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Zentro Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako 
Alorraren barruan dago. Guneak xede du udalerriko 
kolektiboei eta eragile sozialei partaidetza arloan laguntzea 

eta gaitzea, eta horretarako zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

• Informazio eta Baliabide Zerbitzua. Liburutegia eta 
Dokumentazio Zentroa.

• Aholkularitza tekniko eta legaleko Zerbitzua. 
Partaidetzarako prestakuntza.

• Herritarren Parte-hartzea Dinamizatzeko Zerbitzua.

Helburua: 

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).

Kokapena eta harremanetarako datuak

Tfno 948 42 02 66
Email formacion.participacion@pamplona.es 
Webgunea  http://participa.pamplona.es/
 https://erabaki.pamplona.es

Youtube: participa.pamplona 
Facebook: participa.pamplona
Twitter: @participa_pna
Flickr: participa.pamplona

• Herritarren Partaidetzako 
zerbitzuak zentralizatzea eta 
herritarren zein 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.

COVID-19ak EZ GAITZALA 
GELDIARAZI!
Herritarren partaidetzaren 
arloko prestakuntza-ikastaroen 
programazio honek urri-
abendurako ikastaroak biltzen 
ditu, aurrez aurrekoak eta onlineko 
formatuarekin jarraituko duten beste 
batzuk. Une oro beteko dira jarduera 
guztiak seguruak izan daitezen 
ezarritako neurri soziosanitarioak. 
Programazioan egon daitezkeen 
aldaketak une bakoitzean ezarritako 
neurrietara egokitzeko izanen dira.
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Prestakuntzako zerbitzu eta programak

Prestakuntza- eta sustapen-zerbitzu ezberdinak eskaintzen 
dira.
• Etengabeko prestakuntza (hiruhilekoa).
• Prestakuntza nahieran (gizarte-erakundeentzat).
• Prestakuntza elkarteekin (Alorraren partaidetza-         
 prestakuntzarako dirulaguntzen bidez).
• Partaidetza sustatzeko hainbat jarduketa mota antolatzea,  
 hala nola jardunaldiak, hitzaldiak, topaketa-foroak,   
 argitalpen propioak...

Lankidetza moduak -prestatzaileen eta ikastaro- 
proposamenen poltsa

Herritarren Partaidetzak prestatzaileen eta ikastaro-
proposamenen poltsa bat sortu du, prestakuntza-jarduerak 
eman nahi dituzten profesionalek edo enpresek proposamena 
egiteko aukera izan dezaten.  Halaber, prestatzaileen 
elkarteekiko hartu-emanak erraztuko dira, betiere beharrak 
kontuan hartuta.

• Prestatzaileen poltsan sartzeko, proposamen bat bidali  
 beharko da, honako hauez osatua:
• Aurkezpen-gutuna
• Prestatzailearen fitxa
• Prestakuntza-proposamenaren fitxa
• Curriculum vitaea

Hona bidali

formacion.participacion@pamplona.es

Partaidetza-
rako pres-
takuntza.
-
Prestakuntza 
nahieran, 
gizarte 
-erakundeen-
dako.
Herritarren Partaidetzak 18 ikastaro 
eskainiko ditu 2021eko urritik 
abendura, euskaraz eta gaztelaniaz, 
hala herritarrei nola kolektibo eta 
elkarteei zuzenduak.
Hona hiruhileko honetan zedarritu 
diren ildoak:

• Talde-jarduna bideratzeko   
   oinarrizko ikastaroa
• Gizarte-trebetasunak
• Partaidetza-tresnak
• Gizarteratzea
• Elkarteen kudeaketa
• Trebetasun teknologikoak
• Kultura-artekotasuna
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Matrikula doan

Argibide gehiago
Hezkuntza, Herritarren Partaidetza 
eta Gazteriako Alorra
Zentro, elkarlaneko gunea.

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

• Behin-behineko izen-
ematea egiteko epeak 
berariaz zehazten dira 
ikastaro bakoitzean. Oro har, 
aurrez izena emateko epea 
irailean zabalduko da, eta 
ikastaroa hasi baino bi aste 
lehenago itxiko.

• Ikastaro batzuk euskaraz 
eskaintzen dira, beste 
batzuk, gaztelaniaz.

• Behin-behineko izen-
ematea egiteko, onlineko 
formulario bat bete beharko 
da ikastaro bakoitzeko, eta 
hura participa.pamplona.es 
webgunean sartuta egin ahal 
izanen da.

• Behin-behineko izen-
ematearen epea amaituta, 
eskatzaile guztiei jakinaraziko 
zaie onartuak izan diren edo 
ez.

• Pertsona onartuek berretsi 
egin beharko dute parte-
hartzea, behin betiko izena 
emanda. 

• Parte-hartzaileak onartuko 
dira, ikastaro bakoitzeko 
ikasleen gehieneko kopurua 
osatu arte.

• 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 parte-
hartzaileak, betiere Iruñean 
erroldatuta egon eta bizi 
direnei lehentasuna emanez.

• Aurrera begira, kontuan 
hartuko da ikastaroaren 
% 85era agertu ez diren 
pertsonen kasua, eta 
ikastaroren batean lan 
pertsonala egiten bada, hura 
entregatu ez izana.

• Halaber, bertaratze-agiria 
emanen zaie ikastaroaren 
ehuneko horretara agertu 
diren ikasleei.

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

Argibideak eta izen-emateak:
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Etengabeko 
prestakuntza

EDUKIA

0 TALDEAK EMATEA 8
0.1 Talde-jarduna bideratzeko oinarrizko ikastaroa 8

1 GIZARTE-TREBETASUNAK 10
1.1. Enpatia eta komunikazioaren 4 giltzarriak 10
1.2. KOMUNIK-ARTEA  11

2 PARTAIDETZA-TRESNAK 12
2.1. Visual Thinking: marrazkiak prozesuak 
 komunikatzeko eta errazteko 12
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 tresnak eta estrategiak 13
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2.4. Dinamización de reuniones 14
2.5. Garapen Jasangarrirako Helburuak: sarrera. 
 Ez dago B PLANETARIK (GJH 6-12-13-14-15). 15
2.6. Ikaskuntza eta zerbitzu solidarioa: hezkuntza eta 
 gizarte-konpromisoa 16

3  GIZARTERATZEA 17
3.1.  Zer dakizu sexu-esplotazioa helburu duen 
 salerosketari buruz eta zer egin dezakegu 
 hari aurre egiteko? Las Poderosas-en esperientzia. 17
3.2. Paris 365: Elkartasuna elikatzeko errezetak. 18
3.3. Herritar aktiboak eta inklusiboak: begirada bat   
 desgaitasunetik eta nerabezarotik. 19

4  ELKARTEEN KUDEAKETA 20
4.1  Elkarteen eraketa eta oinarrizko kudeaketa. 20
4.2  Boluntarioen kudeaketa elkarteetan. 21
4.3. Dirulaguntzen justifikazioa. 22

5  TREBETASUN TEKNOLOGIKOAK 23 
5.1.  Komunikazio digitala elkarteentzat. 23

6  KULTURARTEKOTASUNA 24 
6.1.  Nola hobetu kulturarteko komunikazioa aurrez aurre? 24 

246.2. Zurrumurruen aurkako eragileak 25

IKASTARO GUZTIEN EGUTEGIA 26
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0.1 TALDE-JARDUNA BIDERATZEKO 
OINARRIZKO IKASTAROA

Talde-jardunak bideratzeko oinarrizko ikastaro hau IIFACeren 
curriculumean eta prestatzaileen taldeak bideratzeko 
esperientzietan oinarritutako prestakuntza-proposamena da.

Oinarrizko maila honetan talde-prozesuak ulertzeko eta 
horietan esku hartzeko (bideratzeko) tresna nagusiak 
aurkezten dira, 9 modulu ezberdinetan.

Hasteko, taldeen eta bideratze-lanen inguruko sarrera 
eginen dugu, eta hainbat alderdi jorratuko ditugu: gatazken 
kudeaketa, lan emozionala, boterea, rolak, lidergoak... horiez 
gain, kasu praktikoen inguruko lana eta teoria ulertzeko 
elementuak landuko dira, ikastaroaren bukaeran ikuspegi 
global bat edukitzeko bideratze-lanen gaitasunen inguruan 
eta horiek taldeetan erabiltzeko tresnak izateko.

Helburuak
Prestakuntza maila honetan bi helburu nagusi ditugu:
• Bideratze-lanen inguruko gaitasunei buruzko ikuspegi   
 global bat lortzea.
• Gaitasun horiek eskuratzea, oinarrizko mailan bada ere.

Metodologia
Edukiak, esperientziak eta prozesuak hobeto barneratzeko, 
ikastaroan honako alderdi hauek jorratzen dituen ikaskuntza-
metodologia erabiliko da:
• Modulu bakoitzean landuko diren berariazko gaien inguruan  
 hainbat egilek eta taldeen inguruko zenbait ikuspegik   
 egindako ekarpen teorikoak.
• Talde-dinamikak oinarri hartuta, hausnarketa partekatuak  
 eginen ditugu parte-hartzaileek taldeetan duten   
 esperientziaren inguruan.
• Saioetan talde txikietan lan eginen da.
• Landuko den gaiaren inguruko galdera- eta iruzkin-sortak.

Edukia
Ikastaro honek 108 eskola-ordu ditu, 12 orduko 9 modulutan 
banatuta. 

Ikastaroak 9 modulu ditu, honako eduki hauekin:

0.  Taldeak     
  ematea

Ordutegia
Ostiraletan, 17:00 - 21:00
Larunbatetan, 10:00 - 14:00 
eta 16:30 - 20:30.

Tokia
Descalzos kalea 56, 2. solairuko aretoa

Prestakuntza-taldea  
Oinarrizko mailako ikastaro honen 
prestakuntza-taldea Aise kooperatibako 
taldeak osatzen du.

Behin-behineko izen-ematea
Irailaren 26ra arte
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1. MODULUA: Taldea eta bideratze-lana (urriak 1 eta 2)
Begirada bat taldearen espazioari, haren mugei, haren 
potentzialtasunei. Hurbilketa talde-prozesuen bideratze-lanei. 
Zer da eta nola garatzen da? Zer tresna behar ditugu? Zer 
prozesu biziko ditugu?

2. MODULUA: Komunikazioa (urriak 22 eta 23)
Taldeen eta pertsonen komunikazio-premiak asetzea. 
Zer estrategiak errazten dute komunikazioa, eta zeinek 
distortsioa? Hitzik gabeko komunikazioa. Indarkeriarik 
gabeko komunikazioa. Entzute aktiboa. Feedbacka ematea 
eta jasotzea.

3. MODULUA: Gobernantza eta erabakiak hartzea 
(azaroak 19 eta 20)
Taldeen boteregunea arretaz aztertzea. Egitura, kolektiboaren 
euskarri gisa. Akordio mota ezberdinak. Erabakiak hartzeko 
prozesuen eta horiek hobetzeko tresnen inguruan ikastea.

4. MODULUA: Gatazkaren indarra (abenduak 17 eta 18)
Taldearen espazioan kokatu gatazkak eta horien neurria 
ulertzea. Nola ekidin gatazkek gora egitea? Nola prebenitu 
gatazkak? Behin agertuta, nola aurre egin eta kudeatu? Zein 
jarrera eta gaitasunek eman diezagukete aukera kontzientzia 
hartzeko eta aldaketarako eskaintzen dizkiguten abaguneak 
baliatzeko?

5. MODULUA: Proiektuaren kudeaketa: rolak, boterea eta 
lidergoa (urtarrilak 21 eta 22)
Taldeen arloan sakontzea, ezagutze aldera taldeetan sortzen 
diren antolaketa-sistemak, rolak eta eginkizunak.
 Zer gertatzen da lidergoekin? Zer behatu? Bideratze-lana 
oinarri hartuta, nola eragin?

6. MODULUA: Emozioen espazioa (otsailak 18 eta 19)
Emozioen funtzioak ulertzea, gureak eta besteenak. Zer 
diote nitaz eta zer besteen inguruan? Zer dagokio taldeari? 
Zer dago jokoan taldearen egituran? Zer da mailaketa 
eta nola eragiten dio taldeen arloari? Taldeen kudeaketa 
emozionalerako tresnak.

7. MODULUA: Arakatze kolektiboko prozesuak 
(martxoak 18 eta 19)
Taldeak arakatzeko teknikak: Pentsatzeko sei kapela. Arakatze 
hautemangarria, Open Space, Munduko kafea, Buru-mapak, 
Arrainontzia, Dragon Dreaming.

8. MODULUA: Kohesio- eta konexio-espazioak 
(apirilak 22 eta 23)
Talde baten kohesio-elementuen inguruko ezagutzak 
handitzea eta prozesu horri laguntzen dioten teknika eta 
ariketak egitea.

9. MODULUA: Bideratze-lanetarako metagaitasunak eta 
beste proposamen batzuk (maiatzak 20 eta 21)
Talde baten kohesio-elementuen inguruko ezagutzak 
handitzea eta prozesu horri laguntzen dioten teknika eta 
ariketak egitea.

0.  Taldeak     
  ematea
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1.1 ENPATIA ETA KOMUNIKAZIOAREN 4 
GILTZARRIAK

Nondik hitz egiten dugu, gure iritzietatik edo gure 
beharretatik? Zer ondorio dakarzkigute guri eta inguratzen 
gaituztenei balorazioek eta exijentziek? Nola lortu ongizate 
handiagoa norberaren esparruan eta harremanetan?

Bada konektatzen zaituen komunikazio mota bat, bai eta 
deskonektatzen zaituena ere.

Indarkeriarik gabeko komunikazioak urrats argiak eta 
giltzarriak eskaintzen ditu komunikazioan, ulermena, 
argitasuna eta ekintza bilatuz. Indarkeriarik gabeko 
komunikazioa tresna indartsua da ziurtasunak, ulermena eta 
pertsonen arteko elkarlana handitzeko. 

Enpatiaren bidez, errotik aldatzen ditugu gure harremanak, 
hitzak eraso pertsonaltzat hartu gabe, sentimenduak eta 
beharrak adierazteko bidetzat baizik.

Edukiak
• Hona indarkeriarik gabeko komunikazioaren lau giltzarriak: 
 - Behaketa versus Ebaluazioa
 - Sentimenduak versus Pentsamenduak
 - Beharrak versus Estrategiak
 - Eskaera versus Eskakizuna
• Indarkeriazko komunikazioaren ondorioak
• Iritzien eta interpretazioen eraldaketak
• Autoenpatia
• Enpatiaz aditzea
• Benetako adierazpena

Iraupena: 18 ordu (6 online eta 12 aurrez aurre)

Nork emana: Franziska Rautenberg
Psikologoa (tituluduna Alemaniako FU-Berlingo 
Unibertsitatean), terapeuta sistemikoa familia eta bikoteetan 
(Euskadi eta Nafarroako Familia Terapiako Eskola). 
Indarkeriarik gabeko Komunikazioko prestatzaile egiaztatua 
CNVC-n. Bideratzailea Embodied Peacemaking-ean. 

1.  Gizarte-tre 
  betasunak

Datak
Urriaren 6 eta 13an, online; eta urriaren 
15 eta 16an, aurrez aurre

Ordutegia
asteazkenetan (online), 18:00 - 21:00. 
Ostiraletan (aurrez aurre), 17:00 - 21:00, 
eta larunbatetan (aurrez aurre), 10:00 - 
14:00 eta 16:00 - 20:00

Tokia
Online (parte-hartzea baieztatzen 
denean emanen da esteka) eta 
Descalzos kalea 56, 2. solairuko aretoa.

Behin-behineko izen-ematea
Irailaren 26ra arte
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1.2 KOMUNIK-ARTEA  

Ezinezkoa da ez komunikatzea. Etengabe komunikatzen dugu 
begiradarekin, isiluneekin, gorputzaren jarrerarekin, hitzekin. 
Erronka solturaz komunikatzea da, sentitzen dugunarekin eta 
garen horrekin koherente izanez. 

Izaera praktikoko eta bizipenezko ikastaro honetan 
komunikazioaren artea menderatzeko tresnak ezagutuko 
ditugu, eta gozamen eta benetakotasun handiagoz mugituko 
gara pertsona barruko eta pertsonen arteko komunikazioan.

Hainbat diziplinatan oinarritutako dinamikak erabiliko dira, 
hala nola coachingean, programazio neurolinguistikoan eta 
Alba Emoting metodoan. Sormen-ariketak, erlaxatzekoak eta 
gorputz-adierazpenekoak ere eginen dira, musikaz lagunduta.

Edukiak
• Norberaren balioak eta gaitasunak.
• Sineskeria mugatzaileak eta uste indartzaileak.
• 3 dimentsioak: hizkuntza, gorputza eta emozioa.
• 3 jarrerak: 1. pertsona, 2. pertsona, 3. pertsona.
• Funtsezko gaitasunak: enpatia, autokonfiantza, 
malgutasuna.
• Elkarrizketa ahaltsu baterako 5 urratsak.
• Emozioen kudeaketa eta zikloa.
• Harreman motak eta komunikazio-estiloak.

Helburuak
• Indargune pertsonalak eta hobetu daitezkeen arloak   
 ezagutzea. 
• Bakoitzak taldeetan komunikatzeko duen estilo bakarra eta  
 berea ezagutzea.
• Gure emozioak hobe erregulatzen eta ezagutzen ikastea.
• Elkarrizketa eraginkor bat mantentzeko urratsak ikastea. 
• Gure komunikazioari lotutako sineskeria mugatzaileak   
 apurtzea.
• Gure barne-elkarrizketa eta autoestimua hobetzea, gure  
 argi-ilunak onartuz.
• Gure harreman pertsonalak edo profesionalak hobetzeko  
 tresnak eskuratzea.
• Taldeko beste pertsona batzuen esperientzietatik elikatzea.

Iraupena: 12 ordu (aurrez aurrekoa)

Facilita: Ainhoa Urretagoiena Arruabarrena
Eraldaketa pertsonaleko prozesuen bideratzailea eta 
prestatzailea gizarte- eta hezkuntza-erakundeetan.

Datak
Urriak 8 eta 9

Ordutegia
ostiraletan, 16:30 - 20:30, eta 
larunbatetan, 10:00 - 14:00 
eta 15:30 - 19:30.

Tokia 
Descalzos k. 56, 2. 
solairuko aretoa (igogailua).

Behin-behineko izen-ematea
Irailaren 26ra arte

1.  Gizarte-tre 
  betasunak
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2.1 VISUAL THINKING: MARRAZKIAK 
PROZESUAK KOMUNIKATZEKO ETA 
ERRAZTEKO

Bideratze grafikoaren erabilgarritasunari eta metodologiari 
buruzko hastapen-ikastaroa. Bideratze grafikoa ikusizko 
pentsamenduaren (Visual Thinking) teknika bat da, baita 
aurrerapauso bat ere berrikuntza eta komunikazioaren 
eraginkortasuna lortzeko, eduki konplexuak azaltzeko eta 
partaidetza-prozesuak dinamizatzeko.

Edukiak
• Tresna metodologikoaren hastapenak
• Asmoz begiratzea
• Nola egiten da bideratze grafikoa?
• Visual Thinking-en zenbait teknika.
• Zertarako erabili Visual Thinking?
• Ikusizko pentsamendua, pentsamendu kritikoa indartzeko

Helburuak
• Ikusizko komunikazioaren oinarriak eta ikusizko   
 pentsamenduaren prozesua ezagutzea.
• Kontzeptu-marrazketa eta Gramatika Biziaren oinarriak  
 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   
 (ikusizko munduak).
• Visual Thinking edo Ikusizko Pentsamenduaren indarguneak  
 ezagutzea eta arlo profesionalean nola eta zertarako erabil  
 daitekeen ikastea.
• Visual Thinking-a talde-dinamizazioetan nola erabili ikastea.
• Partaidetza prozesu bat diseinatzea ikuspegi estrategiko eta  
 elkarlaneko batetik, ikusizko pentsamendua baliatuz.

Metodologia
Saio teoriko-praktikoak banakako zein taldekako dinamikekin.
Parte-hartzaileei oinarrizko gaitegia eta erreferentzia-iturriak 
emanen zaizkie.

Iraupena: 30 ordu (aurrez aurrekoa)

Nork emana: Mercedes Corretge Arrastia.
Visual Thinking-eko prestatzailea eta dokumentatzaile 
grafikoa.

2.  Partaidet   
  za-tresnak

Datak
Urriak 15, 16, 22, 23, 29 eta 30; 
azaroak 5 eta 6  

Ordutegia
ostiraletan, 16:30 - 20:00; eta 
larunbatetan, 09:30 - 13:30

Tokia
Calderería 11ko aretoa

Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 3ra arte
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Datak
Azaroak 8, 9, 15, 16 eta 22.

Ordutegia
astelehen eta astearteetan: 
17:00 – 20:00

Tokia
Calderería 11ko aretoa

Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 25era arte

2.2 BIZIKIDETZA SUSTATZEA: ESKU-
HARTZE BITARTEKARIETARAKO TRESNAK 
ETA ESTRATEGIAK. 

Komunitate-inguruneen ongizatea ez da berez ematen, 
pixkanaka-pixkanaka eraikitzen da, eta indartu egiten da 
elkarren arteko topaketarekin eta bestearen eta besteen 
arteko topaketarekin eta ezagutzarekin. Ezagutzatik eta 
aitortzatik bakarrik has gaitezke pertsonen berdintasunaren 
alde lan egiten: ezagutzen badut bakarrik enpatiza dezaket. 
Elkar ezagutzeko, elkarrekin hitz egin eta elkarri entzun behar 
diogu, eta bestea komunitateaz bestelakoa eta okerragoa 
delako ustea eraitsi. 

Bizikidetzaren sustapenean lan egiteko, tresna eraginkorren 
oinarrizko ezagutzak behar dira berariazko prozesu eta 
teknikei buruz. Ikastaro honetan, modu praktikoan landuko 
ditugu tresnak eta metodologia bakoitzaren egokitasuna.

Xedea da pertsonak gaitzea esku-hartze komunitarioko 
metodologiak helburuetara egokitzeko: metodologia parte-
hartzaileak, esku-hartze bitartekariak, lankidetza-espazioak, 

arbitrajeak, etab.

Edukiak
• Bestearekiko beldurra: topaketa eta konexioa gizarte-  
 kohesioaren motore gisa
• Metodologien egokitzapena: bitartekaritza, arbitrajeak,  
 parte-hartzea eta lankidetza.
• Gutxieneko baldintzak inguruan, esku-hartze bitartekariak  
 egin ahal izateko.
• Gatazkak konpontzeko estrategiak eta metodoak,   
 komunitatearen testuingurura aplikatuta.
• Pertsonen arteko elkarrizketarako espazioak bideratzeko  
 tresna eraginkorrak. 
 

Helburuak
• Gatazkak diagnostikatzeko oinarrizko ezagutzak eskuratzea 
• Gatazkak kudeatzeko metodologiak esparru komunitariora  
 egokitzen ikastea
• Auzo/komunitate-espazioetan esku-hartze bitartekariak  
 egiteko estrategiak eta tresnak eskuratzea.

Metodologia
Entzutea, komunikaziorako ingurune seguru bat eratzea 
oso garrantzitsua da ikasketa esanguratsurako. Jarduerak 
bizipenezkoak izanen dira. Dinamika, eztabaida, bideo, roll 
playing, banakako gogoeta eta talde-lanaren bidez gauzatuko 
dira, ikasketa errazteko.

Iraupena: 15 ordu (aurrez aurrekoa)

Nork emana: Maite Eraso Ascunce. 
Gizarte langilea + Bitartekaria Meeting Point-en. Aditua 
bikoteen, familien eta erakundeen gatazketan.

2.  Partaidet   
  za-tresnak
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Datak
Azaroak 17 eta 24
Gaztelaniaz: azaroak 17 eta 24 
(asteazkenak) 
Euskaraz: azaroak 17 eta 24 
(asteazkenak) 

Ordutegia
17:00 – 19:00

Tokia
Descalzos 56ko aretoa (gaztelaniazko 
ikastaroa) eta Zentro. Kondestable 
Civivoxeko 4. aretoa (Kale Nagusia 2, 2. 
solairua) (euskarazko ikastaroa).

Behin-behineko izen-ematea
Azaroaren 3ra arte

2.3. BILEREN DINAMIZAZIOA
2.4. DINAMIZACIÓN DE REUNIONES

Modu praktikoan eta dinamikoan bileren eta topaketen 
funtzionamendura bideratuko den prestakuntza, elkarteentzat 
eta, oro har, herritarrentzat. Iruñeko Udaleko Herritarren 
Parte-hartzea Dinamizatzeko Zerbitzuaren esperientzian 
oinarritutako oinarrizko alderdiak landuko dira.

Edukiak
• Bilera eraginkor baterako aholkuak
• Bilera baten faseak 
• Dinamikak  
• Esperientzia praktikoak

Helburuak
• Oinarrizko ezagutza orokorrak eta atariko ezagutza   
 praktikoak eskuratzea, bilerak dinamizatzeko.

Iraupena: 4 ordu (aurrez aurrekoa)

Nork emana: Gabriel De Diego, Sergio Espinosa, Elena 
Esparza, Maitane Urmeneta eta Leire Pimoulier. 
Iruñeko Udaleko Herritarren Parte-hartzea Dinamizatzeko 
Zerbitzuko teknikariak.

2.  Partaidet   
  za-tresnak
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Datak
Urriak 4 eta 5 (astelehena eta asteartea)

Ordutegia
17:00 - 19:00

Tokia
Calderería 11ko aretoa

Behin-behineko izen-ematea
Irailaren 27ra arte

2.5. GARAPEN JASANGARRIRAKO 
HELBURUAK: SARRERA. EZ DAGO B 
PLANETARIK (GJH 6-12-13-14-15).

Ikastaroak Iruñeko herritarrei hurbildu nahi dizkie 2030 
Agenda eta planetari dagozkion GJH helburuetan 
oinarritutako Garapen Jasangarrirako Helburuak, bertan 
ekintza eraldatzaileak sustatzeko xedez.

Edukiak
• 2030 Agendaren esparru orokorra eta GJHen ikuspegi   
 orokorra.
• GJH 6. ildoa: Ur garbia eta saneamendua, GJH 12. ildoa:  
 Ekoizpen eta kontsumo arduratsua, GJH 13. ildoa: Klimaren  
 aldeko ekintza, GJH 14. ildoa: Urpeko bizitza, GJH 15. ildoa:  
 Lur-ekosistemen bizitza
• Praktika egokien inguruko hausnarketa.
• Alternatibak mundu bidezkoagoa eta jasangarriagoa   
 lortzeko.

Helburuak
• Ezagutzera ematea zer diren 2030eko Agenda eta Garapen  
 Jasangarriko Helburuak (GJH).
• GJHen funtsezko alderdiak sustatzea herritarrek   
 konpromisoa hartzeko eta parte hartzeko.
• Egungo erronken konplexutasuna aztertzea, Hego ikuspegi  
 batetik.  
• Aldatzeko eta gizarte berdinzaleagoak sortzeko nahia eta  
 beharra eragitea.
• Herritar aktiboak eta eraldatzaileak sustatzea.                                                                                                

Iraupena: 4 ordu

Nork emana: Nafarroako GGKEen Koordinakundea 
(Hezkuntza Batzordea). Montxo Oroz eta Joseba Beroiz 
Sancho (Médicos Mundi), eta Laura Irurzun (Madre Coraje). 
Esperientzia zabala dute garapenaren aldeko lankidetzarako 
proiektuak garatzen, tokiko sentsibilizazio-ekintzetan eta 
Herritartasun Globalerako hezkuntza eraldatzailean. 

2.  Partaidet   
  za-tresnak
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Datak
Urriak 5, 7, 14 eta 28

Ordutegia
astearte eta ostegunetan 
17:00etatik 19:00etara

Tokia
Autobus geltoki zaharreko erabilera 
anitzeko gela

Behin-behineko izen-ematea
Irailaren 27ra arte

2.6. IKASKUNTZA ETA ZERBITZU 
SOLIDARIOA: HEZKUNTZA ETA GIZARTE-
KONPROMISOA

Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa egungo hezkuntza-
metodologia da eta ekintzan zein gizarte-konpromisoan 
oinarritutako irakaskuntza-ikaskuntza prozesua proposatzen 
du. Zientifikoki egiaztatu izan da, praktika horiek gauzatzen 
dituztenek aurrerabide handiagoa egiten dutela ikasketetan 
eta garapen kognitiboa zein autoestimua hobetzen dituztela; 
halaber, praktika hauek norberaren hazkundea sustatzen 
dute eta konpromiso zibikoa zein gizarte-ulermena garatzen 
dituzte. 
Hori horrela, Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa filosofia jakin 
bat ere bada: ez da bizitzarako hezten, eta ez da bizitza 
errealean txertatzen; bizitza eraldatzeko hezi nahi du, bizitza 
berri bat, mundu hobe bat eraikitzeko. Errealitatea hobetzen 
duen zerbitzu bat hobeki emateko ikasten da. Helburua da 
komunitate osoa tokiko komunitatean engaiatzea, gizateriari 
begira.

Edukiak
• Ikaskuntza-zerbitzuko praktika baten oinarrizko   
 betekizunak. 
• Ikaskuntza-Zerbitzu Solidarioaren oinarriak. 
• Zer ahalbidetzen du Ikaskuntza-zerbitzuak? Zenbait   
 proiektu-adibide, gizarte-entitateek eta ikastetxeek   
 sustatuak. 
• Ikaskuntza-Zerbitzu Solidarioko proiektu bat egiteko faseak.

Helburuak
• Gogoeta bultzatzea, ikaskuntza-zerbitzuko metodologiaren  
 bitartez, gizarte-entitateek eta ikastetxeek eraldaketak  
 bultzatzeko duten potentzialaren gainean, hiriko   
 komunitate-garapenaz bezainbatean. 
• Hiriko gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko metodologia  
 berriak sustatzea, ikaskuntza-zerbitzu solidarioko   
 proiektuak diseinatu eta abiarazita. 
• Hiri osoan ikusaraztea Iruñeko ikastetxeen eta gizarte-  
 entitateen konpromiso solidario eta zibikoa. 
• Gizarte-kohesioa eta parte-hartzea indartzea, gizarte-  
 entitateetan eta ikastetxeetan, tokiko bizi-baldintzak   
 hobetze aldera. 
• Ikaskuntza-zerbitzuko proiektu bat diseinatzea, hiriko beste  
 gizarte-entitate batzuekin, udal-administrazioarekin edo  
 ikastetxeekin elkarlanean gauzatze aldera.
                                                                     

Iraupena: 15 ordu (aurrez aurreko 8 ordu + 7 ordu)

Nork emana: Francis Soto y Josemari Aymerich. 
Nafarroako Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioko Sarea.

2.  Partaidet   
  za-tresnak
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Datak
Urriak 25 eta 26  

Ordutegia
Astelehen eta asteartean,
18:00 - 20:00

Tokia
Calderería 11ko aretoa

Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 11ra arte..

3.1 ZER DAKIZU SEXU-ESPLOTAZIOA 
HELBURU DUEN SALEROSKETARI 
BURUZ ETA ZER EGIN DEZAKEGU HARI 
AURRE EGITEKO? LAS PODEROSAS-EN 
ESPERIENTZIA

Europolen arabera, sexu-esplotazioa helburu duen pertsonen 
salerosketa delinkuentziaren bigarren diru-sarrera iturri ez-
zilegia da gaur egun, armen salmentaren atzetik. Kalkuluen 
arabera, Nafarroan prostituzio egoeran dauden 500 eta 
800 emakume eta nesken arteko jario etengabea dago; 
horietako gehienak desberdinkeria larriak pairatzen dituzten 
herrialdeetatik etorritako migratzaileak. 

Ikastaro honetan salerosketaren errealitatea aztertuko dugu, 
tokiko ikuspegitik zein ikuspegi global batetik, ikuspegi 
intersekzionalarekin. Izan ere, fenomeno hori eragile 
sozioekonomiko eta kultural askoren elkargunean garatzen 
da, eta eragile horiek kulturarteko- eta genero-ikuspegitik 
baino ezin dira ongi ulertu. Salerosketatik bizirik atera diren 
horien begirada ere eskaintzen da, aldaketa-eragile gisa 
salerosketaren aurka borrokatzeko ezinbesteko ikuspegia 
baitute. 
 

Helburuak
• Sentsibilizatzea, ikusaraztea eta argibideak ematea   
 prostituzioaren eta sexu-esplotazioa helburu duen   
 salerosketaren errealitateari buruz
• Prostituzioari eta salerosketari buruz modu kritikoan   
 gogoeta egiteko tresnak ematea
• Acción Contra la Trata-k eta haren Las Poderosas   
 ahalduntze-taldeak egiten dituzten jarduerak ikusaraztea
• Prostituzio eta salerosketa egoeretatik bizirik atera diren  
 emakume eta neskei arreta emateko gaur egun erabiltzen  
 ditugun estrategiei buruz gogoeta egitea. Zer egiten dugu?  
 Nola hobetu dezakegu?

Edukiak
• Zer da sexu-esplotazioa helburu duen salerosketa?   
 Salerosketaren errealitatea testuinguru globalean
• Nortzuk dira prostituitutako emakumeak eta nortzuk   
 kontsumitzaileak?
• Nola eragiten diote prostituzioak eta salerosketak gizon eta  
 emakumeen arteko berdintasunari?
• Eta abar. 

Iraupena: 4 ordu (aurrez aurrekoa)

Nork emana: Alicia Giménez García (ACT-eko koordinatzaile 
orokorra. Komunikazioan lizentziaduna eta masterra Ekintza 
Humanitarioan), Satoko Kojima Hoshino (psikologoa, 
genero-indarkerian aditua eta gizarte-eraldaketarako 
artearen profesionala) eta bi bitartekari: Joy Amen Omoruyi 
(prostituziotik eta salerosketatik bizirik ateratakoa eta Las 
Poderosas-en bultzatzaileetako bat) eta Joy Ogbeide (ACT-
eko kulturarteko bitartekaria eta Las Poderosas emakume 
migratzaileen taldeko kidea).

3.  Gizarteratzea
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3.2. PARIS 365: ELKARTASUNA 
ELIKATZEKO ERREZETAK

Pertsona zaurgarrienek elikatzeko duten eskubidea, askotan, 
honako premisa honetan oinarritzen da: “Dilistak dira, nahi 
badituzu jan eta ez badituzu nahi, hor utzi”. Zergatik? Non 
geratzen dira duintasuna eta erabakitzeko zein hautatzeko 
gaitasuna? Pertsona zaurgarriek gauza asko izan ditzakete 
faltan, baina inoiz ez lukete duintasunez bizi ahal izateko 
eskubide eta bermeen faltarik izan behar. Oinarrizko eskubide 
horietako bat elikatzeko eskubidea da. Ikastaro honen bidez 
erakutsi nahi dugu erakunde batek eta gizartearen parte-
hartzeak elikatzeko eskubidea berma dezaketela.

Helburuak 
• Gizarte-bazterketaren bilakaera ezagutzea Iruñean.
• Elikatzeko eskubidea Garapen Jasangarrirako Helburuen  
 (GJH) parte gisa ulertzea.
• Elikadura solidarioko proiektu bat garatzeko bete behar  
 diren irizpideak identifikatzea.

Edukiak
• Historia duen errezeta: Gizakia Herritar/Paris 365   
 Fundazioaren jatorria eta bilakaera
• Errezeta hasi aurretiko ezinbesteko baldintzak: 
  - Produktu freskoak eta gertukoak: herritarren   
  proiektu bat, moldakorra eta hiriari egokitua
  - Ez ahaztu inoiz norentzat prestatzen dugun janaria:  
  testuinguruaren eta erabiltzaileen etengabeko   
  diagnostikoa.
• Osagaiak:
  - Duintasuna osagai nagusi gisa
  - Gizartearen parte-hartzea ezinbesteko oingailutzat
  - Eta laguntzeko... Gizartearen akonpainamendua

Iraupena: 6 ordu (aurrez aurrekoa)

Nork emana: Sofía Antón Arraez (gizarte langilea eta 
elikadura-baliabideen arduraduna), Maribel Turias Dancausa 
(boluntarioendako bulegoko arduraduna) eta
Myriam Gómez García (Koordinatzaile-gerentea).

Datak
Urriak 18 eta 20   

Ordutegia
astelehen eta asteazkenean,
17:30 - 20:30

Tokia
Calderería 11ko aretoa

Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 4ra arte..

3.  Gizarteratzea
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3.3. HERRITAR AKTIBOAK ETA 
INKLUSIBOAK: BEGIRADA BAT 
DESGAITASUNETIK ETA NERABEZAROTIK

Tarte honetan, laburki azalduko ditugu ASPACEren jatorria 
eta 50 urteko esperientzia baliabideak zabaltzen eta garun-
paralisia eta antzeko desgaitasunak dituzten pertsonen parte-
hartzea, autonomia eta eskubideak sustatzen. 

Aukera izanen dugu garun-paralisia duen pertsona baten 
esperientzia entzuteko, eta ezagutzeko nola eragin duen 
egoitza-baliabideen eta programetako tresnen ikuspegi 
aldaketak, Herritartasun Aktiboarena kasu.

Halaber, aisian eta denbora librean inklusioa sustatzeak 
nerabezaroan duen garrantzia landuko da, eta hezkuntza-
helburuen barruan egon daitezkeen inklusioko estrategia 
dinamikoak landuko dira.

Helburuak
• Instituzioetako ikuspegi aldaketa erakustea,    
 autodeterminazioa oinarri hartuta.
• Aisialdi eta denbora libre egokituko alternatibak ezagutzea  
 (nerabezaroko gizarte-zailtasunak).
• Hezkuntza-sistemaren inplikazioa desgaitasuna dutenen  
 inklusiorako.

Edukiak
• Autodeterminazioan eta lehen pertsonan kontatutako   
 esperientzian oinarritutako programak. 
• Harremanetarako zailtasunak nerabezaroan    
 desgaitasunagatik: antzematea eta alternatibak. 
• Hezkuntza-sisteman inklusio-dinamikak egiteko adibide  
 praktikoak.

Iraupena: 3 ordu (aurrez aurrekoa)

Nork emana: Adela García (ASPACEko Herritar Aktikoak 
programako koordinatzailea) eta Olatz Navarro (Carmen 
Aldave egoitza eta Aspace Press zentro okupazionaleko 
langilea).

Datak
Azaroak 23

Ordutegia
asteartetan, 17:00 – 20:00

Tokia
Descalzos k. 56, 2. 
solairuko aretoa (igogailua).

Behin-behineko izen-ematea
Azaroaren 9ra arte.

3.  Gizarteratzea
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Datak
Urriaren 15a

Ordutegia
Ostirala, 17:00 – 20:00.

Tokia
Online. Parte-hartzea baieztatzen 
denean emanen da esteka.

Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 4ra arte

4.1 ELKARTEEN ERAKETA ETA OINARRIZKO 
KUDEAKETA  

Udaren ondoren, proiektuei berriz heltzeko eta ikasturteari 
ekiteko garaia da. Hasieratik hasiko gara: nola eratu elkarte 
bat eta nola aurre egin eguneroko kudeaketari.

Helburuak
• Irabazi asmorik gabeko elkarte bat eratu nahi dutenei   
 jakinaraztea eman beharreko urratsak eta eraketarekin   
 hartzen dituzten oinarrizko betebeharrak.  

Edukiak
• Oinarrizko kontzeptuak: zer da eta zer ez da elkarte bat. 
• Nola eratu irabazi asmorik gabeko elkarte bat. 
• Erregistro eta erroldetan izen-ematea. 
• Oinarrizko kudeaketa: dokumentazioa, fiskalitate orokorra.  

Duración: 3 ordu (online)

Nork emana: Ana Belén Albero Díaz
Abokatua. Masterra Irabazi-asmorik gabeko entitateen 
kudeaketan. Gaztediaren Etxeko eta Zentroko Aholkulari 
Juridikoa.

4.  Elkarteen 
  kudeaketa
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Datak
Azaroak 15

Ordutegia
Astelehenean, 17:00 - 20:00

Tokia
Online. Parte-hartzea baieztatzen 
denean emanen da esteka.

Behin-behineko izen-ematea
Azaroaren 2ra arte.

4.2. BOLUNTARIOEN KUDEAKETA 
ELKARTEETAN

Pertsonak dira elkarteetako aktiborik garrantzitsuena. 
Hori horrela, boluntarioak gure erakundearen erreferente 
eta indargune bihurtzen dira, eta bere konpromisoak eta 
motibazioak indartsuago eta hobe bihurtzen gaitu. Ikastaro 
honetan, boluntariotzaren mundura hurbilduko gara, hura 
antolatzen eta kudeatzen ikas dezagun. Horrela, bada, 
zainduko ditugu erakundearen proiektuak aurrera atera 

daitezen modu desinteresatuan laguntzen duten pertsonak.

Helburuak
• Erakundeak gaitzea boluntarioei arreta eman eta lagun egin  
  diezaieten, jardueren oinarri baitira.

Edukiak
• Oinarrizko kontzeptuak: boluntarioen eta kontratatutako  
 langileen edo profesionalen arteko aldeak. 
• Boluntariotzako erakundeak: zer dira, zer baldintza bete  
 behar dira. 
• Boluntariotza-planaren oinarrizko puntuak. 
• Bete beharreko agiriak.  

Iraupena: 3 ordu (online)

Nork emana: Ana Belén Albero Díaz
Abokatua. Masterra Irabazi-asmorik gabeko entitateen 
kudeaketan. Gaztediaren Etxeko eta Zentroko Aholkulari 
Juridikoa.

4.  Elkarteen 
  kudeaketa
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Datak
Abenduak 17

Ordutegia
Ostiralean, 17:00 - 20:00

Tokia
Online. Parte-hartzea baieztatzen 
denean emanen da esteka.

Behin-behineko izen-ematea
Abenduaren 9ra arte

4.3. DIRULAGUNTZEN JUSTIFIKAZIOA

Urte amaiera heltzear da, eta harekin batera emandako 
dirulaguntzak justifikatzeko unea. Ikastaro honetan 
dirulaguntza orokorren zein herritarren partaidetzako 
berariazko dirulaguntzen justifikazioari nola aurre egin 
azalduko dugu, dirulaguntza eskatu duzuen programarako 
justifikazioa noiz eta nola aurkeztu behar den modu egokian 
gogoratuko dugu, zuen zalantzak argituko ditugu eta gai 

honen inguruan egiten dituzuen ekarpenak entzunen ditugu.

Helburuak
• Erakundeak gaitzea dirulaguntzen justifikazioa zuzen egin  
 dezaten.

Edukiak
• Oinarrizko kontzeptuak: zer da justifikatzea, justifikatzeko  
 moduak. 
• Prozedura, betekizunak, epea eta aurkeztu beharreko   
 agiriak. 
• Adibide praktikoa: herritarren partaidetzako deialdia. 
• Zuen txanda.  

Iraupena: 3 ordu 

Nork emana: Ana Belén Albero Díaz (Abokatua. Masterra 
Irabazi-asmorik gabeko entitateen kudeaketan. Gaztediaren 
Etxeko eta Zentroko aholkulari juridikoa) eta Ainhoa 
Guelbenzu Echegaray (Iruñeko Udaleko Herritarren 
Partaidetzako teknikaria)

4.  Elkarteen 
  kudeaketa
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5.1. KOMUNIKAZIO DIGITALA 
ELKARTEENTZAT

Gaur egun, ez da nahikoa elkarteek beren zeregina betetzea, 
hura ezagutzera eman beharra dago-eta, baina ez da erraza 
lanaren berri eman dezaketen bideen gainean egunean 
egotea.

Ikastaro honetan, ikuspegi teoriko eta praktikotik 
helduko zaio gaiari, elkarteak edo kolektiboak ezagutzera 
emateko beharrezko oinarrizko ezagutzak bereganatu 
eta komunikazio-plan digital koherentea eta eraginkorra 
aplikatzeko.

Helburuak
• Onlineko komunikazio-ekintzak egiteko oinarrizko   
 ezagutzak ematea.
• Estetika- eta estrategia-irizpideak sortzea komunikatzeko  
 orduan.

Edukiak
• Komunikazio-plana: Ingurunea eta mezu-hartzaileak   
 aztertzea bitarteko egokietan mezu zuzenak emateko.
• Storytelling-a: Balioen komunikazioa.
• Non egon behar dugu? Euskarriak eta bitartekoak   
 hautatzea.
• Sare sozialen kudeaketa: tonua, estetika.
• Onlineko komunikazioa: Sareen kudeaketa, engagement-a  
 eta biralizazioa.

Metodologia
Metodologia teoriko-praktikoa. Proiektu komun baten 
inguruan lan eginen da, taldeka, atal teorikoan ikasitakoa 
aplikatuz. Horretarako, ikasle bakoitzak ordenagailu 
eramangarri bat ekarri beharko du eta sare sozialak ezagutu 
beharko ditu (erabiltzaile maila).

Google Classroom-ekin eginen da lan: materiala, egin 
beharreko ariketak eta ikasleen lanak igoko dira bertara.

12 ordu (aurrez aurrekoa)

Nork emana: Ane Aldaya Arriaza
Komunikazio teknikaria eta Community Managerra.

Datak
Urriak 6, 7, 13 eta 14

Ordutegia
asteazken eta ostegunetan, 
16:30 - 19:30

Tokia
Descalzos k. 56, 2. 
solairuko aretoa (igogailua).

Behin-behineko izen-ematea
Irailaren 22ra arte

5.  Trebetasun 
  teknologikoak
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Datak
Urriak 1, 2, 7, 14, 21 eta 28

Ordutegia
Urriak 1 (ostirala), 17:30 - 20:30, eta 
urriak 2 (larunbata), 10:00 - 14:00. 
Urriak 7, 14, 21 eta 28 (ostegunak), 
18:00 - 20:30

Tokia
Calderería 11ko aretoa

Behin-behineko izen-ematea
Irailaren 26ra arte

6.1. NOLA HOBETU KULTURARTEKO 
KOMUNIKAZIOA AURREZ AURRE?

Komunikatzeak askoz ere gehiago eskatzen du hizkuntza 
bat partekatu eta esaldi gramatikalki zuzenak egitea 
baino, informazioa helaraziko badugu. Aurrez aurreko 
solasaldietan, adierazkortasun ezberdineko mezuak gertatzen 
dira, aldi berean, eta horrek erraztu edo zaildu egiten ditu 
komunikazio-prozesuak.  

Migratzaileek eta bertakoek osatutako talde mistoetan 
aztertuko dugu zer gaizki-ulertu eta gorabehera mota 
sortzen diren komunikazio-kultura ezberdineko pertsonen 
artean kultur arloko elementuen eraginagatik, gero eta 
askotarikoagoa den gure hirian kulturarteko komunikazio 
argiagoa eta eraginkorragoa gauzatzeko.

Helburuak
• Kultura ezberdinetako pertsonen arteko komunikazioa   
 ulertzea.
• Hirian kulturarteko komunikazioa hobetzeko praktikak   
 eraikitzea. 
• Lankidetzako harremanak erraztea kulturarteko   
 testuinguruetan.

Edukiak
• Giza komunikazioa aurrez aurreko prozesu gisa.   
 Ez dira hitz hutsak
• Elkarreragin komunikatiboaren neurriak.
• Komunikazio-dinamika: aditzeko artea eta erantzuteko  
 iaiotasuna.
• Zer da kulturarteko komunikazioa?
• Komunikazio-ereduak eta kultur zein gizarte balioak.
• Gertakari kritikoak.

Metodologia
Gogoeta-ekintzako eredu pedagogikoa. Sarrera teorikoetatik 
abiatuta, parte-hartzaileek eguneroko testuinguruetan duten 
esperientziaren edukiak ematen dituzte. 
Taldea ikaskuntza eta ikerketa gune gisa, non ohiko egoerak 
zehazten baitira, elkarlaneko komunikazioa erraztuko duten 
praktika alternatiboak batera sortzeko.     

Iraupena: 17 ordu (aurrez aurrekoa)

Nork emana: Blas Campos Hernández
BIDARI Prestakuntza eta Aholkularitza, Filosofian eta 
Hezkuntza Zientzietan lizentziaduna. Krisialdian esku 
hartzeen espezialista. Diplomaduna profesionalen 
Orientazioan eta Gainbegiratzean Familia-terapeuta 
sistemikoa.

6.  Kulturartekota-  
  suna
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Datak
Azaroak 10, 12, 15 eta 17 

Ordutegia
Azaroak 10 (asteazkena), 18:30 - 
20:30; azaroak 12 (ostirala), 18:00 - 
21:00; azaroak 15 (astelehena), 17:00 
- 21:00, eta azaroak 17 (asteazkena), 
18:00 - 21:00.

Tokia
Calderería 11 (azaroak 10, 12, eta 
17) eta Descalzos 56 (azaroak 15, 
astelehena)

Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 27ra arte.

6.2. ZURRUMURRUEN AURKAKO 
ERAGILEAK

Zurrumurruen aurkako Eragileak ikastaroak Zurrumurruen 
kontrako estrategiaren berri eman nahi du; izan ere, 
estrategia horren asmoa da estereotipoetan zein 
aurreiritzietan oinarritutako zurrumurruak desegitea, 
arrazismoaren eta bazterketaren eragileak direlako. Azken 
finean, herritarrei tresnak ematea da helburua, espiritu kritiko 
eta sentsibilizaturik sor dezaten, diskurtso baztertzaileei eta 
xenofoboei heldu eta diskurtso alternatiboak eraikitzeko, non 
kultur aniztasuna baloratu eta trataera inklusiboa bermatzen 
baita, gure gizartean kulturen arteko elkarbizitza errazteari 
begira.

Helburuak
• Oinarrizko kontzeptuak: estereotipo-aurreiritzi-  
 zurrumurruaren katea
• Testuingurua, egungo errealitateak eta “gorrotoaren   
 diskurtsoarekin”, migrazioekin, bizikidetzarekin eta   
 diskriminazioekin lotutako ondorioak
• Zurrumurruen kontrako estrategia: zergatik eta zertarako
• Komunikazio- eta emozio-estrategiak zurrumurruak   
 kudeatzeko.
• Aplikazio praktikoa (norberarentzat eta taldearentzat).  
 Autoezagutza eta kontzientzia hartzea ekintzarako.

Edukiak
• Zurrumurruen kontrako estrategia esparru profesionalean 
hedatzea, jendea gaituz eta tresnak emanez praktikoki 
aplikatu dezaten.
• Giltzarrietan eta argumentuetan sakontzea, Nafarroan 
bizi diren atzerritarrei, bestelako etniei eta kulturei buruzko 
diskurtso kriminalizatzaileei, estereotipoei, aurreiritziei, 
zurrumurrei eta bazterketei aurre egiteko.
• Zurrumurruen kontrako eragileen zeregina finkatu eta 
sendotzea, egunez egunekoan aritzeko gako praktikoak 
eskura jarrita.
• Herritarren artean eztabaida, gogoeta eta ekintzarako 
guneak sustatzea, elkarbizitza eta ez-bazterketa bultzatzeko, 
betiere abiapuntu harturik Zurrumurruen kontrako estrategia 
eta bidenabar ZASKA Sarea eta Nafarroako Zurrumurruen 
kontrako estrategia indarturik.

Metodologia
Prestakuntzak partaidetza- eta bizipen-metodologien 
bidez garatuko dira, planteatutako funtsezko kontzeptuak 
aurkezteaz gain, horiek eguneroko errealitateetan 
dituzten inplikazioak eta ondorioak aztertzeko, bai maila 
indibidualean, bai sozialean/estrukturalean. Horretarako, ikus-
entzunezko baliabideak eta bizipen-dinamikak (role playing) 
erabiliko dira.

Iraupena: 12 ordu (aurrez aurrekoa)

Nork emana: Zaska, Nafarroako Zurrumurruen aurkako 
sarea. Sarea osatzen duten entitateetako adituak arituko 
dira, hala nola NUPeko irakasleak eta kulturartekotasunaren 
esparruko entitateetako profesionalak.

6.  Kulturartekota-  
  suna
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Egutegia.
Urria

0 TALDEAK EMATEA
0.1 Talde-jarduna bideratzeko  
 oinarrizko ikastaroa

1 GIZARTE-TREBETASUNAK
1.1. Enpatia eta komunikazioaren 4  
 giltzarriak
1.2. KOMUNIK-ARTEA 

2 PARTAIDETZA-TRESNAK
2.1. Visual Thinking: marrazkiak  
 prozesuak komunikatzeko eta  
 errazteko
2.2. Bizikidetza sustatzea: esku- 
 hartze bitartekarietarako tresnak  
 eta estrategiak
2.3. Bileren dinamizazioa
2.4. Dinamización de reuniones
2.5. Garapen Jasangarrirako Helburuak:  
 sarrera. Ez dago B PLANETARIK  
 (GJH 6-12-13-14-15).
2.6. Ikaskuntza eta zerbitzu solidarioa:  
 hezkuntza eta gizarte-konpromisoa

3  GIZARTERATZEA
3.1.  Zer dakizu sexu-esplotazioa helburu  
 duen salerosketari buruz eta zer  
 egin dezakegu hari aurre egiteko?  
 Las Poderosas-en esperientzia.
3.2. Paris 365: Elkartasuna elikatzeko  
 errezetak.
3.3. Herritar aktiboak eta inklusiboak:  
 begirada bat desgaitasunetik eta  
 nerabezarotik.

4  ELKARTEEN KUDEAKETA
4.1  Elkarteen eraketa eta oinarrizko  
 kudeaketa.
4.2  Boluntarioen kudeaketa elkarteetan.
4.3. Dirulaguntzen justifikazioa.

5  TREBETASUN TEKNOLOGIKOAK
5.1.  Komunikazio digitala elkarteentzat.

6  KULTURARTEKOTASUNA
6.1.  Nola hobetu kulturarteko  
 komunikazioa aurrez aurre?
6.2. Zurrumurruen aurkako eragileak
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Egutegia.
Azaroa

0 TALDEAK EMATEA
0.1 Talde-jarduna bideratzeko  
 oinarrizko ikastaroa

1 GIZARTE-TREBETASUNAK
1.1. Enpatia eta komunikazioaren 4  
 giltzarriak
1.2. KOMUNIK-ARTEA 

2 PARTAIDETZA-TRESNAK
2.1. Visual Thinking: marrazkiak  
 prozesuak komunikatzeko eta  
 errazteko
2.2. Bizikidetza sustatzea: esku- 
 hartze bitartekarietarako tresnak  
 eta estrategiak
2.3. Bileren dinamizazioa
2.4. Dinamización de reuniones
2.5. Garapen Jasangarrirako Helburuak:  
 sarrera. Ez dago B PLANETARIK  
 (GJH 6-12-13-14-15).
2.6. Ikaskuntza eta zerbitzu solidarioa:  
 hezkuntza eta gizarte-konpromisoa

3  GIZARTERATZEA
3.1.  Zer dakizu sexu-esplotazioa helburu  
 duen salerosketari buruz eta zer  
 egin dezakegu hari aurre egiteko?  
 Las Poderosas-en esperientzia.
3.2. Paris 365: Elkartasuna elikatzeko  
 errezetak.
3.3. Herritar aktiboak eta inklusiboak:  
 begirada bat desgaitasunetik eta  
 nerabezarotik.

4  ELKARTEEN KUDEAKETA
4.1  Elkarteen eraketa eta oinarrizko  
 kudeaketa.
4.2  Boluntarioen kudeaketa elkarteetan.
4.3. Dirulaguntzen justifikazioa.

5  TREBETASUN TEKNOLOGIKOAK
5.1.  Komunikazio digitala elkarteentzat.

6  KULTURARTEKOTASUNA
6.1.  Nola hobetu kulturarteko  
 komunikazioa aurrez aurre?
6.2. Zurrumurruen aurkako eragileak
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Egutegia.
Abendua
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18
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19
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0 TALDEAK EMATEA
0.1 Talde-jarduna bideratzeko  
 oinarrizko ikastaroa

1 GIZARTE-TREBETASUNAK
1.1. Enpatia eta komunikazioaren 4  
 giltzarriak
1.2. KOMUNIK-ARTEA 

2 PARTAIDETZA-TRESNAK
2.1. Visual Thinking: marrazkiak  
 prozesuak komunikatzeko eta  
 errazteko
2.2. Bizikidetza sustatzea: esku- 
 hartze bitartekarietarako tresnak  
 eta estrategiak
2.3. Bileren dinamizazioa
2.4. Dinamización de reuniones
2.5. Garapen Jasangarrirako Helburuak:  
 sarrera. Ez dago B PLANETARIK  
 (GJH 6-12-13-14-15).
2.6. Ikaskuntza eta zerbitzu solidarioa:  
 hezkuntza eta gizarte-konpromisoa

3  GIZARTERATZEA
3.1.  Zer dakizu sexu-esplotazioa helburu  
 duen salerosketari buruz eta zer  
 egin dezakegu hari aurre egiteko?  
 Las Poderosas-en esperientzia.
3.2. Paris 365: Elkartasuna elikatzeko  
 errezetak.
3.3. Herritar aktiboak eta inklusiboak:  
 begirada bat desgaitasunetik eta  
 nerabezarotik.

4  ELKARTEEN KUDEAKETA
4.1  Elkarteen eraketa eta oinarrizko  
 kudeaketa.
4.2  Boluntarioen kudeaketa elkarteetan.
4.3. Dirulaguntzen justifikazioa.

5  TREBETASUN TEKNOLOGIKOAK
5.1.  Komunikazio digitala elkarteentzat.

6  KULTURARTEKOTASUNA
6.1.  Nola hobetu kulturarteko  
 komunikazioa aurrez aurre?
6.2. Zurrumurruen aurkako eragileak
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Kokapena eta harremanetarako datuak

Tfno 948 42 02 66
Email formacion.participacion@pamplona.es 
Webgunea  http://participa.pamplona.es/
 https://erabaki.pamplona.es

Youtube: participa.pamplona 
Facebook: participa.pamplona
Twitter: @participa_pna
Flickr: participa.pamplona

participa.
pamplona.es/

erabaki. 
pamplona.es

http://participa. pamplona.es/
http://participa. pamplona.es/
http://erabaki. pamplona.es
http://erabaki. pamplona.es

