PRESTAKUNTZA
ARLOA:

GIZARTE POLITIKAK

MODALITATEA:

AURREZ AURRE

HIZKUNTZA:

EUSKARA

GIZARTE DIAGNOSTIKOA ETA BALORAZIOEN ERABILERA
GIZARTE ZERBITZUETAN:
ARAUDITIK EGUNEROKOTASUNERA
KODEA

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2017

INFORMAZIO OROKORRA
DATAK

Maiatzak 11 eta 12

TOKIA/
IKASGELA

Donostia. IVAPeko egoitza
(San Bartolome kalea, 28)

IRAUPENA

10 ordu

ORDUTEGIA

09:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Apirilak 7

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

20 pertsona

HARTZAILEAK

Gizarte zerbitzuen arloan lana
egiten duten udal teknikariak

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

--

LEHENTASUNA

Altua

IRAKASLEA

Arantxa Orbegozo Eizagirre.
Eusko Jaurlaritza

MATERIALA

DISEINUA

EUDEL-ALDUNDIAK-IVAP

AZPIEGITURA

Ikastaroari dagokion materiala
eskuragarri egongo da
Ordenagailu eramangarria,
proiektagailua, papelografoa

ZER LORTU NAHI DA
HELBURU
OROKORRAK

IKASLEEN HELBURUAK

GAITASUNAK

Gizarte arloko hainbat baliabide bateratuen erabilera praktikoaren oinarriak
finkatzea, ohitura berriak bultzatzeko.

Euskarri informatikoaren zergatia. Aplikazioen ezaugarriak eta
sistemen arteko loturak.

Gizarte.eus aplikazioaren erabilera ezagutzea hainbat baliabideei
dagokionez:
o 353/2013 Dekretuak ezarritako fitxa eredua eta gizartediagnostikoa.
o 385/2013 Dekretuak ezarritako bazterkeriaren balorazioa.
o Arreta plana.
o Gizarte txostena
o Familia-diagnostikoa
o Etxeko tratu txarren fitxak
o Adinekoen tratu txarrak
o Estatistikak
Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da:

Eredu teorikoaren erabileraren arrazoi teoriko-praktikoak ulertzeko.

Baliabide bateratuekin zerikusia duen ohiko lan teknikoa
aplikazioaren bidez antolatu eta egiteko.

Baliabideen aukerak aprobetxatzeko koordinazioa lantzeko.

PROGRAMA ETA EBALUAKETA
METODOLOGIA

Aurrez aurreko saioak
1.
2.

PROGRAMA

Araudia: nahitaezko testuingurua
Oinarri teorikoa
o Baliabideak bateratzeko arrazoiak
o Nola adosten diren baliabideen edukiak
o Profesionalen arteko harremanak
o Objektibotasuna VS subjektibotasuna
o Aplikazioa informatikoen erabilera: nahitaezkoak eta aukerakoak

PRESTAKUNTZA
ARLOA:

GIZARTE POLITIKAK

MODALITATEA:

AURREZ AURRE

HIZKUNTZA:

EUSKARA

GIZARTE DIAGNOSTIKOA ETA BALORAZIOEN ERABILERA
GIZARTE ZERBITZUETAN:
ARAUDITIK EGUNEROKOTASUNERA
Lanaren antolakuntza ohiturak aldatzeko
Aukerak eta erabakiak aplikazioak erabiltzeko
Baliabide bateratuen erabilera urria
3.
Gizarte.eus aplikazioaren ezaugarri nagusiak
o Espedienteen egitura: etxeak, bizikidetza unitateak eta pertsonak
o Nola adosten diren baliabideen edukiak
o Gizarte-lanaren ondoz ondoko urratsak: diagnostikoa, arreta
plana eta gizarte txostena
o Gizarte txostenen erabilera eta deribazioa
4.
Diagnostikoa
o Diagnostikoa egiteko beharra eta epeak
o Ikuspuntu deskriptiboa: test moduko galderak eta testu libreak
o Hasierako diagnostikoa eta sakonerakoa
o Bizitzaren arloak eta alderdiak
5.
Bazterkeriaren balorazioa
o Diagnostikoaren adierazle batzuen aukeraketa
o Balio matematikoak eta kalkuluak
o Emaitzak: gizarteratzea, gizarte-bazterkeriarako arriskua eta
gizarte bazterkeria
o Azaleko eta presazko erabileraren arriskuak
6.
Familia-diagnostikoa
o Aurreko diagnostikoaren eta araututako bertsioaren arteko aldeak
o Familiaren diagnostikoa lantzeko beharra
o Aukerako erabilera, arautu gabeko eredua
7.
Etxeko tratu txarren fitxa
8.
Adinekoen tratu txarrak.
 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete
edo lortu direla bermatzea.
 Ebaluaketak jaso beharko du: Test moduko proba izango da. Saioaren
azken egunean egingo da. Parte-hartzaileek 30 minutu izango dituzte
osatzeko. Ikastaroa gainditu ahal izateko beharrezkoa izango da galdera
sorten erdia zuzen erantzutea. Azken emaitza GAI/ EZ GAI moduan
agertuko da.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
 Aprobetxamendu proba gainditzea
Ikastaroa itxi bezain pronto ziurtagiri digitala eskuragarri izango duzu. Ziurtagiria
eskuratu ahal izateko Prestakuntza Zerbitzuko Argibideak atalera jo: Administrazio
Orokorra edo Toki Administrazioa arloetan.

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2017

o
o
o

EBALUAKETA

IKASTAROAREN
BALORAZIOA

ZIURTAGIRIA DIGITALA:
APROBETXAMENDUA

PREZIOA

114€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena).

