
Integrazio, inklusio, normalizazio,  prestakuntzarako eta lan merkaturako aukera berdintasun eta 

irisgarritasun printzipioetan oinarrituko gara, eta  horietatik abiatuta Mindara Elkarteak programa bati 

ekin nahi dio dibertsitate funtzionala dute haurren trebetasunak

Era horretan trebetasun horiek indartzeko aukera emango duen prestakuntza ibilbide bat diseinatu 

ahalko da, eta etorkizunean lan esparruan aukera hobeak eduki ahal izateko.

Irungo Berritzeguneko lankidetza ezinbesteko izan da, hala nola Euskal Herriko Unibertsitateko 

Informatika Departamentuarena eta Vicomtech-IK4  Ikerketarako Zentro Teknologikoarena. Horien 

. mindy

Informatika Departamentuarena eta Vicomtech-IK4  Ikerketarako Zentro Teknologikoarena. Horien 

guztien laguntzarekin teknologia berriak plataforma gisa erabili nahi ditugu dibertsitate funtzionala 

duten haurren prestakuntzarako, adin txikian ahalik eta azkarren gaitasunak eta trebetasunak 

detektatzeko, eta, bide batez, horretara bideratutako prestakuntza 

merkatuan izan ditzakeen aukerak ahal den neurrian ziurta daitezen. 

Mindaran pentsatzen dugu proiektu hau aitzindaria dela munduan zehar. Izan ere, egungo  lan 

merkatuan egoera txarragoan dauden haurrek ahaleginak  prestakuntzara bidera ditzakete, benetako 

aukera berdintasunean lehia daitezen. 

Teknologia berriak ezinbesteko tresnak dira gazteen egungo prestakuntzan, eta gazte gehienen 

egunero bizitzaren osagarri dira. Horrez gain, minusbaliotasuna duten  haur askorentzat garrantzizko 

laguntza tresna da. Eta, horregatik erreferentziatzat hartu dira programa honen geroko garapenerako. 

Euskal Herriko Unibertsitatearen lankidetzarekin, eta teknologia informatiko berriekin batera,  

irtenbidea lortu nahi dugu. Horrela, bada, test eta/edo ariketa  sorta baten bidez aukera eman 

lezakete haur bakoitzaren hainbat trebetasun eta gaitasun detektatzeko, etorkizunean balio erantsiak 

izan daitezkeenak, hain zuzen ere lan merkatura bideratzearren

Aldi berean, eta Berritzegunekoen lankidetzarekin batera, haur bakoitzarentzat bideratutako 

prestakuntza ibilbide indibidualizatua sortu nahi dugu, detektatutako trebetasunetan oinarrituta. Era 

horretan trebetasun horietan eragin eta sustatu ahalko dira, aukera izan dezaten lan merkatuan horretan trebetasun horietan eragin eta sustatu ahalko dira, aukera izan dezaten lan merkatuan 

lehiakorrak izateko eta lan merkatura sartzeko baldintza beretan, inolako minusbaliotasunik ez duten 

pertsonekin. Prestakuntza ibilbide horrek hainbat konponbide teknologikoren laguntza izango du. Eta 

alderdi horretan oinarrituko gara Vicomtech-IK4  Ikerketarako Zentro Teknologikoak emandako 

laguntzan. Aukera hori onartu dugu, teknologia berriak txertaturik daudelako eguneroko bizitza 

gizartearen zati handi batean, eta gizartearen parte direnez, dibertsitate funtzionala duten pertsonek 

teknologia berriak erabiltzeko gauza izan behar dute. Bestalde, minusbaliotasun motaren bat duten 

haur eta gazte gehienek teknologia berriak izugarri eta egoki erabiltzen dituztela detektatu ahal izan 

da (mugikorrak, tabletak, PCs-ak, etab.), eta horregatik  kontsideratu da prestakuntzan lagun dezakeen 

formula zuzena dela.
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. programak

Integrazio, inklusio, normalizazio,  prestakuntzarako eta lan merkaturako aukera berdintasun eta 

irisgarritasun printzipioetan oinarrituko gara, eta  horietatik abiatuta Mindara Elkarteak programa bati 

trebetasunak eta sendotasunak detektatzearren. 

Era horretan trebetasun horiek indartzeko aukera emango duen prestakuntza ibilbide bat diseinatu 

ahalko da, eta etorkizunean lan esparruan aukera hobeak eduki ahal izateko.

lankidetza ezinbesteko izan da, hala nola Euskal Herriko Unibertsitateko 

4  Ikerketarako Zentro Teknologikoarena. Horien 4  Ikerketarako Zentro Teknologikoarena. Horien 

guztien laguntzarekin teknologia berriak plataforma gisa erabili nahi ditugu dibertsitate funtzionala 

duten haurren prestakuntzarako, adin txikian ahalik eta azkarren gaitasunak eta trebetasunak 

detektatzeko, eta, bide batez, horretara bideratutako prestakuntza bideratzeko, etorkizunean lan 

merkatuan izan ditzakeen aukerak ahal den neurrian ziurta daitezen. 

pentsatzen dugu proiektu hau aitzindaria dela munduan zehar. Izan ere, egungo  lan 

merkatuan egoera txarragoan dauden haurrek ahaleginak  prestakuntzara bidera ditzakete, benetako 

Teknologia berriak ezinbesteko tresnak dira gazteen egungo prestakuntzan, eta gazte gehienen 

egunero bizitzaren osagarri dira. Horrez gain, minusbaliotasuna duten  haur askorentzat garrantzizko 

laguntza tresna da. Eta, horregatik erreferentziatzat hartu dira programa honen geroko garapenerako. 

Euskal Herriko Unibertsitatearen lankidetzarekin, eta teknologia informatiko berriekin batera,  

irtenbidea lortu nahi dugu. Horrela, bada, test eta/edo ariketa  sorta baten bidez aukera eman 

lezakete haur bakoitzaren hainbat trebetasun eta gaitasun detektatzeko, etorkizunean balio erantsiak 

izan daitezkeenak, hain zuzen ere lan merkatura bideratzearren.

lankidetzarekin batera, haur bakoitzarentzat bideratutako 

sortu nahi dugu, detektatutako trebetasunetan oinarrituta. Era 

horretan trebetasun horietan eragin eta sustatu ahalko dira, aukera izan dezaten lan merkatuan horretan trebetasun horietan eragin eta sustatu ahalko dira, aukera izan dezaten lan merkatuan 

lehiakorrak izateko eta lan merkatura sartzeko baldintza beretan, inolako minusbaliotasunik ez duten 

pertsonekin. Prestakuntza ibilbide horrek hainbat konponbide teknologikoren laguntza izango du. Eta 

4  Ikerketarako Zentro Teknologikoak emandako 

laguntzan. Aukera hori onartu dugu, teknologia berriak txertaturik daudelako eguneroko bizitza 

gizartearen zati handi batean, eta gizartearen parte direnez, dibertsitate funtzionala duten pertsonek 

teknologia berriak erabiltzeko gauza izan behar dute. Bestalde, minusbaliotasun motaren bat duten 

haur eta gazte gehienek teknologia berriak izugarri eta egoki erabiltzen dituztela detektatu ahal izan 

, etab.), eta horregatik  kontsideratu da prestakuntzan lagun dezakeen 
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Azkenik, asmoa dugu eskualdeko zenbait enpresarekin

eta programan lagun dezaketenak lanpostuak detektatzeko,

trebetasunak lanpostu horietan txertatzeko. Kontua da

azter ditzatela, organigrama osatzen duen postu bakoitzean

programako haurrekin lortutako datuak erkatu ahal izateko,

jakin dezagun norantz bideratu haurrak. Eta, are gehiago,

programa hori kontuan har dezaten, eta geroago haurrek

aukera izan dezaten lanpostu horietan aritzeko enpresetan,

Horregatik, programa hori asmo handikoa da, epe luzeraHorregatik, programa hori asmo handikoa da, epe luzera

nahi die lan aukera nahiko iluna ikusten baitute minusbaliotasuna

merkatura txertatzea berdintasunean, baizik eta edozein

funtzionala duten pertsonentzat bereziki sortutako enpresa

Mindy programari lau fasetan ekingo zaio. Horrela kontuan

lehen 2 faseei ekiteko eta abian jarriko dela hirugarrena,

prestakuntzarako. Laugarren eta azkenengo fasea abian

Zehazki, lau fase horiek honakoak izango dira:

1) Bideragarritasun Azterlana eta Garapen Proposamena

Antzekotasunak Erkatzea, Enplegu Kokapenak Identifikatzea,

herriko Unibertsitatea- Informatika Fakultatea- Pertsona

da eta Unibertsitateko Graduondoko ikasketen baitan

iraungo du, 3tik 6 hilabetera bitartean.

2)Balorazio eta Diagnostikoaren Azterlana. Helburuak

beharreko Tresnak eta Prestakuntza Proiektuaren Ibilbidea

Berritzeguneko Taldea.Berritzeguneko Taldea.
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enpresarekin moldatzeko, programarekin interesatuta daudenak,

detektatzeko, eta, era horretan, haurrei detektatutako

da enpresek trebetasunak eta beharrezko baliabideak

bakoitzean bete behar pertsonak, alegia. Eta, horrela

izateko, eta, bide batez, informazioa eduki ahal izateko

gehiago, gure asmoa da ahaleginak egitea enpresek

haurrek bideratutako prestakuntza hori amaitzean,

enpresetan, betiere baldintza beretan.

luzera begira, eta haur horiei irtenbideren bat emanluzera begira, eta haur horiei irtenbideren bat eman

minusbaliotasuna dela-eta. Asmoa ez da soilik lan

edozein enpresa eta lanpostu motatan, eta ez dibertsitate

enpresa eta lanpostuetan soilik.

kontuan hartu beharko da 2015ean zehar asmoa dugula

hirugarrena, eta beharrezko denbora hartuko duela haurren

abian jarriko da lan merkatura txertatzeko garaian.

Proposamena (Gaitasunak Baloratzea, Diagnostikoa,

Identifikatzea, Proposamen Metodologikoa, etab). Euskal

Pertsona-Konputagailu Departamentua. Lantaldea osatuko

baitan gauzatuko da. Lehen fase honek 500 bat ordu

Identifikatzea. Ezarri beharreko Metodologia, Erabili

Ibilbidea eta Kronograma. Bidasoaldea eta Oarsoaldeako
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3) Behin Metodologia ezarri ondoren, Tresnak eta haur

aldiari ekingo zaio (Ikastetxea, Berritzegune, VICOMTECH

Teknikoetan, Teknologia Berrietan eta Osasun eta Irisgarritasunean

Mindara Elkartea). Horrela, kontuan hartu behar dugu

Ikastetxean bertan emango dutela, eskola orduetatik at

ikasturtean eta eskolaldiko 16 urte bete arte luzatuko

4) Prestakuntzaren azken fasea identifikatutako lanpostura

praktika birtualak eta errealak egingo dituzte, tutore batek

Enpresan. Oarsoaldea Garapen Agentziaren ardura izango

Enpresak bilatzea. Bestalde, Agentziak babestutako prestakuntza

baliatuko da, egokitutako prestakuntza eredua diseinatzeko

Jarduera programa hori gidatuko duten printzipioak honakoakJarduera programa hori gidatuko duten printzipioak honakoak

• Integrazio, inklusio, normalizazio, aukera berdintasuna
irisgarritasun unibertsala. Bizitza kalitatea hobetzeko

Programa abian jartzearekin batera lortu nahi ditugun

• Dibertsitate funtzionala duten haurrek parte-hartzea

esparruan.

• Dibertsitate funtzionala duten haurren trebetasunak

• Pertsonalizatutako prestakuntza ibilbideak sortzea,

• Etorkizunean lan merkatuan txertatzea.

• Aniztasunaren balioaz ikasleak sentsibilizatzea.

Hasiera batean, asmoa haur talde txiki batean programa

asmo handikoa, eta denboran luza daitekeena, talde handi

emaitzak urritu daitezke, zaila baita aldagai guztiak kontrolatzea

Jakina, helburu dugu programa zabaltzea dibertsitate

programaren hartzaileak izango dira Oarsoaldeako haur

fisiko, psikiko, sentsorial
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haur bakoitzaren helburu indibiduala prestakuntza

VICOMTECH Teknologia Enpresa- Ingeniaritza, Laguntza

Irisgarritasunean espezializatutako arduradunak, eta

dugu oinarrizko prestakuntza eta ad hoc prestakuntza

at. Prestakuntza prozesu horri ekingo zaio 2015-2016

da.

lanpostura txertatzeko da. Fase honetan prestakuntza

batek gidatuta, postua beteko duten Kokapen

izango da koordinazioa, exekuzioa eta Kokapen

prestakuntza ikastaroetan duen esperientziaz

diseinatzeko lanpostua prestatu eta bete dadin.

honakoak dira:honakoak dira:

berdintasuna eta prestakuntza eta lan merkaturako
hobetzeko eskubidea.

ditugun helburu nagusiak honakoak dira:

hartzea modu normalizatu batean prestakuntza eta lan

trebetasunak eta gaitasunak detektatzea.

sortzea, trebetasunak sustatzea bideratuta.

programa pilotu bati ekitea. Programa aitzindaria denez,

handi batekin lan egitea lortu daitezkeen

kontrolatzea taldean partaide asko direnean. Geroago,

funtzionala izan eta nahi dute haur guztiei. Hortaz,

haur talde pilotu txiki bateko haurrak, minusbaliotasun
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