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2016ko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA

- Posta elektronikoaren kontu bakar bat ikasleko.
-Administrazio Orokorreko langileentzat: posta elektronikoaren kontu bat, posta sare
ESKAKIZUNAK 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
 Nabigatzaileak: Mozilla Firefox eta Chrome eguneratuak (gomendatuak)
Internet Explorer 9 edo berriagoa
 Pantailaren bereizmena: 1024 x 768 (gomendatua)
 Adobe Flash Player 14 edo berriagoa
ESKAKIZUN
TEKNIKOAK
 Acrobat reader 10 edo berriagoa (gomendatua)
 Interneterako konexioa eta Youtube zerbitzuko atzipena zabalik
HARDWAREA:
 PC Pentium VI edo berriagoa
 Soinu-txartela
 Entzungailuak edo bozgorailu independienteak
Tutorearen egitekoak:
 Ikasleei plataforman ongi-etorria emateko mezu bat bidaltzea.
 Kontsultei erantzutea:
TUTORETZAK
 ikastaroaren edukiari buruzkoak, plataformako foroaren bidez
 24 orduko epean erantzutea
 Ikaskuntzaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.
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 Denboraren erabilera berriak kudeatzean oinarrian dauden aurrekari eta kontzeptuak
ezagutzea.
 Denboraren erabilera berrietarako egungo erronkei eta neurri berritzaileak txertatzeko
premiari buruz hausnarketa egitea: bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza
kontziliatzean agertzen diren gatazkak eta erronkak.
 Jardun onak ezagutzea eremu publikoan (baliabide publikoak) eta pribatuan (enpresa).
Prestakuntza-ekintza amaitzean, ikaslea gauza izango da:
 Denbora-ikuspegiak eta kudeaketarako metodo berriak ezagutzea.
 Erantzunkidetasuna eta kontziliazioa kudeatzeko gainditu daitezkeen erronkak definitzea.
 Egungo bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza kontziliatzeko sortzen diren
errronkei aurre egiteko neurri berritzaileak zehaztea.
 Erakunde publiko zein pribatuetan, denboraren erabilera berriak kudeatzeko dituzten
jardun onak aitortzea.
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Autoprestakuntzako ekintza honek bi ardatz nagusi ditu: 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
METODOLOGIA
eta elkarlanean arituz ikasten du. Ikastaroak 3 zati ditu, eta jarduera desberdinak.
Ikasleen ikastaldia osatzeko bideak: ikastaroko dokumentaziora eta irakurtzeko
esteketarako sarbidea; foroetan parte hartzea; ariketa praktikoak eta galdetegiak
egitea, eta tutorearekin beti harremanetan egotea, plataformaren bidez.
1. ZATIA: ZER DAKARTE DENBORAREN ERABILERA BERRIEK: ERREFERENTZIAESPARRUA ETA BALIO-ALDAKETA
1. Zergatik sortzen da egungo gizartean kontziliatzeko premia? Esparru teorikoa sexugenero sistema
2. Bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza kontziliatzea: Arauen eta erakundeen
esparrua.
3. Zergatik da garrantzitsua berritzea denboraren erabilerei dagokienez: hausnarketak eta
zifrak.
4. Gaiarekin zerikusia duten kontzeptuak, esate baterako: lanaren banaketa sexuala, lan
produktiboa eta ugalketa-lana, erantzunkidetasuna, irisgarritasuna, mugikortasuna,
erantzukizun sozial korporatiboa, kontziliazioa, jasangarritasuna, berrikuntza, etab.
5. Denborari buruzko politika politikoak.
6. Denboraren erabilerak kudeatzearen erronkak.
PROGRAMA
2. ZATIA: DENBORAREN ERABILERAK, TEORIATIK PRAKTIKARA
1. Norantz doa gure denbora? Etorkizuneko agertokiak eta kultura-aldaketa.
2. Eguneroko bizitzako denborak eztabaidagai: lana, aisia, herritarrak, familia, militantzia,
kirola, elkartasuna...
3. Kontziliazioarekin lotutako argi-ilunak. Elementu gakoak kontziliazioan eta
erantzunkidetasunean eta ikuspegi berriak: Pertsonak, antolakuntza eta gizartea.
3. ZATIA: JARDUN ONAK ETA BALIABIDE INTERESGARRIAK
1. Denboraren erabilerari buruzko ikerketak. Ekimenak (Concilia + del, Eusko
Jaurlaritzarena)
2.Sareak, maila publiko edota pribatua (denBBora Sarea, TEMPO sarea/ Frantzia,
REPTAT/ Europa, NUST/ Bartzelonako Udala, etc.)
3. Jardun onak enpresetan.
4. Jardun onak baliabide publikoetatik.
Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokorrak eta espezifikoak bete direla
bermatzea.
Ikastaroaren ebaluazioan, 9 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; tutoreak finkatuko ditu, eta plataformako egutegian ikusi ahalko dira.
Ikasleen gogobetetze-inkesta eta Irakaslearen balorazio inkesta.
IKASTAROAREN
BALORAZIOA
Inkesta egitera sartzeko esteka bidaliko dugu, mezu elektronikoaren bidez.
Aprobetxamenduaren ziurtagiria lortzeko betekizunak:
ZIURTAGIRIA
 Gutxienez ikastaroko 7 jarduera gaindituta izatea.
107€
AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena,
PREZIOA
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio
publikoen zenbatekoa ezartzen duena.(Abenduaren 30eko EHAA, 248. zk.)
Laguntza behar izanez gero:
OHARRAK
 Deitu ELZko telefono zenbakira 94 4735339
 Astelehenetik ostiralera 08:00etatik 16:00etara
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