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Haur eta gazteria politiken monografikoa

Atal honetan Katalunian eta Andaluzian egindako bi esperientzia aurkeztu nahi dizki-
zuegu, Gazteriaren profesionalen profilak definitzeko. Ikerketaren ondorio batzuk aur-
keztuko ditugu, baina batez ere profilak definitzeko erabili dugun metodoa erakutsi nahi
dizuegu. 

Errealitate bakoitza berezia dela kontuan hartuta, bi esperientziek abiapuntu bera
dute: Gazteriaren sektore profesionala antolatzeko behar larria. Zeintzuk diren jakin, zer
egiten duten, zer baldintzatan egiten duten lan... Egoera hori aztertzeko eta kudeatzeko
parte-hartze prozesua egitea erabaki dute Katalunian; Andaluzian, aldiz, kontsulta-iker-
keta bat. Azken helburua Gazteriaren profesional katalogoa sortzea izango da. 

GAZTEEN POLITIKAKO PROFESIONALEN KATALUNIAKO
ELKARTEA (AcPpJ)

Gazteen Politikako Profesionalen Kataluniako Elkarteko profesionalen batzordeak
2005eko urtarrileko batzarrak bidalitako dokumentu hau landu zuen: El perfil de los pro-
fesionales de las políticas de juventud:del retrato al reto1. Katalunian gazteen politiken
arloan lan egiten zuten profesionalen benetako kolektiboa sakon ezagutzeko helburuei
erantzutea zen helburua, eta udalerrietako errealitate desberdinetara egokitutako kata-
logazio proposamena diseinatzea.

Bi helburu hauei erantzuteko moduko parte-hartze prozesua egitea pentsatu zuten: 

1. Tokiko gazteriaren esku-hartzearen garapen egokia izateko beharrezkoak diren oi-
narrizko profil profesionalak definitzea, beren funtzioak eta gutxienez behar den
prestakuntza identifikatuz.

2. Gazteriaren arloan etorkizunean izango den araudiaren irizpideak ezartzea Katalu-
nian, tokiko errealitate bakoitzak behar dituen profesionalei dagokienez.

Lanerako plana: 

Kataluniako aniztasunaren informazio adierazgarria jasotzeko lan-tresna gisa, profe-
sional horiek beraiek osatutako eztabaida-taldeak sortu zituzten. Hurbilketa kualitatibo-
aren estrategia horri esker, iritzi eta ikuspegi desberdinak eskuratuko dituztela pentsatu
dute, profil desberdinak lortzeko eta aplikatzeko. Prozesuak bi fase zituen: 

1. GAZTEEN POLITIKAKO PROFESIONALEN KATALUNIAKO ELKARTEA. El perfil de los profesionales de las políticas de juventud: del retrato
al reto. www.joventut.info. info@joventut.info. 934 240 881. Calabria 120, baixos. 08015 Bartzelona.



I. fasea Landa-lana: lurraldeetako eztabaida-taldeak. Sakabanatzea.

Batzordeko kideek gidatzen eta dinamizatzen zituzten bederatzi eztabaida-talde sortu
zituzten, Kataluniako lurraldeetan banatuta zeuden eta gazte-politikak ezartzerakoan
dauden maila anitza kontuan hartuz. Talde hauetako bakoitza eremu geografiko jakin
bati (eskualdea) lotutako profesionalekin osatu zuten, eta, gutxi gorabehera, zortzi par-
taiderekin. Profilei eta lantokiei dagokienez heterogeneotasunak izan zuen lehentasuna
taldeak osatzerakoan. 

II fasea. Emaitzen azterketa eta proposamena lantzea. Bateratzea.

Eztabaida-talde bakoitzaren emaitzak aztertu eta landu zituen batzorde profesionalak,
emaitzen eztabaida eta azken dokumentua egiteko.

Ondorioak:

Lan errealitatea

Lanbidearen oinarrizko alderdi guztien ezaugarri komuna aurkitu zuten, aniztasuna
hain zuzen:

• Eremu-aniztasuna: herri administrazioa, zerbitzu-enpresa, elkarteak eta fundazioak
eta abar.

• Profil aniztasuna: balio anitzekoak, mankomunatuak, partekatuak, espezialistak, tek-
nikariak, informatzaileak, dinamizatzaileak, ikertzaileak, aholkulariak eta abar; baita ho-
rien artean egon daitezkeen konbinazio guztiak ere.

• Funtzio aniztasuna: aurreko atalari lotuta, profil batek funtzio ugari eta desberdinak
betetzeko balio dezake.

• Prestakuntza aniztasuna: gehienek gizarte zientziak eta humanitate arloetako pres-
takuntza badute ere, diziplina ugaritan eta maila guztietan dute prestakuntza. 

• Maila aniztasuna: lan mailen ugaritasuna (zerbitzuak emateko kontratuak, epearen
egonkortasunari dagokionez desberdintasun esanguratsuekin; funtzionario eta langileak
maila guztietakoak –D, C, B, A– eta abar). Horrek esan nahi du neurri bakar batekin ez
direla neurtzen guztiak eta ezegonkortasuna dagoela.
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Profilen definizioa

Profila Zereginak Prestakuntza

Gazteria koordinatzeko
teknikaria

Gazte-politika orokorra aztertzea; plangintza,
koordinazioa eta ebaluazioa egitea.

Aurrekontuak, azpiegituren baliabideak eta
giza baliabideak kudeatzea

Lizentziatua

Gazte
programetako
teknikariak

Gazte-
informatzailea

Gazte-informazio zerbitzuaren arduraduna.

Gazte-informazioaren programa/proiektuen
azterketa, plangintza eta ebaluazioa.

Diplomatua

Gazte-
dinamizatzaile

Gazteentzako jardueren arduraduna.

Gazte-dinamizazioaren programa/proiektuen
azterketa, plangintza eta ebaluazioa egitea.

Diplomatua

Gazteentzako
programetako
beste hainbat
arduradun

Programa eta proiektu espezifikoen
azterketa, plangintza eta ebaluazioa.

Diplomatua

Gazte-
programetako
goi mailako
heziketa-
zikloak,
laguntzaileak

Gazte-informazio
laguntzailea

Gazte-informazio programa/proiektuak
egitea eta beharrak hautematea.

Goi mailako
heziketa zikloak

Gazte-
dinamizatzaile
laguntzailea

Gazte-informazio programa/proiektuak
egitea eta beharrak hautematea.

Goi mailako
heziketa zikloak

Aholkulariak eta ikertzaileak Aholkularitza eta/edo ikerkuntza. Lizentziatua

Aplikatzeko irizpideak

• Derrigorrez ezarri behar den araudia gazte-politiken garapenean aritzen diren era-
kunde guztietan: herri administrazioan, administrazioari lotutako erakunde autono-
moetan, profesionalen zerbitzua duten irabazi asmorik gabeko erakundeetan eta
zerbitzu eta aholkularitza enpresetan, izaera juridikoa zeinahi dela ere.

• Beharrezkoa den titulazioa izan gabe ere, gazte-politikan urte askoko esperientzia
dutenen maila profesionala zein den jakiteko gaikuntza sistema.

Haur eta gazteria politiken monografikoa
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• Lurraldean zabaltzea: herri txikietako errealitateari erantzuteko bi teknikari mota
sortu dira. 

– Balio anitzeko teknikaria: herri txikietan gazte-politikak diseinatzeko eta ezartzeko
profesionala, zeregin anitzekin, hala nola, informatzailea, dinamizatzailea eta tek-
nikaria.

– Teknikari mankomunatua: teknikari mankomunatua definitutako edozein izan dai-
teke, dagokion profil, zeregin eta prestakuntzarekin, eta udalerri eta/edo izate
mankomunatuetan zerbitzua ematea da bere ezaugarria (informatzaile manko-
munatuak, mankomunatu programen teknikariak, eta abar).

• Araututako trebakuntza: gazte politiketan aritzeko inolako titulaziorik ez dela sortu
behar esaterakoan adostasuna dago oro har, baina dagoeneko araututa dauden
ikasgai-zerrendan gai batzuk sartu beharra dago. Beraz, ikasketen eta gazte-politi-
ken inguruan kreditu espezifikoak sortzea proposatzen da ondorengoetan: gizarte
zientziekin lotura duten goi mailako prestakuntza zikloetan, diplomaturetan eta li-
zentziaturetan. Aukerarik bideragarriena aukera askeko kreditu gisa eskaintzea
izango litzateke, espezializazio moduan.

GAZTERIAREN ANDALUZIAKO ERAKUNDEA

Andaluzian, nahiz eta Gazte Alorreko Andaluziako Elkartearen (AAPJ) eskaera izan,
Gazteriaren Andaluziako Erakundeko teknikariek egin dute, María del Mar Herrera Men-
chének koordinatuta2: Informe sobre la situación, funciones y necesidades del personal
técnico de Juventud de Andalucía3. 

Prozesuaren plangintza: 

1. Galdeketaren diseinua: erakundeko teknikariek egin zuen diseinua. Galdeketa txos-
tenaren eranskinean ikus daiteke. 

2. Gazteriaren Andaluziako Erakundearen Prestakuntza, Ikerkuntza eta Dokumentazio Zerbitzuaren burua. 

3. Gazteriaren Andaluziako Erakundea. 2008. Informe sobre la situación, funciones y necesidades del personal técnico de Juventud de
Andalucía.

Inkestaren
diseinua

Datuen 
bilketa Informea

Elkarrizketak Azterketa eta
ondorioak
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2. Elkarrizketa: Gazteriaren Andaluziako Erakundeko prestakuntza teknikariek Anda-
luziako probintzia bakoitzean herriak bisitatu zituzten galdeketa elkarrizketa gisa pasa-
tzeko zinegotziei eta Gazteria Saileko langileei. Batzuetan, posta elektronikoz bidali
zuten, aldez aurretik telefonoz deitu ondoren. 

3. Datuak jasotzea eta tratatzea: ikerketa egiteko bereziki prestatutako datu-base ba-
tean, Gazteriaren Andaluziako Erakundeko prestakuntza, ikerketa eta dokumentazio zer-
bitzuak galdera irekien mailaketa egin zuen, eta galdera itxiak automatikoki zenbatzen
zituen aplikazioak. 

4. Datuak aztertzea eta ondorioak: antolatutako eta sistematizatutako datuekin az-
terketa kolektibo bat egin zuten eta zirriborro bat lortu zuten: Informe sobre la situación,
funciones y necesidades del personal técnico de juventud en Andalucía 2008. Txosten
honek eduki hauek ditu: profil profesionalak definitzea, gazte-teknikariek dituzten lan
baldintzak, zereginak eta garatutako jarduerak, programak norentzat diren, eskualdeko
eragileekin harremanak, prestakuntza beharrak eta prestakuntza formatua.

ONDORIOAK.

Eguneroko laneko zeregin eta lan ohikoenak: 

Zeregin ohikoenak Ohiko zereginak

1. Informazioa eta zerbitzuak zabaltzea: % 90

2. Gazteei informazioa ematea: % 88

3. Herriko gazte-politiken eta programen
garapenean laguntzea, baita antolatzen
laguntzea ere: % 77

4. Dauden informazio-iturri eta baliabideak
identifikatzea eta horien inguruan informatzea:
% 75

5. Gazteak sozialki dinamizatzea: % 75

6. Gazteen eskaerak, interesak eta beharra
aztertzea: % 74

7. Dokumentuetako informazioa aztertzea,
sailkatzea eta tratatzea: % 65

8. Inguruko beste zerbitzuekin nire lana
koordinatzea: % 65

9. Gazteek prestakuntza izan dezaten aukerak
garatzea: % 65

10. Kulturen arteko ikasketa prozesuan gazteei
laguntzea: % 45

11. Ebaluazio praktikak erabiltzea: % 42

1. Jarduerak planifikatzea: % 88

2. Jarduerak antolatzea: % 86

3. Dokumentuak egitea (proiektuak, txostenak,
memoriak): % 80

4. Informazio-iturriak identifikatzea eta 
hautatzea: % 75

5. Baliabideak bilatzea: % 71

6. Jasotzaileak izan daitezkeenak identifikatzea
eta ezagutzea: % 68

7. Jarduerak ebaluatzea: % 64

8. Informazio euskarriak diseinatzea: % 52

9. Gazte taldeak antolatzea: % 50

10. Herriko gazteen inguruko azterketak: % 48

11. Begirale taldeak antolatzea: % 38

12. Gazte ordezkariei tutorea jartzea: % 26

Haur eta gazteria politiken monografikoa
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• Harremanak lurraldearekin: gazteen alorreko profesionalek erkidegoan egiten dute
lan, harremanak izan behar dira gazteekin, baina baita sektorearekin lan egiten duten
beste eragileekin eta taldearen bitartekariekin ere. Ondorengo taulan azaltzen da zer
eragilerekin dituen harremanak, eta txosten orokorrean zer motatako ekintzekin eta
proiektuekin dituen ere azaltzen da.

Udalaren beste
zereginak

Probintziako Diputazioa
Gazteriaren Andaluziako

Erakundea

Gurasoak Bestelako herri erakundeak Gobernuz kanpoko beste erakundeak

Irakasleak Bestelako erakunde pribatuak
Andaluziako Juntaren lurralde
ordezkaritzak

• Gazteen alorreko teknikariek adierazitako prestakuntza beharrak:

Elkarrizketatutako gazteen teknikari bakoitzari ezagutu behar dituen gaiak zein ziren
esateko eskatu zitzaion, hirutik bostera bitartean: zer jakin beharko lukeen, zer egiten
jakin beharko lukeen (teknikak eta prozedurak) eta zer ezaugarri edo trebezia izan be-
harko lituzkeen gutxienez, bere lana ahalik eta ondoen egiteko. 

Jakintzaren inguruko erantzunak luzeegiak direnez, txostenean ikus ditzakezue. 

Ezaugarriak: Trebeziak:

1. Ekimena.
2. Lan egiteko gogoa.
3. Erantzukizuna.
4. Egokitzeko ahalmena.
5. Gaiaren ezagutza

1. Taldean lan egiten jakitea.
2. Koordinazio gaitasuna.
3. Gatazketan bitartekaritzan aritzeko gaitasuna.
4. Lankidetzarako gogoa.
5. Begirunea.
6. Enpatia.
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Proposamenen
dokumentua:
Haurren eta gazteen sustapenerako profil profesionala

definitzeko lehen pausoak
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Profesionalen lan baldintzek lanaren emaitzetan eragin zuzena izaten dute. Ideia hori
gehienok partekatzen dugu. Gure eguneroko eginbeharrean oso ohikoa da lanaren arlo-
ari buruz jarraibideak ezartzea edo iritzia eman behar izatea. Esate baterako, norbait
kontratatzea proposatutakoan, lizitazio bateko zerbitzuko langileen baldintzak definitze-
rakoan, programa bat ikuskatzekoan, eta, zergatik ez, gure eginbehar profesionalen au-
todiagnosia egiten dugunean. 

Gazteen arloko profesionalak berresteko, definitzeko eta aitortzeko beharrizan ezkutu
horrek bultzatu gaitu monografiko honetan eta hurrengoan barneratzera, beharrizan hori
betetzeko egin behar dugun bidea ezagutzeko abenturan barrena. Ibilbide-orria ikusi
nahiko genuke; gaur egungo errealitatea izango da abiapuntua, eta helmuga, berriz,
haur eta gazte gipuzkoarrak sustatzeko profesionalen katalogoa pixkanaka definitzea. 

Lortu nahi duguna ulertzeko, lagungarria izan daiteke Gazteen Politikako Profesiona-
len Kataluniako Elkarteak (AcPpJ) proposatutakoa: «Gazteen arloko profesionalak kata-
logatzeko proposamena, gaur egungo egoera aldarazteko eta profesional guztiak
aitortuko dituen ereduaren aldeko apustua egiteko, kategoriak eta soldatak justuak iza-
teko, eginbeharren eta funtzioen banaketa argia, gardena eta bideragarria izateko; azken
finean, profesionalen baldintzak eta estatusa hobetzeko lana modu duinean egin izateko
eta, era berean, herrialde honetako gazteen politikak duintzeko, elkarrekin harreman
estua baitute»1. 

Interesgarria iruditzen zaigu balizko katalogo batek profil bakoitzarentzat oinarrizko
lau elementuak jasotzea: funtzioak/eskumenak, ezagutzak/teknikak/gaitasunak, presta-
kuntza tresnak eta lan harremana (baldintzak, kategoriak…). 

Lehenenik eta behin, haur eta gazte gipuzkoarrak sustatzeko profesionalen errealita-
tera azaletik gerturatuko gara. Diagnosian sakontzeko erabilitako metodologia lehenda-
bizi bulego teknikoko koordinatzailearekin elkarrizketatzea izan da2, Teresa
Zinkunegirekin, alegia. Ondoren, zenbait dokumenturekin egin dugu lan: Sustapen ar-
loko lurralde argazkia 20093, haur eta gazteen arloko udal teknikari izateko enplegu es-
kaintza publikoetako baldintza batzuk (1998-2009); Gaztematikaren dokumentua; eta bi
profili buruzko bulego teknikoaren proposamen teknikoa, Sustapen teknikaria-susper-
tzailearen perfila4. 

Gaztematikan oinarrizko lau profil definitzen dira:

• Haur eta gazteen sustapenerako teknikaria. Foru Aldundian eta udaletan
haurrak eta gazteak sustatzeko politikak diseinatzeko, kudeatzeko eta ebalua-
tzeko gai izatea.

• Hezitzailea. Adin tarte txikiagoetarako edota hezkuntzak garrantzi handiagoa
duen jarduera-esparruetarako pentsatua (umeentzako zein nerabeentzako zerbi-
tzu balioanizdunak…).

Haur eta gazteria politiken monografikoa
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• Dinamizatzailea. Adin tarte handiagoetarako edota hezkuntza jarduera-espa-
rruko ardatza ez den kasuetarako pentsatua (nerabeentzako zerbitzu balioaniz-
duna, haur eta nerabeen ekimenak laguntzeko zerbitzua).

• Informatzailea. Haur eta Gazte Informazio Zerbitzuan egon ohi da.

Antolaketa dela medio, monografiko hau lehen profilari buruzkoa soilik izango da. Hu-
rrengoan hezitzailearen eta dinamizatzailearen egitekoak aztertuko ditugu, eta beste ba-
terako utziko dugu informatzailearen profila. 

HAURRAK ETA GAZTEAK SUSTATZEKO TEKNIKARIA 

Lehen hurbilketa Sustapen arloko lurralde argazkia 2009 dokumentuan jasotako da-
tuen bitartez egingo dugu. 

Gipuzkoan 66 udalek (% 74) gazteen arloko erreferentziazko profesional bat daukate,
eta beste 23 udalek ez dute horrelako lanposturik. Estaldura txikiena duten inguruan
Goierrin eta Tolosaldean daude (elementu baldintzatzaileetako bat herri txiki ugari ego-
tea izan daiteke). 

Haurrak eta gazteak sustatzen esklusiboki lan egiten duten teknikari gutxi dago.
Gehienek beste arlo batzuetako erantzukizunak ere izaten dituzte, esaterako hezkuntza,
kultura edo kirol arlokoak.
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Eremuak Hartzaileak Teknikariak Ratio

BIDASOA 23.277 4 1/5.819

DEBABARRENA 15.132 7 1/2.161

DEBA GARAIA 17.760 5 1/3.552

DONOSTIALDEA 91.912 17 1/5.406

GOIERRI 20.512 14 1/1.465

TOLOSALDEA 14.433 15 1/962

UROLA 23.232 10 1/2.323

GIPUZKOA 206.258 14 1/14.732



Teknikarien ratioa (haur eta gazte populazio jasotzailearen araberako teknikarien ko-
purua) aintzat hartu beharreko datu esanguratsua izan daiteke. Hau da, udal batek zen-
bateko giza baliabideak dituen haurrak, nerabeak eta gazteak sustatzeko politikak
diseinatzeko, ezartzeko eta ebaluazio lanak betetzeko.

Langile profesional gehienak zuzenean administrazio publikoak kontratutakoak dira
(udaletan eta Foru Aldundian). Salbuespen gisa, zenbait funtzio betetzeko Foru Aldundiak
zerbitzu enpresak kontratatzea erabaki du (esaterako, udalerriak aholkatzeko bulego
teknikoa). 

Profil profesionalak, lehentasunez, bi aldaeren konbinazioaren bitartez zehazten dira.
Lehena, lana non eta norekin egiten duen (hezitzailea � haurrak eta nerabeak; dinami-
zatzailea � gazteak); bigarrena, lanaldian egiten ditugun eginbeharrak (diseinua, plan-
gintza edo informazioa). Aurrekoei, honako hauek ere gehitu ahal zaizkie, besteak beste:
aholkulariak/ikerlariak (behatokiak, prozesuak), aholkulariak/orientatzaileak (sexualita-
tea, etxebizitza, teknologia berriak…), psikologoak (laguntza prozesuak), hezitzaileak,
begiraleak eta hezkuntza-aisialdiko programen koordinatzaileak, tailerretako begirale es-
pezialistak, hezitzaile espezializatuak… 

Aditu horiek guztiak eta beste batzuk izango dira etorkizunean egin nahi dugun edo-
zein prozesu parte-hartzaileren abiapuntua. 

HAURRAK ETA GAZTEAK SUSTATZEKO TEKNIKARIAREN
KUDEAKETA FUNTZIOAK ETA JARDUERAK 

Profil honi dagozkion funtzioak definitzeko, bulego teknikoak udalen aholkularitza eta
orientazio lanean lortutako informazioa erabiliko dugu. Teresa Zinkunegi koordinatzai-
leak plazaratutako ideiaren arabera, eskuetan duen informazioa haur eta gazteen tek-
nikariek egindako lan-multzoaren lagin txiki bat baino ez da. Profil horri buruz egindako
monografia ezagutzea interesgarria iruditzen zaigu. Talde teknikoak planteatzen duen
moduan, dokumentua abiapuntua izateko asmoz sortu zen; Gaztematikako pertsona guz-
tien artean figura profesional hori definitzeko lagungarria izateko asmoarekin, alegia.

Haur eta gazteria politiken monografikoa
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16
PROZESUAK FUNTZIOAK PROZESUAK FUNTZIOAK

Plangintza

• Tokiko Gaztematika
planifikatzea.

• Baliabideak kudeatzea • Giza baliabideen plangintza
eta kontrola

• Ekonomia baliabideen
plangintza eta kontrola

• Baliabide materialen
plangintza eta kontrola

Ebaluazioa

• Tokiko Gaztematika
ebaluatzea. 

• Ezagutzaren
kudeaketa

• Haurrentzako,
nerabeentzako eta
gazteentzako politikei
buruzko prestakuntza
jardueretan parte hartzea. 

• Gaztematikako barne
taldeko etengabeko
prestakuntzaren
arduraduna.

Komunikazioar
en eta
harremanen
kudeaketa

• Gaztematika lan
taldearen
koordinazioa.

• Gaztematikako barne
komunikazioa.

• Gizarte eragileekin
koordinatzea. 

• Eragile publikoekin
koordinatzea. 

• Haurrekin,
nerabeekin eta
gazteekin harreman
zuzena. 

• Haurren eta gazteen
parte-hartzea
sustatzea politikan
eta zerbitzuetan.

• Kalitatearen
kudeaketa

• Gaztematikako
zerbitzuetan parte hartu
dutenen satisfazio
prozesuak estandarizatzea.

• Kalitatea ebaluatzeko
lankidetza kanpoko
instantziekin. 

Eginbeharrak ez dira laukian agertzen, luzeegiak baitira; edonola ere, interesgarria
denez, jatorrizko dokumentua ere hortxe duzue.



TREBAKUNTZA-BEHARRAK:

Haurrak eta gazteak sustatzeko teknikari baten balizko funtzioak eta eginbeharrak az-
tertu ondoren, hurrengo urratsa lanpostu horretan jardungo duen pertsonak eskuratu
behar dituen gaitasunak zehaztea izango da. Hau da, zer jakin behar duen, zer egiteko
izan behar den gai (teknikak eta prozedurak), nolakoa izan behar den eta nola funtzio-
natu behar duen (nolakotasunak eta gaitasunak) lana zuzen egiteko. 

Teknikari kualifikazio hori lortzeko, batez ere gaikuntzarako hiru prozesu erabiltzen
dira: prestakuntza arautua, esperientzia profesionala eta etengabeko prestakuntza ez
formala. 

Prestakuntza arautuan ohikoena gizarte hezkuntzako diplomatura edo gizarte zien-
tzietako (psikologia, pedagogia, soziologia...) arloko lizentziaturak ikastea da. Orain dela
gutxi hezkuntza eskaintza berri bat sortu da, EHUren Soziologia Sailak eta Gazteen Eus-
kal Behatokiak sortutako Gazteriaren Ikerketarako Masterra. Langileak hautatzeko pro-
zesuetan esperientzia eta arautu gabeko etengabeko prestakuntza meritu gisa saritzen
dira. 

Lanbidea definitzen ari garen une honetan, beste lanbide batzuekin gertatzen den be-
zala, interesgarria izango litzateke figura horren homologazio eta akreditazio prozesu
bat izateko aukera aintzat hartzea, esperientzia eta arautu gabeko etengabeko presta-
kuntza hobeto balioesteko (esaterako: gizarte hezitzaileen akreditazio prozesua).

LAN EGOERA5

Haur eta gazteria politiken monografikoa
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Kontratu mota Trebakuntza Kategoria Mailak Funtzioak Dedikazioa

• Lana

• Funtzionarioa

• Obra edo
zerbitzua

• Lizentziatura

• Diplomatura

• A (Lizentziatura)

• B (Diplomatua)

• C (Batxilergoa- TS)

• 16 maila: Oiartzun…

• 14 maila:
Zumarraga, Tolosa,
Zestoa…

• 13 maila: Pasaia…

• 12 maila: Elgoibar,
Zumaia…

Udalerriaren
arabera
aldatzen dira

• Osoa

• Murriztuak

• %33, %50...

5. Gazteen arloko udal teknikarien enpleguko eskaintza publikoen baldintza pleguei buruzko azterketa. GAO 1998-2009. 
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• Sustapeneko langile teknikariek lan motako kontratuak, obra-kontratuak edo zerbi-
tzuzkoak dituzte, edo funtzionario erregimenean daude. 

• Langile guztiek lizentziatura edo diplomatura mailako prestakuntza daukate, B tal-
dean daude eta ez da A taldeko kontrataziorik existitzen. Lanpostu berbererako
maila bat baino gehiago daude, eta, hortaz, konparaziozko bidegabekeria dago. 

• Balio ugariko lanpostuak daude, batez ere udalerri txikietan; izan ere, haur eta gaz-
teen teknikariak zenbait profil biltzen ditu: sustapen teknikaria, hezitzailea eta/edo
dinamizatzailea, eta/edo informatzailea.

• Udalerri ertainetan sektore ugaritako teknikariak daude, ez dute haur eta gazteen
sustapeneko arloko esklusibitaterik, eta haien teknikari lana beste arlo batzuekin
uztartzen dute. 

• Udalerriaren tamaina dedikazio orduak zehazten dituen aldaera bat da. Langile tek-
nikariak lanaldi murriztuarekin kontratatzea da ohikoena (1/3 edo 1/2). 

LANBIDEA ERAIKITZEN... PROFIL PROFESIONALA
DISEINATUZ

Gazteen teknikariak izan behar dituen ezaugarriak biltzen dituen eredu bat izanez
gero, askoz errazagoa izango da jarraitu beharreko bidea marraztea. Eta horrek esan
nahi du, prestakuntza edukiak zehazteaz gain, eredu metodologikoa ere definitu beha-
rra dagoela; horrek guztiak hainbat gaitasun lortzen lagunduko digu, orain arte batez
ere esperientzia profesionalaren, pertsonalaren eta etengabeko prestakuntza ez arau-
tuaren bitartez lortutako gaitasunak, hain zuzen ere.

Aitortu behar dugu administrazio mailan sortu dezakegun edozein aldaketak domino
eragina izango duela. Horregatik, bereziki garrantzitsua da lanbidea diseinatzeko proze-
suan eragile guztiek parte hartzea (politikariak, teknikariak, espezialistak…). 

Profil profesionala definitzeko prozesua egitea beharrezkoa dela justifikatzeko
arrazoiak. 

• Erregularizazio eta onarpen faltagatik, profesional hauek kontratatu behar dituzte-
nen (administrazio publikoa, enpresak, fundazioak, elkartea...) zein langileen deso-
rientazio egoera saihesteko.

• Langileen artean gazteen profesionalak dituzten elkarteentzat kudeaketa tresna era-
bilgarriak eskaini ahal izateko: hautapen prozesuak, balorazio irizpideak, funtzioak
eta kategoriak definitzea…

• Profesionalek lan baldintza duinetan eta dagokien funtzioetan lan egiten dutela ber-
matu ahal izateko.

• Profilari lotutako prestakuntza eskaintza antolatu ahal izateko, prestakuntza tresna
eta entitate bakoitzak gaitasunak barneratzeko prozesuan duten espazioa definituz. 
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• Arlo horretan lanean hasiko diren pertsonak hezi ahal izateko; hartara, ikasteko hiru
prozesuak erabiltzeko aukera izango dute, lanbide horretan jarduteko beharrezko
ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak eskuratzeko (jakin, egiten jakin eta egoten
jakin).

• Teknikariek esperientziaren eta etengabeko hezkuntza ez formalaren bitartez ikasi-
takoa egiaztatu ahal izateko. 

• Gutxi sistematizatutako ikasketa jarraigabeen berezko gabeziak betetzeko aukera
emango duen prestakuntza eskaintzeko, eta, aldi berean, ikasketa berriak eskain-
tzeko lagungarria izatea. 

• Prestakuntza eskaintza berriak diseinatzeko, arlo arautuan zein ez formalean.

• Inplikatutako eragile guztien artean gazteen profesional bat zer den eta zer egiten
duen adosteko, eta, hartara, eragile guztiek partekatuko duten erreferente argia iza-
tea. 

• Gazteen profesionalen pertzepzioa eta onarpena hobetzeko. 



Tresnak
Gaiari buruzko gehiago jakiteko…
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• El perfil de los profesionales de las políticas de juventud: del retrato al reto.
Barcelona: ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE LES POLÍTIQUES
DE JOVENTUT, 2008. 

• Informe sobre la situación, funciones y necesidades del personal técnico de
Juventud de Andalucía. Andalucía: Instituto Andaluz de la Juventud, 2009.
[linean] Disponible en Web:
http://www.docstoc.com/docs/21510937/INFORME-SOBRE-EL-PERSONAL-
T%C3%89CNICO-DE-JUVENTUD-EN-ANDALUCIA%E2%80%A6 [2010eko
ekainaren 22a]

• Documentos profesionalizadores. ASOCIACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN
SOCIAL - ASEDES. Aragó, 141-143Tel.: 34 93 452 10 08. 08015 Barcelona.
asedes@eduso.net 4a. [linean] Disponible en Web:
http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=143 [2010eko ekainaren 22a]

• European Portfolio for youth leaders and youth workers. [linean] Disponible
en Web:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Portfolio/Portfolio_en.pdf.
[2010eko ekainaren 22a]
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• Colegio de educadores y educadoras sociales del Pais Vasco. [linean]
Disponible en Web:http://www.ceespv.org/ [2010eko ekainaren 22a]

• Associació Professional de Tècniques i Tècnics de Joventut de les Illes
Balears. 

• Asociación Andaluza de Profesionales de Juventud. [linean] Disponible en
Web: http://aaptj.blogspot.com/ [2010eko ekainaren 22a]

• Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana. [linean]
Disponible en Web:  http://professionalsjoventutcv.wordpress.com/

[2010eko ekainaren 22a]

• Asociación de Técnicos e Informadores Xuvenís de Galilcia. [linean]
Disponible en Web:  http://atixdega.blogspot.com/ [2010eko ekainaren 22a]

• Associació catalana de profesionals de les polítiques de joventut | Calàbria,
120 baixos | 08015 Barcelona | T 934 240 881 | info@joventut.info . [linean]
Disponible en Web:  www.joventut.info [linean] Disponible en Web:  
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• Master Estudios de Juventud de la UPV. [linean] Disponible en Web:
http://www.masterestudiosjuventud.ehu.es/p155-
1001/es/contenidos/master/act_212_estruct/es_estru/estructura.html.
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
801/es/contenidos/noticia/master_2009_2010/es_ikastaro/adjuntos/PRESENT
ACION%20M%C3%81STER%20UNIVERSITARIO%20EN%20ESTUDIOS%20DE
%20JUVENTUD-nota%20prensa.pdf [2010eko ekainaren 22a]

• Master Interuniversitario en Juventud y Sociedad. [linean] Disponible en
Web:
http://www.udg.edu/JoventutiSocietat/Benvinguda/tabid/14267/language/es-
ES/Default.aspx [2010eko ekainaren 22a]

• Master en Juventud y sociedad. [linean] Disponible en Web:
http://www.uned.es/postgrado-juventud/ [2010eko ekainaren 22a]

• Mòdul Planificació, gestió i coordinació en les polítiques de joventut.
Generalitat Catalunya. [linean] Disponible en Web:
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Suport%20professi
onals/Formacio_Basica.%20Opuscle.pdf [2010eko ekainaren 22a]



mesanotxean bilduma

01. Gazteak eta arriskuaren kudeaketa.

02. Emantzipazioa eta norberaren autonomia. 

03. Gazte lokalak. 

04. Sare birtualak. 

05. Gazteentzako balio anitzeko zerbitzuak. 

06. Gipuzkoako elkarteek Gaztematikari egindako ekarpena. 

07. Haurrak, nerabeak eta gazteak sustatzeko zerbitzuen ebaluaketa. 

08. Gipuzkoako gazteria arloko profesionalak.
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Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Sistema
Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa 


