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Etikasi Programa 2019 

XI. Legealdiaren hasieran Eusko Jaurlaritzak bere sail guztietan giza eskubideen ikuspuntua 
indartu nahi zuela agerian jarri zuen, bere ekintza guztietan modu orokor batean indartuz. 
Honela, Legealdi honek daukan erronka partekatua giza eskubideei buruzko hezkuntza proiektu 
bat finkatzea izango litzateke, giza duintasunean oinarritua eta bakera, bizikidetzara eta 
elkartasunera bideratua betiere enpatiaren ikuspuntutik. Helburu nagusia, bizikidetzaren erronka 
berrien aurrean hezkuntza tresna hezigarriak sortzea eta interakzio sozio-hezitzaileak sendotzea 
da.  

Etikasi Programa, Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak, Euskadiko 
Gazteriaren Kontseiluak (EGK) eta Gazteria Zuzendaritzak sustatutako jarduera plana da, 
zeinetan giza eskubideen eta duintasunaren bizipen hezitzailea bultzatzen den bakoitzak ulertu 
eta bizitu ondoren.  

 

Programaren helburua 

Programaren helburua etikari (etika ikasi) eta giza eskubideei buruz ikastea da, kontzentrazio 
esparrua izateagatik markatuta gelditu diren hiri edo Ipar Irlanda bezalako indarkeria gordina 
jasandako zonalde diren Europako leku ospetsuetara bisita hezitzaileak eginez. Giza 
eskubideetan oinarritutako hezkuntzaren ikuspuntutik, zuzenean eta pertsonalki leku horietan 
egoteak eta jazotako gertakizun traumatikoei buruzko istorioak ezagutzeak potentzial 
pedagogiko handia eta iraunkorra dauka. Mundua beste begirada batetik ikustea eta beste 
pertsonen lekuan jartzea ahalbidetzen digu.   

Bisita honek bost eguneko iraupena izango du eta Lanbide Heziketako Erdi eta Goi Mailako 
heziketa zikloetako eta Unibertsitateko lehen mailako ikasleentzat 30 plaza eskainiko dira 
gehienez Belfastera (Ipar Irlanda) bost eguneko bidaia egin dezaten. 

 

Baldintzak 

Lanbide Heziketako Erdi eta Goi Mailako zikloetako eta Unibertsitateko lehen mailako 
ikasleentzako deialdiaren baldintzak honakoak dira: 

● 18 eta 30 urte arteko adin-tartekoak diren eta EAE barneko Lanbide Heziketako Goi edo 
Erdi mailako edo unibertsitateko lehen mailako ikasketak egiten dauden gazteak aurkez 
daiteke. 

● Partaide orok oinarrizko dokumentazioa azaltzen duen fitxa bete eta bakea@egk.eus 
helbidera bidali beharko dute martxoaren 8a arte (eguna barne) 

● Ikasleek euren ikasketen onartze-dokumentua aurkeztu beharko dute, mezu 
elektronikoz bakea@egk.eus helbidera martxoaren 17a arte (eguna barne) bidalita. 
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● Egiten ari diren ikasketak eta bizikidetza eta giza eskubideen alorrarekin zerikusia duten 
interes, kezka eta esperientziak biltzen dituen motibazio gutuna martxoaren 17a arte 
(egun hori barne) bakea@egk.eus helbidera bidali. Euskaraz zein gaztelaniaz egin ahal 
izango da. 

● Partaide orok giza eskubideei buruzko dokumentu baten gaineko idatzizko hausnarketa 
bat (gutxienez 900 hitz eta gehienez 1500 hitz luzerakoa) egin eta bidali beharko du 
bakea@egk.eus helbidera martxoaren 17a arte (eguna barne).  

● Ingeleseko B2 maila izan beharko dute, eta hori erakusten duen ziurtagiria bidali 
beharko dute bakea@egk.eus helbidera. 

 

Ondorengo alderdiak balioetsiko dira: 

● Etikasi programan parte hartzera motibatu duten arrazoiak zehaztea. 

● Originaltasuna eta sormena. 

● Giza eskubideei buruzko hausnarketa kritiko eta pertsonala. 

 

Hautatze-prozesua 

Hautatze-prozesu bi fasetan egingo duen epaimahaia ezarriko da eta hauek dira bigarren fasera 
pasatzeko ezinbesteko baldintzak: 

● Ikasketen onartze-dokumentua (aipatutako zikloetako batean ikasten ari dela 
bermatzeko). 

● Motibazio-gutuna. 

● Ingeles FCE-B2 maila justifikatuko duen ziurtagiria. 

● Giza eskubideei buruzko hausnarketa (5 puntu). 

B. Ebaluazio-prozesuaren bigarren fasea elkarrizketa pertsonal baten bidez egingo da, tribunal 
batean aurrean egingo dena eta, besteak beste, alor hauek kontuan izango direna: 

● Hautagaiaren motibazioa (puntu 1) 

● Gaitasun pertsonalak (2 puntu) 

● Ingeles ezagutza maila (puntu 1) 

Ebaluazio epaimahaia parekidea izango da eta hezkuntza, giza eskubide eta kultura munduko 
pertsonaia ezagunek eta EGK-ko pertsona batek osatua egongo da. Epaimahaiaren erabakiaren 
jakinarazpena publikoa izango da. 



 

 
www.egk.eus 

Ramiro de Maeztu, 15 behea  Autonomía, 44 behea  
 Andia, 11 nagusia 

           Vitoria-Gasteiz  Bilbao   Donostia 

Ebazpena/Jakinarazpena 

Hau izango da hautatze-prozesu osoko kronograma: 

Izen-emate eskaera 2019ko urtarrilak 31 – martxoak 8 

Motibazio-gutunaren bidalketa 2019ko martxoak 8 – martxoak 17 

Eskaeren zuzentzea 2019ko martxoak 18 - martxoak 27 

Banakako elkarrizketak 2019ko martxoaren 28 eta 29 

Ebazpena 2019ko apirilak 2 

Bidaiaren aurretiko formakuntza 2019ko apirila - maiatza 

Bidaia 2019ko uztaileko lehen hamabostaldia 

Ebaluazioa 2019ko iraila 

 

Hautatze-prozesua amaitzen denean emaitzak jakinaraziko dira, pertsona bakoitzari programan 
parte hartzeko bere eskaria onartua izan den ala ez esanda. Ebatziko duen organoa Euskadiko 
Gazteriaren Kontseilua izango da eta www.egk.eus webgunean publikatuko da. 

Etikasi programan parte hartzeko hautatuak izan diren pertsonek ebazpena jakinarazten denetik 
10 egun naturaleko epea izango dute, gehienez, programan euren parte-hartzea berresteko. Hau 
da, 2019ko apirilaren 11a arte. 

Pertsona parte-hartzaileen onarpenak bidaia aurretik izango den formakuntza egitea dakar. 
Formakuntza honetan dokumental bat ikusi beharko dute eta hausnarketa bat egin, dena gida 
didaktiko baten laguntzarekin. Bisitaren ostean bigarren lan bat egin beharko da bisitatuko den 
leku europarrean eta Euskadin gertatutakoaren memoria kritikoek amankomunean dituzten 
elementuak identifikatzeko. 

 

Programaren finkatzea aurrekontuetako xedapenak ahalbidetzen duen urteko eskaintza eta 
deialdiaren bitartez gauzatuko da. Honen bitartez, Lanbide Heziketako Goi edo Erdi mailako edo 
unibertsitateko lehen mailako ikasleek memoriarekin ikuspegitik esanguratsuak diren Europako 
lekuak bost egunez bisitatzea ahalbidetuko da. 


