Eki
nt
z
ahauEus
kal
He
r
r
i
ko201
42020
Pr
ogr
amaOpe
r
at
i
boar
e
nbi
de
ze
gi
nda.
Pr
oi
e
kt
uhor
r
e
nﬁnant
z
i
az
i
or
ako
f
unt
s
e
n%5
0,
hai
nz
uz
e
ne
r
e
,
Eur
opakoGi
z
ar
t
eFunt
s
ake
mandu.

VII

OSTEGUNA, 2016ko apirilaren 28a

«Maila pertsonalean indarra hartzen
ari dira, lan merkatuari aurre egiteko»
Leire Otaegiren gidaritzapean,
apirilaren 4an jarri zen martxan
Lehiberri zentroan Hazilan programa. Lan merkatuan txertatzeko gaitasunak eta baliabideak
eskaintzea da ikastaro honen
helburua eta horretan dihardute.
Zer da Hazilan proiektua?
25-35 urte bitarteko gazteak lan
merkaturatzeko programa bat
da. Era berean, Goi Mailako Ziklo
bat edo unibertsitate ikasketak
dituzten pertsonak izan behar
dute, hauei baitago zuzendua.
Lanketa desberdinak daude eta
une honetan, aurtengoan, gaitasun pertsonalak, profesionalak
eta lan merkatua lantzen ari
gara. Ohartu baikara, gaitasun
teknikoak lortzearekin, ezagutzarekin ez dela nahikoa. Izan
ere, egia da, formazio profesionala jasotzean edota unibertsitatean ezagutza teknikoa metatzen dela eta hori beharrezkoa da
lanerako, baina beste gaitasun
batzuk ere behar dira. Hau da,

LEIRE OTAEGI
HAZILAN TOLOSALDEKO
KOORDINATZAILEA
norberak bere kabuz, bere etxean jaso dituen heziketa eta garatu dituen baliabideak lanerako
erabiltzea, horra bideratzea. Eta
egun, enpresariak eta oro har,
jendea ohartu da, garrantzitsuenak horiek direla, bizitzan garatutako gaitasun horiek.
Lehen programa apirilean
abiarazi duzue eta orain lehen
fasean zaudete.

Bai, hori da. Lehen fase honetan
13 pertsonako talde bat daukagu,
goizetan lau orduko saioak egiten ditugu eta horrez gain, nahi
dutenek, ikastaroaren baitan,
arratsaldetan, banakako coaching saioak jasotzen dituzte. Hilabete batez ariko gara hemen
Lehiberri zentroan lanketa desberdinak egiten.
Baina programa ez da hor
amaituko.
Ez, behin lehen fase hau amaituta, nahi duenak teknifikazioaren
arloan beste pauso bat eman
ahal izango du. Horretarako,
ikastaro bat antolatu dugu: gaitasun komertzialak eta proiektuka lan egiten ikastekoa (200 ordukoa da). Eta ikastaro hori egiten dutenek enpresa edota
erakunde batean proiektu bat
garatzeko aukera izango dute.
Zer moduzko harrera ari da
izaten programa?
Oso-oso ona. Ikasleak oso gustura daude. Konturatu baikara, enpresek jada ez dutela ezagutza

teknikoa bakarrik baloratzen.
Oinarri bezala hori izatea garrantzitsua da baina beste honek bakoitzaren izaerarekin bat egin
behar du, bestela ez du zentzurik. Eta orain arte, hezkuntza ofizialean horri ez zaio garrantziarik eman, baina programa honekin hori sustatu nahi dugu eta
bakoitzaren gaitasunak azalera
ekarri.
Langile bat kontratatzeko garaian, enpresek zer baloratzen
dute?
Batetik, ezagutza teknikoak izatea gai konkretu batzuetan eta
bestetik, eguneroko eginkizun
nahiz arazoie aurre egiteko gaitasun pertsonalak eta baliabideak izatea.
Ikasleek zer espero dute lortzea ikastaro honekin? Zer da
bilatzen dutena?
Oro har, hona etorri dira ohartu
direlako lan merkatuari berriro
aurre egiteko laguntza gehigarri
bat behar dutela. Eta horretarako behar dituzten erramintak

nahiz baliabideak ez dauzkatela
aktibo. Eta ez dela nahikoa unibertsitatean edota goi mailako
zikloetan jaso duten ezagutza
teknikoarekin. Ikastaro honi esker, maila pertsonalean indarra
hartzen ari dira, ondoren lan
merkatuari aurre egiteko.
Noizko bigarren ikastaroa?
Maiatzaren erdialderako jarriko
dugu martxan. Bigarren honetan, hiru astetan zehar, goizetan,
bost orduko saioak egingo ditugu. Hori dela eta, interesa duen
orori gurekin harremanetan jartzeko gomendatzen diot eta behar den informazio guztia emango diogu.

Izaskun Inza Lizarza
Anoeta, 31 urte.

Ikasketak: Bide, ubide
eta portuetako ingeniaritza.
1. Lana aurkitzen lagunduko didaten gaitasun pertsonalak garatzea,
lana lortzeko bidea izan daitekeela
uste baitut.
2. Ingeniaritza zibilean lan egitea,
batez ere uraren alorrean (hidraulika, hidrologia, uraren kudeaketa...).

Amaiur Garaizar Gordo

Irati Arregui Larrarte

Izaro Altuna Aldalur

Amaya Lopez Pinedo

Ikasketak: Arte Ederretan
lizentziatua.

Ikasketak: Giza nutrizioan
eta dietetikan graduatua.

Ikasketak: Lehen Hezkuntzan
diplomatua eta graduatua.

1.Ditudan ikasketen inguruan lana
aurkitzen lagun diezadaken
proiektu bat iruitu zitzaidalako animatu nintzen parte hartzera.
2. Nire helburua arte grafikoaren
munduan lana lortu eta honetaz bizitzea da. Nire ezagutzak etengabean areagotzeko aukera ematen
didan lan bat lortu nahi dut.

1. Enplegu bilaketaren prozesuan
hainbat errekurtso eta baliabideren
berri ematen digulako, baita lan
munduan barneratzeko eta hazten
joateko ere.
2. Ikasketekin zerikusia daukan
lana aurkitzea. Aldi berean, bertan
nire ezagutzak praktikan jartzea
eta profesionalki zein pertsonalki
garatu ahal izatea.

Ikasketak: Moda,
erakusleiho apainketa,
arkitektura iragankorra, salmenta
eta gune komertzialen kudeaketa.

Bidania-Goiatz, 30 urte.

Ibarra, 31 urte.

Tolosa, 30 urte.

1. Marka propioa daukat Art& Brain,
honekin ari nintzela hurrengo pausoa nola eman landu nahi nuen.
Proiektuak bideak aurkitzen eta
helburuak nola lortu irakatsi dit.
2. Errekurtsoak eta eskain dezakedana ezagutzera ematea da helburua. Erakusleiho nahiz visual merchandaising lanak egiten ditut, komertzio ertain eta txikiei begira.
Ikastaroak eman nahiko nituzke.
Diseinua eta kreatibitatearekin zerikusia duen lana lortu nahi dut.

Tolosa, 25 urte.

1. Ikasketak bukatuta, nire arlo profesionalean lanik aurkitu ez dudanez, proiektu honen bitartez, lanerako oso garrantzitsuak diren gaitasun pertsonalak garatu nahi ditut.
2. Lehen hezkuntzan irakasle bezala lan egitea eta bide batez, eskarmentua hartzen joatea.

Maider Oyarbide
Ibarra, 22 urte.

Ikasketak: Administrazio eta
Finantzen Goi Mailako zikloa.
1. Programa honetan jakin-minagatik hartu dut parte, eta era berean, nire arloko lana aurkitzeko.
2. Administrazio arloan lana bilatzea eta profesionalki hazteko aukera ematea.

