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IKASKUNTZA GERTUZ – NEWSLETTER 
 

 

Pertsonei prestakuntza gerturatzeko 

konponbide eta arrakasta praktikak  
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/ 

 
CIDEC-Berrikuntza Sozialak IKASKUNTZA GERTUZ proiektua garatu du: Eusko 

Jaurlaritzako Kultura eta  Hizkuntza Politika Sailak lagundutako 

etengabeko ikaskuntza jardueren eremuan kokatzen dena. 

  

Helburuak 

 

Proiektu esperimental bat diseinatzea eta martxan jartzea, Euskal 

Herrian kualifikazio gutxien/ prestakuntzatik urrunen dauden 

pertsonak bere bizitzan zehar ikasketa-prozesu edo ekimenetan parte 

hartzeko oztopoak ekiditeko erabili diren arrakasta praktikak 

identifikatu eta zabaltzeko  

 

Zer nolako profila dute EPA zentroek Euskadin? 

 

Euskal Autonomi Erkidegoan euren aukera multzoaren artean 

helduentzako hezkuntza iraunkorra eskaintzen dituzten 41 zentru 

daude  guztira. Zentru hauek honela banatzen dira hiru Lurralde 

Historikoen artean: zentruen erdia baino gehiago Bizkaian kokatuta 

daude (%51), Gipuzkoak %42a batzen du eta Arabak, ordea, %7a.  

2014-2015 kurtsoan zehar EAEko 16.585 helduk, helduentzako hezkuntza 

iraunkorreko, EPA-HHIko, hezkuntza kurtsoren baten izena eman edo 

matrikulatu dira. Zehazki, erdia baino gehiago ikasle bizkaitarrak 

dira, laurdena baino gehiago gipuzkoarrak eta besteak arabatarrak, 

hau da, %54, %29 eta %17 hurrenez hurren. 2014-2015 aldian EPA-HHIko 

kurtsoetan matrikulatutako pertsonen banaketa nahiko berdintsua da 

generoaren arabera, gizonen aldeko  %2ko desberdintasun leun bat dago 

soilik. Guztira, 2014-2015 kurtsoan zehar, 8.458 gizonek eta 8.127 

emakumek EPA-HHIko formakuntza jaso dute EAEn.  

http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/
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Ikuspegi, materialei eta metodologian pertsona helduentzako 
prestakuntza zentroen ezaugarriak  
 

Proiektuak pertsona helduen prestakuntzaren ezaugarri bereizleak 

identifikatzea ahalbidetu du, metodologiari, materialei, lan 

prozesuei, etab. dagokionez. 

 

 

 

Lortutako erantzun desberdinetatik abiatuta, KONTZEPTU ETA GOGOETA 

MAPA bat landu da  

 

Helduentzako prestakuntzarako oztopoak adinaren arabera  
 

Pertsona helduak ikaskuntza prozesuetan parte hartzeko adierazten 

dituzten oztopoak identifikatu dira, oztopo hauek adinaren arabera 

bereiztuz. Oztopoen Mapara sartu. 

 
 

Praktika onen eta esperientzien gida 
 

Helduek bizitzan zehar hezkuntza-prozesuetan parte hartzea 

eraginarazteko praktika onen/estrategia berritzaileen hautaketa bat 

aurkezten dugu. Prestakuntza- metodologiak eta helduen 

irakaskuntzarako teknikak barneratzen dituzte, frogatu diren 

testuinguruko egoera desberdinetan transferitzeko eta moldatzeko 

aukera handiak izan dituztenak. 
  

Esperientzia/Praktika onen gida 
 

 Café/chat Online para aprender un idioma (Alemania) 

 Trabajo biográfico: Tarjetas asociativas con imágenes (Austria) 

 Utilización de películas como herramienta para motivar 
(Eslovaquia) 

 Participación activa en el aprendizaje de prevención de riesgos 
laborales. (PRL) (España) 

 La técnica de diagnóstico de la sociedad (Italia) 

 Adentrarse en la “imagen“(Letonia) 

 Leer prediciendo (Lituania) 

 Habilidades básicas para discusiones en grupos (Rumanía) 

 Beneficios y costes (Rumanía) 

 

Eskerrik asko 

 

METODOLOGIA 

 

MATERIAL 

DIDAKTIKOA 

 

LAN PROZESUAK 

GELAN 

http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/compartimos-recursos/caracteristicas-formacion-epa/
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/compartimos-recursos/caracteristicas-formacion-epa/
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/compartimos-recursos/obstaculos-formacion-por-edad/
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/Alemania.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/Austria.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/Eslovaquia.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/Eslovaquia.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/España.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/España.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/Italia.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/Letonia.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/Lituania.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/Rumania_Habilidades.pdf
http://ikaskuntzagertuz.cidec.net/wp-content/uploads/2017/05/Rumania_Habilidades.pdf

