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PRESTAKUNTZA ARLOA:

Online

MODALITATEA:
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HIZKUNTZA:

ASPECTOS GENERALES Y REGULACIÓN
DE LAS SUBVENCIONES
KODEA
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INFORMAZIO OROKORRA
IRAUPENA

IKASTARORA SARBIDEA

http://ivapprestakuntza.net

HARTZAILEAK

Euskal Autonomia Erkidegoko toki- eta foru-administrazioetan lan egiten duten enplegatu
publikoak

BALDINTZAK

-Helbide elektroniko bakarra ikasle bakoitzeko

BALDINTZA
TEKNIKOAK

2014ko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA

15 ordu

TUTORETZA

SOFTWAREA:
 Windows XP edo berriagoa
 Nabigatzaileak: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 14.0.1 (edo berriagoa) y 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 zehar, tutoreak hurrengo lanak egingo ditu:
 Mezu bat bidaliko dio ikasleari ikastaroari ongi etorria emateko plataformaren bitartez.
 Kontsultak erantzutea:
 Ikastaroaren EDUKIAri buruzkoak plataformako foroaren bidez
 24 orduko epean erantzutea
 Ikasle-prozesuaren jarraipena eta ebaluaketa

HILEA

HASIERA

AMAIERA

ESKATZEKO AZKEN EGUNA

BAJAK EMATEKO EPEA
(ez da matrikula kobratuko)

MARTXOA

Martxoak
3

Martxoak
21

Otsailak 10

Martxoak 3 eta 4

ZER LORTU NAHI DUGUN
HELBURU
OROKORRAK
HELBURU
ZEHATZAK

GAITASUNAK

Diru-laguntzen Legeak eta berau garatzen duen Araudiak administrazio publikoetan duen
eragina.
Aplikazio-esparruarekin lotutako gaiak eta araudiak barne hartzen dituen xedapenak
zorrotz ezagutzea.
Prestakuntza-ekintza amaitzean, ikaslea gai izango da:
 Diru-laguntzen negozio juridikoak barne hartzen dituen alderdiak zehaztu eta
definitzeko.
 Diru-laguntza orok eduki behar duen berariazko araudiaren edukia ezagutzeko.
 Diru-laguntzen publizitate eta finantzazioari dagokienez, modu orokorrean bete
beharreko eginkizunak ezartzeko.
 Bere
eskumeneko
diru-laguntzei
buruzko
informazioa
ematearen
derrigortasunarekin lotutako izapideak egiteko, baita berme-eskakizunarekin
lotutakoak egiteko ere.

PROGRAMA ETA EBALUAKETA
METODOLOGIA

1

Autoprestakuntzako online ekintza honek bi euskarri ditu: plataforma birtuala eta
tutoretzak. Ikaskuntza sistema dinamiko eta ikaslearen partaidetza aktiboan oinarritzen
da, non ikasleak, tutore modura, irakasle baten laguntza jaso eta ikasleak banakako lana
eta lankidetza uztartuz ikasiko duen. Ikastaroak 2 gai eta jarduera desberdinak ditu.

PRESTAKUNTZA ARLOA:
MODALITATEA:
HIZKUNTZA:

Arlo ekonomikoa
Online
Gaztelania

ASPECTOS GENERALES Y REGULACIÓN
DE LAS SUBVENCIONES

2014ko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA

Ikasleak bere ikaskuntza hainbat tresnekin osatuko du: ikastaroko dokumentazioa eta
irakurgaien loturak, foroetako partaidetza, ariketak egin, eta nola ez irakaslearekiko
harremanan plataformaren bitartez.
I. blokea - Alderdi Orokorrak
1. Aplikazio-eremua
2. Printzipio orokorrak eta plan estrategikoa
3. Onuradunak eta erakunde laguntzaileak:
3.1. Kontzeptua
3.2. Onuradun edo erakunde laguntzaile bilakatzeko baldintzak
PROGRAMA
3.3. Onuradun eta erakunde laguntzaileen betebeharrak
II. blokea - Diru-laguntzen erregulazioa
1. Diru-laguntzen publizitatea
2. Diruz lagundutako jardueren finantziazioa
3. Diru-laguntzei buruzko informazioa (diru-laguntzen datu-base nazionala)
4. Berme-araubidea
Ikastaroaren helburuak betetzen direla bermatzea izango da ebaluazioaren helburua.
Ikastaroaren ebaluaketak 6 ariketa praktiko ditu. Jarduera batzuk on-line egin behar
EBALUAKETA
dira eta beste batzuk ordenagailuan gero plataforma birtualean atxikitzeko, tutoreak
zuzendu eta lanaren feedback-a bidali dezan. Halaber, edukiak ikasteko eta jarduerak
egiteko gomendatutako epeak markatuko ditu.
 Ikasleen gogobetetze-inkesta, on-line
IKASTAROAREN
BALORAZIOA
 Irakasleak baloratzeko inkesta, on-line
Aprobetxamendu-egiaztagiria lortzeko bete beharreko baldintzak:
 Ikastaroko jarduerak irakasleari bidali eta 5 gutxienez gainditu
ZIURTAGIRIA
IVAPek ikastaroko ziurtagiriak bidaliko ditu zerbitzu-zuzendaritzetara edo antzekoetara.

PREZIOA

OHARRAK

2

98€
Agindua, 2007ko uztailaren 18koa, Ogasun eta Herri Administrazioaren sailburuarena,
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zerbitzuek betetzen dituzten jardueren prezio
publikoak finkatzen dituena. (EHAA – 2007ko irailaren 5ekoa; 171zk.)
Laguntza behar baduzu:
 Deitu ELZko telefono zenbakira 94 4735339

