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COVID-19AK EZ GAITZALA 
GELDIARAZI!

Osasun-larrialdi egoera dela-eta, 
prestakuntza-saioak egokitu egin 
behar izan ditugu. Maiatzean eta 
ekainean, bide telematikoz garatuko 
dira proposamen guztiak.

ZER BEHAR DUZU?

Ordenagailua, interneteko konexioa, 
posta elektronikoko kontua, webcam.
Topaketa birtualetarako  jitsi meet  
plataforma erabiliko dugu.

Zentro Hezkuntza, Herritarren 
Partaidetza eta Gazteriako Alorraren 
barruan dago. Guneak xede du 
udalerriko kolektiboei eta eragile 
sozialei partaidetza arloan laguntzea 
eta gaitzea, eta horretarako bost 
zerbitzu hauek eskaintzen ditu: 

Informazio eta Baliabide Zerbitzua.

Liburutegia eta Dokumentazio 
Zentroa. 

Aholkularitza tekniko eta legaleko 
Zerbitzua.

Partaidetzarako prestakuntza.

Demokrazia Partizipatiboaren Iruñeko 
Tokiko Behatokia.

Berariazko zerbitzu horiez gain, 
Herritarren Partaidetzako teknikariek 
beste zerbitzu batzuk ere ematen 
dituzte.

HELBURUA:

Herritarren Partaidetzako zerbitzuak 
zentralizatzea eta herritarren eta 
profesionalen eskura jartzea zerbitzu 
horiek.

Gizarte-loturak eta herritarren jarrera 
aktiboa sustatzea.

Lankidetza-dinamikak indartzea 
Udalaren, gizarte-entitateen eta 
tokiko garapenaren alde egiten duten 
herritarren artean.

Gaitze-prozesuak garatzea, 
hiriko eragile sozialei zuzenduak, 
partaidetzan eta herritartasun 
aktiboko arloetan.

Guneak sortzea herritar aktiboak eta 
gizarte-entitateak elkartu daitezen eta 
gogoeta egin dezaten.

NORI ZUZENDUA: 

Gizarte zibilari (antolatuari zein antolatu 
gabeari), herritarren elkarte, kolektibo 
eta entitateei, Udaleko eta Administrazio 
Publikoko langileei (politikariei eta 
teknikariei) eta arlo sozio-komunitarioko 
langileei (gizarte-hezkuntza, -kultura, 
-osasun, -ingurumen eta abarrekoei).

UBICACIÓN Y CONTACTO:

Zentro itxita dago baina guk hemen 
jarraitzen dugu: 

Tel: 948 42 02 66

Helbide elektronikoa:  
formacion.participacion@pamplona.es

Webgunea: 
http://participa.pamplona.es  

You tube: participa.pamplona

Facebook: participa.pamplona

Twitter: @participa_pna

Flickr:  participa.pamplona 

ZENTRO 
Elkarlaneko gunea
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PARTAIDETZARAKO 
PRESTAKUNTZA

Herritarren Partaidetzak 15 ikastaro 
eskaintzen ditu 2020ko maiatzetik 
ekainera –batzuk gaztelaniaz, beste 
batzuk euskaraz–, hala herritarrei nola 
kolektibo zein elkarteei zuzenduta.

1.GARAPEN PERTSONALA
Ikaskuntzaguneak, gaitasun 
pertsonalak eta sozialak garatzeko, 
betiere parte-hartzeari begira.

2. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN 
GARAPENA

Ikaskuntzaguneak, talde-jarduna 
bideratzeko, elkarteen kudeaketarako, 
gure erakundeen barneko eta 
kanpoko komunikaziorako, taldeak 
dinamizatzeko, eta abarrerako.

Gune horiek ikaskuntza bultzatzen 
dute sarean lan egiteko, elkarteen 
arteko koordinaziorako, ekintza 
komunitariorako eta gizartea 
eraldatzeko metodologia, teknika eta 
teknologien garapenerako.

PRESTAKUNTZAKO ZERBITZU ETA 
PROGRAMAK

Prestakuntza- eta sustapen-zerbitzu 
ezberdinak eskaintzen dira.

Prestakuntza-programak:

Etengabeko prestakuntza 
(hiruhilekoa).

Prestakuntza nahieran (gizarte-
erakundeendako).

Prestakuntza elkarteekin 
(prestakuntzarako dirulaguntzen bidez). 

Sustapen-ekintzak:

Jardunaldi, hitzaldi, topaketa-foro eta 
abarren antolakuntza. 

Boluntarioen, partaidetzaren eta 
solidaritatearen balioen hedapena 
kanpaina eta erakusketen bidez, 
komunikabideekin elkarlanean 
arituta, etab.

Argitalpen propioak.

NOLA EMAN LAGUNTZA – 
PRESTATZAILEEN ETA IKASTARO-
PROPOSAMENEN POLTSA

Herritarren Partaidetzak prestatzaileen 
eta ikastaro-proposamenen poltsa bat 
sortu du, prestatzaile gisa aritu eta 
prestakuntza-jarduerak eman nahi 
dituzten profesionalek edo enpresek 
izena eman dezaten.

Prestatzaile-poltsan sartzeko, 
proposamen bat bidali beharko da, 
honako hauez osatua:

Aurkezpen-gutuna.

Prestatzailearen fitxa.

Prestakuntza-proposamenaren fitxa.

Curriculum Vitae.

Proposamenak formacion.
participacion@pamplona.es helbidera 
bidali behar dira. 

Argibide gehiago, hemen: 
participa.pamplona.es

ZENTRO 
Elkarlaneko gunea
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ARGIBIDEAK ETA 
IZEN-EMATEAK  

MATRIKULA DOAKOA DA. 

Ikastaroak, oro har, 18 urtetik 
gorakoei zuzenduak dira, salbu 
eta ikastaro jakin batzuk, zeinen 
kasuan prestakuntza-jardueraren 
informazioan adieraziko baita nori 
zuzendua den. 

Behin-behinekoz izena emateko 
epeak berariaz zehazten dira ikastaro 
bakoitzean. Oro har, izena behin 
behinekoz emateko epea irailean 
zabalduko da, eta ikastaroa hasi baino 
bi aste lehenago itxiko.

Ikastaro batzuk gaztelaniaz 
eskaintzen dira, beste batzuk, 
euskaraz.

Behin-behinekoz izena emateko, 
online formulario bat bete beharko da 
ikastaro bakoitzeko:

ON-LINE: 
participa.pamplona.es webgunean.

ESKURA: 
ZENTRO.ELKARLANEKO GUNEA 
Helbidea: Kondestableko Civivoxeko 
2. solairua (Kale Nagusia, 2).
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 
9:00 - 14:00 eta 17:00 - 20:00

Behin-behinean izena emateko 
epea amaituta, eskatzaile guztiei 
jakinaraziko zaie onartuak izan diren 
edo ez. Pertsona onartuek berretsi 
egin beharko dute parte-hartzea, 
behin betikoz izena emanda. 

Izena eman baduzu baina ezin bazara 
ikastarora etorri, hura hasi aurretik 
jakinarazi, mesedez. Jardueran baja 
ematen baduzu, beste pertsona batek 
eman dezake izena zuk libre utzi 
duzun lekurako.

Ikastaroren baterako eskainitako lekuak 
baino eskaera gehiago badira, ikastaro 
bakoitzaren berariazko irizpideen 
arabera hautatuko dira partaideak, 
betiere Iruñean erroldatuta daudenei 
lehentasuna emanez. 

Aurrera begira, kontuan hartuko da 
ikastaroaren % 90era agertu ez diren 
pertsonen kasua. Halaber, bertaratze-
agiria emanen zaie ikastaroaren 
ehuneko horretara agertu diren 
ikasleei.

Gutxieneko izen-emate kopurura 
iristen ez diren ikastaroak bertan 
behera utz daitezke.

ARGIBIDE GEHIAGO, HEMEN:
010 Herritarrendako Arreta Zerbitzua
948 42 01 00

Hezkuntza, Herritarren Partaidetza 
eta Gazteriako Alorra.  
Herritarren Partaidetza  

Zentro. Elkarlaneko gunea

Kondestable Civivoxa

Kale Nagusia 2, 2. solairua.

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA
IKASTAROAK, 2020KO MAIATZA - EKAINA
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GARAPEN PERTSONALA
TALDEEN ETA 
ERAKUNDEEN GARAPENA

01 02

Beldurra eta usteak: zoriontasunerako 
oztopo. Ana Muñiz. (12 ORDU)

01.1 
Informazioaren Teknologiak konfinamendu 
garaian. Luis Tarrafeta. (4 ORDU)

02.1 

Hezitzaileentzako coaching-a.  Ainhoa 
Urretagoiena. (8 ORDU)

02.4

Heriotza: bizitzaren parte. 
Ana Muñiz. (12 ORDU)

01.2
Prozesu kolektiboen bideratze grafiko 
eta estrategikoa. Adimen partizipatiboa 
piztea, Visual Thinking delakoaren bidez 
Mercedes Corratge. (30 ORDU)

02.2

Neure barnera begiratu zuri begiratu 
ahal izateko. Doluan laguntzeko 
tresnak. Goizargi elkartea. (16 ORDU) 

01.3

Hezitzaileentzako coaching-a. Ainhoa 
Urretagoiena. (8 ORDU)

02.3 

Nola lagundu elkarri oinazean.
Goizargi elkartea. (16 ORDU)

Geure baitara biltzea, geure burua 
ezagutzeko aukera bat: Bidaia bat 
emozioetan barna, haien lotura 
gorputzarekin eta haien adierazpena 
artearen bidez. 
María Méndez Barrio. (20 ORDU)

01.4

01.5
Elkarlan eraginkorragoa Bizipenezko Giza 
Diseinuaren ikuspegitik.
Noemí Lázaro. (16 ORDU)

02.5 

Elkarteetarako datuen babesa online. Ana 
Belén Albero. (3 ORDU)

02.6

Elaboración de proyectos para 
asociaciones. Ana Belén Albero (3 ORDU)

02.7

Elkarteetarako proiektuen lanketa.
Ana Belén Albero. (8 ORDU)

02.8

Zeu zara zure lan-proiektua. 
Ainhoa Urretagoiena. (6 ORDU)

02.9

Aldaketa prozesuak, erreakzioak, mugak eta 
aniztasuna barneratzea. Ana Pérez, 6 ordu. 
Ideien sorrera. Mireia Muñiz Mairal. (16 ORDU)

02.10

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA
IKASTAROAK, 2020KO MAIATZA - EKAINA
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01. GARAPEN PERTSONALA

GURE BELDUR ETA 
SINESMENETAN 
SAKONDUZ, NAHI 
DUGUNA BIZITZEKO 
BIDEAN JARRIKO GARA.
Ikastaro hau dinamikoa da, esperientzian 
eta partaidetzan oinarritutakoa, taldekideen 
esperientziak eta alderdi teoriko zehatz 
eta jakin batzuk baliaturik ikasbide berriak 
sortuko dituena.

Geure beldurrei zuzenean begiratuz, geure 
burua epaitu gabe, ditugun beldurrak ukatu 
gabe eta beldurrik ez edukitzea nahi izan 
gabe soilik lortuko dugu haiek gainditzea 
eta xede dugun aldaketa erdiestea. Izan 
ere, aurka egiten zaion guztiak iraun egiten 
baitu.

Beldurra bihotzaren kartzela da. Hari aurre 
egin eta hura gainditzeak askatasunean 
bizitzera eramanen gaitu.

Gure sakoneko usteek eragiten dute gure 
bizimodua  modu batekoa ala bestekoa 
izatea, haien araberakoa, alegia. Gure 
bizitzan behin eta berriz errepikatzen den 
emozio ezkorren bat badugu, hori uste 
batek gu “hipnotizatu” izanaren sintoma 
izan liteke, eta beraz, uste hori berraztertu 
beharko dugu gure sentimendua aldatu eta 
beste modu batez bizi nahi badugu. 

Geure beldurretan eta mugatzen gaituzten 
usteetan zintzotasunez eta lasaitasunez 
sakontzeak nahi duguna bizitzeko eta bizi 
betea lortzeko bidean jarriko gaitu.

HELBURUAK:
Autoezagutzan sakontzea.

Gure beldurrak eta mugatzen gaituzten 
patroiak onartu eta aitortzea.

Jardunak aldatzen ikastea, emaitza aldatzeko.

Aske eta modu koherentean bizitzea lortzea.

EDUKIAK:
Sinesmen irrazional eta arrazionalak.

Iraganeko zauriek eragindako beldurrak.

Autoestimua eta asertibitatea.

Atxikimendua eta mendekotasuna.

Aukeratzeko askatasuna eta ahalmena.

IRAUPENA: 12 ordu

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Ana Muñiz 
Aguirreurreta. Gestalt terapeuta/
coach pertsonala.

DATA: Maiatzak 12-19-26.

ORDUTEGIA: Astearteetan, 
17:00 - 20:00. 

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 5.

01.1

BELDURRA  ETA USTEAK: 
ZORIONTASUNERAKO OZTOPO 
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JAIOTZEN GARENEAN 
GAUZA BAKARRA DUGU 
ZIUR: HERIOTZA.
Paradoxikoa da, gizakiok segurtasuna behar 
izaten baitugu lasai sentitu eta bakean 
bizitzeko. Baina segurtasun horrek, sekulako 
beldurra eta samina sortzen die pertsona 
askori, eta ez dira horri aurre egitera 
ausartzen. Aurre ez egiteko jarrera horretan 
dago, hain zuzen ere, alferrikako sufrimendu 
askoren sorburua. 

“Den” guztia onartzeak sakoneko Bakea  
ekarri ohi du, baina ezinezkoa da begiratzen 
ez duguna, baztertu edo ukatzen duguna 
onartzea. Carl Jung-ek zioen moduan 
“Ukatzen dugunak mendean hartzen gaitu, 
onartzen dugunak aldatu egiten gaitu” 

Lantegi honetan heriotzari behatzea 
proposatzen dut, behatzaile bihurtzeko gai 
garenean behatzen dugunaren pertzepzioa 
aldatzen baitugu, onartzeko, integratzeko 
eta gobernatzeko dugun gaitasuna 
gauzatuz; eta gobernatu diodanean  esan 
nahi dut behatu diogunaren aurrean 
erantzun sortzailea, positiboa eta zinezkoa 
hautatu eta hark gu gobernatzen gaituela 
sentitzeari uzten ahalko diogula.

HELBURUAK:
Autoezagutzan sakontzea.

Mendean hartzen gaituzten beldurrak 
aitortzea.

Onarpenaren bidez bakean bizitzea.

Norberaren ahalmena sentitzea.

EDUKIA:
Zer esan nahi du heriotzak?.

Beldurra: esperientzia existentziala.

Zikloak ixten ikastea (heriotza txikiak).
Pozoi emozionalak eta haien aurkako 
antidotoak.

Doluaren prozesua.

01.2

HERIOTZA:
BIZITZAREN PARTE

01. GARAPEN PERTSONALA

IRAUPENA: 12 ordu

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Ana Muñiz 
Aguirreurreta. Gestalt terapeuta/
coach pertsonala.

DATA: Ekainak 2-9-16.

ORDUTEGIA: Astearteetan, 
17:00 - 20:00. 

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 26.
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NEURE BARNERA BEGIRATU 
ZURI BEGIRATU AHAL IZATEKO

DOLUAN LAGUNTZEKO 
TRESNAK.
Egun hauetan bizitzea egokitu zaigun 
egoerak erronka berri baten aurrean 
jartzen gaitu, profesional eta humanoki: 
oinaze-egoeretan arreta eman eta lagun 
egitea. 

Beti izan da zaila heriotzari eta oinazeari 
begiratzea, kosta egiten zaigu horiek 
onartu eta aitortzea, ez pertsona bezala 
soilik, baita profesional moduan ere. Hala 
eta guztiz ere, funtsezkoa da haiei lekua 
egitea eta doluan dauden pertsonen 
aurrean gaudenean zer beldur, blokeo 
eta/edo zailtasun ditugun jakitea. 

Ikastaro honen asmoa da doluari eta 
oinazeari nola “begiratzen” diogun 
erreparatzea eta prozesuari buruzko 
ezagutza teorikoak eta oinarrizko tresnak 
eskuratzea. 

HELBURUAK:
Doluaren prozesua ulertzea eta aurretiaz 
norberaren galerak ebatzita izatea

COVIDak eragindako doluaren berariazko 
ezaugarriak ezagutzea

Oinarrizko teoria eta praktika ezagutzea 

Lagun egiteko tresnak eskuratzea  

PROGRAMA:
OINARRIAK 

Aurrebaldintzak.

Nola begiratzen diot nik heriotzari eta 
doluari? Arreta pertsonala. 

Zer aldatu da gizartean?.

DOLUAREN PROZESUA

Oinarrizko ezagutzak (bideratzaileak).

Garapena (COVIDaren berariazkoa).

Esku-hartzea.

NOLA JARDUN LAGUNTZA-
HARREMANETIK 

01.3

IRAUPENA: 16 ordu

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Oizargi Elkartea.

DATA: Maiatzak  13, 20 eta 27, eta 
Ekainak 3. 

ORDUTEGIA: Asteazkenetan; 
maiatzaren 13an eta ekainaren 3an 
17:00 - 20:00 eta maiatzaren 20an 
eta 27an 17:00 - 19:00.

NORI ZUZENDUA: Hezkuntzako, 
osasuneko eta gizarte-arloko  
profesionalei.

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - maiatzak 6.

01. GARAPEN PERTSONALA
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UNE HONETAN DOLUA 
BIZITZEN ARI DIREN 
PERTSONENTZAKO 
EUSKARRI-SAREA ETA 
ORIENTABIDEA.
Egun hauetan pertsona askok galdu dute 
maite duten norbait egoera zailetan.  
Bizi dugun alarma-egoerak ez du ohiko 
moduan agurtzeko aukerarik ematen eta 
horrez gain gizarte sareen laguntzarik 
gabe egin behar izaten da dolua, nahiz eta 
batzuetan sare hori beharrezkoa izan dolua 
behar bezala lantzeko. 

Lantegi honen bidez aukera eman nahi 
diegu une honetan dolua bizitzen ari diren 
pertsonei laguntza-sare bat  eta orientazio 
bat  dutela senti dezaten.

HELBURUAK:
Doluan diren pertsonei leku bat ematea 
haien prozesuan euskarri bat izan dezaten.

Orientazioa eta laguntza eskaintzea 
normaltasunera itzultzea xede hartuta. 

Etorkizuneko balizko arazoak prebenitzea.

METODOLOGIA:
Lantegia asistentzia-arlokoa izanik 
edukiak ez dira ohikoak izanen. Baliabide 
ezberdinak eskainiko dira pertsonek 
nolabaiteko “normaltasun” sentipena 
izan dezaten euren bizipenean. 
(Hausnarketarako hitzaldiak, liburu baten 
zati bat irakurtzea, meditazio gidatuak...).

01.4

NOLA LAGUNDU 
ELKARRI OINAZEAN?

01. GARAPEN PERTSONALA

IRAUPENA: 16 ordu

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Goizargi Elkartea.

DATA: Maiatzak 13, 20 eta 27; 
Ekainak 3 eta 10. 

ORDUTEGIA: Asteazkenetan, 
17:00 - 19:00.

NORI ZUZENDUA: Galera izan berriei.

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 6.
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BIDAIA BAT 
EMOZIOETAN BARNA; 
HAIEN LOTURA 
GORPUTZAREKIN ETA 
HAIEN ADIERAZPENA 
ARTEAREN BIDEZ.
HELBURUAK:
Emozioek gorputzarekin eta 
osasunarekin duten lotura ezagutzea.

Tresnak eskuratzea erresilientziaz 
gainditzeko.

Ongizateko egoerak indartzea gorputz-
praktiken bidez.

Emozioak artearen bidez nola bideratu 
arakatzea

EDUKIAK:
Beldurraren anatomia: geure gogoaren 
ahalmena.

Amorruari ohore eginez: Egokitzeko eta 
erabakitzeko gaitasuna.

Tristurari lekua eginez: askatu eta 
eusteko gaitasuna.

Kezka bideratuz: ideien mundua.

Alaitasunarekin bat eginez: bizitzeko 
indarra eta konfiantza.

Arnasketa:  marmarra isilarazi.

Emozioak artearen bidez irudikatzea.

01.5

GEURE BAITARA BILDU GEURE 
BURUA EZAGUTZEKO

01. GARAPEN PERTSONALA

IRAUPENA: 20 ordu

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: María Méndez Barrio. 
Coach-a, bitartekaria eta prestatzailea 
gatazkak positiboki kudeatzeko 
gaietan.

DATA: Maiatzak 28 - Ekainak 25.

ORDUTEGIA: Ostegunetan, 
16:30 - 18:30. 

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 19.
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GURE TREBETASUN 
TEKNOLOGIKOAK 
AREAGOTUZ.
Ezarri diguten konfinamendu-egoerak 
areagotu egin du konektatuta jarraitzeko 
teknologien erabilpena. Baina, pertsona 
bakoitzak dituen aukerak asko aldatzen dira 
teknologia hauen inguruan duen ezagutzaren 
eta gaitasun digitalaren arabera. Bestetik, 
tresna hauen erabilgarritasuna eta balioa 
handitzen doan heinean  horiei loturiko 
arriskuak ere handitzen doaz. 

Eraso informatikoen, iruzurren eta 
desinformazioaren eragile maltzurrak 
inoiz baino aktiboago daude, egoerari 
etekina atera nahian. Hala ere, izan 
badira gehiegikeria hauen aurrean dugun 
zaurgarritasuna murrizteko guztion eskura 
dauden irtenbideak. 

HELBURUA:
Oinarrizko jardunbidea ikastea pertsona 
orok gehien komeni zaizkion komunikazio-
sistemak erabiltzeko aukera izan dezan

Funtsezko gaitasunak eskuratzea eragile 
maltzurren biktima ez izateko. 

EDUKIAK:
Partekatzea da gakoa: Informazioaren 
teknologiak ikuspegi humanotik. 

Pertsona arruntentzako bideokonferentziak: 
Inor ez da ikasita jaiotzen, ongi azaltzea 
da giltza. 

Kalitatezko informazioa: Nola bereizi zer 
den alea,  eta zer lastoa eta pozoia. 

Gauza guztiek dute bere arriskua: Jende 
guztiarentzako gomendioak eta aholkuak.

02.1

INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIAK 
KONFINAMENDU GARAIETAN

02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

IRAUPENA: 4 ordu 

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA:  Luis Tarrafeta Sayas. 

DATA: Astelehen eta Ostegunetan, 
Maiatzak 5-7-12-14.

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - 30.
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ADIMEN PARTIZIPATIBOA 
PIZTEA, VISUAL THINKING 
DELAKOAREN BIDEZ. 
Pentsaera bisualaren tresna honek 
kontzeptu-marrazketa delakoan du oinarria, 
non marrazki soil eta erabilgarri batek, gako-
hitz eta mezu esanguratsuekin konbinaturik, 
aukera ematen duen bisualki irudikatzeko 
edozein komunikazio-ekintzaren edo 
edukiren kontzeptuak eta ideiak. 

Visual Thinking  tresna eraginkorra da, era 
berean, adimen kolektiboa aktibatzeko 
eta partaidetza-prozesuetako bilketa 
estrategikorako.

HELBURUAK:
Komunikazio bisualaren eta pentsaera 
bisualaren prozesuaren oinarriak 
ezagutzea.  

Kontzeptuen marrazketa eta Gramatika 
Biziaren hasi-masiak ezagutzea.  

Visual Thinking-ek edukia nola lantzen 
duen ulertzea: kontakizun grafikoaren 
gakoak.  

Visual Thinking-en teknika nagusietako 
batzuk ikastea: skechnoting-a, sintesi 
grafikoak, graphic recording-a (mundu 
bisualak).  

Visual Thinking edo Pentsaera Bisualaren 
indarguneak ezagutzea eta arlo 
profesionalean nola eta zertarako erabil 
daitekeen ikastea.  

Visual Thinking talde-dinamizazioetan 
nola erabili ikastea.  

Partaidetza prozesu bat diseinatzea 
ikuspegi estrategiko eta elkarlaneko 
batetik,  pentsaera bisuala baliatuz.

02.2

PROZESU KOLEKTIBOEN BIDERATZE 
GRAFIKO ETA ESTRATEGIKOA

EDUKIAK:
Tresna metodologikoaren hastapenak. 
Komunikazio bisualaren gakoak: 
hasi-masiak.  

Asmoz begiratzea. Hizkuntza bisualaren 
elementu nagusiak. Irudiaren Erretorika. 

Nola egiten da bideratze grafikoa (Visual 
Thinking)? Kontzeptu-marrazketaren 
oinarrizko osagaiak eta konposizio 
desberdinak.

Visual Thinking-en zenbait teknika.

Zertarako erabili Visual Thinking?.  

Visual Thinking-en aplikazioa prozesu 
kolektiboetan. 

Pentsaera bisuala  pentsamendu 
kritikoa indartzeko. 

02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

IRAUPENA: 30 ordu

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Mercedes Corretge 
Arrastia. Informazio Zientzietan 
lizentziaduna, bideratzailea eta 
dokumentatzaile grafikoa.

DATA: Maiatzak 25 - Ekainak 26.

ORDUTEGIA: Bideotxata: Maiatzak 
27-30 eta Ekainak 4-10-15-20-26.

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 18.



15

HEZKUNTZA-
SISTEMAKO 
ERAGILEEN ARTEKO 
KOMUNIKAZIOA 
HOBETZEKO 
OINARRIZKO TRESNAK 
ETA PRAKTIKAK.
Coaching metodologietan oinarrituta, 
hezkuntza sistemako elementuen arteko 
(haurrak, familiak eta hezitzaileak) 
komunikazioa hobetzeko oinarrizko 
tresnak barneratuko dira. Hausnarketarako 
eta autoezagutzarako espazioa irekiko 
da, geure lanean maite duguna gogora 
ekartzeko, erabakiak hartzeko daukagun 
estiloaz ohartzeko eta egungo krisi egoeran 
arduratzen gaituzten gaiak elkarbanatzeko. 
Denon artean, aldaketei aurre egiteko modu 
berriak topatuko ditugu, komunikazioa 
hobetzeko dauzkagun aukera guztiei 
garrantzia berezia eskainita.

HELBURUAK:
Geure balio eta gaitasunak izendatu.

Elkarrizketa eraginkorrak izateko 
komunikazio tresnak ikasi.

Gatazkei aurre egiteko modu berriak 
hausnartu.

Erabakiak hartzeko estiloez ohartu.

Egungo egoeran aukera berriei atea zabaldu. 

Beste hezitzaileen esperientziaz ikasi.

02.3
IRAUPENA: 8 ordu
HIZKUNTZA: Euskara
NORK EMANA: Ainhoa Urretagoiena 
Arruabarrena.  ICFren egiaztapena 
duen coacha eta Komunikazioan 
lizentziaduna Nafarroako 
Unibertsitatean. Bainoa Coaching 
sortu zuen, eta bertan pertsonak eta 
erakundeak laguntzen ditu haien 
eraldaketa eta ongizateari begira. 
Honako arlo hauetan espezializatuta 
dago: hezkuntza-sistemaren eragileen 
arteko komunikazio eraginkorra, 
gazte zein nerabeendako laguntza 
emozionala eta emakumeen 
ahalduntzea eta ekintzailetza.
Prestakuntza dauka Talde-
coachingean, Gorputz Psikoterapian, 
Alba Emoting metodoan eta 
Eneagrama delakoan.
DATA: Maiatzeko Astearteak:  
5-12-19-26.

ORDUTEGIA: 15:30 - 17:30.
BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - 30.

02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

HEZITZAILEENTZAKO 
COACHING-A
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HEZITZAILEENTZAKO 
COACHING-A

HEZKUNTZASISTEMAKO 
ERAGILEEN ARTEKO 
KOMUNIKAZIOA 
HOBETZEKO 
OINARRIZKO TRESNAK 
ETA PRAKTIKAK.
Coaching metodologietan oinarrituta, 
hezkuntza sistemako elementuen arteko 
(haurrak, familiak eta hezitzaileak) 
komunikazioa hobetzeko oinarrizko tresnak 
barneratuko dira.  Hausnarketarako 
eta autoezagutzarako espazioa irekiko 
da, geure lanean maite duguna 
gogora ekartzeko, erabakiak hartzeko 
daukagun estiloaz ohartzeko eta egungo 
ziurgabetasun-egoeran arduratzen 
gaituzten gaiak partekatzeko, zein aldaketei 
aurre egiteko modu berriak bilatuko ditugu, 
komunikazioa hobetzeko dauzkagun aukera 
guztiei garrantzia berezia eskainita. 

HELBURUAK:
Hezitzaile moduan ditugun balio eta 
gaitasunak ezagutzea.

Komunikazio-tresnak eskuratzea 
elkarrizketak modu eraginkorrean 
bideratzeko.

Inguru horretako gatazkei aurre egiteko 
beste modu batzuk ikastea.

Lider aritzeko eta erabakiak hartzeko estilo 
ezberdinak ezagutzea.

Ziurgabetasun-garaietan nola jokatu 
jakitea eta alternatiba berriak ikustea.

Bestelako hezkuntza-esperientzietatik ikastea.

02.4

02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

IRAUPENA: 8 ordu
HIZKUNTZA: Gaztelania
NORK EMANA: Ainhoa Urretagoiena 
Arruabarrena.  ICFren egiaztapena 
duen coacha eta Komunikazioan 
lizentziaduna Nafarroako 
Unibertsitatean. Bainoa Coaching 
sortu zuen, eta bertan pertsonak eta 
erakundeak laguntzen ditu haien 
eraldaketa eta ongizateari begira. 
Honako arlo hauetan espezializatuta 
dago: hezkuntza-sistemaren eragileen 
arteko komunikazio eraginkorra, 
gazte zein nerabeendako laguntza 
emozionala eta emakumeen 
ahalduntzea eta ekintzailetza.
Prestakuntza dauka Talde-
coachingean, Gorputz Psikoterapian, 
Alba Emoting metodoan eta 
Eneagrama delakoan.
DATA: Maiatzak 5-12-19-26.

ORDUTEGIA: 18:00 - 20:00.
BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - 30.
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ELKARLAN ERAGINKORRAGOA 
BIZIPENETAN OINARRITUTAKO DISEINU 
HUMANOA ARDATZ HARTUTA

ZURE DISEINU 
HUMANOA EZAGUTU 
ETA KUDEATZEN 
IKASIKO DUZU. 
Taldeak koordinatzen dituzu? Noizbait 
gertatu zaizu zailtasunak izatea talde 
batean lanean aritzeko? Gustatuko 
litzaizuke elkarlanean eraginkorragoa 
izateko nola jokatu jakitea eta zure 
taldeaz eta zure elkarte edo kolektiboan 
elkarrekin egiten duzuen lanaz gozatzea? 

Batik bat praktikoa eta bizipenezkoa 
izanen den ikastaro honetan, Bideratze 
sistemikoaren tresnen laguntzarekin, 
zure Diseinu Humanoa ezagutu eta 
kudeatzen ikasiko duzu, oinarri izan dadin 
hala zure erabakiak eta zure egunerokoa 
nola komunikazioa eta talde-lana hobeki 
kudeatzeko.

Nori zuzendua: Elkartegintzan 
diharduten eta euren burua hobeki 
ezagutu, ahaldunduago sentitu eta beste 
pertsona batzuekin elkarlanean modu 
eraginkorragoan aritzeko beharra duten 
pertsonei.

EDUKIAK:
Mota eta estrategia: Zure jarraibide-
liburuxka, zure taldekideena eta zuen 
elkarlanarena ezagutu nahi?  Ezagutu nola 
hobetu  harremana.

Barne aginpidea: Nola hartzen dituzu zure 
erabakiak? Eta zure elkarte edo taldeko beste 
pertsonek? Nola koordinatu zaitezkete talde 
moduan erabakiak hobeki hartzeko?.

02.5
Zentro irekiak eta zentro zehatzak: aztertu 
nolako elkarreragina duzun zure elkarte edo 
taldeko pertsonekin energia ikuspegitik eta 
hobetu zuen arteko harremana aurkikuntza 
hori baliatuz.

Komunikazioa eta elkarlana indartzeko 
teknikak zuen harremanak eraginkorragoak 
eta sortzaileagoak izan daitezen.

02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

IRAUPENA: 16 ordu

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Noemí Lázaro. 
Terapeuta, prestakuntza-
diseinatzailea eta taldeen 
bideratzailea eta irakaslea Nazioko 
eta nazioarteko eskarmentua helduen 
prestakuntzan.

DATA: Maiatzak 6-13-20-27, 
17:00 - 20:00. 

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 4.
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DATUEN BABESA

OINARRIZKO 
KONTZEPTUAK.
Datuen babeserako indarreko legeak 
betetzea korapilatsua izaten da batzuetan 
irabazi asmorik gabeko entitateentzat.  
Ikastaro honetan, oinarrizko kontzeptuak 
eta agiri mota ezberdinak ezagutuko 
ditugu, bai eta zein diren hartu beharreko 
neurriak gure elkartea egunean egon dadin 
gai honi dagokionez. 

02.6

02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

IRAUPENA: 3 ordu 

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Ana Belén Albero Díaz. 

DATA: Maiatzak 18 eta 25,
18:00 - 19:30.

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 13.
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ELKARTEEN PROIEKTUAK 
EGITEKO IKASTAROAK

02.7
GURE ERAKUNDEAREN 
PROIEKTUAK 
EGITEKO OINARRIZKO 
URRATSAK.
Gure entitatea ongi kudeatzeko eta 
finantzaketa lortzeko ezinbestekoa da 
proiektu on bat izatea. Ikastaro honetan 
gure entitatearen proiektuak taxutzeko 
eta emaitzarik onenak lortzeko oinarrizko 
urratsak ezagutuko ditugu.

02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

IRAUPENA: 3 ordu 

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Ana Belén Albero Díaz. 

DATA: Ekainak 1 eta 8; 18:00 - 19:30.

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 27.
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ZEU ZARA ZURE 
LAN-PROIEKTUA

EKINTZAILEENTZAKO 
GOGOETA ETA 
LAGUNTZA.
Ikastaro praktiko honek hausnarketarako 
eta lagun egiteko gunea izan nahi du 
dagoeneko lanean ari diren nahiz oraindik 
buruan ideia edo proiektu bat besterik 
ez duten ekintzaileentzat . Negozio bat 
abian jartzea erronka handia dela kontuan 
hartuta, gogoeta batzuk proposatuko 
ditugu elkar hobeki ezagutzeko, 
horixe baita arrakastaren eta ongizate 
profesionalaren giltzetako bat. 

Coaching-aren tresnak baliatuz, 
gure nolakotasunak eta helburuak 
identifikatuko ditugu, baita lider aritzeko 
eta erabakiak hartzeko gure modua  ere. 
Egin nahi dugun bidea irudikatuko dugu 
eta gure egoera berean dauden beste 
pertsona batzuengandik ikasiko dugu,  
aldi berriak aurkitzeko ziurgabetasun-
egoera honetan aurrera egin eta aukera 
berriak aurkitzeko  laguntza eta inspirazioa 
aurkituz.

HELBURUAK:
Berriz ere zure grina edo bokazioarekin 
bat egitea zure lanbidean aurrera egin
ahal izateko. 

Zure denbora eta zure helburuak 
kudeatzeko tresnak eskuratzea.

Ziurgabetasun eta aldaketa garaietan ez 
hondoratzen ikastea.

Iraganeko lan-esperientziei eta gaitasun 
profesionalei balioa ematea.

Lider aritzeko eta erabakiak hartzeko 
moduez ohartzea.

Lankidetzan, elkarlanean aritzea eta, 
guneak eta baliabideak partekatzea 
elkartasun sareak sortzeko.

02.8

02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

IRAUPENA: 8 ordu
HIZKUNTZA: Gaztelania
NORK EMANA: Ainhoa Urretagoiena 
Arruabarrena.  ICFren egiaztapena 
duen coacha eta Komunikazioan 
lizentziaduna Nafarroako 
Unibertsitatean. Bainoa Coaching 
sortu zuen, eta bertan pertsonak eta 
erakundeak laguntzen ditu haien 
eraldaketa eta ongizateari begira. 
Honako arlo hauetan espezializatuta 
dago: hezkuntza-sistemaren eragileen 
arteko komunikazio eraginkorra, 
gazte zein nerabeendako laguntza 
emozionala eta emakumeen 
ahalduntzea eta ekintzailetza.
Prestakuntza dauka Talde-
coachingean, Gorputz Psikoterapian, 
Alba Emoting metodoan eta 
Eneagrama delakoan.
DATA: Ostegunetan, Ekainak 
4-11-18-25.

ORDUTEGIA: 15:30 - 17:30.
BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 27.
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ALDAKETA PROZESUAK, 
ERREAKZIOAK, MUGAK ETA 
ANIZTASUNAREN INTEGRAZIOA

02.9
ZIURGABETASUNA-
REKIN BIZI.
Aldaketak azkar gertatzen diren 
garaietako erreakzioak, erreakzio 
bakoitzaren zentzua eta zertarakoa, 
erreakzio anitz horiek nola barneratu 
eta aldaketa eta gatazka direla bide 
norbanakoek eta taldeek zer  bilakaera 
izaten duten landuko dugu.

Nori zuzendua: Taldeetan eta 
erakundeetan lan egiten dutenei 
eta entitate edo komunitate batean 
ziurgabetasun-uneetan gerta daitezkeen 
polarizazio, tentsio edo blokeo egoerak 
hobeki ulertu eta bideratu nahi dituzten 
pertsonei.  Lantegi teoriko-praktikoa 
izanen da, eta prozesu-lanketako 
metodologia eta taldeak bideratzeko 
beste tresna batzuk ditu oinarri.

02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

IRAUPENA: 6 ordu

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Ana Pérez Cachó. 
Aise kooperatiba.

DATA: Ostegunetan, Ekainak 4 eta 11.

ORDUTEGIA: 16:00 - 19:00.

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 27.
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GURE ERRONKEI 
IRTENBIDEA BILATZEN. 
Lantegi honetan gure irudimenari hegan 
egiten utziko dioten teknikak ezagutuko 
ditugu, gero ideia horiek berriro lurrera 
ekarri, moldatu eta erronka zehatzei 
irtenbidea emateko. Euren sormena 
noraino irits daitekeen ezagutu nahi 
duen ororentzat da egokia, baina bereziki 
interesgarria da “sormena” ere ikas 
daitekeela frogatu nahi dutenentzat. 
“Kutxatik kanpo” pentsatzea 
ahalbidetuko diguten teknikak landuko 
ditugu, hala nola Harreman behartuak 
eta Scamper, besteak beste.  

EDUKIAK:
Sormenaren hastapenak. Ikus dezagun zer  
den modu sortzailean pentsatzea!

Saio sortzailearen Faseak, Arauak eta Rolak.

Brainstorming eta Brainwriting.

Harreman behartuak.

Parekotasunak. 

Scamper.

Design Thinking.

Nola izan taldeko lider eta nola gidatu 
saio sortzaile bat.

02.10

IDEIEN SORRERA
02. TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

IRAUPENA: 6 ordu

HIZKUNTZA: Gaztelania

NORK EMANA: Mireia Muñiz Mairal.

DATA: Ekainak 1-5-12.

ORDUTEGIA: 17:00 - 19:00.

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA: 
Apirilak 28 - Maiatzak 25.
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PRESTAKUNTZA 
NAHIERAN, GIZARTE 
ENTITATEENDAKO

Zerbitzu honen bitartez atzeman nahi dira 
kolektiboek eta udalerrian egiten diren 
prozesuek dituzten prestakuntza-beharrak, 
herritarren partaidetzaz, berdintasunaz eta 
herritartasun aktiboaz bezainbatean. 

Prestakuntza-modalitate honetan, entitate 
eta gizarte-kolektiboek xehetasun osoz 
adierazi beharko dute zer premia duten, eta 
Udalak prestakuntza-jarduera antolatuko 
die. Nahierako prestakuntza honetan 
ikastaroak irekiak dira, baina berariazko 
prestakuntza zer kolektibok edo prozesuk 
eskatu eta horri zuzenduko zaio batez ere.

PRESTAKUNTZA NAHIERAN
GIZARTE ENTITATEENDAKO
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IKAST. 01.4

IKAST. 01.4
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IKAST. 02.1
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GARAPEN PERTSONALA

TALDEEN ETA ERAKUNDEEN GARAPENA

01

02

 

Informazioaren Teknologiak 
konfinamendu garaian. Luis 
Tarrafeta. (4 ORDU)

02.1 
Hezitzaileentzako 
coaching-a.  Ainhoa 
Urretagoiena. (8 ORDU)

02.4

Heriotza: bizitzaren parte . 
Ana Muñiz. (12 ORDU)

01.2

Prozesu kolektiboen bideratze 
grafiko eta estrategikoa. Adimen 
partizipatiboa piztea, Visual 
Thinking delakoaren bidez 
Mercedes Corratge. (30 ORDU)

02.2

Neure barnera begiratu 
zuri begiratu ahal izateko. 
Doluan laguntzeko tresnak. 
Goizargi elkartea. (16 ORDU) 

01.3

Hezitzaileentzako coaching-a. 
Ainhoa Urretagoiena. (8 ORDU)

02.3 

Nola lagundu elkarri oinazean. 
Goizargi elkartea. (16 ORDU)

Geure baitara biltzea, geure 
burua ezagutzeko aukera bat: 
Bidaia bat emozioetan barna, 
haien lotura gorputzarekin eta 
haien adierazpena artearen 
bidez. María Méndez Barrio.
(20 ORDU)

01.4

01.5

Elkarlan eraginkorragoa 
Bizipenezko Giza 
Diseinuaren ikuspegitik.
Noemí Lázaro. (16 ORDU)

02.5 

Elkarteetarako datuen 
babesa online. Ana Belén 
Albero. (3 ORDU)

Elaboración de proyectos para 
asociaciones. Ana Belén Albero 
(3 ORDU)

Elkarteetarako proiektuen lanketa. 
Ana Belén Albero. (8 ORDU)

Zeu zara zure lan-proiektua. 
Ainhoa Urretagoiena. (6 ORDU)

Aldaketa prozesuak, erreakzioak, 
mugak eta aniztasuna barneratzea. 
Ana Pérez, 6 ordu. Ideien sorrera. 
Mireia Muñiz Mairal. (16 ORDU)

02.6

02.7

02.8

02.9

02.10

Beldurra eta usteak: 
zoriontasunerako oztopo.
Ana Muñiz. (12 ORDU)

01.1 

IKAST. 02.1

IKAST. 02.1

IKASTARO GUZTIEN EGUTEGIA

ASTELEHENA. ARTEARTEA. ASTEAZKENA. OSTEGUNA. OSTIRALA. LARUNBATA. IGANDEA.
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EKAINA

IKAST. 01.4

IKAST. 01.2

IKAST. 01.2

IKAST. 01.2
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IKAST. 01.4

IKAST. 02.7
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IKAST. 01.5
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IKASTARO GUZTIEN EGUTEGIA

ASTELEHENA. ARTEARTEA. ASTEAZKENA. OSTEGUNA. OSTIRALA. LARUNBATA. IGANDEA.
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