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INFORMAZIO OROKORRA
DATAK

Urriak 21

TOKIA/
IKASGELA

Bilbo. IVAPeko egoitza (Rekalde
zumarkalea, 18)

IRAUPENA

5 ordu

ORDUTEGIA

9:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Irailak 30

BAJAK
(ez darama
gasturik)

Urriak 20

HARTZAILEAK

Tokiko teknikariak

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

IKASLE
KOPURUA

30 pertsona

IRAKASLEA

Giza baliabideen arloan lana egiten
duten udal langileak
Jorge Fondevila Antolín. Zuzenbidean
doktorea. Kantabriako Gobernua

ZER LORTU NAHI DA

HELBURU
OROKORRAK

IKASLEEN
HELBURUAK

GAITASUNAK

Tailerrak helburu bikoitza dauka:
 Alde batetik, eguneratzeko tailerra egingo da, eta, bertan, informazio zehatza
emango da Tokiko Administrazioan giza baliabideen arloan egon diren berrikuntza
esanguratsuenei buruz, araudia, jurisprudentzia, dokumentazioa eta bibliografia
kontuan hartuta, bai eta interesgarriak diren berrikuntza- edo hobekuntza-planei
buruz ere.
 Halaber, giza baliabideen arloko arazoak nola kudeatu aztertuko da, bai eta horren
gainean eztabaidatuko ere. Horretarako, bertaratuko diren langileek aldez aurretik
planteatu beharko dituzte aurrez aurreko saioan eztabaidatu edo jorratu nahi dituzten
galdera edo gai kritikoak, guztien artean partekatu eta landu daitezen.
 Giza baliabideen arloan azken urtean garatu diren berrikuntzei buruz daukaten
ezagutza eguneratzea, bai araudi-mailan, bai jurisprudentzian eta dokumentazioan.
 Espazio bat edukitzea udalean edo toki-erakundean giza baliabideen arloan sortzen
diren arazoak edo gai kritikoak planteatu ahal izateko. Espazio horretan,
planteatutako arazoen aurreko irtenbideak aurkitu ahalko dira. Izan ere, irakasleek
aldez aurretik aztertuko dituzte helarazten zaizkien gaiak, eta aurrez aurreko saioan
jorratuko dira, ikasleekin partekatu eta eztabaidatzeko.
Prestakuntza-jarduera amaitzean, ikaslea gai izango da:
 Bere erakundean sortzen diren arazo praktikoak eta gai kritikoak ebazteko.
 Toki-erakundeetan giza baliabideen arloan dauden kudeaketa-arazoen aurrean
erantzunak gizarteratzeko, topaketarako puntuak eta irtenbide komunak bilatuz.
 Toki-administrazioan giza baliabideen kudeaketaren arloan dauden arazo konplexu
eta gai kritikoei buruz eztabaidatzeko, eta, hala, bere ezagutzak indartzeko.
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Tailer praktikoa. Lehen zatian, berrikuntzen azalpen akademikoa emango da.
Tailerraren bigarren atalean, bestetik, beste toki-erakunde batzuei aplikagarri zaien
eduki orokor bat izan behar duten kudeaketa-arazoak aztertuko dira. Ikastaroan
parte hartuko duten langileek idatziz bidali beharko dizkiote IVAPi alderdi horiek,
mezu elektroniko bidez, tailerra egin baino hogei egun lehenago. Jorratu nahi diren
gaiak
honako
helbide
elektroniko
honetara
bidaliko
dira:
miriamberasategi@ivap.eus
1. zatia
Sektore publikoan giza baliabideen arloan jurisprudentzia, bibliografia eta
dokumentazio mailan dauden berrikuntzetan eguneratzeko tailerra, tokiko
gobernuen eremuari bereziki erreparatuta.
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PROGRAMA

IKASTAROAREN
BALORAZIOA
ZIURTAGIRIA DIGITALA:
ASISTENTZIA

PREZIOA

2. zatia
Giza baliabideen gaineko gaiak kudeatzeko tailerra. Planteatutako gai eta arazoen
ebazpena.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala eskuragarri
izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu eta “Ziurtatzeak” botoia sakatu.

39€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena).

