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ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2019

INFORMAZIO OROKORRA

2019/1/1/1

DATAK

Martxoak 27, 28 eta 29

TOKIA/
IKASGELA

Bilbo.EUDELeko egoitza
(Zabalgune plaza, 5)

IRAUPENA

15 ordu

ORDUTEGIA

09:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Otsailak 22

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

20 pertsona

HARTZAILEAK

Udal-teknikariak

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

--

LEHENTASUNA

Altua

IRAKASLEA

Fermin Cerezo Peco. Berrikuntza
eta Ezagutzaren Kudeaketako
Zerbitzuko burua. Valentziako
Udala.

MATERIALA

Ikastaroari dagokion materiala
eskuragarri egongo da.

DISEINUA

EUDEL-ALDUNDIAK-IVAP

AZPIEGITURA

Ordenagailu eramangarria,
proiektorea, papelografoa,
Interneterako sarbidea.

ZER LORTU NAHI DA


HELBURU
OROKORRAK

IKASLEEN HELBURUAK

GAITASUNAK

Kultura publiko berritzailea premiaz sartzea beharrezko bihurtzen
duen testuingurua eta gizartearen bilakaera aitortzea.

Berrikuntza publikoa ulertu eta praktikan jartzeko jarrerak garatu eta
ezagutzak hartzea.

Pertsonen eta lantaldeen sormenean eta talentuan oinarrituta balio
publikoa sortzen ikastea.

Berrikuntza publikoaren ereduaren oinarriak zehaztea, erakunde
berritzailea izateko.

Berrikuntza zer den eta berrikuntza zer ez den ikastea.

Berrikuntza
publikoa
administrazioetan
aldaketarako
eta
motibaziorako ardatz gisa erabiltzen jakitea.

Aukerak aztertzeko orduan ikuspegi berritzailea sartzea.

Aldaketan lider izatea.
Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da:

Aukerak antzemateko berrikuntzaren arloarekin lotutako kontzeptu
eta ideia guztiak ezagutzeko.

Berrikuntza publikoa sor dadin beharrezkoak diren elementuak
ezagutzeko.

Erakunde publikook berritzaileak izateko dauzkagun oztopoak
identifikatzeko.

Berrikuntza Publikoko Eredu bat sortzeko oinarriak ezagutzeko.

Kultura berritzailea sortzeko prozesu formal eta informalak abiatu
eta zuzentzeko.

Ideia berritzaile bat aurkezten eta saltzen ikasteko.

PROGRAMA ETA EBALUAKETA
METODOLOGIA

Aurrez aurreko azalpenak, alderdi eta kontzeptu teorikoak azaltzeko, berrikuntza
publikoko kasuak eta ereduak baliatuta.
Berrikuntza oztopatu eta errazten duten elementuak identifikatzeko adimen
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PROGRAMA

EBALUAKETA

IKASTAROAREN
BALORAZIOA

ZIURTAGIRIA DIGITALA:
APROBETXAMENDUA

PREZIOA

kolektiboaren tailer praktikoa, ideia-jasa (brainstorming) eta afinitate-diagrama
bezalako metodoak baliatuta.
Zure ideia aurkeztu eta saltzeko tailer praktikoa.
Bideo, prezi eta bestelako ikus-entzunezko materialen proiekzioa, jorratutako
kontzeptuak lantzeko.
Ikasleen eztabaida kritikoa, gai eta kontzeptuei buruz.
1.eguna
o
Zer da berrikuntza? Berrikuntzaren mitoak argitzen.
o
Zer da berrikuntza publikoa? Geure buruari erreparatzen.
o
Berrikuntza irekia eta ereduak.
o
Tailer praktikoa: Erakunde berritzailea gara?
2.eguna
o
Berrikuntza publikorako elementu gakoak.
o
Ideien bidaia eta beren kudeaketa-zikloa.
o
Berrikuntzarako eremuak.
o
Tailer praktikoa: Berrikuntza publikoa erraztu eta oztopatzen duten
elementuak identifikatzea. Adimen kolektiboa eta sagarraren lehen
haginkada.
3.eguna
o
Nondik datoz ideiak?
o
Berrikuntzarako betaurrekoak.
o
MIMOS eredua: motibatzailea, irekia eta iraunkorra den berrikuntza
publikoko eredua sortzen.
o
MIMOS kit-a: prozesu berritzailerako tresnak.
o
Tailer praktikoa: Nola aurkeztu ideia bat?
o
Ideiaren abstract-a eta diskurtsoa.
 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete
edo lortu direla bermatzea.
 Ebaluaketak jaso beharko du: Partaidetza bi tailerretan neurtuko da.
Tailerretako bakoitzean gutxienez 5 puntu lortu beharko dira ebaluazioa
gainditzeko. Azken kalifikazioa honako hauetakoren bat izango da: GAI/
EZ GAI.
o 1.tailerra: Erakunde berritzailea gara? 20 minutuko iraupena
izango du. Ikastaroaren lehenengo saioan egingo da.
o 2.tailerra: Berrikuntza publikoa erraztu eta oztopatzen duten
elementuak identifikatzeko adimen kolektiboa. 45 minutuko
iraupena izango du. Ikastaroko bigarren saioan egingo da.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
 Aprobetxamendu proba gainditzea
Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala
eskuragarri izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu eta “Ziurtatzeak”
botoia sakatu.

145€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena).

