PRESTAKUNTZA ARLOA:

Administrazioko oinarrizko gaiak

MODALITATEA:

On-line

HIZKUNTZA:

Euskara

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOARI BURUZKO
OINARRIZKO IKASTAROA
KODEA

2015-34-5-3

INFORMAZIO OROKORRA
8 ordu

HARTZAILEAK

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako langileak.

IKASTAROAN SARTZEKO

- Posta elektronikoaren kontu bakar bat ikasleko.
-Administrazio Orokorreko langileentzat: posta elektronikoaren kontu bat, posta sare
korporatibokoak ez diren posta-zerbitzarietara bidaltzeko eta zerbitzari horietatik
jasotzeko aukerarekin. Ez dira baliozkoak izango mezuak soilik sare korporatiboaren
barruan bidali eta jaso ditzaketenak.
SOFTWAREA:
 Windows XP edo berriagoa, eta Interneterako konexioa
 Nabigatzaileak: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 14.0.1 (edo berriagoa) eta Chrome
 Pantailaren bereizmena: 1024 x 768 (gomendatua)
 Adobe Flash Player 10 edo berriagoa
 Acrobat reader 8 edo berriagoa (gomendatua)
HARDWAREA:
 PC Pentium III edo berriagoa
 Soinu-txartela
Ikastaroan, tutoreak zeregin hauek izango ditu:
 Ongietorri-mezu bat bidali plataformako ikasleei.
 Kontsultei erantzun:
 ikastaroaren EDUKIEI buruz, plataformako foroaren bitartez
 24 ordutan erantzunez
 Ikaste-prozesuari jarraipena egin eta hura ebaluatu

BALDINTZAK

2015eko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA

http://ivapprestakuntza.net
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Administrazio elektronikoa onartzen duten arauekin harremanetan jartzea, bai
kontzeptuei baita oinarrizko irizpideei dagokienean. Ikastaro honek Administrazioaren
alor teknologikoekin zerikusia duten beste ikastaro batzuen inguruko ulermena
baimenduko du.
Prestakuntza-ekintza amaitzean, ikaslea gauza izango da:
 Administrazio elektronikoaren esparru arauemailea ezagutzeko
 Administrazio elektronikoaren ildo teknologikoak desberdintzeko
 Administrazio elektronikoaren kontzeptu, oinarri eta irizpideak ezagutzeko

PROGRAMA ETA EBALUAKETA
METODOLOGIA

1

On-line egiteko autoprestakuntzarako prestakuntza-ekintza da, eta bi zutabetan
oinarritzen da: plataforma birtuala eta tutoretzak. Ikaskuntzaren oinarrian, sistema
dinamiko bat dago, ikasleek aktiboki parte har dezaten; tutoreak gidatzen du ikaslea, eta
ikasleak, berriz, banakako lana eginez eta elkarlanean arituz ikasten du. Ikastaroak 7
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unitate didaktiko ditu, eta ariketa praktiko batzuk.
Ikasleen ikastaldia osatzeko bideak: ikastaroko dokumentaziora eta irakurtzeko
esteketarako sarbidea; foroetan parte hartzea; ariketa praktikoak egitea, eta tutorearekin
beti harremanetan egotea, plataformaren bidez.
1.- Konfiantza markoa
2.- Zerbutzu publikoak: herritarren eta administrazioaren arteko harremana
3.- Administrazio elektronikoaren esparrua
PROGRAMA
4.- Administrazio elektronikoaren figurak
5.- Betekizun formalak
6.- Betekizun teknikoak
7.- Ondorioak
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokorrak eta espezifikoak bete direla
bermatzea.
Ikastaroaren ebaluazioan, 2 kasu praktiko daude. Jarduera batzuk on-line egin behar
EBALUAZIOA
dira, eta beste batzuk, pc-an, gero plataforma birtualean jartzeko; tutoreak zuzenduko
ditu, plataformatik, eta lanaren feedback bat itzuliko du. Jarduerak egiteko epeak
orientagarriak dira; tutoretzak finkatuko ditu, eta plataformako egutegian ikusi ahalko
dira.
 Ikasleen gogobetetze-inkesta, on-line
IKASTAROAREN
BALORAZIOA
 Irakasleak baloratzeko inkesta, on-line
Aprobetxamendu-egiaztagiria lortzeko bete beharreko baldintzak:
 Ikastaroko 2 jarduerak gainditu
ZIURTAGIRIA
IVAPek ikastaroko ziurtagiriak bidaliko ditu zerbitzu-zuzendaritzetara edo antzekoetara.

PREZIOA

2

84€

OHARRAK

Laguntza behar baduzu:
 Deitu ELZko telefono zenbakira 94 4735339

