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JASANGARRITASUN
TEKNIKARI
FORMAKUNTZA
2022ko Udaberria

AURKEZPENA
Ingurune naturalak aldaketa-dinamika batean murgilduta daude, erabilera tradizionalen
atzerapen-prozesu paraleloekin, aisialdiko jarduera berrien presio handiagoarekin eta klimaaldaketarekin.
Nafarroak gune horien kudeaketa jasangarria bermatzeko gai den teknikari bat eskatzen du,
baliabide naturaletik ingurura jasangarritasuna sustatuz. Naturguneen egungo eta etorkizuneko
erronkei aurre egingo dien profil profesional berria.
PRESTAKUNTZA
Ikasteko metodologia berritzaile baten bidez, inguruko benetako erronkekin lan egingo da, eta
klima-aldaketari, erabilera publikoari edo lurraldearen kudeaketa iraunkorrari aurre egiten dieten
proiektuak garatuko dira.
Talde-lanak, proiektuen garapenak edo erabiltzailearengan oinarritutako diseinuak, besteak
beste, benetako erronkei erantzungo dieten proposamenak sortzen lagunduko dizute. Nafarroako
naturguneekin zerikusia duten lehen mailako eragileak eginez eta haiekin harremanetan jarriz
ikasiko duzu.

Berrikuntza

Metodologia estandarrarekin hausten duen
prestakuntza-eredua garatzen dugu, eta
lurraldeak eskatzen duen balioa eransten
dugu.

Diseinua

Proiektu errealak diseinatuko ditugu,
zeharkako gaitasunak garatzera behartzen
duten egoerak birsortzen dituzten talde
funtzionaletan lan eginez.

PROFILAK
Lurraldean errotuta dauden gazteak nahi ditugu, ingurumeneko, landa-inguruneko, ingurune
soziokulturaleko edo enpresako esperientzia edo prestakuntza dutenak.
Naturguneak ulertzeko ikuspegia eta modua aldatzeko gogoa duten pertsona aktiboak
eta dinamikoak, lurraldeak jasangarritasunerako eta klima-aldaketarako prestatuko dituen
paradigma berri bat ezarri ahal izateko.
EDUKIA
1. Lurraldearekiko lotura
- Tokiko erronkak.
- Tokiko eragileekin elkartzea.
2. Tradizioa eta etorkizuna. Jasangarritasuna ikuspegi gisa
- Klima-aldaketa egokitu eta arintzea.
- Garapen Iraunkorreko Helburuak.
- Nafarroako eskualdean eta beste lurralde batzuetan dauden jardunbide egokiak.
- Lurralde-oreka, erabilera tradizionalen eta eskaera berrien arteko bizikidetza.
3. Trebetasun bigunak
- Lidergoa, talde-lana eta komunikazioa.
- Proiektuen plangintza.
- Gatazkak konpontzea
4. Ekintzailetza ikasteko metodologia
- Esperimentazioa lurraldearen beharrak dituzten ekipoetan.
- Parte-hartzailearen trebetasunen diagnostikoa eta autoezagutza.
5. Proiektuen garapena
- Proposamenak egitea, lurraldearen iraunkortasunarekin lotutako erronken arabera.
- Ekimen-prozesuetan oinarritutako lana.
- Design Thinking, irtenbideak garatzeko metodologia nagusia:
a) Enpatizatzea
b) Definitu
c) Asmatu
d) Prototipotzea
e) Testatzea
6. Banakako plana
- Banakako jarraipena, trebetasunak handitzeko

NON ETA NOIZ?
Prestakuntza formatu presentzialean emango da, saio gehienak Nekazaritza eta Basogintzako
Ikastetxe Integratuan (Iruñean) egingo dira eta beste batzuk lurraldean (Sakana, Aralar, Plazaola,
Bidasoa eta Leurtza).
Saioak arratsaldez izango dira, hiru ordu eta hogeita hamar minutukoak, asteazken eta ostiraletan.
16:00etatik 19:30era, apirilaren 20tik (asteazkena) maiatzaren 31ra (asteartea) izango dira.

Plaza mugatuak

Izen-ematea

Formatu presentziala

Apirilaren 20tik
maiatzaren 31 arte

Apirilarren
4a arte

Arratsaldeko ordutegia,
16:00-19:30
hiru saio astean.

*Aldaketak izan ditzakete

JARDUKETA EREMUAK
Formakuntza hau, Nafarroa Ezagutu Sarearekin batera, sustatzen duen NaturClima proiektuak,
Nafarroan, kudeaketa jasangarria eta klima-aldaketara egokitzea ditu helburu. Urbasa-Andia eta
Bertizko Parke Naturaletan zehazki. Prestakuntza honen bidez, Sakana, Aralar, Plazaola, Bidasoa
eta Leurtza natur guneen eraginpeko eremuetara zabaldu nahi da bere jarduera. Programak,
lurralde horiek iraunkortasunaren eta klima-aldaketara egokitzearen inguruan dituzten behar
eta arazo errealetan jartzen du arreta, eremu horietako kudeatzaileen eskutik lan eginez.
INTERESATZEN ZAIZU?
Jasangarritasunaren arloko teknikari baten prestakuntzan parte hartu nahi baduzu, eman izena
galdetegi no formulario hau betez:
https://forms.gle/oV3NbU8RnRFXdk6t8

Posta elektronikoz ere jar zaitezke gurekin harremanetan:
tecnicosostenibilidad@gmail.com

