
Zabalean



Ekoliderrak zabalean:  
Gazte Ekoliderrak programan parte hartzeko baldintzaren bat betetzen ez 
dutenentzat (adina, dedikazioa, aurrez aurreko saioetara ezin joatea, euskaraz ez 
jakitea, etab.) alternatiba gisa sortu da Ekoliderrak Zabalean.
Online modalitate honek Gazte Ekoliderrak programaren hainbat saio jarraitzeko 
aukera emango dizu. Hala, jasangarritasunaren ikuspegi integrala zureganatzeko eta 
lidergo eraldatzailerako ibilbidea lantzeko tresnak lantzeko aukera emango dizu.

HELBURUAK

Jasangarritasuna
Ikuspegi  

sistemikoa

Ekintza
Ideietatik  

ekintzetara

Lidergoa

Kontzientzia,
pentsamendu kritikoa,

enpatiaJasangarritasunaren 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. 2021eko urritik 2022ko maiatza bitartean.

GOI MAILAKO FORMAKUNTZA JASANGARRITASUNEAN ADITUEN ESKUTIK  
• Online saio teoriko-praktikoak.  
• Aurrez aurreko hitzaldiak eta eztabaida-guneak.

LIDERGO GARAPENERAKO IBILBIDEA  
• Lidergo eraldatzailerako gako eta tresnen ezagutza.

NORBERAREN ETORKIZUNEKO EKOLIDER IBILBIDEAREN HAUSNARKETA  
• Ekolider erreferenteak ezagutzeko hitzaldi inspiratzaileak.

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

Ez da ezinbestekoa euskara ulertzea.  
Eduki guztiak euskaraz eta gaztelaniaz emango dira.

Gazte Ekoliderrak programan eztabaidatutakoa jarraitzeko aukera.

UPV/EHUko Udako Unibertsitatea Fundazioak (UIK) egiaztatutako ikasketak, 
ECTS kreditu 1 dutenak eta zure lanbide-profila indartuko duena.
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Online formakuntza
•  Sinkroniko/asinkronikoa
•  Hitzaldiak, ariketak eta  
 sakontzeko baliabideak
•  Online komunitatean eztabaidak

• Ariketak (learning by doing) 
• Garapen pertsonalerako hausnarketa

Banakako lanketa



Elkar-sortu 
/ Helburu 

amankomunaLidergo 
pertsonala

Lidergo 
sistemikoa

Dialogoa eta 
entzutea

Lidergoa
Jasangarritasuna

Zer da zuretzat  
garapen jasangarria? 

Bioaniztasuna 
arriskuan

Fiskalitate 
eta finantza 

berdeak

Ingurumena 
eta 

digitalizazioa

Eko 
zentrizmoa 

Eko 
femisnimoa

Urbanismo eta 
paisajimoa

Kontsumo 
berde eta 
zirkularra

Eraldaketa 
energetikoa

Elikadura 
subiranotasuna



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 40 euroko prezioa du.  
 Urriaren 7a baino lehen egindako izen-emateek  
 %25eko deskontua izango dute.



Eman izena urriaren 7a baino lehen hobaridun  
prezioa lortzeko (% 25eko deskontua)

Zabalean

Laguntzailea:


