
Zabalean



Ekoliderrak zabalean:  
Online ikastaro honek jasangarritasunaren ikuspegi integrala eskuratzen lagunduko 
dizu du lidergo eraldatzailerako bide propioa egiteko tresnak erraztuko dizkizu.

Jasangarritasuna
Ikuspegi  

sistemikoa

Ekintza
Ideietatik  

ekintzetara

Lidergoa

Kontzientzia,
pentsamendu kritikoa,

enpatia

HELBURUAK
Jasangarritasunaren ezagutzan sakondu  
eta ikuspegi holistikoa landu.

Lidergo gaitasunak eskuratu.

Kontzientzia, pentsamendu kritikoa sustatu.
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Aldaketaren parte izatera animatzen zaitugu. 



Jasan 
garrita 
suna

Lidergoa

TREBATU: zertan

• Lidergo-ereduak.
• Lidergo gaitasun indibidualak.
• Lidergo-gaitasunak taldean
• Lidergo eraldatzailea

• Kontzeptuak eta helburuak.
• Ikuspegi sistemikoa.
• Arazo eta erronka  
 zehatzak identifikatzea.
• Irtenbide lokalak eta globalak  
 (Gipuzkoatik mundura).



Prestakuntzan hainbat esparrutako pertsonek parte 
hartzen dute: unibertsitatea, erakundeetako ordezkariak, 
profesionalak, elkarteak, adituak, ekintzaileak, etab.

PROGRAMAREN 
EGITURA

35 ordu

Maiatzaren 20tik ekainaren 20ra

Zure erara eta erritmoan lan egiteko 
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Online formakuntza
•  Hitzaldiak, ariketak eta  
 sakontzeko baliabideak
•  Online komunitatean eztabaidak

• Ariketak (learning by doing) 
• Garapen pertsonalerako hausnarketa

Banakako lanketa

Pertsona guztien eskura dagoen prestakuntza: 
profil desberdinetara irekia, adin-mugarik gabe eta edozein lekutatik.

UPV/EHUko Udako Unibertsitatea Fundazioak (UIK) egiaztatutako ikasketak, 
ECTS kreditu 1 dutenak eta zure lanbide-profila indartuko duena.



EGITARAUA 
2022

Gaia

Jasangarritasunaren kontzeptua : Zer da zuretzat garapen jasangarria? Lurralde erresilientzia.  
Iker Zubimendi (GFAID), Lurgaia, Surfrider, Baso biziak.

Biodibertsitatea arriskuan.  
Jorge Estramina (Un bosque para el planeta Tierra).

Mundu mailako ingurumen mugimenduak.  
Sabino Ormazabal, aktibista.

Ekozentrismoa. 
Victor Viñuales (Ecodes).

Hiri bizigarriak. 
Hiritik at.

Zaintzak erdigunean  
Joseba Zalakain (SIIS)  eta Idoia Azaldegui (WAS). 

Berrikuntza soziala. 
Raúl Olivan (Frena la curva) eta Tipi (Topiak).

Gobernantza. 
Cristina Monge, soziologa eta politologa.

Kontsumo berde eta zirkularra. Ekoizpenetik kontsumora. 
Lourdes Lazaro (Ba Gera), Lucia Peña (Saretuz) eta Oihane Pardo (Amarena).

Glasgowko goi bilera gertutik. 
Imanol Goenaga (Ekoliderra, EJ).

Klima aldaketa: Pobrezia eta migrazioa.  
Jesús Alquezar (Europako Batzordea).

Eraldaketa energetikoa. 
Beatriz Martikorena (GFA), Izaro Basurko (Ekopol), Goiener, Edinor eta Ekiola.

Lehen sektorearen erresilientiza / Elikadura subiranotasuna. 
Amalia Virto (Kutxa Ekogunea).

Ur ekosistemen egoera eta uraren eskubidea.  
Enrique Ramos (GFA) eta Mugarik gabeko ingeniariak. Fiskalitatea eta finantza berdeak.

Hiriak: Hirigintza.  
Miguel Angel Crespo (GFA) eta Ibon Doval (Ekoliderra, EMF estudi).

Ingurumena eta digitalizazioa.  
Ondiz Zarraga (Mugarik gabeko ingeniariak) eta Begoña Cabaleiro (Emaus).

Naturan Hezi. 
Irati Andoño eta Maialen Sistiaga.

LIDERGO-MODULUAK

1. MODULOA:  
LIDERGO PERTSONALA
Julia Ramos / Rita Aldabaldetreku.

2. MODULOA:  
TALDE LIDERGOA 
Julia Ramos / Rita Aldabaldetreku.

3. MODULOA:  
MUNDUARENTZAKO LIDERRA  
Julia Ramos / Rita Aldabaldetreku.
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LIDERGOA 
IBILBIDEA

Lidergoaren Ko-erraztaileak:  
Julia Ramos eta Rita Aldabaldetreku

Lidergo  
PERTSONALA:  
Ni

#Proposamena:
Pertsona ekintzaileak eta liderrak 
garen aldetik, beti zentratuta egon 
behar dugu nor garen eta zer nahi 
dugun jakiteko. Gure erantzukizuna 
da gure bizi-asmoa gizartean aldaketa 
eragiten aktiboki laguntzen dugun 
moduarekin lerrokatzea. Horretarako, 
beldurra gainditu eta geure buruaren 
aurkikuntzan sakondu behar dugu.

Lidergo  
KOLEKTIBOA:  
Ni eta nire taldea

#Ko sormena:
Etorkizunerako lidergo-eredua, zalantzarik 
gabe, kolektiboan, pertsona-taldeen 
dinamizazioan, taldeetan eta komunitateetan 
oinarritutako eredua da, maila gorenean 
helburu komun berarekin lan egitea 
ahalbidetuko diguna. Elkarlaneko lidergo 
hori sortzen da ikuspegi eta ikuspuntu 
desberdinekin lan egiten ikasten denean, 
gatazka ikasteko aukera gisa ikusten denean 
eta taldeei adimen kolektibora iristen laguntzen 
dieten tresnak erabiltzen direnean.

Lidergo 
TRANSFORMAZIONALA:  
Ni, Mundurako nire taldea

#Konplexutasuna:
Mundua leku konplexu bihurtu da, non 
ezer ez da dirudiena,  eta munduaren 
errealitate eta ikuspegi askok elkarri 
eragiten dioten. Garai konplexu hauek 
eskatzen duten lidergo mota lidergo 
malgua da, beste batzuk ahalduntzen 
dituena, adimen kolektiboarekin 
kaosean lan egiten dakiena, baina, 
batez ere, zerbait handiagoaren, 
planetaren, zerbitzura jartzen dakiena.



Nori zuzenduta eta  
parte-hartzeko ezaugarriak
• Jasangarritasunaren konplexutasuna ezagutu  
 nahi duten pertsonak.

• Lidergo eraldatzaileko tresnetan lehen trebakuntza  
 izan nahi duten pertsonak.

• Ikastaroa bere erritmoan egiteko malgutasuna  
 nahi duten pertsonak.

 Adin-mugarik eta aurretiko  
 prestakuntzarik gabe
• Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Saila eta Kutxa   
 Ekogunea elkarlanean ari dira prezio murriztua eskaintzeko.

 Matrikulak 30 euroko prezioa du.



Laguntzailea:

Zabalean
Eman izena maiatzaren 30a aurretik


