edozein pertsona.
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Ikastetxeetako langileentzako
mugikortasun proiektua
Zer da?

Ikastetxeetako langileentzako mugikortasun proiektuak, irakaskuntza zein
trebakuntzarako.

Zer
suposatzen
du?

Langileen mugikortasuna irakaskuntzarako:
Irakasleek eta eskolako bestelako langile hezitzaileek atzerrian irakatsi ahal
izango dute kide den beste eskola batean.
Langileen mugikortasuna trebakuntzarako:
Ikastetxeetako irakasle eta zuzendarien edo eskolako bestelako langile
hezitzaileen garapen profesionalerako laguntza honako hauen bidez:
•

Atzerrian irakasten diren trebakuntza ikastaro eta ekintza egituratuak.

•

Behaketaren bidezko ikaskuntza edo atzerriko ikastetxe kide batean edo
eskola-hezkuntzaren esparruan aktiboa den bestelako erakunde batean
emandako behaketa aldia.

Kudeaketa

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (SEPIE).

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Erakunde eskatzailea: mugikortasun proiektuak eskatzeaz, dirulaguntza
hitzarmena sinatu eta kudeatzeaz eta dagozkion txostenak aurkezteaz
arduratzen da. Erakunde eskatzailea ikastetxe bat bada, erakunde
igortzailea ere izango da. Erakunde eskatzailea mugikortasun partzuergo
baten koordinatzailea izan daiteke, hezkuntza langileak atzerrira jarduerak
burutzera bidali nahi dituzten herrialde bereko erakunde kideek sinatutako
mugikortasun partzuergo bateko arduradun.
Erakunde igortzailea: Irakasleria eta bestelako hezkuntza langileak hautatu
eta atzerrira bidaltzeaz arduratzen da.
Erakunde hartzailea: Irakasleak eta bestelako hezkuntza langileak hartu
eta jarduera programa bat eskaintzeaz arduratzen da edo, bestela, hauek
irakatsitako trebakuntza jarduera baten onuradun dira.

Nor izan
daiteke…?

Eskatzaileak:
•

Atzerrira langileren bat bidaltzen duen ikastetxea (Banakako eskaera).

•

Mugikortasun partzuergo nazional bateko koordinatzailea (partzuergoko
eskaera). Partzuergoko kide guztiek herrialde berekoak izan beharko dute
eta partzuergoak, gutxienez, hiru erakundeen parte hartzea izan beharko
du; koordinatzailea eta, gutxienez, bi ikastetxe. Partzuergoko kide diren
ikastetxeek partzuergoko koordinatzaile den erakundearekin harreman
eratzaile bat izan beharko dute.

Parte-hartzaileak:
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•

Irakaskuntza jardueretarako, erakunde igortzaile zein erakunde
hartzailearen kasuan, ikastetxeak izan beharko dute, hau da, edozein
mailako hezkuntza orokorra, profesional edo teknikoa irakasten duten
erakundeak, eskolaurretik hasita goi bigarren hezkuntzaraino.

•

Trebakuntza jardueretarako, erakunde igortzaile ikastetxe bat izango
da baina, erakunde hartzailea, ikastetxe bat edo lan merkatuan edo
hezkuntza, trebakuntza edo gazteria esparruetan aktiboa den edozein
erakunde publiko zein pribatu izan daiteke.
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Onuradunak:
Erakunde igortzailean lan egiten duen eta hezkuntza ardura duen langileria
(irakasle eta ez irakasle, zuzendariak eta zuzendaritza taldeko kideak, etab...
barne) eta erakunde igortzailearen garapenean parte hartzen duten eta
hezkuntzarekin harremana duten bestelako pertsonak (ikastetxeetako
ikuskatzaileak, eskola-aholkulariak, aholkulari pedagogikoak, psikologoak,
etab.)

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate bat edo tokiko erakunde publiko bat eskaitzailea izan
daiteke baldin eta, udalerriko beste bi ikastetxerekin batera, mugikortasun
partzuergo nazional bateko kide eta koordinatzaile bada.
Tokiko entitate bat edo tokiko erakunde publiko bat, trebakuntza jardueren
kasuetan, erakunde hartzailea ere izan daiteke.

Proiektuen
adibideak

IES FRANCISCO MONTOYA (Andaluzia)
Izenburua: Aprender participando – Ikasi parte hartuz
Bigarren hezkuntzako sei irakaslek mugikortasun proiektu batean hartzen
dute parte. Ikasgai desberdinetako irakasle adituak (soziolinguistikoak
eta teknikoak) eta Europar Programetan esperientzia zabala dutenak.
Mugikortasunaren xedea irakasleen garapen profesionala da.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/c627e979-013f-417b-a47b584ae82b307a
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Elkarretaratze estrategikoak eskolako
hezkuntza esparruan
Zer da?

Elkarretaratze estrategikoen xedea praktika berritzaileen garapena,
transferentzia edo inplementazioa laguntzea eta lankidetza sustatzeko
ekimen bateratu, berdinen arteko prestakuntza eta Europa mailako
esperientzien hartu-emana gauzatzea da.
Europa osoko ikastetxe eta erakundeen arteko elkarretaratzeak sortu nahi
dira hezkuntzaren maila eta kalitatea hobetzeko.
Elkarretaratze hauek interes amankomuneko gaietan parte-hartzaileen
arteko lankidetza ahalbidetzen dute, bizpahiru urtez, jardunbide berritzaileak
edo esparru desberdinetako profesionalekiko lankidetza eredu berriak
barneratzeko.
Elkarretaratze estrategikoek, gutxienez, jorratu beharko dute:
•

Lehentasun horizontal bat.

•

Berariazko lehentasun bat, eskola hezkuntzaren esparruan.

Lehentasun horizontalak:
•

Oinarrizko eta zeharkako gaitasunak garatzea (hala nola, ekintzailetza eta
hizkuntza gaitasunak eta gaitasun digitalak).

•

Hezitzaile eta langileen hezkuntza eta trebakuntza bideak sendotzeko
ikuspuntu berrien garapena; beharrezkoak diren gaitasun eta trebetasun
guztiak eskura jarriz.

•

Ekintzailetza, hezkuntza eta trebakuntza, eta gazteekin maila
desberdinetan egiten den lanaren esparruetan integrazio digitala
sustatzea.

•

Trebetasun eta Koalifikazioen Europar Eremu bate garapenean lagundu:
EB zein nazio mailan diren gardentasun eta aintzatespen tresna
desberdinen arteko koherentzia handiagoa sustatu, trebakuntza formal
eta ez formalaren aintzatespena eta balioztatzea eta esparru desberdinen
eta hezkuntza formalaren arteko irazkortasuna errazten duten proiektuak
lagundu.

•

Testuinguru erdeinatuak eta aukera gutxiago dituzten hezigaiei
eragiten dieten ikaskuntza emaitzetan ematen diren aldeak murrizteko
bideratutako proiektu berritzaileen babesa.

•

Gastu publikoaren eta hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetan
egiten diren inbertsioen ebaluazioa eta hauen eraginkortasuna
handitzeko aukera eman dezaketen ikuspegi eta tresna berritzaileen
garapena eta erabilera sustatu.

Berariazko lehentasunak eskola hezkuntza esparruan:
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•

Irakasleen profil profesionala indartu, irakasle lanbidera hautagai
egokienak erakarriz eta irakasleria babestuz bere irakaskuntza kalitate
handikoa izan dadin eta ikasgelan izan daitezkeen errealitate konplexuei
aurre egin diezaieten eta metodo eta tresna berriak erabil ditzaten.

•

Oinarrizko gaitasun errendimendu eskasari aurre egin irakaskuntza
metodo eraginkorragoen bidez.

•

Eskola-uzte goiztiarraren arazoa eta desabantaila egoerak jorratzen
dituzten eta ikasle guztietaz arduratzen diren ikastetxeei laguntza eskaini.

•

Lehen haurtzaroko hezkuntzaren kalitatea hobetu (LHP).
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Kudeaketa

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (SEPIE)

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

•

Interes amankomuneko gaien inguruko proiektu bateratuak, irakaskuntza
hobetzeko asmoarekin, sektoreen arteko lankidetzarako aukera zabalik
dagoelarik.

•

Tokiko zein eskualdeko administrazio, ikastetxe eta bestelako erakundeen
arteko elkarretaratzeak, nazioarteko zubiak eraikitzeko eta tokiko
administrazioan hezkuntzak garrantzi handiagoa izan dezan.

•

Interes amankomuneko gaien inguruan ikastetxeen arteko
elkarretaratzeak, irakasle, klase eta ikasleen elkar-trukearen aukera zabalik
dagoelarik.

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Eskatzailea/koordinatzailea: kide guztien izenean proiektuaren
proposamena aurkezten duen erakundea.

Nor izan
daiteke…?

Proiektu bateko eskatzaile eta kide izan daiteke hezkuntza, trebakuntza
edo gazteria alorretan edota bestelako sektore sozioekonomikoetan
aktiboa den edozein erakunde edota esparru desberdinetan zeharkako
jarduerak burutzen dituzten erakundeak (tokiko erakundeak, eskualdekoak,
aintzatespen eta baliozkotze zentroak, merkatal ganbarak, merkatal
erakundeak, aholkularitza zentroak, kultur elkarteak...).

Kideak: proiektuaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte
hartzen duten erakundeak.
Gutxienez, programako hiru herrialde desberdinetako hiru erakunde
desberdinak parte hartu beharko dute.

Jarraian azaltzen diren proiektuetan, gutxienez, programako bi
herrialdeetako bi erakundek parte hartu ahal izango dute:
•

Eskola hezkuntza esparruko elkarretaratze estrategikoak non bakarrik
ikastetxeek hartzen duten parte. Elkarretaratze hauetan soilik
programaren herrialdeetako ikastetxeek hartzen dute parte;

•

Eskola hezkuntza esparruko tokiko eta eskualdeko aginteen arteko
elkarretaratze estrategikoak. Proiektuan parte hartzen duen herrialde
bakoitzeko, elkarretaratzeak, gutxienez, honako hau izan beharko du:
-

Tokiko edo eskualdeko eskola-aginte bat.

-

Ikastetxe bat, eta

-

Tokiko erakunde bat, hezkuntza, trebakuntza eta gazteria arloetan
aritzen dena eta lan merkatuan aktiboa dena.

Onuradunak:

Eta nire
udalerria?

bizkaiko foru aldundia

•

Edozein adineko ikasleak, eskolako langileek lagunduta (ikasle
taldeentzako iraupen laburreko hartu-emanetan).

•

Elkarretaratze estrategikoan parte hartzen duen ikastetxe batean
jardunaldi osorako eskolatuak dauden 14 urte edo gorako ikasleak
(ikasketa arrazoiengatik egiten diren ikasleentzako iraupen luzeko
mugikortasunetan).

•

Erakunde parte-hartzaileetan lan egiten duen irakasleria, formatzaileak eta
hezkuntza eta administrazio pertsonala.

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek eskaera bat aurkeztu
ahal izango du eta baita proiektu batean parte hartu ere.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat
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Proiektuen
adibideak

I.E.S Angel de Saavedra (Kordoba)
Proiektua: Study shadowing
Ikastetxeen arteko lankidetza proiektua atzerriko bigarren hezkuntza bat
bereganatzeko metodologia bat ezartzeko.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/440d34fa-b763-4c1c-be0ece1a9a4e1096

IES Juan Gris
Izenburua: Young European on the move
Proiektuaren helburuak dira: hezkuntza sistema uzten duten ikasleen
enpleagu tasa sustatzea eta hobetzea; Europak enplegu aukera eta garapen
akademikorako aukera handiak ematen dituenaren ideia sustatzea; Institutua
eta lan eta hezkuntza erakundeen arteko harreman iraunkorrerako sare bat
ezartzea gazteen mugikortasuna sustatzeko Europan.
http://www.iesjuangris.es/proyectos.html

52

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat

bizkaiko foru aldundia

erasmus+
hezkuntza eta trebakuntza

Helduen hezkuntza
Zer da?

Aukerak helduen hezkuntzako profesionalek elkarren artean ikas dezaten eta
elkarretaratze estrategikoak buru ditzaten, sistema ofizialetik at burututako
trebakuntzaren aintzatespena bezalako erronka amankomunetan zentratuz
eta, honekin, pertsona helduek hezkuntza eskuragarriago izatea eta europar
hiritartasunaren trebakuntza aberastea lortu nahi delarik.

Zer
eskaintzen du?

Helduen hezkuntzako profesionalek, irakasleak eta pertsonal ez irakasleak
atzerrian lan edo ikasketa aldi bat buru dezakete. Esperientzia eta hartueman hauek hizkuntza-gaitasunak eta ezagutza kulturala hobetzen lagun
dezakete eta baita praktika eta ikuspegi pedagogikoen inguruko ikusmolde
berri bat eman ere.
Helduen hezkuntzako pertsonalarentzat mugikortasun
proiektua (KA1).
Helduen hezkuntzarako Europa osoko ikastetxe eta erakundeek elkarren
artean lan egiteko aukera dute, interes amankomuneko esparruetan
jardunbide berriak partekatuz, ikuspegi berriak garatuz eta kalitatea hobetuz.
Enpresekin egiten den lankidetza sustatzen da trebakuntzan diren helduen
enpresa-gaitasunak eta erakargarritasuna garatzeko eta handitzeko.
Behin ikastaro bat amaituta, trebakuntzan diren pertsona helduek kide
den enpresa batean lanpostu bat lortzeko aukera dute. Gainera, enpresek,
erakunde publikoek lan merkatuan ematen diren eskaerei modu azkarrean
erantzun ahal izatea berma dezakete.
Elkarretaratze estrategikoak helduen hezkuntza
esparruan (KA2).
Biztanleria helduarentzat hezkuntza eskaini eta antolatzen duten guztiek
Helduen hezkuntzarako plataforma elektronikoa Europan (EPALE)
delakoan sartzeko aukera izango dute. Hau sarean den eremu bat da eta
helduen hezkuntzarako jardunbide egokiko metodoak elkarri trukatzeko,
aurkezteko eta sustatzeko aukera ematen du.

Nork har
dezake parte?

bizkaiko foru aldundia

•

Helduen hezkuntzako erakundeak.

•

Helduen hezkuntzan aktiboak diren tokiko zein eskualdeko erakundeak.
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Helduen hezkuntzako pertsonalarentzako
mugikortasun proiektua
Zer da?

Helduen hezkuntzako profesionalek eta irakaskuntza eta administraziopertsonalak, atzerrian lan eta ikasketa aldi bat burutzeko aukera dute.
Esperientzia eta hartu-eman hauek hizkuntza-gaitasunak eta ezagutza
kulturala hobetzen lagundu dezakete eta baita praktika eta ikuspegi
pedagogikoen inguruko ikusmolde berri bat eman ere.

Zer suposatzen
du?

Helduen hezkuntzarako erakundeetako irakasleek eta pertsonal ez irakasleak
garapen profesionalerako honako programetan parte hartu ahal izango dute
atzerrian:
•

Egituratutako trebakuntza ikastaro eta ekintzak.

•

Helduen hezkuntzako edo bestelako erakunde egokietan irakaskuntza/
trebakuntza misioak.

•

Behaketa bidezko ikaskuntza/ helduen hezkuntza erakunde gailenetan
behaketa aldiak.

•

Irakaskuntza edo trebakuntza misioak.

Kudeaketa

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (SEPIE).

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Erakunde eskatzailea: Mugikortasun proiektuak eskatzeaz, dirulaguntza
hitzarmena sinatu eta kudeatzeaz eta dagozkion txostenak aurkezteaz
arduratzen da.
Erakunde igortzailea: Langileak eta helduen hezkuntza esparruan aktibo
diren profesionalak hautatzeaz eta atzerrira bidaltzeaz arduratzen da.
Erakunde igortzailea erakunde eskatzailea edo mugikortasun partzuergo
nazional bateko kideetako bat da.
Erakunde hartzailea: Helduen hezkuntzako pertsonala hartzeaz eta
jarduera programa bat eskaintzeaz arduratzen da edo, bestela, aipatu
pertsonalak irakatsitako trebakuntza jarduera baten onuraduna da.

Nor izan
daiteke…?

Eskatzailea:
•

Atzerrira pertsonala bidaltzen duten helduen hezkuntzako erakundeak.

•

Helduen hezkuntzako erakundeen mugikortasun partzuergo nazional
bateko koordinatzaile den helduen hezkuntzako erakunde bat.
Mugikortasun partzuergo nazionalak, gutxienez, helduen hezkuntzako hiru
erakundetaz osaturik egon beharko du.

Parte-hartzaileak:
•

Helduen hezkuntza esparruan aktiboa den edozein erakunde publiko zein
pribatu, helduen hezkuntzarako erakunde moduan definitua egon beharko
du.

•

Hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetan lan egin eta lan
merkatuan aktiboa den edozein erakunde publiko zein pribatu.

Mugikortasun proiektuaren gauzatzean, gutxienez, programako
herrialdeetako bi erakundek parte hartu beharko dute, erakunde igortzaile
bat eta erakunde hartzaile bat.
Erakunde hartzailea ikastaro hornitzaile bat izan daiteke (egituratutako
trebakuntza ikastaro edo ekintza baten kasuan); edo erakunde kide bat edo
bestelako erakunde gailen bat (adibidez, behaketa bidezko ikaskuntza edo
irakaskuntza kasuetan).
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Onuradunak:
Erakunde igortzailean lan egiten duten eta helduen hezkuntzaz arduratzen
den pertsonala.

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek proiektu batean
parte hartu ahal izango du, bai erakunde igortzaile moduan, bai erakunde
hartzaile moduan.

Proiektuen
adibideak

Pistes Solidaires Association (Frantzia)
Izenburua: Edumob - Education et mobilité en Europe
Edumob Akitanian (Frantzia) helduekin lan egiten duten erakundeetako
aholkulari eta mugikortasun bideratzaileentzako hezkuntzarako mugikortasun
proiektu bat da. Honen xedea, mugikortasun operadoreen gaitasun berriak
eta informazioa, gida eta laguntzak sendotzea eta garatzea da.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/f12c91f8-3e73-4f6c-b7288fe25e036a3a
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Elkarretaratze estrategikoak
Helduen hezkuntza esparruan
Zer da?

Elkarretaratze estrategikoen xedeak jardunbide berritzaileen garapena,
transferentzia eta ezarpena laguntzea eta lankidetza, berdinen arteko
ikaskuntza eta Europa mailako esperientzien joan-etorria sustatzeko ekimen
bateratuen gauzatzea dira. Elkarrekin lan egiteko aukera bat da, interes
amankomuneko alorretan praktika berriak partekatuz, ikuspegi berriak
garatuz eta kalitatea hobetuz.
Elkarretaratze estrategikoek, gutxienez, jorratu beharko dute:
•

Lehentasun horizontal bat.

•

Berariazko lehentasun bat, helduen hezkuntza esparruan.

a) Lehentasun horizontalak:
•

Oinarrizko eta zeharkako gaitasunak garatzea (adibidez, ekintzailetza,
gaitasun digitalak edo hizkuntza-gaitasunak).

•

Hezitzaile/langileen hezkuntza bideak sendotzeko ikuspegi berriak garatu;
beharrezkoak dituzten gaitasun eta trebetasun guztiak eman.

•

Ekintzailetza, irakaskuntza eta trebakuntza eta gazteekin maila
desberdinetan egiten den lanaren esparruetan integrazio digitala sustatu.

•

Trebetasun eta Koalifikazioen Europar Eremu bate garapenean lagundu:
EB zein nazio mailan diren gardentasun eta aintzatespen tresna
desberdinen arteko koherentzia handiagoa sustatu, trebakuntza formal
eta ez formalaren aintzatespena eta balioztatzea eta esparru desberdinen
eta hezkuntza formalaren arteko irazkortasuna errazten duten proiektuak
lagundu.

•

Testuinguru erdeinatuak eta aukera gutxiago dituzten hezigaiei
eragiten dieten ikaskuntza emaitzetan ematen diren aldeak murrizteko
bideratutako proiektu berritzaileen babesa.

•

Gastu publikoaren eta hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetan
egiten diren inbertsioen ebaluazioa eta hauen eraginkortasuna handitzeko
aukera eman dezaketen ikuspegi eta tresna berritzaileen garapena eta
erabilera sustatu.

b) Berariazko lehentasunak helduen hezkuntza esparruan:

Kudeaketa
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•

Helduen berariazko taldeentzat oinarrizko gaitasunak hobetzeko
estrategia eraginkorrak diseinatu eta ezarri (irakurmena eta idazmena,
kalkulua eta gaitasun digitalak).

•

Helduen hezkuntza zerbitzuetan sartu ahal izateko beharrezkoa denaren
inguruko informazioa erraztu.

•

Pertsonalizatutako kalitate handiko ikaskuntza aukeren eskaintza hobetu
eta biderkatu.

•

Hezigai helduen gaitasunak garatu ikasle talde desberdinetara hurbil
daitezen eta teknologia berriak erabili ikasketa hauen emaitzak eta
zabalkundea hobetzeko.

•

Helduen hezkuntza politiken eraginkoratsuna ebaluatu toki, eskualde eta
nazio mailan.

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (SEPIE).
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Zein jarduera
lagunduko
ditu?

•

Helduen hezkuntzan aritzen diren erakundeen arteko esperientzia eta
jardunbide egokien hartu-emana, adibidez, iraupen handiko irakaskuntza
jarduerak edo pertsonalaren trebakuntzarako ekintza bateratuak.

•

Teknologian eta orientazio tresnetan oinarritzen diren ikasketa plangintza,
irakaskuntza metodo eta hezkuntza ikuspegi berrien garapena eta
ezarpena.

•

Helduen hezkuntzarako plataforma elektronikoa Europan (EPALE).
Helduen hezkuntzarako jardunbide egokiko metodoak elkarri trukatzeko,
aurkezteko eta sustatzeko aukera ematen duen gune interaktibo bat
sortuko da.

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Eskatzailea/koordinatzailea: Kide guztien izenean proiektuaren
proposamena aurkezten duen erakundea.

Nor izan
daiteke…?

Proiektuaren eskatzaile eta kide hezkuntza, prestakuntza eta gazteria
esparruetako zein bestelako sektore sozioekonomikoetako edozein
alorrean aktibo den edozein erakunde mota izan daiteke eta baita esparru
desberdinetan zeharkako jarduerak burutzen dituzten erakundeak ere (tokiko
erakundeak, eskualdekoak, aintzatespen eta baliozkotze zentroak, merkatal
ganbarak, merkatal erakundeak, aholkularitza zentroak, kultur elkarteak).

Kideak: Proiektuaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte
hartzen duen erakundea.
Gutxienez, programako hiru herrialde desberdinetako hiru erakunde
desberdinak parte hartu beharko dute.

Gutxienez, programako hiru herrialde desberdinetako hiru erakunde
desberdinak parte hartu beharko dute.
Parte-hartzaile onesgarriak:
•

Hezigai helduak.

•

Erakunde parte-hartzaileetan lan egiten duten irakasle, formatzaile,
pertsonal irakasle eta administrazio-pertsonala.

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek eskaera bat aurkeztu
eta proiektu batean parte har dezake.

Proiektuen
adibideak

Juan de los Toyos Fundazioa (Bizkaia)
Izenburua: COGNOS: Helduen hezkuntzarako belaunaldi arteko
ikaskuntza komunitatea.
Oinarrizko gaitasun eta trebetasunen maila hobetzea lortu nahi duen
proiektu bat da, lan merkaturako eta gizarte kohesibo baterako egin
daitekeen ekarpenean arreta berezia jarriz. Hau guztia, helduen hezkuntzan
oinarrizko gaitasunen garapenaren bidez burutzen da (bereziki, alfabetizazioa
eta gaitasun digitalak). Era berean, gizarte-bazterketa arriskuan eta gaitasun
urriak dituzten helduen kopurua murrizten ere lagundu nahi du.
https://cognosdigital.wordpress.com/2015/05/07/proyecto-cognos/

Guadairako Udala (Sevilla)
Izenburua: Up-Skilling Europe
Proiektua gizarte-bazterketa arriskuan diren pertsonei gaur egun lan
merkatuan gehien eskatzen diren gaitasunak emateko metodologia
berritzaileak garatzean oinarritzen da.
http://www.upskillingeurope.eu/
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Gazteria esparrua
Zer da?

Erasmus+ programak ikaskuntza aukera desberdinak eskaintzen ditu, formalak zein ez-formalak, gazteria esparruan.
Programaren bidez, funtsezko gaitasunak, prestakuntzak eta gazteek lan
bat aurkitzeko dituzten itxaropenak hobetu nahi dira eta, era berean,
gizarteratzea eta gazteriaren ongizatea sustatu eta gazteria politikak eta
alor honetan tokiko, nazio mailako eta nazioarte mailako lanak hobetu nahi
dira.

Zer
eskaintzen
du?

Programak aukera ematen die gazteei, Europan eta Europatik at,
ikaskuntzan mugikortasuna probatzeko eta gazteekin lan egiten duten
profesionalei, berriz, pertsona arteko trebetasunak garatzeko eta
trebakuntza eta, Europan zein Europatik at, eratutako sareen bidez, bere
lan itxaropenak hobetzeko.
Programak aukera ematen die gazteei atzerrian burutzen diren jardueretan parte hartzeko eta, gazteekin lan egiten duten profesionalei, berriz,
trebakuntza, sare eraketa eta jarduera profesionalen behaketa bezalako
atzerriko jardueretan parte hartzeko aukera.
Gazte eta langileen mugikortasunerako proiektua gazteria
esparruan (KA1).
Europar Boluntariotza Zerbitzuaren eskala handiko
ekitaldiak (KA1).
Gazteekin egiten den lan esparruan diren erakunde edo gazteen talde
informal aktiboek lankidetza proiektuak kudeatzeko dirulaguntzak eska
ditzakete, beti ere, hauen xedea gazteekin egiten diren lan-praktikak
hobetzea bada.
Elkarretaratze estrategikoak Gazteria esparruan (KA2).
Programan parte hartzen duten herrialdeen eta munduko beste
eskualdeko herrialdeen arteko lankidetza eta hartu-emana sustatzen da
gazteria esparruan.
Gaitasunen garapena gazteria esparruan (KA2).
Erasmus+ programak jardunbide berritzaileen sorrera, hartu-emana eta
sustapena laguntzen ditu gazteria esparruan, gazteriarekin zerikusia duten
aferen ingurukolankidetza eta elkarrizketa laguntzeko jarduerekin.
Gazte eta gazteria esparruan erabakiak hartzeko ardura
dutenen arteko bilerak (KA3).

Nork har
dezake
parte?

•
•
•
•

•
•
58

13 eta 30 urte bitarteko gazteak.
Europar Batasunean eta kanpo kokatuta dauden gazte erakundeak.
Gazteriaren garapen pertsonalean, hezkuntza garapenean eta garapen
sozialean aritzen diren langileak.
Gazteria alorrean, Europar Batasunaren esparruan garrantzitsuak diren
gaietan interesa duten ministerioak, profesionalak, ikertzaileak eta bestelako eragileak.
Tokiko erakunde publikoak.
Gazteria gaietan interesa duten bestelako eragileak.
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Gazte eta langileen mugikortasunerako
proiektua gazteria esparruan
Zer da?

Zer
suposatzen
du?

Gazte eta gazteria esparruan aritzen diren langileentzako mugikortasun
proiektuak. Gutxienez, hauetako jardueretako bat barneratu beharko dute:
•

Gazte-trukeak.

•

Europar Boluntariotza Zerbitzua.

•

Langileen trebakuntza gazteria esparruan eta sareen eraketa.

Gazte-trukeak:
Gazte trukeek herrialde desberdinetako gazteei elkartzeko eta elkarrekin
bizitzeko aukera ematen diete, gehienez, 21 egunetako alditan. Truke
hauetan, parte-hartzaileek, trukea gauzatu aurretik haiek berak diseinatu eta
prestatu duten programa bat garatzen dute (tailerrak, atazak, eztabaidak,
simulazioak, etab...) Honen guztiaren xedea, gazteei gaitasunak garatzeko;
gizarte gaien inguruan sentsibilizatzeko; kultura, usadio eta bizitza estilo
berriak ezagutzeko, beti ere, berdinen arteko ikaskuntzaren bidez; eta
elkartasuna, demokrazia, adiskidetasuna, etab... bezalako baloreak finkatzeko
aukera ematea da. Ikasketa prozesua hezkuntza ez-formaleko metodoen
bidez ematen da. Gazte-trukeak Europar Batasuneko eta Europar Batasunetik
kanpoko herrialde desberdinetako erakunde bi edo gehiagoren arteko
lankidetza transnazionalean oinarritzen dira.
Europar Boluntariotza Zerbitzua:
Jarduera honek aukera ematen die 17 eta 30 urte bitarteko gazteei, jardunaldi
osokoa den eta ordaintzen ez den boluntariotza zerbitzu baten bidez bere
konpromiso pertsonala azaltzeko. Zerbitzu hauen gehienezko iraupena
hamabi hilabetekoa izango da eta Europar Batasunaren barruko zein
kanpoko herrialde batean buru daiteke. Modu honetan, boluntario gazteek
gazteria esparruko informazio eta politiketan, gazteriaren garapen pertsonal
eta sozio-hezitzailean, parte hartze zibilean, gizarte-laguntzan, erdeinatuen
gizarteratzean, ingurugiroan, hezkuntza ez-formaleko programetan, IKT
eta alfabetizazio mediatikoan, kultura eta sormenean edo garapenerako
lankidetzan diharduten erakundeen eguneroko jardueretan laguntzeko
aukera dute.
Proiektu bakar batean boluntario bat eta hogeitahamar bitartean egin
dezakete lan eta boluntariotza lana bakarka zein taldeka buru daiteke.
Langileen trebakuntza gazteria esparruan eta sareen eraketa:
Gazteria esparruko langileen garapen profesionalerako laguntza, besteak
beste, honako jardueren bidez:

Kudeaketa

bizkaiko foru aldundia

•

Mintegi transnazional edo internazional, trebakuntza ikastaro,
harremanetarako ekitaldiak, ikasketa bisitak, etab.

•

Behaketa bidezko ikasketa edo behaketa aldiak atzerrian gazteria
esparruan aktiboa den erakunde batean.

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (SEPIE).
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Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Gazteria esparruan mugikortasun proiektu baten eskatzaile/koordinatzaileak erakunde kide guztien izenean aurkezten du proiektuaren eskaera.

Nor izan
daiteke…?

Eskatzaileak:

Erakunde igortzailea: Gazteak eta gazteria esparruan lan egiten duten langileak azterrira bidaltzeaz arduratzen da (honen barruan, praktiken antolaketa,
parte-hartzaileen prestaketa eta proiektuaren fase guztietan zehar parte-har
tzaileek behar duten laguntza guztia eskaintzea aurkituko lirateke).
Erakunde hartzailea: jarduera jasotzeaz, parte-hartzaile eta erakunde partehartzaileekin lankidetzan jarduera programa bata garatzeaz eta proiektuaren
fase guztietan zehar parte-hartzaileek behar duten laguntza guztia eskaintzeaz
arduratzen da.

Programaren herrialderen batean kokatuta dagoen edoezein erakunde edo
talde parte-hartzailek aurkez dezake eskaera bat (talde informal baten kasuan,
taldeko kide batek ordezkari papera eta taldearen ardura hartuko du).
Parte-hartzaileak:
Erakunde, elkarte edo GKE, europar gazte GKE, tokiko erakunde publiko,
gazteria esparruan aktibo den gazte talde (hots, gazteen talde informal bat),
eskualde zein nazio mailako erakunde publiko, eskualdeen elkarte, lurralde lankidetzarako europar talde edo Enpresa Gizarte-Erantzukizunean den eta irabazi
asmoa duen erakunde aktibo bat.
Gutxienez, bi erakunde parte-hartzaile behar dira, erakunde igortzaile bat eta
erakunde hartzaile bat, biak, herrialde desberdinetakoak.
Mugikortasun proiektu batean jarduera bakarra aurreikusten bada, proiektuko
koordinatzaileak erakunde igortzailea edo hartzailea izan beharko du. Mugikortasun proiektu batean jarduera bat baino gehiago aurreikusten badira, erakunde koordinatzaileak erakunde igortzaile edo hartzailea ere izateko aukera
izango du, baina ez dago horretara behartuta.
Onuradunak:
Gazte-trukeetan: Erakunde igortzaile eta hartzaileen herrialdeetan bizi diren
13 eta 30 urte bitarteko gazteak, gutxienez 16 eta gehienez 60 izango direlarik
(taldeko arduradunak kontuan hartu gabe). Talde bakoitzeko, gutxienez, lau
parte-hartzaile izango dira eta talde bakoitzak, gutxienez, arduradun bat izan
behar du.
Europar Boluntariotza Zerbitzua: Erakunde igortzailearen herrialdean bizi
diren 17 eta 30 urte bitarteko gazteak. Gehienez 30 boluntario proiektu osorako.
Langileen mugikortasuna gazterira arloan: Ez dago adin mugarik. Gehienez, 50 parte-hartzaile.

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek eskaera bat aurkeztu
ahal izango du. Era berean, proiektu batean parte hartu ahal izango du, erakunde igortzaile zein hartzaile gisa.

Proiektuen
adibideak

Asociación Juvenil FILIA (Aragoi)
Active Citizenship in Multicultural Europe
Proiektuaren xedea diskriminazioa eta intolerantzia borrokatzea da, gure
ingurunea hezitzen laguntzen beste kulturak hobeto baloratzeko eta europar
kontzientzia garatzeko eta gazteen parte hartzea sustatzeko, eta horretarako,
Espainia eta Esloveniako gazteen arteko gazte-truke bat burutuko da, bi
taldeen arteko esperientziak alderatzeko.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/22db0e76-03ca-4692-874cbbd10dfe6597
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Europar Boluntariotza Zerbitzuaren
eskala handiko ekitaldiak
Zer da?

Boluntariotza proiektuak eskala handian, non, gutxienez, Europar
Boluntariotza Sistemako (EBS) 30 boluntario parte hartzen duten, gazteria,
kultura eta kirol esparruko europar zein munduko ekitaldien esparruaren
barruan (adibidez, Gazteria arloko mundu mailako goi-bilerak, Europako
Kultur Hiriburuak, Gazteriako Europar Hiriburuak, europar kirol txapelketak,
etab.)

Zer
suposatzen
du?

17 eta 30 urte bitarteko gazteei jardunaldi osokoa den eta ordaintzen ez den
boluntariotza zerbitzu baten bidez, bere konpromiso pertsonala azaltzeko
aukera ematen zaie. Zerbitzu hauen gehienezko iraupena hamabi hilabetekoa
izango da. Boluntarioek europar zein nazioarteko ekitaldi baten esparruan
garatzen diren antolaketa jarduera eta ekimenen garapenean laguntzeko
aukera dute.
Proiektuan jarduera paraleloak sar daitezke, hala nola, hitzaldiak, mintegiak,
bilerak eta tailerrak... beti ere, ekitaldian zehar boluntariotzak duen balioa
sustatzera bideratuak.

Kudeaketa

Zentralizatua – Europako Batzordearen Agentzia Exekutiboa (EACEA).

Nor izan
daiteke…?

Eskatzailea: Gazteria, kultura edo kirol esparruko nazioarteko zein
Europa mailako ekitaldi baten antolaketan zuzeneko harremana duen edo
ekitaldiaren antolatzaileekin lankidetza hitzarmen formal bat sinatuta duen
edozein erakunde publiko zein pribatu.
Onuradunak: 17 eta 30 urte bitarteko gazteak.

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate bat edo tokiko erakunde publiko bat proiektu baten
eskatzailea izan daiteke.

Proiektuen
adibideak

EVS Volunteer for Bristol Green Capital 2015
(Erresuma Batua).
33 boluntarioen parte hartzea bi hilabetez (2015eko ekainetik aurrera)
Bristolera joateko Bristol Green Capital 2015 proiektuan lan egiteko.
https://europa.eu/youth/vp/opportunity/54_en

Let’s Play Handball (Mazedonia)
30 kazetari gazte boluntarioen parte hartzea “Let’s Play Handball” ekitaldian
parte hartzeko. Hau, Mazedonian burutu zen Emakumezkoen Europak
Eskubaloi Txapelketa Gaztearen 17. Edizioaren barruan garatu zen.
http://www.mladiinfo.eu/2015/01/29/join-the-euro-handball-young-reportersteam-2015/
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Elkarretaratze estrategikoak
gazteria esparruan
Zer da?

Elkarretaratze estrategikoen xedeak jardunbide berritzaileen garapena,
transferentzia eta ezarpena laguntzea eta lankidetza, berdinen arteko
ikaskuntza eta Europa mailako esperientzien joan-etorria sustatzeko ekimen
bateratuen gauzatzea dira.
Elkarretaratze estrategikoek herrialde desberdinetako erakundeen arteko
lankidetza sustatzen dute gazteekin egiten den lana eta gazteentzako ikasketa
ez-formalaren alorretan. Elkarrekin lan egitean, erakunde parte-hartzaileek
lan-ikuspegi berriak garatuko dituzte gazteria esparruan eta epe luzeagoko
lankidetzak sustatuko dituzte.
Elkarretaratze estrategikoek, gutxienez, honakoak jorratu behar dituzte:
•

Lehentasun horizontal bat.

•

Berariazko lehentasun bat, gazteria esparruan.

a) Lehentasun horizontalak:
•

Oinarrizko eta zeharkako gaitasunak garatzea (adibidez, ekintzailetza,
gaitasun digitalak edo hizkuntza-gaitasunak).

•

Hezitzaile/langileen hezkuntza bideak sendotzeko ikuspegi berriak garatu;
beharrezkoak dituzten gaitasun eta trebetasun guztiak eman.

•

Ekintzailetza, irakaskuntza eta trebakuntza eta gazteekin maila
desberdinetan egiten den lanaren esparruetan integrazio digitala sustatu.

•

Trebetasun eta Koalifikazioen Europar Eremu bate garapenean lagundu:
EB zein nazio mailan diren gardentasun eta aintzatespen tresna
desberdinen arteko koherentzia handiagoa sustatu, trebakuntza formal
eta ez formalaren aintzatespena eta balioztatzea eta esparru desberdinen
eta hezkuntza formalaren arteko irazkortasuna errazten duten proiektuak
lagundu.

•

Testuinguru erdeinatuak eta aukera gutxiago dituzten hezigaiei
eragiten dieten ikaskuntza emaitzetan ematen diren aldeak murrizteko
bideratutako proiektu berritzaileen babesa.

•

Gastu publikoaren; eta hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetan
egiten diren inbertsioen ebaluazioa eta hauen eraginkortasuna
handitzeko aukera eman dezaketen ikuspegi eta tresna berritzaileen
garapena eta erabilera sustatu.

b) Berariazko lehentasunak gazteria esparruan:
•
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Kalitate handiko lana sustatzea gazteria esparruan. Lehentasuna emango
zaie honako helburuak dituzten proiektuei: aukera gutxien dituzten
gazteen enpleagarritasuna eta gizarteratzea handitzea; gazteria esparruko
lana nazioarteko bihurtu eta sektoreen arteko lankidetzara zabaldu; langile
gazteak profesionalizatu bere gaitasunen garapenaren eta kalitate arau
eta kode etiko eta profesionalen ezarpenaren bidez; politika, ikerketa eta
praktikaren arteko harremanak estutu; gazteria esparruan burutzen den
lanaren eta ikasketa ez-formalaren ezagutza, aintzatespen eta baliozkotze
hobe bat sustatu Europa, nazio, eskualde eta toki mailan.
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•

Europa, nazio, eskualde eta toki mailan gazteen parte hartze politiko eta
soziala zabaldu eta sakondu; gazteei hautatutako ordezkari politikoekin,
erakunde publikoekin, interes taldeekin, gizarte zibileko erakundeekin
edo hiritar indibidualekin harremana izatea, bere iritziak adieraztea
eta hauegan guztiengan eragin izateko aukera izatea ahalbidetzea bere
bizitzan eragin zuzena duen edozein prozesu sozial zein politikoetan.

•

Gazteen artean ekintzailetza eta ekintzailetza soziala alorretako hezkuntza
sustatzea. Lehentasuna emango zaie bere ingurunean identifikatutako
erronka eta arazoei aurre egiteko gazte taldeei enpresa ideiak aurrera
eramateko aukera ematen dieten proiektuei.

Kudeaketa

Deszentralizatua – Agentzia Nazionala (OAPEE).

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

•

Gazteria esparruan jardunbide berritzaileen garapena, doitze eta ezarpena
sustatzen dituzten jarduerak.

•

Gaitasun eta trebetasunen baliozkotze eta aintzatespena errazten dituzten
jarduerak.

•

Eskualdeko administrazioen arteko lankidetza jarduerak hezkuntza,
trebakuntza eta gazteria sistemen garapena sustatzeko eta baita hauen
integrazioa tokiko zein eskualdeko garapen ekintzetan ere.

•

Gazte ekimen transnazionalak, gazte taldeek batera burutuak eta enpresa
espiritu eta gaitasunak sustatzen dituztenak hiritartasun aktiboa eta
ekintzailetza bultzatzeko.

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

Eskatzailea/koordinatzailea: Kide guztien izenean proiektuaren
proposamena aurkezten duen erakundea.

Nor izan
daiteke…?

Proiektuaren eskatzaile eta kide hezkuntza, prestakuntza eta gazteria
esparruetako zein bestelako sektore sozioekonomikoetako edozein
alorrean aktibo den edozein erakunde mota izan daiteke eta baita esparru
desberdinetan zeharkako jarduerak burutzen dituzten erakundeak ere (tokiko
erakundeak, eskualdekoak, aintzatespen eta baliozkotze zentroak, merkatal
ganbarak, merkatal erakundeak, aholkularitza zentroak, kultur elkarteak).

Kideak: Proiektuaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte
hartzen duen erakundea.
Gutxienez, programako hiru herrialde desberdinetako hiru erakunde
desberdinak parte hartu beharko dute.

Jarraian zehazten diren proiektu ereduetan gutxienez, programako bi
herrialdeetako bi erakundek parte hartu ahal izango dute.
•

Gazteria esparruan ematen diren elkarretaratze estrategikoak non soilik
gazte erakundeek edo gazteriaren esparruan egiten den lanean aktiboak
diren gazte taldeek parte hartzen duten, baina ez du nahita nahiez, gazte
erakunde baten esparruan izan behar.

Parte-hartzaile onesgarriak:

Eta nire
udalerria?

bizkaiko foru aldundia

•

Mugikortasunean parte hartzen duten gazteak.

•

Gazteria esparruan lan egiten duten pertsonak.

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek eskaera bat aurkeztu
ahal izango du koordinatzaile gisa eta, era berean, proiektu bateko kide ere
izan daitezke.
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Proiektuen
adibideak

Koordinatzailea: Association MONTJOYE (Frantzia)
Kidea: Villarealeko Udala (Castelló)
Izenburua: Cultural Activities Socially Engaged for improving the
social and professional Integration
Proiektuak europar praktiken hobekuntza proposatzen du, esperientzien
hartu-eman, herrialde desberdinetan diren erraminten transferentzia,
diziplina anitzeko hausnarketa eta erraminta berri berritzaileen eraikuntzaren
bidez. Proiektuan bost kidek hartzen dute parte, horietako bat, Villarealeko
Udala (Castelló), eta hezkuntza eta gazteen gizarteratzerako, bereziki zailtasun
gehien dituzten taldeei zuzenduta, kultur gaietan lan egiten duten eragileen
artean esperientzia eta jardunbide egokiak partekatu nahi dituzte.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/14289135-4949-4c3d-bbbcaf604f59cbb6
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Gaitasunen garapena
gazteria esparruan
Zer da?

Gaitasun proiektuak programako herrialdeetan eta herrialde kideetan
gazteria esparruan aktiboak diren erakundeen arteko ekintza aldeaniztunetan
oinarritutako lankidetza proiektuak dira. Proiketu hauetan, hezkuntza eta
trebakuntza esparruetan diharduten erakundeek ere parte har dezakete eta
baita bestelako sektore sozioekonomikoetakoak ere.
Geografiaren baitan, bi proiektu mota bereizten dira:
• Programaren herrialdeetan eta bost eta hamairu bitarteko eskualdeetako
herrialdeetan gazteria munduan aktiboak diren erakundeen arteko
gaitasunak garatzeko proiektuak.
• Programaren herrialdeetan eta 1. eskualdeko herrialdeetan gazteria
munduan aktiboak diren erakundeen arteko gaitasunak garatzeko
proiektuak.

Kudeaketa

Zentralizatua – Europako Batzordearen Agentzia Exekutiboa (EACEA).

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

Gaitasunak garatzeko jarduerak:
•

Elkarrizketa politikoa, lankidetza, sareko konexioa eta hitzaldiak, tailerrak
eta bilerak bezalako gazteria esparruko praktiken hartu-emanak sustatzen
dituzten jarduerak.

•

Gazteria esparruko eskala handiko ekitaldiak (gehienez, bi egunetako
iraupena).

•

Informazio eta sentsibilizazio kanpainak.

•

Erraminta informatiboen garapena, kominikaziozkoak eta mediatikoak.

•

Gazteria esparruan metodo, tresna eta lan materialen garapena, eta baita
ikasketa plan, trebakuntza modulu eta Youthpass bezalako dokumentazio
tresnak.

•

Gazteria esparruan lan egiteko eta trebakuntza eta laguntza eskaintzeko
eredu berrien sorkuntza, bereziki, ikaskuntza material ireki eta malguen,
lankidetza birtual eta hezkuntza baliabide irekien (REA) bidez.

Mugikortasun jarduerak:

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?
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•

Programako herrialde eta herrialde kide onesgarrien arteko gazte-trukeak.

•

Europar Boluntariotza Zerbitzua herrialde kide onesgarrietatik eta
herrialde kide onesgarrietara.

•

Langile gazteen mugikortasuna programako herrialde eta herrialde kide
onesgarrien arteko.

Eskatzaile/koordinatzailea: Kide guztien izenean proiektuaren
proposamena aurkezten duen erakundea.
Kideak: Proiektuaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte
hartzen duten erakundeak.
Proiektuan gazteria esparruan gazte-trukeen, Europar Boluntariotza
Zerbitzuaren edota langileen mugikortasuna gauzatzea aurreikusten
bada, jarduera horietan guztietan parte hartzen duten erakundeek honako
funtzioak eta atazak burutu beharko dituzte:
•

Erakunde igortzailea: gazteak atzerrira bidaltzeaz arduratzen da.

•

Erakunde hartzailea: jarduera hartzeaz eta jarduera programa garatzeaz
arduratzen da.
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erasmus+
gazteria
Nor izan
daiteke…?

Eskaera bat aurkeztu ahal izango du: Edozein erakunde, elkarte, GKE,
Gazteriaren Kontseilu Nazionala edo tokiko, eskuladeko edo nazio mailako
erakunde publiko.
Proiketuan kide izan ahal da programaren herrialdean edo herrialde kide
onesgarriren batean kokatutako edozein erakunde publiko zein pribatu.
Herrialde kideetako erakundeen kasuan, soilik kide izateko aukera dute; ezin
dira koordinatzaile izan.
Onuradunak:
•

Gazte-truke proiektuetan, onuradunak 13 eta 30 urte bitarteko gazteak
izango dira, erakunde igortzaile eta hartzailearen herrialdeetan bizi
direnak. Gutxienez 16 parte-hartzaile izango dira eta, gehienez, 60. Talde
bakoitzeko gutxienez lau kide izango dira (pertsona arduradunak kontuan
hartu gabe).

•

Europar Boluntariotza Zerbitzuaren kasuan, onuradunak 17 eta 30 urte
bitarteko gazteak izango dira, erakunde igortzailearen herrialdean bizi
direnak. Proiektu bakoitzeko, gehienez, 30 boluntario izango dira.

•

Gazteria esparruko langileen mugikortasun proiektuetan ez dago adin
mugarik. Parte-hartzaileak erakunde igortzailean edo hartzailean bizi diren
pertsonak izango dira eta proiektu bakoitzeko, gehienez, 50 parte-hartzaile
izango dira.

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek eskaera bat aurkeztu
eta proiektu batean parte har dezake.

Proiektuen
adibideak

Galizako Xunta: Lan eta Ongizate Saila
Izenburua: Gazte Enpleagarritasuna: sektore arteko lankidetza eta
erraminta sozioprofesionalak
Herrialde desberdinetako (Espainia, Portugal, Honduras, Argentina, Bolivia,
Costa Rica, Uruguai, Paraguai, Peru, Txile eta El Salvador) alor desberdinetako
(gizarte, enpresa, hezkuntza eta politika) entitate eta erakundeen arteko
lankidetza proiektua. Proiektuaren xedea gazteen enpleagarritasuna
hobetzea da, horretarako, gazteen enplegua sustatzen duten erraminta sozioprofesionalak garatzen direlarik.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/8be7dfdf-2945-4510-accb977e8a6755bb
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erasmus+
gazteria

Gazte eta gazteria esparruan
erabakiak hartzeko ardura
dutenen arteko bilerak
Zer da?

Ekintza honek gazteen parte hartze aktiboa sustatzen du bizitza
demokratikoan eta ezarritako gai eta lehentasunen inguruko eztabaida ere
sustatzen du.
“Egituratutako elkarrizketa” da gazte eta gazteria politiken ardura dutenen
artean ematen diren deliberamenduei ematen zaien izena eta hauen xedea
politiken prestaketarako erabilgarri izatea da.
Proiektuak modu desberdinean gauza daitezke: bilerak, hitzaldiak, kontsultak
eta ekitaldiak. Proiektu guztiak hiru fasetan banatzen dira:
•

Planifikazioa eta prestaketa.

•

Jarduerak gauzatzea.

•

Ebaluazioa (balizko jarraipen baten inguruko hausnarketa barne).

Kudeaketa

Zentralizatua – Europako Batzordearen Agentzia Exekutiboa (EACEA).

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

Proiketu batek hauetako jarduera bat edo gehiago jorra dezake:

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

bizkaiko foru aldundia

•

Bilera nazionalak eta mintegi transnazional/internazionalak, gazteei,
gazteria esparruan erabakitzeko ardura dutenekin batera, Elkarrizketa
Egituratua edo Europar Batasuneko Gazteria Estrategiaren gaietan
informazio, eztabaida eta parte hartze aktiborako eremu bat eskainiz.

•

Europar Batasuneko Presidentetzan den Estatu kideak sei hilabetero
antolatu behar duen gazteriaren inguruko hitzaldi ofizialak prestatzeko
bilera nazionalak eta mintegi transnazionalak.

•

Gazteria politikekin harremana duten gaien inguruko eztabaidak sustatzen
dituzten ekitaldiak, Gazteriaren Europar Astean zehar antolatutako
jarduerei lotuta.

•

Gazteriari galdeketak bizitza demokratikoan parte hartzeko honek dituen
beharrak jakiteko (online galdeketak, iritzi inkestak, etab).

•

Bilera eta mintegiak, ekitaldi informatiboak edo gazte eta erabakiak
hartzen dituztenen edo gazteria esparruko adituen arteko eztabaidak
bizitza demokratikoan ematen den parte hartzearen inguruan.

•

Erakunde demokratikoen funtzionamenduaren eta erakunde hauen
barnean erabakiak hartzen dituztenen itxura egiten duten ekitaldiak..

Eskatzaile/koordinatzailea: Kide guztien izenean proiektuaren
proposamena aurkezten duen erakundea.
Kideak: Proiektuaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte
hartzen duten erakundeak.
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erasmus+
gazteria
Nor izan
daiteke…?

Programako herrialderen batean kokatuta dagoen edozein erakunde publiko
zein pribatuk aurkeztu ahal du eskaera bat.
Proiektuan parte hartu ahal du, kide gisa, edozein erakunde, GKE edo tokiko
zein eskualdeko erakunde publiko. Erakunde parte-hartzaileak programaren
herrialde batean edo EBren aldameneko herrialde batean (1.– 4. Eskualdeak)
kokatuta egon beharko dute. Herrialde kideetako erakundeek bakarrik kide
gisa har dezakete proiektuetan (ezin dira eskatzaileak izan).
Onuradunak proiketuan parte hartzen duten herrialdeetako 13 eta 30 urte
bitarteko gazteak izango dira. Proiektu bakoitzean, gutxienez, 30 gaztek parte
hartu beharko dute.

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek eskaera bat aurkeztu
eta proiektu batean parte har dezake.

Proiektuen
adibideak

Torrent-eko Udala (Valentzia)
Izenburua: De Interés Continuo
“De interés Continuo” elkarrizketa egituratuko ekimen bat da non gazteak
bizitza demokratikoan duten parte hartzearekiko konpromisoa hartzen duten,
bere iritzia azalduz eta gazteria arloko tokiko politiken garapenean lagunduko
duten ekintza lerroak garatuz. 16 eta 30 urte bitarteko 110 gaztek Gazteriaren
Europar Estrategia eta Erasmus+ programaren trabakuntza jardueretan
hartuko dute parte. Gazte hauek politikari eta Erasmus+ programako
adituekin eztabaidatuko dute gazteriaren sustapen sozio-kultural gisa
europar proiektuen diseinu, kudeaketa eta parte hartzeak duen balioaz.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/492cb8b0-5f56-491e-9dfd29ddc60e2c51
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erasmus+
kirola

erasmus+
Kirola
Zer da?

Ekimen honen xedea ariketa fisikoa eta kirolaren praktika sustatzea da,
maila guztietan. Eurobarometroak kirol eta jarduera fisikoaren inguruan
egindako azken inkestaren arabera, Europar Batasuneko hiritarren % 60
inguruk ez du inoiz edo oso gutxitan egiten du kirola (sedentarismoaren
hazkundeak osasun kostuen gorakada suposatzen du).
Lehen aldiz, kirola Europar Batasunaren Programa batean sartzen da.

Zer
eskaintzen
du?

Kirolaren aldeko ekintza Baseko Kirolan lankidetzak sustatzera bideratuta
dago. Bere helburuak honakoak dira:

•

Kirolaren zuzentasuna kolokan jartzen duten mehatxuei aurre egin,
hala nola, dopina, partiduen iruzurra eta biolentzia, eta era berean,
edozein motako intolerantzia edo diskriminazio.

•

Kirola eta kirolarien ibilbide dualean eta genero berdintasunean
gobernantza egokia sustatu.

•

Kirol esparruan boluntariotza sustatu, gizarteratzeari, aukera
berdintasunari eta Osasuna Hobetzen duen Jarduera Fisikoaren (HEPA)
garrantziari lotuta, parte hartzea handituz eta kirolerako sarbidea
guztientzat berdina izango dela bermatuz.
Lankidetza jarduera.
Irabazi asmorik gabeko kirol ekitaldiak (gertakizunak).

Nork har
dezake
parte?

bizkaiko foru aldundia

•

Kirol esparruko erakunde publikoak.

•

Kirol esparruko erakundeak, ligak eta edozein mailako klubak.

•

Kirol elkarteak eta ordezkariak.

•

Jarduera fisikoa sustatzen duten erakunde aktiboak, gizarteratzea kirol
munduan barne.

•

Kirol esparruko antolatzaile handiak.
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erasmus+
kirola

Lankidetzarako elkarretaratzeak
Zer da?

Lankidetzarako elkarretaratzeek kirol munduko zein kanpoko erakunde
eta eragileen artean kirolarekin eta jarduera fisikoarekin harremana duten
esparru desberdinetan jardunbide berriztatzaileak garatzeko, transferitzeko
edo gauzatzeko aukera ematen dute, tokiko, eskualdeko eta nazio zein
Europa mailako erakunde publikoak, kirol erakundeak, kirolarekin harremana
duten erakundeak eta hezkuntza erakundeak barne.

Kudeaketa

Zentralizatua – Europako Batzordearen Agentzia Exekutiboa (EACEA).

Helburuak

•

Dopinaren kontrako borroka oinarrizko mailetan hasita, bereziki,
afizionatu mailako kirol edo jarduera fisikoa bezalako aisialdi ingurunetan.

•

Partiduen iruzur kasuetan, prebentzioa eta interesdunen sentsibilizazioa
lagundu.

•

Kirolan ematen den biolentzia, arrazakeria eta intolerantziari aurre egiteko
prebentzioa eta hezkuntza ikuspegi berriztatzaileak babestu.

•

Kirol esparruan EBren dokumentuen eta bestelako dokumentu egokien
ezarpena lagundu, hala nola, gomendioak, ildoak, estrategiak, etab...
(Europar Batasunaren jarduera fisikoko ildoak, EBren ildoak kirolarien
ibilbide bikoitzaren inguruan, gobernantza egokiaren inarriak kirol
esparruan, etab.).

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?
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Jarduera aukera zabala aurreikusten da:
•

Interesa dutenen arteko sare baten eraketa.

•

Jardunbide egokien sustapena, identifikazioa eta bateratze-lana.

•

Modulu eta erraminta hezitzaile eta formatzaileen prestaketa, garapena
eta ezarpena.

•

Kirol esparruko biderkatzaileen gaitasunak handitzera eta adierazleen
ebaluazio konparatiboa garatzeko eta kontrolatzeko bideratutako
jarduerak, bereziki, kirolarien jokabide etiko eta jokaera kodeen
sustapena.

•

Kirolak eta jarduera fisikoak duen balio erantsiaren inguruko
sentsibilizazio jarduerak, garapen pertsonala, soziala eta profesionalari
lotuta.

•

Kirol esparrua eta osasun, hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruen
arteko sinergia berriztatzaileak sustatzeko jarduerak.

•

Kirolaren oinarri informatiboa hobetzeko jarduerak, beti ere, erronka
soziala eta ekonomikoei aurre egiteko (aipatu jarduerak laguntzen dituzten
datuen bilketa, inkestak, galdeketak, etab.).

•

Aurreko jarduera guztiak babesten dituzten hitzaldiak, mintegiak, bilerak,
sentsibilizazio jarduera eta ekitaldiak.

Eskatzaile/koordinatzailea: Kide guztien izenean proiektuaren
proposamena aurkezten duen erakundea.
Kideak: Proiektuaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte
hartzen duten erakundeak.
Gutxienez, programako bost herrialde desberdinetako bost erakunde
desberdinak parte hartu beharko dute.
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erasmus+
kirola
Nor izan
daiteke…?

Proiektu bat eskatu eta proiektu horretako kide izan ahal da: kirol eta
jarduera fisikoaren esparruan aritzen den edozein erakunde publiko mota
edo irabazi asmorik gabeko erakunde.

Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek eskaera bat aurkeztu
eta proiektu batean parte har dezake.

Proiektuen
adibideak

Futura Soc Cons RL (Italia)
Izenburua: Links United for Coma Awakenings through Sport
Proiektu honen xedea kirolaren bidezko errehabilitazio ereduen, garuntraumatismo eta ornomuineko lesioen (Bereziki koma batetik eratorritakoak)
eraginez desgaitasunen bat duten pertsonen eta bere senide eta zaintzaileen
bergizarteratzearen inguruan informazioa, esperientzia eta jardunbide
egokiak partekatzeko europar sare egonkor bat eratzea da.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a43263be-574d-4c08-9287555300216ca0
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erasmus+
kirola

Irabazi asmorik gabeko
europar kirol ekitaldiak
Zer da?

Ekintza honek finantza laguntza eskaintzen du programan parte hartzen
duen herrialde batek antolatzen duen europar mailako kirol ekitaldien
antolaketarako eta; programako herrialde desberdinetan aldi berean eta kirol
esparruan aritzen diren irabazi asmorik gabeko erakundeek edo erakunde
publikoek antolatutako nazio mailako kirol ekitaldien antolaketarako.

Helburuak

•

Kirol esparruan, gizarteko bazterkeria eta aukeren berdintasunerako
Europar Batasunaren estrategien ezarpena laguntzea eta, bereziki,
Europar Batasunaren genero berdintasunerako estrategia,
desgaitasunerako EBren estrategia eta arraza berdintasunaren inguruko
Zuzentaraua.

•

Kirolan eta jarduera fisikoan parte hartzea sustatzea, besteen artean,
jarduera fisikoaren inguruan Europar Batasunak dituen ildoen ezarpenean
oinarrituz.

•

Kirolaren europar astearen gauzatzea lagundu.

Kudeaketa

Zentralizatua – Europako Batzordearen Agentzia Exekutiboa (EACEA).

Zein jarduera
lagunduko
ditu?

Jarraian azaltzen diren jarduera estandarrek ekintza honen esparruaren
barruan jasoko dute laguntza (zerrenda hau ez da baztertzailea):

Zein da
proiektuan
parte hartzen
duten
erakundeen
zeregina?

•

Kirolari, prestatzaile, antolatzaile eta boluntarioentzako hezkuntza
jardueren antolaketa ekitaldi aurreko aldian.

•

Ekitaldiaren antolaketa.

•

Kirol ekitaldia osatzen duten bestelako ekitaldiak (hitzaldiak, mintegiak).

•

Ondorengo jardueren gauzatzea (ebaluazioa, etorkizunera begirako
planak...).

•

Ekitaldiaren gaiarekin harremana duten komunikazio jarduerak.

Eskatzaile/koordinatzailea: Kide guztien izenean proiektuaren
proposamena aurkezten duen erakundea.
Kideak: Proiektuaren prestaketa, gauzatze eta ebaluazioan aktiboki parte
hartzen duten erakundeak.
Herrialde batean antolatzen diren eta Europar Kirol Astearekin
harremana duten Europa mailako kirol ekitaldiek, gutxienez,
programako hiru herrialdetatik etorritako parte-hartzaileak izan beharko
dute, edo, bere kasuan, ekitaldiak aldi berean antolatu beharko dira,
gutxienez, programako hiru herrialdetan.
Herrialde batean antolatzen diren eta Europar Kirol Astearekin
harremana EZ duten Europa mailako kirol ekitaldiek, gutxienez,
programako hamabi herrialde desberdinetako ekitaldietatik etorritako
parte-hartzaileak izan beharko dute.

Nor izan
daiteke…?
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Proiektu bat eskatu eta proiektu horretako kide izan ahal da: kirol eta
jarduera fisikoaren esparruan aritzen den edozein erakunde publiko mota
edo irabazi asmorik gabeko erakunde.
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erasmus+
kirola
Eta nire
udalerria?

Tokiko entitate batek edo tokiko erakunde publiko batek eskaera bat aurkeztu
eta proiektu batean parte har dezake.

Proiektuen
adibideak

Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid (Polonia)
Izenburua: Let’s dance together!
Proiektu honen xedea dantzaren kirola sustatzea da mundu osaoka
praktikatzen duen kirol bat izan dadin, berdin dio zein adin edo egoera
fisikoan. Nazioarteko kirol ekitaldi bat antolatuko da, “The Baltic Cup
International Dance Festival”, non Europako hamabi herrialde desberdinetako
dantzariek parte hartuko duten. Gainera, lehiaketarekin batera bestelako
jarduera paraleloak ere antolatuko dira.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/e6687ba4-b811-4350-85a1233fc47be1a4
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erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak

Erasmus+ programan
erabilitako laburdurak
AN

Agentzia Nazionala

DG EAC

Hezkuntza eta Kultura Zuzendaritza Nagusia

EACEA

Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultur esparruetako Agentzia Exekutiboa

EB

Europar Batasuna

ECAS

Europar Batzordearen Autentifikazio Sistema

ECHE

Goi-mailako hezkuntzarako Erasmus Gutuna

ECTS

Kredituen Transferentzia eta Metaketarako Europar Sistema

ECVET

Hezkuntza eta Lanbide Heziketarako Europako Kreditu-sistema

EEES

Europako Goi-mailako Hezkuntza Esparrua

EIB

Europako Inbertsio Bankua

ELGA

Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea

ELL

Hizkuntzen Europar Zigilua

EMJMD

Erasmus Mundus Baterako Master Tituluak

EP

Europako Parlamentua

EQAR

Goi-mailako Irakaskuntzan Kalitatea Bermatzeko Europar Erregistroa

EQAVET

Hezkuntza eta Lanbide Heziketan Kalitatea Bermatzeko Europar Erreferentzia Esparrua

ESCO

Europar Trebetasun, Gaitasun, Prestakuntza eta Lanbideak

FA

Finantza-araudia

HEI

Goi-mailako Hezkuntzako Erakundea

HERE

Goi-mailako Hezkuntzaren Erreforman Adituak

IKT

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak

ISP

Ikasketa programa trinkoa

LHP

Lanbide Hezkuntzak eta Prestakuntzak

NARIC

Aintzatespen Akademikoaren Inguruko Informazio Zentro Nazionala

NEO

ERASMUS+ bulego nazionalak

OER

Hezkuntza baliabide irekiak

OMC

Koordinatzeko metodo irekia

PEE

Prestakuntzen Europar Esparrua

PEN

Prestakuntzen Esparru Nazionala

PIC

Parte-hartzailearen Identifikaziorako Kodea

URF

Erregistrorako zerbitzu bakarra
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erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak

Erasmus+ programan erabilitako
terminoen glosarioa
Akreditazioa

Erasmus+ programaren ekintza baten esparruan finantzaketa jaso nahi duten
erakundeek ekintza horretarako Europako Batzordeak zehaztutako kalitate
aurre-baldintza edo arau sorta bat betetzen dutela bermatzen duen prozedura.
Ekintza motaren arabera edo erakunde eskatzailea kokatuta dagoen herrialdearen arabera, akreditazioa burutuko duen erakundea Agentzia Exekutibo, Agentzia
Nazional edo SALTO Baliabide Zentro bat izango da. Eskaera prozedura goi-mailako hezkuntza proiektuetan (mugikortasunekoak barne) edo gazteria esparruko
mugikortasun jardueretan parte hartu nahi duten erakundeentzat ezartzen da.

Baseko kirola

Tokiko testuinguruan kirolari afizionatuek praktikatzen dituzten antolatutako
kirol jarduerak.

Baterako
programak

Goi-mailako hezkuntzako programak (ikasketak edo ikerketa), batera diseinatuta,
ezarriak eta goi-mailako hezkuntzako erakunde bi edo gehiagoren aintzatespena dutenak. Baterako programak goi-mailako hezkuntzako edozein mailan
ezar daitezke (lizentzia, master eta doktoretza). Baterako programak nazionalak
(unibertsitate parte-hartzaile guztiak herrialde berean kokatuta daudenean), edo
transnazionalak (unibertsitate parte-hartzaileek, gutxienez, bi herrialde desberdinetakoak direnean) izan daitezke.

Baterako tituluak

Baterako programa bat amaitu duen ikasle bati ematen zaion titulu bakarra.
Baterako tituluak dagokion erakunde parte-hartzaileen (bi edo gehiago) sinadura
izan beharko du eta erakunde hauen guztien herrialdeetan aintzatespen ofiziala
izan beharko du.

Behaketa bidezko
ikaskuntza
(Ikaskuntza
praktikoko
esperientzia)

Beste herrialde bateko erakunde kide batean egiten den egonaldi laburra,
erakunde hartzailean lan egiten duten profesionalen behaketaren bidez trebakuntza jasotzeko, jardunbide egokiak partekatzeko, ezagutzak eta gaitasunak
lortuz edo behaketa parte-hartzailearen bidez epe luzerako elkarretaratzeak
eraikiz.

ECHE (Goi-mailako
Hezkuntzarako
Erasmus Gutuna)

Europako Batzordeak eskaintzen duen akreditazio honek programan parte
hartzen duten herrialdeetako goi-mailako hezkuntza erakundeei aukera ematen
die Erasmus+ esparruaren barruan ikaskuntza eta lankidetza jarduerak eskatzeko edota hauetan parte hartzeko. Gutunak, kalitate handiko mugikortasun eta
lankidetza bat antolatzeko zentro batek bete behar dituen oinarrizko printzipioak
zehazten ditu eta baita kalitate handiko zerbitzu eta prozedurak bermatzeko bete
beharreko baldintzak eta eman beharreko informazio zehatz eta argia ere.

ECTS (Kredituen
Transferentzia
eta Metaketarako
Europar Sistema)

Hezigaian zentratutako sistema kredituen metaketa eta transferentziarako, ikaskuntzaren, irakaskuntzaren eta ebaluazio prozesuen gardentasunean oinarritzen
dena. Bere xedea, prestakuntza eta ikaskuntza aldien aintzatespenaren bidez,
hezigaiaren ikasketa programen eta mugikortasunaren plangintza, gauzatzea eta
ebaluazioa erraztea da. Ikasketa programen ezarpena
diseinatzen, deskribatzen eta ezartzen eta goi-mailako prestakuntzak ematen
laguntzen duen sistema da. ECTSaren erabilerak, emaitzetan oinarritutako prestakuntza esparruekin konbinatuta, gardentasun handiagoa ematen die ikasketa
programei eta prestakuntzei eta hauen aintzatespena ere errazten du.

ECVET (Hezkuntza
eta Lanbide
Heziketarako
Europako Kreditusistema)

Atzerriko herrialde batean emandako aldi batean edo bestelako egoeretan
egindako lanaren bidez lortutako gaitasun eta ezagutzen baliozkotzea,
aintzatespena eta metaketa erraztea helburu duen sistema. Hau Europako
hezkuntza eta lanbide heziketa sistema eta prestakuntza desberdinen
arteko bateragarritasun handiagoa lortzera bideratuta dago. Sistema honek
prestakuntzen deskripziorako esparru tekniko bat sortu beharko du ikaskuntza
emaitzetarako unitate terminoetan eta ebaluazio, transferentzia, metaketa eta
aintzatespen prozedurak barneratzen ditu.

bizkaiko foru aldundia
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erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak
Egituratutako
elkarrizketa

Gazteekin eta gazte erakundeekin egiten den elkarrizketa gazteria esparruan den
europar lankidetzaren lehentasun, gauzatze eta jarraipenaren inguruko etengabeko baterako hausnarketa foro gisa balio duena.

Ekintza

Erasmus+ programako lerroa edo neurria. Ekintzen adibide gisa, adibidez,
hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparruetako Elkarretaratze estrategikoak,
Erasmus Munduz baterako master tituluak, Sektore-gaitasunetarako Aliantzak,
etab... aipa daitezke.

Elkarretaratzea

Programako herrialde desberdinetako erakunde parte-hartzaileen arteko
akordioa hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirol esparruetan baterako europar jarduerak burutzeko edo, epe luzerako mugikortasun indibiduala eta klaseen
hartu-emana moduan ikasle zein irakasleen baterako ikaskuntza proiektuak; edo
goi-mailako hezkuntza programa trinkoak eta eskualdeen arteko
lankidetza sustatzeko, mugaz haraindikoa barne, tokiko zein eskualdeko erakundeen arteko lankidetza bezalako esparru kide batean sare formal zein informalak
ezartzeko. Elkarretaratzearen kalitatea hobetzeko akordioa herrialde kideetako
erakunde eta organizazioetara ere zabal daiteke.

EQAVET

EQAVET (Hezkuntza eta Lanbide Heziketan Kalitatea Bermatzeko Europar Erre-

Erakunde
hartzailea

Zenbait Erasmus+ ekintzen esparruaren barruan (bereziki, mugikortasun
ekintzak), erakunde hartzailea parte-hartzaile bat edo gehiago jasotzen dituen eta
Erasmus+ proiektu bateko jarduera bat edo gehiago antolatzen dituen erakunde
parte-hartzailea da.

Erakunde
igortzailea

Zenbait Erasmus+ ekintzen esparruan (bereziki, mugikortasun ekintzak), erakunde igortzailea Erasmus+ proiektu bateko jarduera batera edo gehiagora partehartzaile bat edo gehiago bidaltzen dituen erakunde parte-hartzailea da.

Erakunde kidea

Proiektuan parte hartzen duen erakundea baina eskatzailearen funtzioa betetzen
ez duena.

Erakunde
parte-hartzailea

Erasmus+ proiektu baten gauzatzean aritzen den edozein erakunde edo gazte talde informala. Proiektuan duen zereginaren arabera, erakunde parte-hartzaileak
eskatzaileak edo kideak izan daitezke (aldi bereko-eskatzaile izenarekin ere ezagunak dirulaguntza eskaeran aurkeztean hauek identifikatuta azaltzen badira).
Proiektuak dirulaguntza lortzen badu, eskatzaileak onuradun bilakatzen dira eta
kideak, aldiz, aldi bereko-onuradunak bilaka daitezke proiektua onuradun-aniztun dirulaguntza batekin finantzatzen bada.

ESCO

ESCO, 25 hizkuntzatan Europar Batasuneko lan merkatu eta hezkuntza eta trebakuntzarako egoki diren gaitasun, trebetasun, prestakuntza eta lanbideak identifikatu eta sailkatzen dituen sistema da. Sistemak lanbide, gaitasun, trebetasun
eta prestakuntzen artean diren harremanak agerian uzten dituzten profil okupazionalak ematen ditu. ESCO formatu irekian garatu da eta doan erabil daiteke.

Eskatzailea

Dirulaguntza eskaera bat aurkezten duen erakunde edo talde informal partehartzailea. Eskaera indibidualki edo proiektuan parte hartzen duten beste
erakunde batzuren izenean aurkez daiteke. Azken kasu honetan, eskatzailea
koordinatzailea ere izango da.

Etengabeko
ikaskuntza

Ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak hobetzea edo, ikuspegi pertsonal, hiritar,
kultural, sozial eta/edo laboral batekin gizartean parte hartzea,
ahalbidetzen duten eta bizitza osoan zehar burutzen diren hezkuntza orokor,
hezkuntza eta lanbide heziketa, ikaskuntza ez-formal eta ikaskuntza informaleko
jarduera guztiak, aholkularitza eta orientazio zerbitzuak barne.
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ferentzia Esparrua) arduradun politikoentzat erreferentziazko erraminta da. Lau
fasetako kalitate ziklo batean oinarritzen da: zehaztapena, plangintza,
gauzatzea, ebaluazioa eta helburuen berraztertzea. Gobernu nazionalen autonomia errespetatzen du eta agintari publikoek eta kalitatearen bermean lan egite
duten bestelako erakundeek borondatez erabil dezaketen sistema bat da.
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erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak
Europar Garapen
Plana

Ikastetxe eta helduen hezkuntzako erakundeentzat, kalitatearen garapena eta
internazionalizazio terminoetan erakunde edo organizazio horrek dituen beharrak eta hauek planteatutako europar jarduerak nola asetuko dituzten zehazten
duen agiria. Europar Garapen Plana Ekintza Nagusia 1. esparruaren barruan
ikaskuntza arrazoiak direla eta bere langileriarentzako mugikortasuna eskatzen
duten ikastetxe eta helduen hezkuntzako ikastetxe eta erakundeentzako eskaerainprimakiaren atal bat da.

Europar GKE
gaztea

1) Formalki ezaguna den egitura baten bidez aritzen den GKE bat. Egitura horretan daude: a.) europar organismo edo idazkaritza bat (eskatzailea). Eskaera
egiten den datan, gutxienez, urtebeteko bizitza juridikoa izan beharko du programaren herrialdean, eta b.) erakunde edo antena nazionalak, gutxienez, europar
organismo edo idazkaritzarekin araudi-lotura bat duten programaren hamabi
herrialdetan; 2) gazteria esparruan aritzen den eta Gazteriarako Europar Estrategiaren ekintza esparruen ezarpena laguntzeko jarduerak burutzen dituen
GKE bat; eta 3) gazteak erakundearen kudeaketan eta gobernantzan inplikatzen
dituen GKE bat.

Europass

Europass bost agiri eta bere titularrak denboran zehar ikaskuntza,
prestakuntza ofizial, lan esperientzia, gaitasun eta trebetasunei dagokionez
eskuratutako lorpen guztien deskripzioa jasotzen duen karpeta elektroniko batez
osatzen da. Agiriak lirateke: CV Europass, tituluaren Gehigarria, Egiaztagiriaren
osagarria, Europass Mugikortasuna eta Hizkuntzen Pasaportea. Europass barruan ere Gaitasunen Europar Pasaportea aurkitzen da, erabiltzeko erraza den
karpeta elektroniko bat non erabiltzaileak bere gaitasun eta prestakuntza guztien
inbentarioa egin ahal du. Europassaren xedea Europan mugikortasuna erraztea
eta enplegu eta etengabeko ikaskuntza aukera itxaropneak hobetzea da.

Funtsezko
gaitasunak

Pertsona guztiek bere errealizaziorako eta garapen pertsonalerako ezezik, hiritartasun aktiborako eta gizarteratze eta enplegurako ere behar duten ezagutza,
gaitasun eta trebetasunen oinarrizko multzoa, beti ere, Europar Parlamentuaren
eta Europako Batzordearen 2006/962/CE Gomendioan deskribatzen den bezala.

Gazteak

Erasmus+ programaren testuinguruan, 13 eta 30 urte bitarteko pertsonak.

Gazteria esparruan
aktibo diren
gazteak, baina ez
derrigorrez gazte
erakunde baten
barruan (baita
gazteen talde talde
informalak)

Gutxienez lau gaztek osatutako taldea, dagokion zuzenbide nazionalaren baitan
izaera juridikorik ez duena, beti ere, bere kideek bere izenean obligazioak bere
gain hartzeko beharrezkoa den gaitasuna badute. Gazte talde hauek Erasmus+
programako zenbait ekintzetako eskatzaile eta kide izan daitezke. Sinplifikazio
arrazoiengatik, Gida honetan pertsona juridikoen antzekoak dira (organizazioak, erakundeak, etab...) eta parte har dezaketen ekintzaren Erasmus+ erakunde
parte-hartzaileen kontzeptuan sartzen dira. Esan bezala, taldeak, gutxienez, lau
kide izan beharko ditu eta hauen adinak, programan parte hartzen duten gazteen
adin orokorrarekin bat egin beharko du (13 eta 30 urte bitartean).

Goi-mailako
hezkuntzako
erakundea

Goi-mailako hezkuntzako edozein erakunde, zuzenbide edo praktika nazionalarekin bat eginez, hirugarren mailako titulu aintzatetsiak edo bestelako prestakuntzak eskaintzen dituena, establezimenduaren izena alde batera utzita, edo,
zuzenbide edo praktika nazionalarekin bat eginez, hirugarren mailako hezkuntza
edo lanbide heziketa eskaintzen duena.

Goi-mailako
hezkuntzaren
modernizaziorako
agenda

Europako Batzordearen estrategia Estatu kideetan erreformak babesteko eta
goi-mailako hezkuntza esparrurako Europa 2020 helburuen lorpenean laguntzeko. Agenda berrian erreformarako lehentasuna duten identifikatutako alorrak honakoak lirateke: goi-mailako hezkuntzan graduatutako ikasleen kopurua
handitzea; irakaskuntza eta ikerketaren trebakuntzaren kalitatea eta egokitasuna
hobetzea, graduatuek prestakuntza handia eskatzen duten lanbideetan arrakasta izateko beharrezkoak diren ezagutza eta gaitasunak eskura ditzaten; ikasleei
atzerrian egindako ikasketa edo trebakuntzaren bidez gaitasun osagarriak lortzeko aukera gehiago eman eta mugaz haraindiko lankidetza sustatu goi-mailako
hezkuntzan diren emaitzak sustatzeko; hezkuntza, ikerketa eta enpresa harremanetan jartzen dituen ‘ezagutzaren triangelua’ sendotzea, eta bikaintasuna laguntzen duten gobernantza eta finantzaketa mekanismo eraginkorrak sortzea.
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erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak
Helduen hezkuntza

Helduentzako hezkuntza ez profesional forma guztiak, bai formalak, ez-formalak
zein informalak (etengabeko lanbide-prestakuntzarako ikusi LHP).

Helduen
hezkuntzarako
erakundea

Helduen ikaskuntza esparruan aritzen den edozein erakunde publiko zein pribatu.

Herrialde kideak

Erasmus+ programan osoki parte hartzen ez duten herrialdeak baina, programaren ekintza zehatz batzuetan, esku hartu ahal dutenak (kide edo eskatzaile gisa).

Hezigai heldua

Nolabait, Etengabeko Ikaskuntzara (formala, ez formala, informala) berriz
sartzen den edozein pertsona, berdin dio bere hasierako hezkuntza edo trebakuntza amitu duen ala ez.

Hirugarren zikloa

Goi-mailako Hezkuntzako Europar Esparrurako Prestakuntzen Europar Esparruko hirugarren zikloko maila, 2005eko maiatzan Bergenen egindako bileran
goi-mailako hezkuntza ardura zuten ministroek adostua Boloniako prozesuaren barruan. Hirugarren ziklo honen deskriptorea PEEren 8. ikaskuntza mailako
emaitzen baliokidea da.

Ikaskuntza
ez formal eta
informalaren
baliozkotzea

Pertsona batek eskatutako ikaskuntza emaitzak lortu dituela baieztatzeko
erakunde baimendun batek jarraitzen duen prozesua, beti ere, egokia den erreferentzia balioen arabera. Lau fasetan banatzen da: 1. Pertsona baten esperientzia
partikularren identifikazioa, elkarrizketaren bidez; 2. Pertsona horren esperientziak agerian uzteko behar den dokumentazioa; 3. Esperientzia horien guztien
ebaluazio formala eta; 4. Ebaluazio emaitzen egiaztapena, prestakuntza partzial
edo oso batean amai daitekeena.

Ikaskuntza
ez-formala

Plangintza (ikaskuntza helburu eta ikaskuntzarako denborari dagokionez) baten
barruan diren jardueren bidez egiten den ikaskuntza, ikaskuntzarako laguntzaren
batekin baina hezkuntza eta trebakuntza sistema formaletik at.

Ikaskuntza
informala

Lana, familia edo helburu, denbora edo ikaskuntzarako laguntza moduan antolatuta edo egituratuta ez dagoen aisiarekin harremana duten eguneroko jardueren
bidez lortzen den ikaskuntza. Nahi gabekoa izan daiteke hezigaiaren aldetik.

Ikaskuntza
konbinatua

Ikasketa metodo desberdinak barnartzen dituen ikaskuntza mota. Zehazki, mintegi edo ohiko tailer presentzialak eta urrutiko online ikasketa teknikak (Internet,
telebista edo telefono-konferentzien bidez) konbinatzen dituzten ikastaroetaz
hitz egiten da.

Ikaskuntza
langunean

Testuinguru profesional batean, bai langunea (ikas-ekinezko heziketa) bai
hezkuntza eta lanbide heziketako erakunde batean, eginkizunak betez (eta hauen
inguruan hausnartuz) ezagutza, gaitasun eta trebetasunen lorpena ahalbidetzen
duen ikaskuntza mota.

Ikaskuntza
profesionala
(ikastuna)

Ikaskuntza profesionala moduko sistemak hasierako heziketa profesional eta
trebakuntza forma gisa definitzen dira eta enpresetan burutzen den
trebakuntza (lan esperientzia praktikoa lortzeko aldiak) eta ikastetxe batean jasotzen den heziketa (heziketa edo trebakuntza zentro batean jasotzen den irakaskuntza teoriko eta praktikoa) konbinatu eta txandakatu egiten ditu. Ikaskuntza
hau arrakastaz amaitzean, nazio mailan aintzatetsia den lanbide heziketako titulu
bat lortzen da.

Ikaskuntzako
emaitzak

Hezigai batek, ikasketa aldi bat amaitzen duenean, dakienaren, ulertzen duenaren eta egiteko gai denaren inguruko adierazpenak, beti ere, ezagutza, gaitasun
eta trebetasun terminoetan definitua.

Ikastetxea

Hezkuntza orokorra edo edozein mailako heziketa profesional edo teknikoa
eskaintzen duen erakundea, eskolaurretik goi bigarren hezkuntzaraino. Herrialde
bakoitzean ikastetxearen definizioa alda daiteke eta, horregatik, komeni da definizio horren pean aurkitzen diren erakundeen zerrendak begiratzea. Informazio
gehiago aurki daiteke herrialde bakoitzeko Agentzia Nazionaletan.
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erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak
Internazionala

Erasmus+ programaren testuinguruan, gutxienez, programako herrialde bat eta
herrialde kide bat parte hartzen duten edozein ekintzarentzat erabiltzen da.

Jarduera

Proiektu edo ekimen baten barruan gauzatzen diren eginkizunen multzoa. Jarduerak mota desberdinekoak izan daitezke (mugikortasunekoak,
lankidetzakoak...). Jean Monnet esparruaren barruan, jarduera bat ekintza baten
baliokide da (ikusi ekintzaren definizioa).

Karrera bikoitza

Goi-mailako kirol trebakuntza eta hezkuntza orokorra edo lanaren arteko konbinazioa.

Kofinantzaketa

Kofinantzaketa printzipioaren baitan, Europar Batasunak babesten duen
proiektu bateko kostuen zati bat onuradunak jasan beharko du edo EBren dirulaguntza ez den kanpo iturriekin bete beharko da.

Kokatuta

Baldintza nazional batzuk (erregistroa, adierazpena, argitarapena...) betetzen
dituen erakunde edo organizazio bati dagokion terminoa da. Hauek betetzen
dituzten erakundeek agintari nazionalen aintzatespen formala eskuratzen dute.
Gazteen talde informal baten kasuan, bere ordezkari legalaren bizilekuak
efektu bera izango luke Erasmus+ dirulaguntza bat jasotzeko onesgarri izateko.

Koordinatzailea/
Erakunde
koordinatzailea

Erakunde kideek osatzen duten partzuergo baten izenean Erasmus+
dirulaguntza eskatzen duen erakunde parte-hartzailea.

Koordinaziorako
metodo irekia

Europar Batasuneko Estatu kideen arteko lankidetzarako esparrua eskaintzen
duen gobernuen arteko metodoa. Modu honetan, herrialde hauetako politika
nazionalak amankomuneko helburuetara orienta daitezke. Programaren ezarpen
esparruaren barruan, KMIa hezkuntza, trebakuntza eta gazterian ezartzen da.

Kreditua

Pertsona batek bereganatu duen ikaskuntzaren emaitzen saila, ebaluatuak izan
direnak eta prestakuntza bat lortzeko edo bestelako ikaskuntza edo prestakuntza
programetara transferitzeko meta daitezkeenak.

Kredituen
mugikortasuna

Ikasketa edo trebakuntza praktikoko aldia atzerrian erakunde igortzailean ikasten
ari den ikasketen esparruan eta kredituak lortzeko helburuarekin. Mugikortasun
fasearen ostean, ikasleak erakunde igortzailera bueltatzen dira bere ikasketak
amaitzeko.

Laguntzailea

Hezkuntza, trebakuntza eta gazteria esparru guztietan erabil daitekeen definizio orokorra honakoa izan liteke: ‘laguntzailea’ mugikortasun jarduera batean,
parte-hartzaileen babesa bermatzeko eta laguntza osagarria eskaintzeko, behar
bereziak dituzten (hots, desgaitasunen bat) parte-hartzaileak (ikasleak zein gazteria esparruko langileak) laguntzen dituen pertsona da.
HLP ikasleen kasuan, Ekintza Nagusia 1. esparruaren barruan gauzatzen den
mugikortasuna eta Ekintza Nagusia 2. esparruaren barruan ematen den iraupen
laburreko mugikortasunaren kasuan, laguntzailea LHL onuradun bat edo batzuk
edo eskola-umeak atzerrian laguntzen dituen pertsona heldua ere izan daiteke (bereziki, ikasleak adin gutxikoak edo bere herrialdetik kanpo esperientzia
gutxikoak badira), bere babesa eta segurtasuna bermatzeko eta mugikortasun
esperientzia gauzatzen den bitartean ikasketa eraginkorra bermatzeko.

Lanbide
Hezkuntzak eta
Prestakuntzak
(LHP)

bizkaiko foru aldundia

Pertsonei lanbide zehatzak edo, modu orokorrago batean, lan merkaturako beharrezkoak diren ezagutza orokor eta teknikoak, gaitasun eta/edo trebetasunak
ematea helburu duen hezkuntza eta trabakuntza. Hasierako zein etengabeko
LHPan oinarritzen diren Erasmus+ proiektuei dagokionez, onesgarriak dira LHP
ekintzen esparruaren barruan.
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erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak
Lizentzia irekia

Lizentzia irekiaren bidez, lan bateko jabeak baimena ematen du hala nahi duen
guztiak baliabide hori erabil, partekatu edo egoki dezan. Baliabide bakoitzak
lizentzia bat du. Lizentzia ireki bat ez da egile-eskubideen edo jabego intelektualaren gaineko eskubideen (JIE) edo etekinen lagatze bat.

Mugikortasun
birtuala

Irakaskuntza, trebakuntza edo ikaskuntza ingurunetan nazioarteko esperientzia
kolaboratiboak gauzatu eta errazten duten Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologiek babestutako jardueren multzoa, ikaskuntza elektronikoa barne.

Mugikortasun/
ikasketarako
akordioa

Erakunde igortzaile eta hartzailearen arteko akordioa eta baita norbanako partehartzaileen artekoa ere, non mugikortasun aldiaren xedeak eta edukiak zehazten
diren honen egokitasuna eta kalitatea bermatzeko. Aldi berean, atzerrian emandako aldiaren aintzatespenaren oinarritzat ere uler daiteke.

Mugikortasuna
Ikaskuntza
arrazoiengatik

Bizi zaren herrialde desberdin batera egiten den desplazamendu fisikoa, ikasketak, trebakuntza edo ikaskuntza ez-formala edo informala egiteko. Trebakuntza
praktikoko, ikaskuntza profesionaleko, gazte-trukeak, boluntariotza, irakaskuntza
edo garapen profesionalerako jarduera bateko parte-hartze aldiak izan daitezke
eta, prestaketa jarduerak ere barnera ditzakete, hala nola, herrialde hartzailean
nagusi den hizkuntza trebakuntza edota bidalketa, harrera eta jarraipenarekin
zerikusia duten jarduerak.

Onuraduna

Proiektu bat hautatzen denean, eskatzailea, zuzenean, Erasmus+ dirulaguntza
baten onuradun bilakatzen da. Onuradunak dirulaguntza hitzarmen bat
sinatzen du proiektua aukeratu duen Agentzia Nazional edo Agentzia Exekutiboarekin edo hauek dirulaguntzaren inguruko erabakia ematen diote. Eskaera
beste erakunde parte-hartzaileen izenean ere aurkeztua izan bada, kideak ere
dirulaguntzaren onuradun bilaka daitezke.

Parte-hartzaileak

Erasmus+ programaren testuinguruan, parte-hartzailetzat hartzen dira proiektu
batean inplikazio osoa duten pertsonak eta, zenbait kasutan, Europar Batasuneko dirulaguntzaren zati bat jasotzen dute bere parte hartze kostuak ordaintzeko
(bereziki, bidaia eta egonaldiena). Programaren zenbait ekintzen esparruan
(adibidez, Elkarretaratze estrategikoak), parte-hartzaile kategoria hau (partehartzaile zuzenak) eta proiektuan zeharka parte hartzen duten parte-hartzaileak
(adibidez, talde hartzaileak) bereiztea komeni da.

Partzuergoa

Proiektu batean edo proiektu baten barruan burutzen den jarduera baten prestaketa, gauzatze eta jarraipenean elkarlanean aritzen diren bi erakunde partehartzaile edo gehiago. Partzuergoak nazionalak (hots, herrialde berean kokatuta
dauden erakundeetaz osatuta) edo nazioartekoak (hots, herrialde desberdinetako erakundeetaz osatuta) izan daitezke.

PEE (Prestakuntzen
Europar Esparrua)

Erreferentziazko europar erraminta amankomuna, hezkuntza eta trebakuntza
sistema desberdinen eta hauen mailen arteko itzulpenerako balio duena. Bere
xedea Europa osoko prestakuntzen gardentasuna, alderagarritasuna eta eramangarritasuna hobetzea da, langile eta hezigaien mugiokortasuna sustatuz eta
etengabeko ikaskuntza erraztuz, Europako parlamentuaren eta Batzordearen
2008/C 111/01 Gomendioan zehazten den moduan.

Pertsonala

Oinarri profesional edo boluntario batetik, gazteen hezkuntza, trebakuntza edo
ikaskuntza ez formalean parte hartzen duten pertsonak eta unibertsitate edo
bestelako mailetako irakasle, trebatzaile, ikastetxeko zuzendari, gazteria esparruko langile eta pertsonal ez irakasle izan daiteke.

Prestakuntza

Ebaluazio eta baliozkotze prozesu baten emaitza formala, eskumeneko erakunde batek pertsona batek maila zehatz bati dagozkion ikaskuntza emaitzak lortu
dituela zehazten duenean lortzen dena.

Programako
herrialdeak

Europar Batasuneko kide diren eta ez diren eta Erasmus+ programan osoki parte
hartzen duen Agentzia Nazional bat ezarri duten herrialdeak.
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Proiektua

Helburu eta emaitza zehatz batzuk lortzeko antolatzen den jardueren multzo
koherentea.

Proposamenetarako
deialdia

Batzordeak, edo bere izenean, argitaratzen duen gonbidapena, epe jakin baten
barruan, lortu nahi diren helburuei erantzuten dion eta beharrezko betebeharrak
betetzen dituen ekintza baten proposamena aurkezteko. Proposamenetarako
deialdiak Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialan (C Serie) argitaratzen dira eta/
edo dagokion Agentzia Nazional edo Agentzia Exekutiboaren web orrialdeetan.

Taldeko
arduraduna

Gazte mugikortasun proiektuetan, arduraduna gazte-truke batean gazteak
laguntzen dituen pertsona heldu bat izango da. Bere funtzioa gazteek modu eraginkorrean ikasten dutela bermatzea eta hauen zaintza eta babesa
ziurtatzea izango da.

Titulu bat lortzeko
mugikortasuna

Herrialde hartzailean titulu baten lorpena edo ziurtagiri oso bat lortzera bideratutako atzerrian egindako ikasketa aldia.

Titulu bikoitza /
titulu anizkuna

Gutxienez, goi-mailako hezkuntzako bi erakundek (bikoitza) edo gehiagok (aniz
kuna) eskaintzen duten ikasketa programa. Behin programa hau amaituta, ikasleak erakunde parte-hartzaile bakoitzaren aldetik titulu bat jasoko du.

Tituluaren
Gehigarria

Prestakuntza agiri ofizialari gehitzen zaion eranskina burututako ikasketen
inguruko zehaztasun gehiago emateko, beti ere, nazioarte mailan adostutako
eta aintzatetsitako formatu bat jarraituz. Eranskin hau goi-mailako hezkuntzako
diploma batekin batera aurkezten da eta, bertan, titularrak burutu dituen ikasketen izaera, maila, testuingurua, edukia eta estatutua zehazten da. Goi-mailako
hezkuntzako erakundeek egiten duten ziurtagiria da eta Europako Batzordeak,
Europako Kontseiluak eta UNESCOk adostutako arauak jarraitu behar ditu. Tituluaren Gehigarria Europasseko ataletako bat da (ikusi aurrerago). Nazioarteko
baterako Ikasketa programa baten testuinguruan, “Baterako Tituluaren Gehigarria” izatea gomendatzen da, programa osoari dagokiona eta titulu hori ematen
duten unibertsitate guztien zigilua izan beharko duena.

Transnazionala

Kontrakoa azaltzen ez bada, gutxienez, programako bi herrialde desberdinen
parte hartzea duen edozein ekintzari aplikatzen zaio.

Trebakuntza
praktikoko aldia

Atzerriko enpresa edo erakunde batean ematen den aldia lan merkatuan eska–
tzen diren berariazko gaitasunak eta lan esperientzia eskuratzeko eta herrialde
horretako kultura ekonomikoa eta soziala hobeto ulertzeko.

Youthpass

Erasmus+ programak babesten dituen proiektuetan parte hartzeagatik ikasle zein
gazteria esparruko langileek lortu dituzten ikaskuntza emaitzen aintzatespena
hobetzeko europar erraminta. Honako atalak ditu: a.) programaren ekintza desberdinetan parte-hartzaileek lor dezaketen ziurtagiriak eta; b.) gazteak, gazteria
esparruko langileak eta gazte erakundeak gazteria esparruan eta ikaskuntza ez
formalean gauzatu den Erasmus+ proiektu baten ikaskuntza emaitzen inguruko
hausnarketa egitera laguntzen duen zehaztutako prozesua. Gainera, Youthpass
Europako Batzordearen estrategia zabalago baten parte ere bada. Estrategia
horren xedea ikaskuntza ez formal eta informalaren aintzatespena hobetzea da,
Europako gazteria esparruaren barruan zein kanpoan.

Ziklo bakarreko
ikasketa
programak

Lehen edo bigarren zikloko titulu baten lorpena ahalbidetzen duten programa
integratu/luzeak. Zenbait herrialdetan, programa hauen ezaugarririk nabarmenena, ematen dituen kreditu koprurua baino, urteetan duen bere iraupena izaten
da. Herrialde hauetan, gehienetan, Boloniako lehen zikloko modeloan sartuta
ez dauden programak medikuntza, odontologia, albaitaritza eta erizaintza eta
erditze-laguntza bezalako ikasketekin dute zerikusia eta, ia kasu gehienetan, ikasleriaren % 1- % 8 inguru suposatzen dute. Lanbide arautuetara eramaten duten
programa integratu hauen ohiko iraupena, normalean, 300-360 ECTSekoa da,
hots, bostpasei urte, lanbide bakoitzaren arabera.

bizkaiko foru aldundia

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat

81

erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak
Ziklo laburreko
prestakuntzak
(ziklo laburreko
goi mailako
hezkuntza, SCHE)
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Herrialde gehienetan, Europako Goi-mailako Hezkuntza Esparrurako (CINE 5.maila) Prestakuntzen Europar Esparruaren lehen zikloan barneratzen da. Normalean, 120 ECTS kredituen bidez adierazten da testuinguru nazionaletan eta lehen
zikloaren amaieran gradu batek duen maila baino baxuagoa den maila bateko
prestakuntza aintzatetsirako bide ematen du. Zenbait programak hiru urte baino
gehiagoko iraupena dute, baina ez dira 180 ECTS kreditu baino gehiagokoak
izaten. Herrialde gehienetan, ikasleek SCHEan lortutako kreditu ia gehienak erabil
ditzakete gradu bat lortzeko. Ziklo laburretako deskriptoreek (goi-mailako formakuntza zikloak) PEEko 5. mailako ikaskuntza emaitzekin bat egiten dute.

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat

bizkaiko foru aldundia

erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak

Esteka interesgarriak
Bizkaiko Foru Aldundia
Bizkaiko Foru Aldundia. http://www.bizkaia.eus/
Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura Saila.
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleDepartamento.asp?tem_codigo=4&idioma=CA&bnetmobile=
0&dpto_biz=4&codpath_biz=4
Gaztebizz. http://www.gaztebizz.eus
Bizkaiko Foru Aldundia. Europako gaiak.
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/europa/index_asuntos_europeos.asp?Idioma=CA&Tem_
Codigo=7780&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|7780

Eusko Jaurlaritza
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/
Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza. http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48subapres/es/

Administrazio zentrala
http://www.erasmusplus.gob.es/
SEPIE – Hezkuntzaren Internazionalizaziorako Espainiar Zerbitzua.
http://www.sepie.es/
Injuve. Gazteriaren Institutua. http://www.injuve.es/

Europako Batzordea
Europar Batasuna. http://europa.eu/index_es.htm
Europako Batzordea – Hezkuntza eta Kultura Zuzendaritza Nagusia (DG EAC).
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
Europako Batzordea – Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultur esparruetako Agentzia Exekutiboa
(EACEA). http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Agentzia Nazionalak. http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na

Erasmus+ eta 2020 Estrategia
Europa 2020 eta ET2020 Erreferentzia balioak eta adierazleak.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5154686/1-01102012-BP-EN.PDF/ee0cdac7-1046-472da52c-00e2cd3b0149?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

Erasmus+. Hezkuntza eta trebakuntza
Hezkuntzaren analisia; haur hezkuntza eta umeen arreta, ikastetxeak, gazteria eta goi-mailako
hezkuntza ezezik, bestelako hezkuntza esparru zehatzak ere jorratzen ditu.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
Hezkuntza eta trebakuntzaren analisia; alor guztiak jorratzen ditu.
http://www.oecd.org/education/
Hezkuntza eta trebakuntzaren analisia; alor guztiak jorratzen ditu.
https://en.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
Titulurako Europar Eranskinaren eredua.
http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
ECTS erabiltzailearen gida. http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_es.pdf

bizkaiko foru aldundia

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat

83

erasmus+
glosarioa eta erreferentzia terminoak
ECVET.
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_es.htm?page=5
http://www.ecvet-team.eu/
Ekintzailetza arloko hezkuntza: hezitzaileentzako gida.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465
EQAVET. http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_es.htm
Erasmus+ zabalkunderako plataforma. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
ESCO. https://ec.europa.eu/esco
EBren Prestakuntzen egoera. http://euskillspanorama.ec.europa.eu
Europass. https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
Helduen ikaskuntza eta azken berri politikoetarako europar agenda.
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_es.htm
Erreferentzia balioak eta adierazleak: hezkuntzaren ikuskapena.
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
Erreferentzia balioak eta adierazleak:  Agiri ofizialak.
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_es.htm
Kirolaren inguruko funtsezko agirien biblioteka. http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
Gazteriaren inguruko europar agiri politiko nagusienak (gazteria esparruan europar
lankidetzarako esparru berritua barne).
http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
2000. urtetik hona hezkuntza eta trebakuntzan izandako ekimen eta emaitza politiko
nagusienak: eskola-hezkuntzako politiken garapena.
http://ec.europa.eu/education/policy/index_en.htm
2000. urtetik hona hezkuntza eta trebakuntzan izandako ekimen eta emaitza politiko
nagusienak: Goi-mailako hezkuntzaren erreforma.
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_es.htm
Hezkuntzaren zabalkundea: irakaskuntza eta ikaskuntza berriztatzaileak guztiontzat
teknologia berrien eta hezkuntza baliabide irekien bidez [COM(2013)654].
http://ec.europa.eu/education/newtech/
Hezkuntza kontzeptu berri bat.
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_es.htm
Hazkundea eta enplegua lagunduz: Europako goi-mailako hezkuntza sistemen modernizaziorako
agenda.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF
Brujaseko adierazpena 2011-2020 aldirako hezkuntza eta lanbide heziketa esparruetan europar
lankidetza sendotuaren inguruan.
http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
Towards Greater Cooperation and Coherence in Entrepreneurship Education (ekintzailetza
alorreko hezkuntzan lankidetza eta koherentzia handiago baterantz).
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/index_en.htm

Erasmus+. Gazteria
Gazteak Ekinean ekimen ezaguna. http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
Youthpass. https://www.youthpass.eu

Erasmus+. Kirola
Europako Batzordearen Kirol Unitatea. Kirolaren Europar Astea. http://www.ec.europa.eu/sport/week

84

eramus+ programaren gida tokiko erakundeentzat

bizkaiko foru aldundia

sarrera

