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2022ko IKASTAROEN PROGRAMAZIOA

TITULUA

ELEMENTUA

MAILA

Mapa estrategikoak eta
aginte-koadroak: Estrategiak eta helburuak zehaztu
eta hedatzea

ESTRATEGIA

OINARRIZKOA

2. ONLINE:
Urriaren 6 eta 20an; azaroaren 17an;
abenduaren 15an
José Antonio Calvo -Gazteleraz-

2 hile

310 € +BEZ Laguntzaileentzako
1290 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

13

Prozesukako kudeaketa eta
kudeaketako beste antolamendu-eredu batzuk, estrategiari laguntzeko

ESTRATEGIA

OINARRIZKOA

1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Urriaren 7 eta 21an; azaroaren 24an;
abenduaren 15ean
Sabin Zarraga -Gazteleraz-

2 hile

310 € +BEZ Laguntzaileentzako
1290 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

14

1 hile

60 € +BEZ Laguntzaileentzako
220 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

15

2 hile

150 € +BEZ Laguntzaileentzako
380 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

16

Kudeaketa aurreratuaren
printzipioak

ESTRATEGIA

OINARRIZKOA

DEIALDIAK

1. ONLINE:
Azaroaren 3, 17 eta 30ean
Sabin Zarraga -Gazteleraz1. ONLINE:
Urriaren 4 eta 18an; azaroaren 2an
Óscar Ayllón -Euskeraz3. ONLINE:
Urriaren 6 eta 20an; azaroaren 3 eta 17an
Sabin Linaza -Gazteleraz-

IRAUPENA

PREZIOA

ORRIA

Kudeaketa aurreratuaren
eredua: Kasu praktiko baten
ebaluazioa

ESTRATEGIA

AURRERATUA

Kudeaketa aurreratuaren
eredua: Kasu praktiko baten
ebaluazioa enpresa industrialentzat

ESTRATEGIA

AURRERATUA

1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Irailaren 15 eta 29an; urriaren 13 eta 27an
Sabin Linaza -Gazteleraz-

2 hile

150 € +BEZ Laguntzaileentzako
380 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

17

Emaitza ekonomiko eta finantzarioen azterketa

ESTRATEGIA

AURRERATUA

In Company

2 hile

Precio a medida, según tus
necesidades

18

Adierazleen eta helburuen
kudeaketa

ESTRATEGIA

AURRERATUA

1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Urriaren 5 eta 19an; azaroaren 2an
Rubén Martínez -Gazteleraz-

2 hile

125 € +BEZ Laguntzaileentzako
305 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

19

OINARRIZKOA

2. DONOSTIA:
Irailaren 20an; urriaren 4 eta 25ean;
azaroaren 8 eta 29an
Ion Uzkudun -Gazteleraz-

2 hile

410 € +BEZ Laguntzaileentzako
1400 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

21

3 hile

310 € +BEZ Laguntzaileentzako1
290 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

22

Salmentak eta kudeaketa komertziala: prozesuak,
gaitasunak eta laguntzatresnak

BEZEROAK

1. ONLINE:
Urriaren 4 eta 18an; azaroaren 8 eta 22an
Aurkene Redondo -Euskeraz-

5Sak lan-ingurune digital
batean ezartzea

BEZEROAK

OINARRIZKOA

2. ONLINE:
Irailaren 20an; urriaren 4 eta 18an;
azaroaren 2 eta 22an; abenduaren 13an
Julen Iturbe-Ormaetxe -Gazteleraz-

5S ezartzea ekoizpenarloetan

BEZEROAK

OINARRIZKOA

2. ARRASATE:
Irailaren 13an; urriaren 11an; azaroaren
22an; abenduaren 13an
Javier De La Peña -Gazteleraz-

3 hile

310 € +BEZ Laguntzaileentzako
1290 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

23

5Sak bulegoan ezartzea

BEZEROAK

OINARRIZKOA

In Company.

3 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

24

5S ebaluatzaileen prestakuntza

BEZEROAK

OINARRIZKOA

In Company.

1 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

25

BEZEROAK

OINARRIZKOA

1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Irailaren 27an; urriaren 11an; azaroaren 8an
Beñat Osinaga -Gazteleraz-

1 hile

170 € +BEZ Laguntzaileentzako
655 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

26

BEZEROAK

OINARRIZKOA

1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Urriaren 25ean; azaroaren 15ean
Ponciano Ibarreche -Gazteleraz-

2 hile

110 € +BEZ Laguntzaileentzako
520 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

27

BEZEROAK

OINARRIZKOA

2. ONLINE:
Irailaren 21 eta 28an; urriaren 4 eta 19an
Iñaki Buitrón -Gazteleraz-

3 hile

110 € +BEZ Laguntzaileentzako
410 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

28

BERRIA
Xahubideak atzeman eta
ezabatzeko metodologia
BERRIA
Ekoizpen-inguruneetako
grabazioak: behaketa, harrapaketa eta lantokiko datuen
ustiapena
UNE-EN ISO 9001:2015 kalitatea kudeatzeko sistemak

2022ko IKASTAROEN PROGRAMAZIOA

TITULUA

ELEMENTUA

MAILA

UNE-EN ISO 9001:2015 kalitatea kudeatzeko sistemen
ikuskapenak

BEZEROAK

OINARRIZKOA

2. ONLINE:
Azaroaren 8 eta 15an
Iñaki Buitrón -Gazteleraz-

1 hile

60 € +BEZ Laguntzaileentzako
220 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

29

Zerbitzuen gutunak. Herritarrekiko konpromisoak

BEZEROAK

OINARRIZKOA

In Company

2 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

30

2 hile

410 € + IVA Laguntzaileentzako
735 € + IVA Ez laguntzaileentzako

31

DEIALDIAK

IRAUPENA

PREZIOA

ORRIA

1. ONLINE

BERRIA

Urriaren 5 eta 19an; azaroaren 2, 16 eta
30ean
Iñaki Fernández López-Zuazo
– Gazteleraz-

BEZEROAK

AURRERATUA

Erosketen kudeaketa eta
hornitzaileekiko harremanak

BEZEROAK

AURRERATUA

In Company

2 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

32

Lean manufacturing eta nola
ezarri benetan zure enpresan

BEZEROAK

AURRERATUA

1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Irailaren 14an; urriaren 13an; azaroaren
16 eta 30an; abenduaren 14an
Julen Galarza -Gazteleraz-

3 hile

420 € +BEZ Laguntzaileentzako
1050 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

33

3 hile

420 € +BEZ Laguntzaileentzako
1050 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

34

Bezeroaren esperientzia metodologia

DATA BERRIAK
Kanban: Ekoizpen-prozesuen,
proiektuen eta zerbitzuen kudeaketa eraginkorra

BEZEROAK

AURRERATUA

2.ONLINE:
Irailaren 15ean; urriaren 13an; azaroaren
3 eta 17an; abenduaren 1ean
Mikel Berenguer – Gazteleraz –

Pertsonen kudeaketa gaur

PERTSONAK

OINARRIZKOA

2. ONLINE:
Urriaren 5 eta 26an; azaroaren 16 eta 30an;
abenduaren 14an
Gonzalo Serrats -Gazteleraz-

3 hile

410 € +BEZ Laguntzaileentzako
1400 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

36

Laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemak
(ISO 45001:2018)

PERTSONAK

OINARRIZKOA

In Company

1 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

37

Pertsonen antolaketa eta
kudeaketa: Arloko arduradunak, bere ekipoak kudeatzeko giltzarri nagusiak

PERTSONAK

OINARRIZKOA

1. ONLINE:
Urriaren 4 eta 17an; azaroaren 7 eta 22an
Roberto López Canas -Gazteleraz-

2 hile

280 € +BEZ Laguntzaileentzako
780 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

38

Gaitasunen araberako kudeaketa. Pertsonen kudeaketa integralerako oinarria

PERTSONAK

OINARRIZKOA

1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Irailaren 21an; urriaren 5 eta 19an;
azaroaren 2an
Inmaculada Garbayo -Gazteleraz-

2 hile

110 € +BEZ Laguntzaileentzako
410 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

39

Berdintasunaren kudeaketa
enpresetan

PERTSONAK

OINARRIZKOA

In Company

2 hile

Precio a medida, según tus
necesidades

40

Produktibitate pertsonala GTDrekin (Getting Things Done)

PERTSONAK

OINARRIZKOA

1. ONLINE:
Urriaren 10, 11 eta 25ean
Alberto Barbero -Gazteleraz-

1 hile

90 € +BEZ Laguntzaileentzako
520 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

41

Gatazken kudeaketa eta
ebazpena

PERTSONAK

AURRERATUA

In Company

1 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

42

Barne-komunikazioa, ezarpen eraginkorra

PERTSONAK

AURRERATUA

In Company

2 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

43

Lidergo aurreratua

PERTSONAK

AURRERATUA

In Company

3 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

44

Motibazioa lanean

PERTSONAK

AURRERATUA

In Company

2 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

45

BERRIZTUTA
Gizartearekiko konpromisoa

GIZARTEA

OINARRIZKOA

1. ONLINE:
Urriaren 4 eta 25ean; azaroaren 22an
Isabel Fernández -Gazteleraz-

2 hile

170 € +BEZ Laguntzaileentzako
655 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

47

BERRIA
Garapen iraunkorreko helburuak (GJH): lehentasunak
ezartzea eta estrategian
txertatze

GIZARTEA

OINARRIZKOA

1. ONLINE:
Urriaren 5 eta 26an
Iñaki Buitrón -Gazteleraz-

1 hile

130 € +BEZ Laguntzaileentzako
480 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

48

BERRIA
ISO 14001:2015 araua:
Aplikazio praktikoa eta kudeaketa aurreratuko sisteman integratzea

GIZARTEA

OINARRIZKOA

In Company

2 hile

Neurriko prezioa, zeure
beharren arabera

49

2022ko IKASTAROEN PROGRAMAZIOA

TITULUA

ELEMENTUA

DEIALDIAK

IRAUPENA

PREZIOA

ORRIA

OINARRIZKOA

1. ONLINE:
Irailaren 28an; urriaren 11 eta 25ean;
azaroaren 9an
Aurkene Redondo -Gazteleraz-

2 hile

110 € +BEZ Laguntzaileentzako
410 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

51

BERRIKUNTZA

AURRERATUA

1. ONLINE:
Urriaren 6 eta 27an; azaroaren 24an
Iñaki Buitrón -Gazteleraz-

1 hile

170 € +BEZ Laguntzaileentzako
655 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

52

BERRIKUNTZA

AURRERATUA

2. DONOSTIA:
Urriaren 20an; azaroaren 3 eta 17an;
abenduaren 1ean
Juan Carlos Morla -Gazteleraz-

2 hile

150 € +BEZ Laguntzaileentzako
380 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

53

AURRERATUA

1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
IUrriaren 21ean; azaroaren 3 eta 18an;
abenduaren 1ean
Fernando García -Gazteleraz-

2 hile

410 € +BEZ Laguntzaileentzako
735 € +BEZ Ez laguntzaileentzako

54

Sormenerako eta ideiak kudeatzeko tresnak

BERRIKUNTZA

BERRIA
Etengabeko hobekuntza eta
lehiakortasuna sustatzea
kaizen ekitaldien bidez
Berrikuntza-prozesuaren
kudeaketa eta hobekuntza

Proiektuen kudeaketa eta
zuzendaritza

MAILA

BERRIKUNTZA

2022ko WEBINARRAK

Hainbat webinar eskaintzen dizkizugu doan. Formatu honen bidez, gehiago edo gutxiago ezagutzen diren gaiei buruz
sentsibilizatu eta interesa sortu nahi dugu. Gure asmoa da erakutsi ditugun kontzeptuak gainetik ezagutu ahal izatea
eta KnowInn formatuko ikastaro batean zorroztasunez sakontzeko aukera izatea, gerora beti eskainiko duguna.
Matrikula www.euskalit.net, helbidean egingo da, KnowInn atalean.

DATA

TITULOA

IRAKASLEA

ELEMENTUA

Ekainaren 21an
(10:00-11:00)

WEBINAR - PROIEKTUAK ZUZENTZEA: IKUSPEGI
ARINA VS PLANGINTZA KLASIKOA, BEHARREZKO
TEKNIKAK ETA TREBETASUNAK

Fernando García

BERRIKUNTZA

Uztailaren 5ean
(9:30-10:30)

WEBINAR – KAIZEN EKITALDIAK, ETENGABEKO
HOBEKUNTZA ETA LEHIAKORTASUNA SUSTATZEKO PALANKA

IÑAKI BUITRÓN

BERRIKUNTZA

Irailaren 13an
(10:00-11:00)

WEBINAR – PROZESUKAKO KUDEAKETA: KUDEAKETA ANTOLATZEKO EREDU BATEN PROPOSAMENA, ESTRATEGIARI LAGUNTZEKO

SABIN ZARRAGA

ESTRATEGIA

Irailaren 14an
(10:00-12:00)

WEBINAR DOAKOA – BEZEROAREN ESPERIENTZIA: LEIALTASUNERAKO IKUSPEGI INTEGRALA

Iñaki Fernández

BEZEROAK

Irailaren 21ean
(10:00-12:00)

WEBINAR DOAKOA – BERDINTASUNAREN
KUDEAKETA: BETEBEHARRETATIK HARATAGO.
ADIBIDE PRAKTIKOAK

Begoña Murguialday

PERTSONAK

Azaroaren 9an
(10:00-12:00)

WEBINAR DOAKOA – INGURUMENA KUDEATZEKO
SISTEMAK ENPRESA AURRERATUENTZAT

Jorge Serrano

GIZARTEA
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KNOWINN METODOLOGIA

Zer da KnowInn
KnowInn, EUSKALITek, ikasteko eta kudeaketa-metodologiak ezar-tzeko garatutako metodologia da. Autoikasketan, praktikan jar-tzean eta esperientziak trukatzean
oinarritzen da, eta azken helburua kudeaketa-tresna aurreratuenak aplikatzea da, erakundeak eraginkorragoak
eta lehiakorragoak izan daitezen.
Praktikaren aurretik, ikasketa.
Autoprestakuntza
Ikastaro edo tailer bakoitzak autoprestakuntzako hainbat
fase ditu. Horietan, parte-hartzaileek teoria eta edukiak
euren kabuz ikasten dituzte. KnowInn online plataformaren bitartez sartzen dira horietara taldeko saioen aurretik.
Zenbait autoprestakuntza-faseren ondoren, eta kontzeptuak barneratu direla ziurtatzeko, erantzun anitzeko
testa egin behar da. Parte-hartzaileak behar adina aldiz
errepikatu beharko du, gainditu arte, ondorengo taldesaiora joan ahal izateko.
Eginez ikasi. Proiektua
Ikaskuntza ziurtatzeko, parte-hartzaile guztiek ikasten dutena praktikan jarriko dute, beren beharretara
eta egoerara egokitutako ezarpen-proiektua gauzatuz.
Prestatzaileak proiektuaren ezarpen-maila gainbegiratu
eta baloratuko du.
Taldeko lehen saioa baino lehen beharrezkoa izango gogoeta egitea eta proiektu posiblea hautatzea, izan ere,
saio horretan denbora pixka bat ematen da proiektuak
aurkezteko eta haien egokitasuna aztertzeko.
Gaia bereziki konplexua denean, irakasleek in situ laguntzea aurreikusten du ikastaroak bere programazioan.
Laguntza horien helburua erakundeak ikasturtean zehar
ezartzen duen proiektua orientatzen eta martxan jartzen
laguntzea da. Aurrez aurre edo online egin ahal izango
dira. Erakunde bereko hainbat pertsona ikastaro batera
joaten direnean, landu beharreko esparrua adostu beharko dute, izan ere, prestatzaileak enpresa bakoitzeko
proiektu bakar bati soilik lagundu ahal izango dio in situ.
Pertsona bakarreko enpresek, autonomoek edo langabeek
ez dute in situ laguntzarik jasoko. Aholkularitza-enpresen kasuan, proiektua erakundean bertan aplikatzen eta
ezartzen bada bakarrik jasoko dute laguntza mota hori.
Talde-saioak
Saioak autoprestakuntza-fasean sortu diren zalantzak
argitzeko, ezarpen-proiektuen jarraipena egiteko eta,

batez ere, praktikan jartzeko eta ikasteko dinamikak eta
ariketak egiteko dira. Ez dira teoria emateko diseinatutako klase magistralak, funtsezko ezagu-tzak finkatzeko edo autoprestakuntzan edo testetan sortutako gaiak
ebazteko erabiltzen den denboraren parte txiki bat izan
ezik. Horregatik guztiarengatik, garrantzitsua da partehartzaile bakoitzak bere kontuaren eduki teorikoak behar
bezala aztertzea.
Berritasun gisa, talde-saioen formatuari hainbat aukera
gehitu dizkiogu. Saio presentzialak, online saioak edo
saio mixtoak izan daitezke (presentzialak eta online
tartekatuz). Hau da, ikastaro bakoitzak bere bertaratzeezaugarriak izan ditzake. Identifikazio bisualagoa lortzeko, ezaugarri hauek azpimarratu ditugu:
Ikastaroaren kodean:
•ONLINE hitzak formatu birtualean izango dela adierazten du
•LEKU EDO EGOITZA BATEN IZENAK adierazten du
formatu presentzialean izango dela
•MIXTOA hitzak formatu birtualaren eta formatu presentzialaren nahasketa izango da.
Fitxa bakoitzeko piktogrametan:
formatu presentziala izango dela adierazten du
formatua mixtoa izango dela adierazten du
formatua online izango dela adierazten du
Nori zuzendutako programa da KnowInn
KnowInn programa, era guztietako erakundeetako gerentziako, zuzendaritzako eta profil teknikoko pertsonei
zuzenduta dago batez ere. Ikastaro bakoitzaren gaian
erabakiak hartzeko gaitasuna duten erakundeko ahalik
eta pertsona gehienek parte hartzea gomendatzen da,
beharrezko prestakuntza jaso eta proiektuan ikasitakoa
aplikatzeko aukera izan dezaten.
Testak, talde-saioak, in situ laguntzak eta dokumentazioak, ikastaroa ematen den hizkuntzan ematen dira.
Hau da, ikastaroak KnowInn katalogoan iragarrita dauden hizkuntzan ematen eta lantzen dira. Prestakuntza
emateko hautatutako irakaslea euskalduna bada, ikastaroaren jatorrizko hizkuntza gaztelaniaz izan arren,
proiektua eta in situ laguntza (planifikatuta egonez gero)
euskaraz egin ahal izango dira.
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KNOWINN IN COMPANY

Proiektuen ezarpena zeure enpresaren neurrira
Enpresei modu pertsonalizatuan lan egiteko eskaintzen
diegun zerbitzua da: In Company, zure instalazioetan,
zuk markatzen duzun agendarekin (datak, ordutegiak…),
joan-etorririk gabe, malgutasunez eta, azken finean, zure
beharretara eta berezitasunetara egokituta.
Edozein ikastaroaren inguruko deialdi bereziak egiteko
aukera dago, berez zehaztuko diren lekuetan eta baldintza bereziekin. Elkarte, traktore agente edo enpresa-taldea
ordezkatzen baduzu eta honelako ekimen mota bat interesgarria dela baderitzozu, EUSKALITekin harremanetan
jar zaitezke informazio gehiago eskatzeko.

Kudeaketa arloan epe ertain-luzean aurreratzeko plan
integralen garapenean lagun diezazukegu, KnowInn
ikastaroetan oinarriturik, baldintza bereziekin eta behar
zehatzetara moldaturik.
2009 urteaz geroztik irakatsitako deialdien 40a In Company iraka-tsitako eta kartara diseinatutako formazioak
izan dira. Etorri direnen asebetetze maila 10etik 8.2koa
izan da. EUSKALITek arrakastaz irakatsi du mota honetako zerbitzua azkeneko urteotan. Anima zaitez eta froga
ezazu!.

PROYECTO

PROIEKTUA

EGITEN IKASI
Parte-hartzaileek ikasten dutena praktikan jarriko dute, erakundearen beharretara egokitutako ezarpen-proiektu bat
garatuz eta, aldi berean, beren gaitasunak hobetuz.
Proiektua bertaratutako guztien artean garatuko da.

TALDEKO
SAIOAK

DINAMIKAK ETA ARIKETAK EGITEA
Saioetan funtsezko ezagutzak finkatu eta proiektu pilotuaren garapenarekin zerikusia duten arazoak konpontzen dira.
Praktika funtsezkoa da. Ariketa praktikoen bidez, gaia eta proiektua lantzen dira.

IN SITU LAGUNTZA

IRAKASLEGOAREN ESPERIENTZIA
Ikastaroa egiten den bitartean, irakasleak in situ lagunduko dio enpresari. Erakundean bertan aztertutako kontzeptuak
zuzenean aplikatu eta ezartzeko proiektua egin ahal izango da.
EUSKALITeko irakasleek esperientzia egiaztatua dute antzeko proiektuak ezartzen. Trebatzeaz gain, badakite aplikatzen.
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Nortzuk frogatu dute?
Enpresak:
Petronor, CIE Automotive, CAF, Uniport, Merce- des Benz,
Tecnichapa, Ikusi, Arania, MB Tooling, Elay, Ulma Construcción, Mutualia, Kutxa, UPV- EHU…
Elkarteak, eragile traktoreak edo talde enpresarialak:
ACICAE, AFM, FVEM, SEA, UGGASA, Iraurgi Berritzen,
Debagoieneko Mankomunitatea, Garaia Parke Teknologikoa, EUDEL, Kristau Eskola, Lares Euskadi, Irakaskuntzako Kooperatiben Federazioa…

Formazioa behar duen jende kopuru
anitza dago zeure erakundean?

Administrazioa eta Entitate Publikoak:
Osakidetza, Hezkuntzako Inspekzioa (EJ), Osasun Saila
(EJ) Diputazioak (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba…), Ertzaintza,
HAEE, IFAS, Eusko Legebiltzarra, Donostia Kirola, Udaletxeak (Vitoria-Gasteiz, Bilbo, Durango, Bermeo, Basauri…), etab.
Nola egiten dugu?
• Enpresa entzuten dugu: lehenbizi harekin bildu gara,
haren beharrak ezagutzeko, eta, ondoren, proposamen
bat egin dugu.
• Katalogoko ikastaroak egokitzen ditugu: ikastaro
irekietako kasu praktikoak aldatzen ditugu eta enpresaren beharrak asetzen ditugu, Learning by Doing-en
oinarritutako prestakuntza emanez.

Ikastaroak emateko egokitutako
gelarik al duzue?

Denbora eta dirua aurreztu nahi duzue?

KNOWINN MODALITATEAK

Taldekakoa: Beste erakunde eta parte-hartzaile batzuekin taldean aurrera
egiteko, esperientziak partekatuz eta elkarrengandik ikasiz.

In Company: Zure instalazioetan. Zure enpresaren beharretara egokitutako
neurrira antolatutako ikastaroak. Aurreko atalean xehetasun guztiak azaldu
dizkizugu.

E-learning: Online eta tutoretzapean, 5S irakasgairako bakarrik. Plataforma
autogidatu eta moderno baten bidez, 5S metologia sortzen eta ezartzen
lagunduko dizugu, bai bakarka, bai talde zabal batean. Informazio gehiago
nahi baduzu, galde iezaguzu (jcampos@euskalit.net).

Euskera: Irakasgai gehienak euskeraz emateko gai diren irakasleak ditugu,
bai talde-saioetan bai in company eran.
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BETEBEHARRAK

TERMINOAK ETA BALDINTZAK: FAKTUREN KUDEAKETA, ERAKUNDEEN ETA
PARTE-HARTZAILEEN KONPROMISOAK
• Matrikula egin eta berehala ordaindu beharko dira
matrikulak, ikastaroa hasi baino lehen.
• Fakturan agertuko diren datuak erakundeak Online izena emateko prozesuaren fakturarako datuak atalean
ematen dituenak izango dira. Fakturen identifikazioa
eta kokapena bat etorriko da informazio horrekin.
• Matrikula bat bertan behera utzi ahal izango da, matrikula ordaintzeko aukerarekin edo deialdia aldatzeko aukerarekin, EUSKALITi idatziz jakinarazten bazaio
(namarika@euskalit.net), gutxienez 10 egun natural
lehenago. Ez da itzulpenik egingo jadanik hasitako
ikastaroetan.
• Deialdi bat hasi baino astebete lehenago matrikulatutako pertsona nahikorik ez badago, EUSKALITek
ikastaroa bertan behera uzteko eskubidea izango du,
eta matrikularen zenbateko osoa itzuliko die ikastaroa
ordaindu dutenei.
• Aprobetxamendu-ziurtagiria eskuratzeko, ikastaroko
konpromiso guztiak bete beharko dira: autoprestakuntza, testa eta talde-saioetara joatea. Taldekako
saioetara joateko gutxieneko baldintzak hauek dira:
- 2 saioko ikastaroetarako:% 100eko asistentzia, nahitaez.
- 6 saioko ikastaroetarako: ezin da egun bat baino
gehiagotan huts egin.
- 7 saioko edo gehiagoko ikastaroetarako: ezin da 2
jardunaldi baino gehiagotan huts egin.
• Egindako ordainketaren zenbatekorik ez zaie itzuliko
ikastaroaren aprobetxamenduaren ziurtagiria lortzen
ez dutenei.
• Kasu hauetan ez da in situ laguntzarik jasotzeko eskubiderik izango (programatuta badaude):
- Erakundeko pertsona batek, gutxienez, ezarritako gutxieneko bertaratze-baldintzak betetzen ez baditu
edo erakundeko inor ez bada lehenengo talde-saiora
joaten.

- Ikasleek proiektua hirugarren erakunde batean landu
nahi dutenean (adibidez, bezero baten etxean dagoen proiektu batean).
- Ikaslea enpresa unipertsonalean lan egiten duenean,
pertsona bakarra denean edo langabea denean.
- Pertsonak benetako aplikazio proiektu batean lan
egiten ez duenean eta fikziozko edo proiektuaren
lana simulatutako egoera, enpresa edo erakunde bati
dagokionean.
• EAEtik kanpoko enpresek hezitzaileari egin beharreko
joan-etorrien gastuak ordaindu beharko dizkiote, beren
instalazioetan in situ programatutako laguntzak jaso
nahi badituzte.
• EUSKALITek ez du bere gain hartuko arrazoi meteorologikoengatik edo matrikulatutako pertsonei eragin diezaieketen beste arrazoi nagusiengandik sor daitezkeen
eragozpenez arduratzea, salbu eta ikasleen %50 baino
gehiago urtaroen edo antzekoen eraginez sortu badira.
Ez du bere gain hartuko pandemia egoerek eragindako
eragozpenez ere.
• Salbuespenez eta behar bezala justifikatutako kasuetan, EUSKALITek ikastaroren bat ematea programa
honetan agertzen ez den beste erakunde edo irakasle
bati esleitu ahal izango dio.
• EUSKALITek ez die matrikulatutako ikasleei eta haien
erakundeei jakinaraziko ikasturtearen hasiera gogorarazteko. Ikastaroak bertan behera utzi behar diren
kasuan bakarrik egingo du.
• Ikastaroetako in situ laguntzak ezin izango dira hurrengo urtera atzeratu. Programatutako laguntza
guztiak ikastaroa hasten den urtean egin beharko dira.
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ESTRATEGIA

ESTRATEGIA
Online

OINARRIZKOA

Mapa estrategikoak eta aginte-koadroak: Estrategiak eta helburuak zehaztu
eta hedatzea
Helburuak

Baldintzak eta oharrak

Erakundearen estrategia eta helburu nagusiak definitu eta zehaztea, Mapa
Estrategikoa eta Aginte Koadroak definituz, helburuak maila estrategikotik
hasi eta maila operatiboraino zehazteko.

• José Antonio Calvo irakaslea euskalduna denez gero, norberaren proiektua
euskaraz garatzeko aukera dago.
• Ikasleek, taldeko saioetara joateko denboraz gain, 10-20 ordu eman beharko
dituzte beren kabuz proiektua ikastaro honetan garatzeko.
• Antolakunde bakoitzean pertsona bat baino gehiago joatea gomendatzen da.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.
Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

Gai zerrenda
• Antolaketa eta diagnostikoa:
- Barne-informazioaren gakoak, adierazleak eta funtsezko parametroak.
- Informazio-fluxuak eta datu-bilketa.
- Negozio-ereduaren gakoak: Interes taldeak / Balio proposamena /
Merkatuak.
- AMIA diagnostikoa.
• Estrategia:
- Estrategiak identifikatu, hautatu eta zehaztea.
- Mapa estrategikoa eraikitzea.
- Adierazleak eta aginte-koadro estrategikoa.
• Hedapena:
- Aginte-koadro operatiboak: Helburuak, adierazleak eta proiektuak.
• Kudeaketa:
- Jarraipen- eta kontrol-sistematika.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Prestakuntza ekintza garatzean, parte hartzen duen enpresa bakoitzak definitu
eta hautatuko du proiektua. Hona hemen aurreko deialdietako proiektu
ohikoenak:
• Mapa estrategikoaren eta aginte-koadro estrategikoaren definizioa.
• Plangintza estrategikoko prozesuaren garapena.
• Indarrean dagoen formulazio estrategikoaren prozesuaren kontrastea.
• Helburu estrategikoak maila operatibora zabaltzea.

IRAKASLE
José Antonio Calvo (Acorde Consulting)
Isabel Fernández (IFH)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

3

AUTOFORMAZIOAK

4

IN SITU LAGUNTZAK

2

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

3 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

310 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

1290 € + BEZ

Programatutako deialdiak
2. ONLINE:
Urriaren 6 eta 20an; azaroaren 17an; abenduaren 15an
José Antonio Calvo (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Test
2/3

Test
1/3

Online
1/4

Online
2/4

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22ESTRATEGIAONLINE

Autoformazioa

Test
3/3

In situ
Laguntzak 1/2

Online
3/4

In situ
Laguntzak 2/2

Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

Online
4/4
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ESTRATEGIA
Presentziala

OINARRIZKOA

Prozesukako kudeaketa eta kudeaketako beste antolamendu-eredu batzuk,
estrategiari lagun-tzeko
Helburuak
• Antolakundean bere estrategiarekin bat datorren kudeaketa-eredu bat
definitzea, haren hedapena, segimendua eta hobekuntza errazteko.
• Kudeaketa-eredua prozesu-mapa batean eta, hala badagokio, organigrama
batean jasotzea.
• Funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren dokumentu, kontrol- eta
kudeaketa-sistemen bidez definitutako antolakuntza-eredua finkatzea.

hartzea ikastaro honetan. Pertsona horiek, halaber, definitu edo hobetu
beharreko prozesuari buruzko ezagutza izan behar dute.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.
Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

Gai zerrenda

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

• Kudeaketa ereduen kontzeptu orokorrak.
• Prozesukako kudeaketaren kontzeptu orokorrak.
• Antolaketa-ereduaren definizioa: prozesuen mapa, prozedurak, sistemak,
organigrama…
• Antolaketa eredua kudeatzeko tresnak.
• Elkarreraginak eta interfazeak identifikatzea estrategia zabaltzeko.
• Estrategiak zabaltzeko lan-taldeak ezartzea.
• Prozesua estrategia zabaltzeko tresna gisa.

Prestakuntza ekintza garatzean, parte hartzen duen enpresa bakoitzak
definitu eta hautatuko du proiektua. Erakunde handi bateko kide izanez gero,
proiektua negozio unitate edo departamentu batean egin liteke, kasu horietan
kudeatzeko nolabaiteko autonomia baldin badago. Hona hemen proiektu mota
ohikoenak:
• Prozesuen mapa definitzea.
• Prozesu giltzarriak ezartzea.
• Prozesuen fluxu optimoaren definizioa eta interfazeen kudeaketa.
• Antolamendu-eredua berriz diseinatzea: organigrama berria eta prozesuen
fluxua.
• Prozesukako kudeaketaren egitura kontrastatzea.
• Prozesu baten definizioa eta hura hobetzeko plana.

Baldintzak eta oharrak
• Ikastaro honi lotutako proiektua egiteko, gutxienez 12 orduko dedikazioa
aurreikusten da.
• Lan-kargagatik eta enpresaren ikuspegi zabalduaren beharragatik,
gomendagarria da gutxienez antolakundeko bi edo hiru pertsonak parte

IRAKASLE
Sabin Zarraga (Soprecs - Asle)
Javier De La Peña (Boga Consultores)
José Antonio Calvo (Acorde Consulting)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

3

AUTOFORMAZIOAK

3

IN SITU LAGUNTZAK

2

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

3 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

310 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

1290 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Urriaren 7 eta 21an; azaroaren 24an; abenduaren 15ean
Sabin Zarraga (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/3

Presentziala
1/4
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22PROCESOS

Autoformazioa

Test
2/3

Presentziala
2/4

Test
3/3

In situ
Laguntzak
1/2

Presentziala
3/4

Apoyo in situ
2/2

Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

Presentziala
4/4
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ESTRATEGIA
Online

OINARRIZKOA

Kudeaketa aurreratuaren printzipioak
Helburuak

Baldintzak eta oharrak

• Erakundeen kudeaketaren oinarrizko printzipioak ezagutzea.
• Kudeaketa hobetzeko balizko arloei buruz bakarka hausnartzea.

• Ikastaroko lan guztiak egiteko, gutxienez 10 orduko dedikazioa aurreikusten
da.
• Lan-kargagatik eta erakundearen ikuspegi zabalaren beharra dela eta,
gomendagarria da gutxienez antolakundeko bi pertsonak parte hartzea
ikastaro honetan.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

GAI ZERRENDA
• Kudeaketaren garrantzia.
• Kudeaketari lotutako mitoak eta aurreiritziak.
• Erakundeak kudeatzeko oinarrizko printzipioak.
• Kudeaketa Aurreratuaren Eredua.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Parte-hartzaileek proiektu hauek egin ditzakete:
• Laguntza ematen duen pertsonak lan egiten duen erakundearen kudeaketaren
funtsezko elementuei buruzko autoebaluazioa egitea, eta hobetzeko arlo
nagusiak identifikatzea.
• Erakunde handi bateko kide izanez gero, proiektua negozio unitate edo
departamentu batean egin liteke, kasu horietan nolabaiteko kudeaketa
autonomia baldin badago.

TALDE SAIOAK

3

TESTAK

0

AUTOFORMAZIOAK

0

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-12:00

IRAUPENA

1 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

60 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

220 € + BEZ

IRAKASLE
Sabin Zarraga (Soprecs - Asle)
Oscar Ayllón (Acorde Consulting)
Isabel Fernández (IFH Consulting)
Programatutako deialdiak
1. ONLINE:
Azaroaren 3, 17 eta 30ean
Sabin Zarraga (Gazteleraz)
1. ONLINE:
Urriaren 4 eta 18an; azaroaren 2an
Óscar Ayllón (EUSKeraz)
MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA

Online
1/3
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22PRINTZIPIOAKONLINE
https://www.euskalit.net/knowinn/22PRINCIPIOSONLINE

Online
2/3

Online
3/3

Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net
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ESTRATEGIA
Online

AURRERATUA

Kudeaketa aurreratuaren eredua: Kasu praktiko baten ebaluazioa
Helburuak

GAI ZERRENDA

teorikoak eta lan dinamika azaltzen baitira. Lanean 30 ordu inguru eman
behar dira, eta ebaluazio simulazio batean parte hartzen da, ikastaroan parte
hartzen duten gainerako pertsonekin taldean lan eginez.
• Ikastaro hau probetxuz egiten dutenak eta hala nahi dutenak Ebaluazio
Klubean sartuko dira.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

• Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren edukia.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

• Kudeaketa Aurreraturako lan-tresnak.

Ikastaroak irauten duen bitartean, ikasle bakoitzak erakunde baten
kudeaketaren ebaluazioa egin behar izango du, irakasleak emandako irizpideei
jarraituz eta azaltzen duen metodoari jarraituz. Horrek esan nahi du irakurri
egin behar direla Kudeaketa Aurreratuaren Eredua eta erakunde batek kanpo
ebaluazio erreal batera aurkezteko erabili duen kudeaketa-gida. Horretarako,
kanpo ebaluaziorako web tresna bat erabiliko da, kanpo ebaluazio errealetan
erabiltzen denaren antzekoa. Ikasgelan taldearen kontsentsu lana egingo da
eta partekatuko da.

Kudeaketa aurreratuaren ereduaren elementuak ezagutzea, autoebaluaziorako
zein kanpo-ebaluaziorako erreferentzia modura erabiltzen ikastea eta kasu
praktiko baten ebaluazioa egitea.

• Kasu praktiko baten ebaluazioa.
• Ebaluazio Kluba eta EUSKALITen Kanpo Ebaluazioa.
Baldintzak eta oharrak
• Ikastaro honetan ebaluazio baten simulazioa egitea da ezarpen proiektua.
Ezinbestekoa da lehen lanaldi osoan parte hartzea, ariketak egiteko oinarri

IRAKASLE
Sabin Linaza (AGL Efficiency Management Consultants)
Aurkene Redondo (Enbor Kontsultoreak)
José Antonio Calvo (Acorde Consulting)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

4

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

150 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

380 € + BEZ

Sabin Linaza
Programatutako deialdiak
1. ONLINE:
Urriaren 4 eta 18an; azaroaren 8 eta 22an
Aurkene Redondo (Euskeraz)
3. ONLINE:
Urriaren 6 eta 20an; azaroaren 3 eta 17an
Sabin Linaza (GAZTELERAZ)
Bertsio onlinean programatutako deialdiak ere. Informazioa
aurkibidean (3-6.or).

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Test
2/2

Online
1/4
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/2KUDEAKETAONLINE
https://www.euskalit.net/knowinn/22GESTIONONLINE

Online
2/4

Online
3/4
Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

Online
4/4
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ESTRATEGIA
Presentziala

AURRERATUA

Kudeaketa aurreratuaren eredua: Kasu praktiko baten ebaluazioa enpresa
industrialentzat
Helburuak

behar dira, eta ebaluazio simulazio batean parte hartzen da, ikastaroan parte
hartzen duten gainerako pertsonekin taldean lan eginez.
• Ikastaro hau probetxuz egiten dutenak eta hala nahi dutenak Ebaluazio
Klubean sartuko dira.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

Kudeaketa aurreratuaren ereduaren elementuak ezagutzea, autoebaluaziorako
zein kanpo-ebaluaziorako erreferentzia modura erabiltzen ikastea eta kasu
praktiko baten ebaluazioa egitea.
GAI ZERRENDA

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

• Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren edukia.

Ikastaroak irauten duen bitartean, ikasle bakoitzak erakunde baten
kudeaketaren ebaluazioa egin behar izango du, irakasleak emandako irizpideei
jarraituz eta azaltzen duen metodoari jarraituz. Horrek esan nahi du irakurri
egin behar direla Kudeaketa Aurreratuaren Eredua eta erakunde batek kanpo
ebaluazio erreal batera aurkezteko erabili duen kudeaketa-gida. Horretarako,
kanpo ebaluaziorako web tresna bat erabiliko da, kanpo ebaluazio errealetan
erabiltzen denaren antzekoa. Ikasgelan taldearen kontsentsu lana egingo da
eta partekatuko da.

• Kudeaketa Aurreraturako lan-tresnak.
• Kasu praktiko baten ebaluazioa.
• Ebaluazio Kluba eta EUSKALITen Kanpo Ebaluazioa.
Baldintzak eta oharrak
• Ikastaro honetan ebaluazio baten simulazioa egitea da ezarpen proiektua.
Ezinbestekoa da lehen lanaldi osoan parte hartzea, ariketak egiteko oinarri
teorikoak eta lan dinamika azaltzen baitira. Lanean 30 ordu inguru eman

IRAKASLE

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

4

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

150 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

380 € + BEZ

Sabin Linaza (AGL Efficiency Management Consultants)
Aurkene Redondo (Enbor Kontsultoreak)
José Antonio Calvo (Acorde Consulting)
Sabin Linaza
Programatutako deialdiak
1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Irailaren 15 eta 29an; urriaren 13 eta 27an
Sabin Linaza (Gazteleraz)
Bertsio onlinean programatutako deialdiak ere. Informazioa
aurkibidean (3-6.or) edo aurreko orrian.

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Presentziala
1/4
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22GESTIONIND

Test
2/2

Presentziala
2/4

Presentziala
3/4

Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

Presentziala
4/4
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ESTRATEGIA
In Company

AURRERATUA

Emaitza ekonomiko eta finantzarioen azterketa
Helburuak

Baldintzak eta oharrak

• Erakunde baten emaitza ekonomiko-finantzarioak ulertzea eta ulertzea.

• Ez da beharrezkoa aldez aurreko ezagutzarik izatea kontabilitateari edo
kudeaketa ekonomikoari buruz.
• Ikastaro hau batez ere balantzeetatik eta emaitzen kontuetatik ateratako
informazioa interpretatu, aztertu eta baloratzean oinarritzen da.
• Proiektua egiteko 3-5 ordu inguru beharko dira.
Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

• Finantza-informazioaren arabera erabakiak hartzen ikastea.
• Proiektua gauzatuta, ekonomia- eta finantza-adierazle nagusien agintekoadroa aztertuko da, zuzendariei erabakiak eraginkortasunez hartzen
laguntzeko.
• Tresna errazen bidez, estrategia optimizatzen eta ekonomia- eta finantzakontrol eraginkorrerako jarraibideak ezartzen lagunduko zaie erakundee.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek proiektu hauek landuko dituzte
bakarka:
• Erakundearen adierazle eta helburu ekonomiko-finantzarioak ezarri edo
hobetzea, finantza-reporting-erako balio dezaketenak.
• Zuzendaritzarako informazio ekonomiko-finantzarioaren aginte-taula
ezartzea. Saio eta ekitaldietan, aginte-koadro ekonomiko-finantzarioei
buruzko adibideak emango dira.
• Erakundea Kudeaketa Aurreratuaren Ereduan oinarritutako ebaluaketan edo
antzekoan aurkeztu behar bada, emaitza ekonomiko-finantzarioei dagokien
guztia egituratu.

GAI ZERRENDA
• Ekonomia- eta finantza-adierazleak.
• Finantza-azterketa: kaudimena, likidezia eta zorpetzea.
• Azterketa ekonomikoa: onura eta errentagarritasunak.
• Erakundeen finantziazioa optimizatzea.
• Erabaki ekonomikoak hartzea.
• Aginte-taula ekonomiko-finantzarioa.
• Kudeaketa ekonomikoa Kudeaketa Aurreratuaren Ereduan.

IRAKASLE
Rubén Martínez (Mplus Consulting)
Joseba Goikoetxea (Mondragon Unibertsitatea)

TALDE SAIOAK

5

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-12:00

IRAUPENA

1 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA
EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Programatutako deialdiak

MODALIDALITATEAK

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera
Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Test
2/2

Online
1/5

Online
2/5

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22ECOFINONLINE

Online
3/5

Online
4/5

Online
5/5
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Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

18

ESTRATEGIA
Presentziala

AURRERATUA

Adierazleen eta helburuen kudeaketa
Helburuak

• Emaitzak Kudeaketa Aurreratuaren Ereduan.

• Helburuak egoki definitzea.

• Konparatiboak eraginkortasunez erabiltzea. Adierazleen bateriak.

• Adierazleetan oinarritutako informazio-sistema garatzea eta lehendik
daudenak hobetzea.

• Ekonomia- eta finantza-adierazleak..

• Erabakiak hartzea erraztuko duen aginte-taula egituratzea
antolakundearentzat.

• Oso ikastaro praktikoa da. Gai konplexu bati modu errazean heltzen dio,
aldez aurretik jakin beharrik gabe.
• Proiektua egiteko 5 ordu inguru beharko direla kalkulatu da.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

Baldintzak eta oharrak

• Proiektua gauzatuz, helburu estrategiko bat maila ezberdinetan zabaltzea
lortuko da, egin beharreko ekintzak definituko dira eta lorpen maila
neurtzeko adierazleak ezarriko dira.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

GAI ZERRENDA

Ikastaro honetan parte hartzen dutenek honelako proiektuak egiten ahalko
dituzte:
• Erakundearen aginte-taula egitea edo hobetzea.
• Helburu estrategikoren bat zabaltzea bere adierazleekin, garatu beharreko
ekintzekin...
• Memoria edo txostenak egituratzea, helburuak eta adierazleak barne,
azterketara aurkezteko.

• Helburu estrategikoen hedapena.
- Helburuen eta estrategien arteko erlazioa.
- Hedapen-metodologiak. Hoshin Kanri.
• Aginte-taula integrala.
• Helburuak definitzea.
- SMART irizpideak.
• Adierazleen kudeaketa:
- Adierazle-motak: gogobetetasuna, errendimendua, emaitza, eragileak…
- Kalkulatzeko modua.
- Ordezkaritza.

IRAKASLE

TALDE SAIOAK

3

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

1 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

125 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

305 € + BEZ

Rubén Martínez (Mplus Consulting)
José Antonio Calvo (Acorde Consulting)
Rubén Martínez
Programatutako deialdiak
1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Urriaren 5 eta 19an; azaroaren 2an
Rubén Martínez (Gazteleraz)
MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
2/2

Test
1/2

Presentziala
1/3
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22INDICAD

Presentziala
2/3

Presentziala
3/3
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BEZEROAK

BEZEROAK
Presentziala

OINARRIZKOA

Salmentak eta kudeaketa komertziala: prozesuak, gaitasunak eta laguntzatresnak
Helburuak

Baldintzak eta oharrak

• Kudeaketa komertzialeko prozesu eraginkorra definitu eta garatzea, emaitzak
lortzeko estrategia, taktika eta eragiketa lerrokatuz.
• Ekintza-plan pertsonalizatua definitzea, merkataritza-kudeaketa hobetzeko
eta prestakuntzan ezartzen hasteko.

• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.
Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

GAI ZERRENDA

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
• Enpresako prozesu komertziala sistematizatzea, prozesuko gertaerak,
gertaera garrantzitsuak, prozesu horretan erantzukizun komertziala duten
pertsona komertzialen eta “ez komertzialen” beharrezko gaitasunak eta abar
identifikatuz.
• Plangintza komertziala egitea enpresan, erabaki ahal izateko nork egin
behar dituen ekintza komertzialak zein unetan edo zein maiztasunekin,
zein bezerorekin eta zein helburu lortzeko.
• Bezero berriak prospekzionatzeko, aurrera eramandako bezeroak erakartzeko,
lehendik sortutako bezeroak leialtzeko eta lotzeko eta kontu horiek sor
daitezkeen gorabeheren aurrean defendatzeko ekintzak garatzea.
• Kudeaketa komertzialean laguntzeko tresnak sortzea, garatzea edo hobetzea.
• Merkataritzako agiri bakarra prestatzea, merkataritzako tresna eta praktika
egokiekin.

• Kudeaketa komertzial ezin hobea lortzeko prozedurak garatzea, bezeroa
orientatu eta aholkatzeko, haren beharrak identifikatu eta aztertzeko,
kudeaketa-teknika egokiak aplikatuz.
• Negoziazio komertzialeko teknikei buruzko ezagutzak eskuratzea eta
bezeroekin negoziatzeko eta gatazkak konpontzeko trebetasunak garatzea.
• Bezero potentzialekiko harremana erraztuko duten jarraibideak zehaztea.
• Bezeroarekiko harremana komunikatzeko estrategian kontuan hartu
beharreko elementuak identifikatzea.
• Behar bezala zehaztu salmentan eman beharreko pausoak, bezeroaren
beharrak kontuan hartuta.
• Kudeaketa komertziala eta negoziazio-prozesua arrakastaz lortzeko
beharrezko teknikak eta tresnak ezartzea.
• Solaskideak, agerikoak eta ikusezinak, beren intea identifikatzea¬ abelburuak,
profila eta estiloa.
• Elkarrizketak prestatzeko eta negoziatzeko arrakasta-eredua aurkeztea.

IRAKASLE
Ana Blanco (Grupo Bentas)
Ion Uzkudun (Abantian)

TALDE SAIOAK

6

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

2

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

3 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

410 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

1400 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. DONOSTIA:
Irailaren 20an; urriaren 4 eta 25ean; azaroaren 8 eta 29an
Ion Uzkudun (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Test
2/2

Presentziala
1/5

Presentziala
2/5

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22VENTAS

In situ
Laguntzak
1/2

Presentziala
3/5

Presentziala
4/5

In situ
Laguntzak
2/2
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Presentziala
5/5
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BEZEROAK
22

Online

OINARRIZKOA

5Sak lan-ingurune digital batean ezartzea
Baldintzak eta oharrak

Helburuak

• Gomendagarria da 5S fisikoetan esperientzia izatea eta tailerreko edo bulegoko
ingurune fisikoetan aplika daitezkeen kontzeptuak ezagutzea. Zuzendaritzaren
konpromisoaz gain, IKTen arloak proiektuan sartuta egon beharko du nahitaez,
bere erantzukizun-arloari eragiten dioten erabakiak hartu beharko baitira.
• Pertsona bakoitzak 30 ordutik 50era bitarteko dedikazioa aurreikusten da,
ezarpenaren arrakasta bermatzeko.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko da,
eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera. .
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke, edo
tutoretzapeko e-learning plataforma baten bidez (ezin hobea erreleboetan
lan egiten duten enpresentzat, zentro anitzeko erakundeentzat…). Interesa
baduzu, kontsultatu aukerak.		

• Produktibitatea handitzea eta etengabe hobetzea 5S digitalen
metodologiaren bidez antolaketa-, ordena- eta garbitasun-baldintzak, eta
lan-ingurune digital batean ezartzea (“Laneko ingurune digitala” da laneko
egoera bat, non beharrezkoa baita aplikazio informatikoak (softwarea)
erabiltzea dokumentazioa sortu eta gordetzeko).
• Norberaren eta erakundearen eraginkortasuna eta eragimena handitzea,
dokumentazio digitalaren erabileran xahutzeak kenduz.
• Dokumentazio digitalaren fidagarritasun-, segurtasun- eta erabilerabaldintzak hobetzea.
• Talde-lana eta motibazioa sustatzea, dokumentazio digitalaren kudeaketa
partekatuan pertsonen parte-hartzearen maila handituz.
GAI ZERRENDA

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

5Sak ezartzeko alderdi orokorrak eta plangintza.
1S: Beharrezkoak ez direnak bereizi.
2S: Beharrezkoak kokatzea.
3S: Zikinkeria kentzea.
4S: Akatsak seinaleztatzea.
5S: Hobetzen jarraitzea.

Prestakuntzak dirauen bitartean, proiektu gisa, honako hauen antolaketa hobetzen
ahalko da:
• Intranet bat edo edukiak kudeatzeko edozein sistema, ohiko sistema eragilean
fitxategiak kudeatzeko sistema klasikoarekin batera, erakundearen arlo jakin
batetik hasita.
• Ikastaro hau In Company ere egin daiteke, gaztelaniaz edo euskaraz, edo
tutoretzapeko e-learning plataforma baten bidez (ezin hobea erreleboetan lan
egiten duten enpresentzat, zentro anitzeko erakundeentzat…). Interesa baduzu,
kontsultatu aukerak.

IRAKASLE

TALDE SAIOAK

6

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

4

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

3 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

310 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

1290 € + BEZ

Venan Llona (Soprecs- Asle)
Iñaki Buitrón (Arcinnova)
Oscar Ayllón Corral (Acorde Consulting)
Julen Iturbe-Ormaetxe

Programatutako deialdiak
2. ONLINE:
Irailaren 20an; urriaren 4 eta 18an; azaroaren 2 eta 22an;
abenduaren 13an
Julen Iturbe-Ormaetxe (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa
Test
2/2

Test
1/2

Online
1/6

In situ
Laguntzak
1/4

Online
2/6

In situ
Laguntzak
2/4

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22DIGITAL5SONLINE

Online
3/6

Online
4/6

In situ
Laguntzak
3/4

Online
5/6

In situ
Laguntzak
4/4
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6/6

BEZEROAK
Presentziala

OINARRIZKOA

5S Ezartzea Ekoizpen-Arloetan
Helburuak

Baldintzak eta oharrak

• Ikastaroan parte hartzen duten pertsonek Euskalitek sustatutako 5Sak
ezartzeko metodoa eta enpresen emaitzak hobetzeko duten potentziala
ezagutzea.
• Pertsonak gaitzea 5Sak ekoizpen-eremu batean ezartzen buru daitezen edo
horretan parte har dezaten.
• Bere erakundean 5Sak ezartzeko proiektu pilotua egitea, planteatutako
kontzeptuak praktikan jartzeko.

• Ikastarora erakundeko pertsona bat baino gehiago joatea gomendatzen da,
proiektua taldean egin dezaten.
• Saio guztiek 5 ordu iraungo dute, 4 ordu iraungo duen azkenengo saioa
izan ezik.
• Pertsona bakoitzak 30 eta 50 ordu bitartean erabili beharko du ezartzeproiektua egiteko. Inbertsio hori arlo pilotuan xahubidea murriztuz eta
inplikatutako pertsonen gaitasunak hobetuz amortizatu behar da.
• Proiektu pilotua ezartzen den bitartean, erakunde bakoitzak hezitzailearen
laguntza izango du, bilera partikularrak eginez online edo presentzialak
eginez, une bakoitzeko egoeraren arabera. Azken laguntza-bilera egiteko
gehieneko epea 2 astekoa da, taldean egindako azken saioaren ondoren.
• Ikastaro hau In Company ere egin daiteke, gaztelaniaz edo euskaraz, edo
tutoretzapeko e-learning plataforma baten bidez (ezin hobea erreleboetan
lan egiten duten enpresentzat, zentro anitzeko erakundeentzat…). Interesa
baduzu, kontsultatu aukerak.		

GAI ZERRENDA
• 5Setarako sarrera. Kontzeptu orokorrak (5Sak eta Kudeaketa Aurreratuaren
Eredua)
• 5Sak ezartzeko proiektua planifikatzea.
• 1. S Bereizi beharrezkoak ez direnak = Antolaketa.
• 2. S Kokatu beharrezkoak = Ordena.
• 3. S Zikinkeria kendu = Garbitasuna.
• 4 S Arazoak seinaleztatzea = Begi-kontrola.
• 5.a. Hobetzen jarraitzea = Araubide, ohitura eta hobekuntza.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
5Sak ezartzeko proiektuak 3 eta 5 pertsona bitarteko taldeek egiten dituzte,
zuzendaritzaren laguntzarekin. Hauek dira ohikoenak:
• Ekoizpen-eremuak: lan-zelula bat, muntaketa-eremua, eremu osagarria
(metrologia, mantentze-lanak)…
• Bulegoak: Bulego teknikoa, komertziala, plangintza, administrazioa.
• Eskaerak jasotzea, bidalketak eta biltegiak.

IRAKASLE
Julen Iturbe-Ormaetxe (Consultoría Artesana en Red)
Javier De La Peña (Boga Consultores)
Sabin Zarraga (Soprecs-Asle)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

2

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

4 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

310 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

1290 € + BEZ

Programatutako deialdiak
2. ARRASATE:
Irailaren 13an; urriaren 11an; azaroaren 22an; abenduaren 13an
Javier De La Peña (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Presentziala
1/4

Test
2/2

In situ
Laguntzak
1/2

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22TALLER5S

Presentziala
2/4

In situ
Laguntzak
2/2

Presentziala
3/4

Presentziala
4/4
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BEZEROAK
In Company

OINARRIZKOA

5Sak bulegoan ezartzea
HELBURUAK
• 5Sen metodologia ezagutzea eta erakundearen arlo batean ezartzea.
• Hobekuntza metodologia horren helburua da, talde-lanaren bidez, laneko
ohiturak aldatzea, antolaketa, ordena eta garbitasun baldintzak etengabe
hobetzea eta produktibitatea handitzea.
• Enpresaren eraginkortasuna eta eragimena handitzea lortzen da xahubideak
kenduz, segurtasun eta erosotasun baldintzak hobetuz eta pertsonen
inplikazioa eta motibazioa sustatuz.

Baldintzak eta oharrak
• Erakundean ezartzeko proiekturako pertsona bakoitzeko 30-50 orduko
dedikazioa behar izaten dela kalkulatzen da.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.
• Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company ere egin daiteke, gaztelaniaz edo euskaraz, edo
tutoretzapeko e-learning plataforma baten bidez (ezin hobea erreleboetan
lan egiten duten enpresentzat, zentro anitzeko erakundeentzat…). Interesa
baduzu, kontsultatu aukerak.				

GAI ZERRENDA
5Sak ezartzeko alderdi orokorrak eta plangintza.
1S: Beharrezkoak ez direnak bereizi.
2S: Beharrezkoak kokatzea.
3S: Zikinkeria kentzea.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

4S: Akatsak seinaleztatzea.

5Sak ezartzeko proiektuak 3 eta 5 pertsona bitarteko taldeek egiten dituzte,
zuzendaritzaren laguntzarekin. Hauek dira ohikoenak:

5S: Hobetzen jarraitzea.

• Departamentu bateko bulegoak (lanpostuak eta armairuak).
• Materialen biltegia.
• Dokumentazio-artxiboak
• Ikasgelak.
• Bilera gelak.
• Liburutegia.

IRAKASLE
Sabin Zarraga (Soprecs-Asle)
Oscar Ayllón Corral (Acorde Consulting)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

1

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

3 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

Programatutako deialdiak

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa
Test
2/2

Test
1/2

Presentziala
1/4

Presentziala
2/4

Izen-ematea
TELEFONOZ EDO EMAILEZ KONTSULTATU

Presentziala
3/4

In situ
Laguntzak
1/1

Presentziala
4/4
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BEZEROAK
In Company

OINARRIZKOA

5S ebaluatzaileen prestakuntza
HELBURUAK
Ikastaroan parte hartzen duten pertsonak honetarako gaitzea:
• Euskaliteko 5S Klubeko ebaluatzaile gisa sartzea. Horri esker, 5S Klubean
sartu edo aldez aurreko ebaluazioak berritu nahi dituzten erakundeen kanpoebaluazioetan parte hartu ahal izango dute.
• Bere erakundeak prestatzea 5S Klubaren ebaluazioa eskatzeko eta baldintzarik
onenetan egiteko.
• Beren erakundeetako 5Sen kontrol-, jarraipen- eta hobekuntza-sistema
hobetzea, oraingoz kanpoko ebaluaziorik jaso nahi ez badute ere.
GAI ZERRENDA
• 5Sak eta Kudeaketa Aurreratuaren Eredua. Esparru orokorra.

• Ikastaroa, batez ere, 5Sen oinarrizko prestakuntza edo prestakuntza
aurreratua duten pertsonentzat da, eta beren erakundeetan 5Sak ezartzeko
taldeetako kide edo laguntzaile gisa parte hartu dutenentzat.
• Norberaren lanean 5 ordu inguru eman beharko dituzte autoprestakuntzako,
testeko eta ikasketa kasuaren ebaluazioko faseak egiteko.
Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaroan parte hartzen dutenek ebaluazio ariketa bat eginen dute bigarren
talde saioan planteatzen den kasu simulatu bati buruz.
Indarguneak, hobetzeko arloak eta puntuazioa biltzen dituen ebaluaziotxostenaren proposamena egin beharko dute. Hirugarren talde-saioan
aurkeztuko dira, denen artean aztertzeko.

• Euskaliten 5S Klubera sartzeko kanpoko ebaluazio-prozesua.
• Euskaliten metodoa 5Sak ezartzeko: S bakoitzerako 4 urratsak.
• Antolamendu-testuingurua eta S bakoitza ebaluatzean kontuan hartu
beharreko alderdiak.
• Ebaluazio eta puntuazioko kontzeptuak eta teknikak.
• Kasu praktikoen azterketa eta ebaluazio osoaren simulazioa.
Ikastaroan zehar, adibideak aurkeztu eta aztertuko dira dokumentu, argazki
eta bideoen bidez.

Baldintzak eta oharrak

IRAKASLE
Javier De La Peña (Boga Consultores)
Óscar Ayllón (Acorde Consulting)

TALDE SAIOAK

2

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

1

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-12:00

IRAUPENA

1 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

Programatutako deialdiak

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa
Test
1/1

Presentziala
1/2
Izen-ematea
TELEFONOZ EDO EMAILEZ KONTSULTATU

Presentziala
2/2
Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
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BEZEROAK

BERRIA

OINARRIzkoA

Presentziala

Xahubideak atzeman eta ezabatzeko metodologia
HELBURUAK

• Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.		

LEAN produkzioa eta haren oinarrizko tresna batzuk ezagutzea, antolakundean
xahutzeak detektatu eta ezabatzeko metodologian oinarritutako ekintza-plan
bat planifikatu ahal izateko..

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

GAI ZERRENDA

Prestakuntza ekintza garatzean, parte hartzen duen enpresa bakoitzak definitu
eta hautatuko du proiektua. Hona hemen aurreko deialdietako proiektu pilotu
ohikoenak:
• Xahubideak aztertzea eta ezarri beharreko proiektuak aukeratzea.
• Eguneroko bilera operatiboen dinamikak eta haien jarraipena ezartzea.
• 5Sak eremu pilotu batean ezartzea.
• Prozesu baten estandarizazioa.
• Prozesu baten mapaketa eta hobetutako prozesu berriaren definizioa.
• Proiektu bat ezartzeko plana.

• Balioa/xahutzea kontzeptuak: Erakundearen barruan balio erantsia duten
jarduerak definitzea. Muri-Mura-Muda.
• 5S: Laneko ingurunea ordenatu eta garbitzea.
• Estandarizazioa: Adimenaren praktika hoberenerantz irizpideak
bateratzea¬ irabazia.
• Fluxuen eremua: Just In Time, Takt time eta Lanpostuaren oreka, Push-Pull,
Lay-out-en diseinua.
Baldintzak eta oharrak
• Irakasleak euskaldunak direnez gero, norberaren proiektua euskaraz
garatzeko aukera dago.
• Ikasleek, saio presentzialetara joateko denboraz gain, 10 ordu inguru eman
beharko dituzte ikastaroaren proiektua garatzeko.
• Antolakunde bakoitzean pertsona bat baino gehiago joatea gomendatzen da.
• Azken saioaren ordutegia 10:00-13:00 izango da. Hau da, 3 ordu besterik
ez du iraungo.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.

IRAKASLE
Leire Mugarza (Lea Artibai Ikastetxea)
Beñat Osinaga (Lea Artibai Ikastetxea)

TALDE SAIOAK

3

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

3

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

1 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

170 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

655 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Irailaren 27an; urriaren 11an; azaroaren 8an
Beñat Osinaga (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/1

Presentziala
1/3
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22MURI

Presentziala
2/3

Presentziala
3/3
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BEZEROAK

BERRIA

OINARRIZKOA

Presentziala

Ekoizpen-inguruneetako grabazioak: behaketa, harrapaketa eta lantokiko datuen ustiapena
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

Ikastaroan parte hartzen duten pertsonak honetarako gaitzea:
• Bideoak grabatzeko teknika laguntza-tresna gisa erabiltzea hurrengoetan.
- Eragiketen eta zereginen estandarizazioa.
- Erreferentzia-aldaketaren denborak murriztea.
- Ekoizpen-langileak beren kabuz mantentzeko prestatzea.
- Edozein lanposturen produktibitatea kalkulatzea.
- Langileak lanpostu berrietan prestatzea.
- Langile berrien prestakuntza lanpostuan.
• Lanpostuen estandarizazioa modelizatzea eta pertsonalizatzea.
• Grabazio bidez lortutako informazioa aztertzeko dauden tresnak ezagutzea.
• Baliodun eragiketak eta xahutzeak identifikatzen ikastea (murriztea/
ezabatzea), behaketaren bidez.
• Grabatutako prozesu baten balizko ez-eraginkortasunen arrazoiak
identifikatzea.
• Emaitzak eta prozesuak monitorizatzea eta estandarizazioan aurrera egitea.

• Hauei zuzendutako ikastaro praktikoa da: arduradunak, lan-taldeetako
liderrak edo kudeatzaileak, kalitate- eta hobekuntza-sistemen arduradunak,
taldeburuak eta produkzioko langileak, bulego teknikoko/eragiketetako
langileak.
• Antolakundeko pertsona bat baino gehiago joatea gomendatzen da,
proiektua taldean egin dezaten.
• Proiektua egiteko gutxi gorabehera 10 orduko iraupena aurreikusten da.
• Ikastaro hau gaztelaniaz ere egin daiteke In Company.
• Aurtengo azken lauhilekoan doako webinar bat (ordubete) eskainiko dugu,
parte hartzera gonbidatzeko. Kontsultatu informazioa gure webgunean.		

GAI ZERRENDA
• Eragiketak grabatzea, hobetzeko tresna gisa.
• Prozesuei begiratu beharrean, prozesuak behatzen ikastea.
• Grabazio baten aukerak identifikatzea.
• Eragiketak aztertzeko eredu berri bat sartzea.
• Grabazio-prozesua sistematizatzea.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek honelako proiektuetan egiten ahalko
dute lan:
• Linea bat eskuz muntatzeko prozesua hobetzea.
• Langileak lantokian bertan prestatzea.
• Erreferentzia-aldaketaren denborak murriztea.
• Balio erantsi handiko edo berriki ezarri diren eragiketak estandarizatzea.
• Produkzioko langileen prestakuntza auto-mantentzean.
• Langile berrien prestakuntza.
• Langileak talde berrietan prestatzea.
• Prozesu errepikakorrak eta aldakortasun handikoak estandarizatzea.

IRAKASLE
Ponciano Ibarreche (LTAKT PROJECT&PROCESS, S.L.)

TALDE SAIOAK

2

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

1

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

110 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

520 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Urriaren 25ean; azaroaren 15ean
Ponciano Ibarreche (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/1

Presentziala
1/2
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22GRABA

In situ
Laguntzak
1/1

Presentziala
2/2
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BEZEROAK
Online

OINARRIZKOA

UNE-EN ISO 9001:2015 kalitatea kudeatzeko sistemak
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• UNE-EN ISO 9001 arauaren eskakizunak eta horiek erakundean duten
aplikazioa ezagutu eta ulertzea.
• Erakundearen kalitatea kudeatzeko sisteman hobetu beharreko arloak
identifikatzea.

• UNE-EN ISO 9001:2015 arauaren baldintzak.

• Ikastaro honetan matrikulatutako ikasleek UNE-EN ISO 9001:2015 arauaren
ale deskargagarri bat izango dute, trebakuntzaren zati gisa erabiliko dena.
Araua ikastaroa eman aurreko astean emango da.
• 4 ordu inguru erabiliko dira erakundean ezarritako kalitate sistema hobetzeko
plana ezartzeko. Kalitate sistemarik ez duten erakundeen kasuan, denbora
hori konpainiaren
• Prozesuen mapa zehazteko eta adierazleak identifikatzeko erabiliko da.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

• Erakundearen testuingurua eta arriskuan oinarritutako pentsamendua.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

• Prozesuen, adierazleen eta helburuen kudeaketa.

Ikastaro honetan parte hartzen dutenek honelako proiektuak egiten ahalko
dituzte:
• ISO 9001:2015 kalitatea kudeatzeko sistema batean gorde eta gorde
beharreko informazio dokumentatua zehaztea.
• Erakundean gutxienez 2 hobekuntza-arlo identifikatzea.

GAI ZERRENDA
• Kalitateari buruzko sarrera.

• Onespen-ezen eta ekintza zuzentzaileen kudeaketa.

IRAKASLE

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

3

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

110 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

410 € + BEZ

Iñaki Buitrón (Arcinnova)
Juanjo Larramendi Azcoitia (IMH)

Programatutako deialdiak
1. ONLINE:
Irailaren 21 eta 28an; urriaren 4 eta 19an
Iñaki Buitrón (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa
Test
2/2

Test
1/2

Online
1/4

Online
2/4

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22ISO9001ONLINE

Online
3/4

Online
4/4

Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

28

BEZEROAK
Online

OINARRIZKOA

UNE-EN ISO 9001:2015 kalitatea kudeatzeko sistemen ikuskapenak
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• UNE-EN ISO 9001:2015 arauaren araberako barneko ikuskaritzak planifikatu
eta egiteko behar den metodologia ezagutzea.
• Barne auditoretzen programa bat ezartzeko gai izatea.

• Ikastaro honetan matrikulatutako ikasleek UNE-EN ISO 9001:2015 arauaren
ale deskargagarri bat izango dute, trebakuntzaren zati gisa erabiliko dena.
Araua ikastaroa eman aurreko astean emango da.
• Izena ematen dutenek UNE-EN ISO 9001 Nazioarteko Arauaren baldintzen
berri izan behar dute aldez aurretik.
• Parte-hartzaileek 4 ordu inguru emango dituzte erakundean barne
auditoretzen programa bat sortzeko.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

GAI ZERRENDA
• Terminoak eta definizioak.
• Printzipioak.
• Barne-ikuskapena eta ISO 9001:2015.
• Egiaztatze-zerrendak.
• Auditoretzaren plangintza.
• Auditoretza.
• Ikuskapen-txostena idaztea.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek honelako proiektuak egiten ahalko
dituzte:
• Erakundeko barne-ikuskapenen programa definitzea.
• Hornitzaile baten ikuskapen-plana definitzea.

TALDE SAIOAK

2

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

1 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

60 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

220 € + BEZ

IRAKASLE
Iñaki Buitrón (Arcinnova)
Juanjo Larramendi Azcoitia (IMH)
Programatutako deialdiak
1. Online:
Azaroaren 8 eta 15an
Iñaki Buitrón (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Online
1/2
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22ISO9001AUDONLINE

Online
2/2
Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
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BEZEROAK
30

In Company

OINARRIzkoA

Zerbitzuen gutunak. Herritarrekiko konpromisoak
HELBURUAK
• Eremu publikoan zerbitzu karten idazketa bultzatzea, herritarren
gogobetetasuna handitzeko prozesuak hobetzeko.
• Zerbitzuen gutunen edukia ezagutzea, idatzi, zabaldu, kudeatu eta ebaluatu
ahal izateko.
• Herritarren itxaropenak identifikatzea (zerbitzuak jasoko dituzten pertsonak
/ erakundeak) eta haiei erantzuteko konpromisoak ezartzea.
• Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak zerbitzuen
kartei dagokienez ezartzen dituen baldintzak ulertzea.
GAI ZERRENDA
• Zerbitzu-gutunak eta Euskadiko Toki Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016
Legea.
• Zerbitzuen katalogoa.
• Herritarren itxaropenak identifikatzea.
• Prozesuen mapa.
• Jarraipen-adierazleak.
• Konpromisoen deskribapena eta kudeaketako beste elementu batzuekiko
erlazioa.
• Zerbitzuen gutuna idatzi, zabaldu eta kudeatzea.
• Zerbitzu-gutunaren ebaluazioa.

5

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

4

IN SITU LAGUNTZAK

1

ORDUTEGIA

9:00-13:00

IRAUPENA

3 hile

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Tailerrean garatu beharreko zerbitzu-gutuna herritarrek jasotzen duten
zuzeneko edozein zerbitzuri lotuta egon daiteke; adibidez:
• Herritarrentzako Laguntza Zerbitzua (HAZ – HHB)
• Administrazioaren zerbitzu zehatzetara (adibidez, Etxez Etxeko Laguntza
Zerbitzua, Mendekotasunaren Balorazioa, Hondartza Zerbitzua…)
• Entitatearen instalazioak (liburutegia, kiroldegia, eguneko zentroa edo
hirugarren adinekoen egoitza).
Baita beste arlo edo erakunde publiko batzuei edo hirugarren batzuei
zuzendutako Administrazioko Zerbitzuei ere; adibidez:
• Toki entitateentzako aholkularitza
• Administrazioko langileak hautatu eta prestatzea.
• Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien edo udalen zerbitzuak, ekonomiasareari edo erakunde espezifikoei zuzenduak (lankidetza, gazteria…).

IRAKASLE
Iñaki Buitrón (Arcinnova)
Argiñe Gorospe (Acorde Consulting)

TALDE SAIOAK

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Baldintzak eta oharrak
• Saio guztiak 9:00etan hasiko dira. Onlinekoek 4 ordu eta presentziazkoek 5
ordu iraungo dute.
• Zerbitzuen Gutuna egiteko, ezinbestekoa da Zerbitzuen Gutuna ezartzen
duen Zerbitzuaren Zuzendaritzak parte hartzea (Zuzendaritza Nagusia,
Zinegotzigoa, Alkatetza, Foru Diputatua, Sozietate Publikoaren Gerentzia),
erakundeak herritarrekiko (edo bezeroak – erabiltzaileak) duen konpromisomaila baliozkotu behar baitu.
• Parte-hartzaileek 15-20 ordu inguru emango dituzte proiektua egiteko.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

Programatutako deialdiak

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera
Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/1

Presentziala
1/5
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22CARTASMIXTO

Online
2/5

Presentziala
3/5

In situ
Laguntzak
1/1

Online
4/5

Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

Online
5/5

BEZEROAK

BERRIA

AURRERATUA
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Online

Bezeroen esperientzia metodologia
Baldintzak eta oharrak
• Ikastaro honetan izena eman dutenek 10 lanordu inguru izanen dituzte beren
erakundeetan bezero-esperientzia hobetzeko.
• Bezeroarekiko harreman-prozesuaren barruan erantzukizuna duten
enpresako eta sektoreko profesionalentzat da, batez ere, programa:
marketina, merkataritza, bezeroarentzako arreta, berrikuntza, eraldaketa
digitala…
• Ikastaro hau gaztelaniaz ere egin daiteke In Company formatuan.

HELBURUAK
• Bezeroekiko harremana osorik kudeatzeko behar den ikuspegi eta ezagutza
estrategikoa ematea.
• Bezeroaren esperientziaren fase guztiak eta horiek optimizatzeko kudeaketapraktikak aztertzea.
• Bezeroaren esperientzian eragin handiena duten teknologia eta tresna
digitalak ezagutzea, hasi lead-en sorreratik eta leialtzeraino
• Lidergo-estiloak, pertsonengan eta erakundeen emaitzetan eragiten dituzten
ondorioak eta lidergoaren kudeaketa sistematikoa ezagutzea..

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Atazen eta jardueren plangintzaren helburua da parte-hartzaile bakoitzak
proiektu bat diseinatzea, negozio-erronka jakin baterako bezeroaren
esperientzia-proposamenerako, programan landutako metodologia erabiliz.
Proiektu hauek landu daitezke, besteak beste:
• Bezeroaren arketipoen segmentazioa eta prestaketa: bezeroaren hipotesiak
entzuteko eta baliozkotzeko metodologietako lana
• Bezeroaren esperientzia-proiektuak diseinatzea: eskainitako bezeroaren
esperientzia aztertzea eta hobetzeko arloak identifikatzea
• Bezeroaren esperientziaren errentagarritasunaren azterketa: esperientziaren
funtsezko elementuak eta adierazle ekonomiko-finantzarioekin duten
harremana identifikatzeko jarduerak.

GAI ZERRENDA
• Kultura, estrategia eta prospektiba: Bezero-esperientziaren joera nagusiak
eta bezeroaren kudeaketa integralerako metodologiak
• Bezeroaren esperientziaren diseinua: Bezeroaren beharrak ulertzeko eta
definitutako proposamenak merkatuan baliozkotzeko diseinu-prozesua
• Bezero omnikanalaren esperientzia: bezeroaren esperientzia eta
negozioaren emaitzak hobetzeko teknologien aplikazioa eta integrazioa
• Bezeroan oinarritutako datu-analitika: nola neurtu ekimenen eragina eta
negozio emaitzekiko harremana.

IRAKASLE

TALDE SAIOAK

5

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

4

IN SITU LAGUNTZAK

1

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

410 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

735 € + BEZ

Iñaki Fernández López-Zuazo (Mondragon Unibertsitatea)

Programatutako deialdiak
2. ONLINE:
Urriak 5 eta 19; azaroak 2, 16 eta 30
Iñaki Fernández López-Zuazo (GAZTELANIAZ)
MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Online
1/5

Online
2/5

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22EXPCLIONLINE

Test
2/2

Online
3/5

In situ
Laguntzak
1/1

Online
4/5

Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

Online
5/5

BEZEROAK
In Company

AURRERATUA

32

Erosketen kudeaketa eta hornitzaileekiko harremanak
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• Erosketak kudeatzeko eta hornitzaileekiko harremanetarako metodo
egituratua definitu eta ezartzea.
• Erakundeko erosketen kudeaketa kontrastatu eta aztertzea, eta hobekuntzaplana egitea.

• Ikastaro honetan parte hartzen duten pertsonek beren erakundeetan
erosketen eta hornitzaileen arloan antolatzeko eta jarduteko gaitasuna
izatea gomendatzen da.
• Parte-hartzaileek 15-20 ordu inguru emango dituzte proiektua egiteko.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.		

GAI ZERRENDA
• Erosketen funtzioa: kostuak murrizteko aldagai estrategikoa.
• Erosketa-funtzioaren garrantzia eta bilakaera.
• Erosketen kudeaketaren oinarriak eta egitura.
• Erosketen kudeaketa eta hornitzaileekiko harremana.
• Hornitzaileak bilatzeko informazio-iturriak.
• Hornitzaileak auskultatzea eta ebaluatzea.
• Hornitzaileekin negoziatzea: Puntu kritikoa.
• Erosketak kudeatzeko metodo egituratua ezartzea.
• Erosketa-prozesuen antolaketa eta garapena.
• Erosketa-prozesuak: jarraitutasunean eta proiektu berrietarako.
• Kostuak hobetzeko erosketa-tresnak eta -ekarpenak.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek honelako proiektuak egiten ahalko
dituzte:
• Erosketen kudeaketa eta horrek enpresan duen eragina aztertzea, hobetzeko
ekintzen plan batekin.
• Erosketak Kudeatzeko Sistema Orokorra ezartzea erakundean.

TALDE SAIOAK

3

TESTAK

1

IRAKASLE
Jesús Mª Buisán (DIDnova)
Begoña Gil Díez (Mondragon Unibertsitatea)

AUTOFORMAZIOAK

1

Programatutako deialdiak

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA
EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera
Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa
Test
1/1

Presentziala
1/3
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22PROVEEDORES

Presentziala
2/3

Presentziala
3/3
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33

Presentziala

AURRERATUA

Lean manufacturing eta nola ezarri benetan zure enpresan
HELBURUAK
• Lean Manufacturing-en oinarritutako kudeaketa- eta eragiketa-eredu baten
kultura eta kontzeptuak ezagutu eta barneratzea.
• Gure industria-inguruneko ETE bati egokitutako enpresa batean Lean eredu
osoa ezartzeko faseak aztertzea.
• Lean ingurunean hobetzeko eta arazoak konpontzeko funtsezko tresnak
ezagutzea.
• Lean esparru baterantz doan bilakaeraren estadioa edo maila modu
pertsonalizatuan aztertzea parte hartzen duen enpresa bakoitzari.
GAI ZERRENDA
• Lean Manufacturing-en hastapenak.
• Ezarpen-faseak, hauek barne:
- Lean kultura eta erakundearen balio mapaketa (VSM). 7 xahubideak.
- Lean fabrikazio-sistema egokia diseinatzea. Takt Time. Lay Out. Zelula
malguak.
- Pull sistema eta fluxu jarraitua ezartzea. OEE adierazleak. Estandarizazioa.
Etengabe hobetzeko tresnak.
- Kaizen. Bikaintasunerako etengabeko hobekuntza.
• Parte hartzen duen enpresa bakoitzarekiko egokitzapenaren analisia.
Baldintzak eta oharrak
• Julen Galarza irakaslea euskalduna denez gero, norberaren proiektua
euskaraz garatzeko aukera dago.
• Lean Manufacturing ingurunean Kudeaketa Aurreratuko Eredu baterantz
eboluzionatu nahi duten enpresa mikro, txiki eta ertainentzat da. Helburua

da haren kalitatea, kostuak eta entrega-epeak hobetzea, Lean Manufacturing
eredu bati lotutako kultura barneratuz eta enpresak Lean eredu baterantz
ezartzean edo aldatzean egin beharko lituzkeen faseak aztertuz, fase
bakoitzean erabili beharreko kudeaketa- eta etengabeko hobekuntza-tresnak
ezagututa.
• Proiektua garatzeko 24 orduko dedikazioa aurreikusten da, baina enpresa
bakoitzak aukeratutako proiektu pertsonalizatuaren araberakoa izango da.
• Enpresa bakoitzean pertsona bat baino gehiago joatea gomendatzen da.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.
Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek proiektu pilotua egin dezakete.
Proiektu nagusi gisa, zure enpresak Lean eredu aurreratu batekiko duen
egoera aztertzea gomendatzen da, ikastaroan zehar egin beharreko ibilbideorria sakon diseinatuz. Hala ere, nahi izanez gero, azterketa zehatzagoak ere
egin daitezke, zure erakundearen lean esparru baten barruan:
• Balio-katearen analisia VSM baten bidez.
• Lay out-a berriz diseinatzeko hasierako azterketa.
• Pull sistema baten peko planifikazio-prozesu berri baten azterketa eta
hasierako proposamena.
• Prozesu jakin baten hobekuntza-azterketa.
• 5S, SMED, Kaizen eta antzeko hobekuntza-tresna jakin baten ezarpenaren
diseinua.

IRAKASLE
Julen Galarza (ML GROUP)
Asier Ayesta Ruesgas (Kaizen Institute Consulting Spain)

TALDE SAIOAK

5

TESTAK

3

AUTOFORMAZIOAK

4

IN SITU LAGUNTZAK

2

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

3 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

420 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

1050 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. PRESENTZIALA:
Irailaren 14an; urriaren 13an; azaroaren 16 eta 30an;
abenduaren 14an
Julen Galarza (Gazteleraz)
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Online

Kanban: Ekoizpen-prozesuen, proiektuen eta zerbitzuen kudeaketa eraginkorra
HELBURUAK
• Ekoizpen- eta zerbitzu-denborak murrizteko funtsezko jardunbideak
ezagutzea, eta, horren ondorioz, kostuak gutxitzea eta kalitatea eta
produktibitatea handitzea.
• Lan-fluxua nola kudeatu ikastea, baita eskari aldakorrarekin ere.
• Lan-/informazio-fluxuaren eta proiektuen kudeaketa nola integratu ulertzea.
• Lan-/informazio-fluxua nola optimizatzen jarraitu ulertzea.
GAI ZERRENDA
• Ekoizpen-denbora laburraren indarra.
• Kanban sistemak: oinarrizko kontzeptuak, diseinua eta doikuntza.
• Kanban ekoizpenean: Push vs Pull.
• Lan-/informazio-fluxuaren ikusizko kudeaketa.
• Lan-fluxuaren kudeaketa kuantitatiboa.
• Berrikuspen operatiboa.
Baldintzak eta oharrak
• Ikastaro hau produkzio- eta zerbitzu-denborak murriztu eta, aldi berean,
kostuak murriztu eta kalitatea hobetu nahi duten enpresa txiki eta
ertainentzat da.
• Saio guztiak 9:00etan hasiko dira. Onlinekoek 4 ordu eta presentziazkoek 5
ordu iraungo dute.
• Ikasle bakoitzak 10-20 ordu eman beharko ditu, gutxi gorabehera, proiektua
ikastaro honetan egiteko.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.
• Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company egin daiteke gaztelaniaz.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Jarraian, enpresan edo lan-taldean ikastaroan zehar inplementatzeko aukera
ematen duten proiektu tipoak jaso dira, baita horien barruan landu beharreko
zenbait puntu ere:
• Kanban sistema produkzioan inplementatzea (pilotu 1).
- Supermerkatuen definizioa
- Lotearen tamainaren definizioa
-Produkzioaren sekuentziazioa
- Logistikarekin sinkronizatzea
- Funtsezko adierazleen monitorizazioa
• Kanban sistema ezartzea kontsumigarrien kudeaketan.
- Kontsumigarriak finkatzea
- Birjarpen mailen definizioa
- Ikusizko kudeaketa
- kudeatzeko prozesuaren definizioa
• Taldearen lana kudeatzeko Kanban panela
- Lan-taldeak (bulegoan, produkzioan, mantentze-lanetan, I+Gn…) lanak/
ekintzak beteko dituela bermatzeko panela ezartzea
- Kanban txartelaren faseak/egoerak definitzea
- Arauen definizioa
- Ikusizko kudeaketaren definizioa
- Funtsezko adierazleen monitorizazioa
• Lan pertsonalak kudeatzeko Kanban panela.

IRAKASLE
Mikel Berenguer (Kaizen Institute Consulting Spain)

TALDE SAIOAK

5

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

4

IN SITU LAGUNTZAK

2

ORDUTEGIA

9:00-13:00

IRAUPENA

3 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

420 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

1050 € + BEZ

Programatutako deialdiak
2. ONLINE:
Irailaren 15ean; urriaren 13an; azaroaren 3 eta 17an;
abenduaren 1ean
Mikel Berenguer (Gazteleraz)
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Online

OINARRIZKOA

Pertsonen kudeaketa gaur
HELBURUAK
• Pertsonen kudeaketak gaur egun dituen erronkak eta funtsezko alderdiak
ezagutzea, gero eta ingurune konplexuago eta ezezagunagoan.
• Garapen praktikoak partekatzea eta proiektu bat diseinatzea/ezartzea
lehentasunezkotzat jotzen den arloetako batean.
GAI ZERRENDA
• Estrategia eta pertsonak.
• Pertsonetan oinarritutako antolamendu-ereduak.
• Ingurune lurrunkorraren eta gaur egungo ziurgabetasunaren erronka
nagusiak.
• Pertsonen gogobetetasuna eta haien neurketa.
• Eskumenen kudeaketa.
• Lana ebaluatzeko sistemak eta helburuen araberako kudeaketa.
• Hautapena, garapena eta ordainsaria.
• Komunikazioa.
• Lotura eta onarpena.
Baldintzak eta oharrak
• Ikastaro honetan izena eman dutenek 10-20 ordu inguru eman beharko
lituzkete lanean proiektua egiteko.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko da,
eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.

• Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.		
		
Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Prestakuntza ekintza garatzean, parte hartzen duen enpresa bakoitzak definitu
eta hautatuko du proiektua. Hona hemen aurreko deialdietako proiektu
ohikoenak:
• Pertsonen kudeaketako prozesu bat diseinatu/ezarri/hobetzea eta
azpiprozesuetan hedatzea.
• Pertsonen kudeaketako estrategiaren eta sistemen arteko koherentzia
ezartzea.
• Gaitasunak kudeatzeko prozesua diseinatzea/ezartzea/hobetzea.
• Jarduera ebaluatzeko prozesua diseinatu/ezarri/hobetzea.
• Pertsonen kudeaketarekin zerikusia duten adierazleak pertzepzio- eta
errendimendu-arloetan kudeatzeko prozesua diseinatzea/ezartzea/hobetzea.
Gogobetetze-inkesta, analisia, ekintza-plana...
• Aitortza- edo prestakuntza-garapen prozesu bat diseinatu/ezarri/hobetzea.
• Komunikazio-prozesua edo komunikazio-mapa (dagoeneko martxan dauden
kanalak eta sistemak) diseinatzea/ezartzea/hobetzea.
• Hautaketa-sistema diseinatzea/ezartzea/hobetzea.

IRAKASLE
Gonzalo Serrats (OPE Consultores)
Begoña Echaburu Mulet (Mondragon Unibertsitatea)
Isabel Fernández (IFH Consulting)

TALDE SAIOAK

5
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3

AUTOFORMAZIOAK

3

IN SITU LAGUNTZAK

2

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

3 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

410 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

1400 € + BEZ

Gonzalo Serrats

Programatutako deialdiak
2. ONLINE:
Urriaren 5 eta 26an; azaroaren 16 eta 30an; abenduaren 14an
Gonzalo Serrats (Gazteleraz)
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OINARRIZKOA

Laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemak (ISO 45001:2018)
HELBURUAK
• ISO 45001:2018 arauaren baldintzak ezagutu eta ulertzea.
• Erakundean ISO 45001:2018 arauaren baldintzak aplikatzen laguntzea.
GAI ZERRENDA
• ISO 45001:2018 arauaren garapena.
• Goi-mailako egitura (HLS).
• ISO 45001:2018 arauaren baldintzak.
• OHSAS 18001:2007 estandarraren migrazio-prozesua.
• Kasu praktikoak.
Baldintzak eta oharrak
• Saio guztiak 9:00etan hasiko dira. Onlinekoek 3 ordu eta erdi eta
presentziazkoek 5 ordu iraungo dute.
• Parte-hartzaileek garatu beharreko proiektuaren tipologiari eta irismenari
buruzko hausnarketa egiteko behar den denbora eman behar dute, lehengo
talde-saioaren aurretik. Era berean, gomendagarria da parte-hartzaileek
garatu beharreko proiektuaren xede den antolaketari buruzko ezagutza
orokorra izatea, bai Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloan dituzten
oinarrizko betebeharrei buruzkoa, bai eta haren egiturari eta/edo barnekudeaketari buruzkoa ere.
•Ikastaro honetan matrikulatutako ikasleek ISO 45001:2018 arauaren ale
deskargagarri bat izango dute, trebakuntzaren zati gisa erabiliko dena. Araua
ikastaroa eman aurreko astean emango da.
• Ikastaro hau In Company egin daiteke gaztelaniaz.

TALDE SAIOAK

3

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

1

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-13:00

IRAUPENA

1 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA
EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera
Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaroan parte hartzen dutenek proiektu hauek egin ditzakete:
• ISO 45001:2018ren araberako laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko
sistema diseinatzea eta ezartzea, laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko
sistema batetik abiatuta, OHSAS 18001:2007ren arabera.
• Laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistema bat diseinatu eta
ezartzea, ISO 45001:2018 arauari jarraikiz.
• ISO 45001:2018 arauaren betebeharren betetze-mailaren diagnostikoa.
• Laneko Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistema hobetzea, ISO
45001:2018ren arabera diseinatua eta ezarria (osorik edo partzialki), baina
oraindik ziurtatu gabe.
• Laneko Segurtasuna eta Osasuna kudeatzeko sistema hobetzea, dagoeneko
ziurtatuta ISO 45001:2018 arauaren arabera.
• Ezarritako Laneko Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistemaren irismena
beste lantoki batzuetara zabaltzea (ziurtagiria izan ala ez), ISO 45001:2018
arauaren arabera.
Argibideak proiektuak honela gara litezke:
- beste kudeaketa-sistema batzuekin integratuak edo integratu gabeak.
- edozein erakundetan.
- egiazko edo fikziozko erakundeetan. Fikziozko erakundeak hautatuz gero,
erakundeari buruzko informazio nahikoa izan beharko litzateke.
- zentro anitzeko erakundeetan edo zentro bakarrekoetan.

IRAKASLE
Joseba Urraza (PRySMA Consultoría y Tecnología)

Programatutako deialdiak
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Online

OINARRIZKOA

Pertsonen antolaketa eta kudeaketa: Arloko arduradunak,
bere ekipoak kudeatzeko giltzarri nagusiak
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• Arloko/proiektuko arduradunaren profila osatzen duten eta bere ekipoak
kudeatzeko gaitasuna ematen dioten alderdiak markatzea.
• Taldeen kudeaketa hobetzeko trebetasun eta gaitasun pertsonalak eskuratzea.
• Arloak kudeatzeko tresnetan sartzea. Arduraduna antolakuntza-estrategiak
garatzeko eta lan-taldeak garatzeko giltzarri gisa aurkeztea erakundeetan.
• Autogestiorako eta autogestiorako trebetasunak garatzea, pertsonak eta
taldeak behar bezala kudeatzeko.
• Pertsona laguntzaileen parte-hartzea eta motibazioa erraztea, eta
horretarako tresnak eta metodologiak ezagutaraztea.

• Batez ere erdi-mailako arduradunentzat, lan-arloetako arduradunentzat,
proiektuentzat…
• Ikastaro honetan parte hartzen dutenek 10 ordu inguru emanen dituzte
ikastaroan proiektua garatzeko.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.
Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke

GAI ZERRENDA

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
IIkastaro honetan egin daitezkeen proiektu tipoek alderdi hauekin dute
zerikusia:
• Kolaboratzaileak garatzeko prozesuak ezartzea
• Taldeko pertsonen parte-hartzea eta konpromisoa sustatzea
• Lantaldeen konfiantza eta motibazioa hobetzeko ekintzak diseinatzea
• Taldeen lidergo-trebetasunak garatzeko ekintza-planak zabaltzea
• Talde-lana hobetzeko jardunbide egokiak
• Talentua atxikitzeko eta garatzeko estrategiak definitzea
• Taldearen kohesioa eta pertsonen arteko harremanak hobetzea
• Sailen arteko komunikazioa hobetzea.

• Lidergoa arloko arduradun gisa ulertzea.
• Autoezagutza, autogestioa eta autogestioa.
• Laguntzaileekin harreman onak eta eraginkorrak sortzeko trebetasunak.
• Taldean lan egiteko oinarriak eta tresnak. Motibazioaren oinarriak,
errekonozimendua, gatazken kudeaketa, denboraren kudeaketa, bilerak.
• Pertsonen konpromisoa eta parte-hartzea sustatzea. Parte hartzeko
metodologiak.
• Erakundearen ikuspegi estrategikoa, prozesuak, komunikazio-bideak eta
baliabide materialen eta giza baliabideen plangintza.

IRAKASLE
Roberto López (MAS Innovación Organizacional)
Ion Uzkudun (Abantian)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

5

IN SITU LAGUNTZAK

1

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

280 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

780 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. ONLINE:
Urriaren 4 eta 17an; azaroaren 7 eta 22an
Roberto López Canas (Gazteleraz)
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Presentziala

OINARRIZKOA

Gaitasunen araberako kudeaketa. Pertsonen kudeaketa integralerako oinarria
HELBURUAK
• Bertaratutakoei behar diren oinarrizko irizpideak ematea beren antolaketan
gaitasunen araberako kudeaketa dinamikari ekiteko.
• Ezarpen horretarako oinarriak eta baldintzak identifikatzea, eta prozesua
abiaraztean kontuan hartu beharreko praktika onak eta alderdiak partekatzea.
GAI ZERRENDA
• Gaitasunen araberako kudeaketa. Zer interes du erakunde batentzat?
• Ezinbesteko baldintza gaitasunen araberako kudeaketa sistema ezartzeko.
• Gaitasun kontzeptua.
• Eskumenen mapa eraikitzea.
• Gaitasunak identifikatzeko iturriak.
• Xede-profilen definizioa.
• Gaitasunen ebaluazioa. Ebaluazio sistemak. Eskalak.
• Lana kudeatzeko elkarrizketa. Behar bezala egiteko urratsak.
• Garapen planak. Hautaketa. Ordainsaria. Garapenerako elkarrizketak.
Prestakuntza.
Baldintzak eta oharrak
• Beren erakundeko pertsonen kudeaketan ardurak dituzten edo pertsonen
garapen pertsonal eta profesionalarekin kezkatzen diren profesionalentzat.
• Ikastaro honetan izena eman dutenek 16 ordu inguru eman beharko dituzte
proiektua egiteko.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaroan zehar proiektu bat garatuko da, antolakundeko sail edo arlo batean
zehaztuko dena, ikasitakoa praktika pilotu gisa aplikatzeko. Proiektu pilotuak
gai hauek landu ditzake:
• Erakundearen Core Competence identifikatzea eta jokabide behagarrietan
zehaztea.
• Erakundeko departamentu baten eskumenen ezaugarriak deskribatzea eta
gaitasun tekniko eta jarrerazkoetan zehaztea.
• Gaitasunen araberako kudeaketa-sistema ezartzeko prozesua diseinatzea,
zailtasunak aurreratuz eta etapak, tartean diren baliabideak eta lotutako
komunikazio-plana identifikatuz.
• Erakundearentzako gaitasun kritikoa identifikatzea, hura definitzea,
profil kritikoekin lotzea, hura indartzeko garapen-ekintzak ebaluatzea eta
definitzea.
• Lana kudeatzeko sistematika bat diseinatzea, zenbait gaitasunetatik abiatuta
erreferente gisa, elkarrizketa bera simulatuz eta pertsona tipo batetik abiatuta
garapen-plan bat zirriborratuz.
• Erakundearen estrategiatik eta negozio-helburuetatik abiatuta, hura
lortzen lagunduko luketen gaitasunak identifikatzea eta erakundeak horiek
zabaltzeko biderik egokiena definitzea.

IRAKASLE
Inmaculada Garbayo (IMH)
Begoña Echaburu Mulet (Mondragon Unibertsitatea)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

110 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

410 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Irailaren 21an; urriaren 5 eta 19an; azaroaren 2an
Inmaculada Garbayo (Gazteleraz)
MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
2/2

Test
1/2

Presentziala
1/4

Presentziala
2/4

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22COMPETENCIAS

Presentziala
3/4

Presentziala
4/4
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PERTSONAK
In Company

OINARRIZKOA

Berdintasunaren kudeaketa enpresetan
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• Gaur egun emakumeen eta gizonen egiturazko desberdintasunak daudela
hausnartzea.
• Oinarrizko kontzeptuak aztertu eta adostea.
• EAEn genero-berdintasuna bermatzeko dauden tresnak ezagutzea (egiturak,
legeak, planak, klausulak...).
• XXI. mendeko enpresetan emakumeen eta gizonen berdintasunerako
diagnostikoa eta plana nola egin jakitea eta esperimentatzea.
• Berdintasun-planekin bat datozen prozesuak hastea eragingo duten
esperientzia praktikoak partekatzea.

• Ikastaro honetan parte hartzen dutenek 10 ordu inguru eman beharko
dituzte proiektu bat egiteko.
• EUSKALITek prestakuntza honetan parte hartzen duten pertsonen eskura
jartzen du Emakunderekin batera argitaratutako “Kudeaketari generoikuspegitik balioa emateko gida” pdf formatuan, baita paperean ere hala
eskatzen dutenei.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daitek.
Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek honelako proiektuak egin ditzakete
beren erakundeetan:
• Hizkuntzaren erabilera berrikustea komunikazio-politikan eta hobetzeko
proposamenak.
• Enpresako emakumeen eta gizonen berdintasunaren abiapuntuko egoeraren
diagnostikoa.
• Erakundearen kultura generoaren ikuspegitik berrikustea.
• Enpresa berdintasunetik abiatuta bateratzeko politika berrikustea.
• Soldata-tartearen azterketa.
• Emakumeen eta gizonen berdintasunerako planaren jarraipena eta ebaluazioa
egiteko kudeaketa-tresna diseinatzea.

GAI ZERRENDA
• Beharrezkoa da antolakuntzan berdintasuna kudeatzeaz hitz egitea¬ zer?
Zenbait datu eztabaidagai.
• Oinarrizko kontzeptuak: Zuzeneko bereizkeria/zeharkako bereizkeria,
bereizketa bertikala eta horizontala, soldata-aldea. Genero-adierazleak,
ekintza positiboa; genero-ikuspegia / genero-mainstreaminga, jabekuntza,
soldata-aldea, intersekziotasuna, etab.
• Aukera-berdintasunetik emaitza-berdintasunera. Erronka berriak. 2030eko
GJD.
• Erakunde batean emakumeen eta gizonen berdintasunaren egoerari
buruzko diagnostikoa. Zer aztertzen dugun, nola eta zertarako.
• Berdintasun-plana dela: funtsezko elementuak. Kasu praktikoak
berdintasun planak.
• Onurak, sareak, aintzatespenak, aukerak, foroak.

IRAKASLE
Begoña Murguialday (Murgibe S.L.)
Aurkene Redondo (Enbor Kontsultoreak)

TALDE SAIOAK

5

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-12:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA
EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Programatutako deialdiak

MODALIDALITATEAK

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera
Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
2/2

Test
1/2

Online
1/5
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22IGUALDADONLINE

Online
2/5

Online
3/5

Online
4/5

Online
5/5
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PERTSONAK
Online

OINARRIZKOA

Produktibitate pertsonala GTDrekin (Getting Things Done)
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• Gure produktibitate-ohiturak aztertzea, motibazioan eta emaitzetan dituzten
ondorioez jabetuz.
• Sistema oso bat ezagutzea (GTD – Getting Things Done), norberaren
konpromisoak eraginkortasun handiagoz kudeatzen eta estresa ezabatzen
laguntzeko.
• Metodoa aplikatzen hastea, pixkanaka ohitura zaharrak utziz eta horien
ordez berriak, askoz produktiboagoak, erabiliz.

• Ikastaro honetan izena eman dutenek 10 ordu inguru eman beharko dituzte
proiektua egiteko.
• Ikastaro hau In Company egin daiteke gaztelaniaz.o.

GAI ZERRENDA
• Beste errealitate baterako ikuspegia aldatzeko beharra.
• Lan-fluxua antolatzeko bost urratsak: atzeman, argitu, antolatu, hausnartu
eta egin.
• GTD praktikatzea eta erabiltzea erremintekin.
• Proiektuen planifikazio naturalaren bost urratsak.
• Epe laburra luzearekin lotzea: Sei perspektiba-mailak.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek proiektu hauek landuko dituzte
bakarka:
• GTD antolamendu-sistema ezartzea lanpostuari eta bizitza pertsonalari.
• Norberaren antolaketa-ereduak eraginkorragoak diren beste batzuekin
ordezkatzea.
• Oinarrizko 5 ekoizpen-ohiturak sistematikoki abiaraztea.

IRAKASLE
Alberto Barbero

TALDE SAIOAK

3

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

3

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

90 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

305 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. ONLINE:
Urriaren 10, 11 eta 25ean
Alberto Barbero (Gazteleraz)
MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Autoformazioa
Test
2/2

Online
1/3
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22GTDONLINE

Online
2/3

Online
3/3
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PERTSONAK
In Company

AURRERATUA

Gatazken kudeaketa eta ebazpena
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

Gatazkak kudeatzeko tresnak ezagutzea eta enpresan aplikazio praktikoa
egitea.

• Irakaslea euskalduna denez gero, norberaren proiektua euskaraz garatzeko
aukera dago.
• Lan pertsonalaren 20 ordu inguru kalkulatzen dira.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke. 		

GAI ZERRENDA
• Gatazkari buruzko pertzepzioa. Beti landu behar da? Nire mapa handitzen.
• Gatazkak konpontzeko prozesua. Egitura eta elementuak.
• Egoera konplexuak kudeatzeko trebetasun pertsonalak eta pertsonen
artekoak.
• Komunikazioa, erasorik ez egiteko eta konektatzeko tresna ahaltsua.

3

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-12:00

IRAUPENA

1 hile

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Ikastaro honetan landu daitezkeen proiektuen adibideak:
• Gatazkak konpontzeko prozesua diseinatzea
• Gatazkak konpontzeko estrategiak aplikatzea egoera jakin batean.
• Gatazka-egoeretan jarduteko protokoloa eta jardunbide egokiak diseinatzea
• Gatazkaren kudeaketa emozionalerako estrategiei ekitea.
• Autorregulazio emozional eraginkorra lortzeko jarraibideak definitzea.
Proiektuek bi ikuspegi izan ditzakete:
• Gatazkaren parte gisa.
• Gatazkan parte hartzen duten aldeen arduradun (lider) gisa.
Proiektuaren fitxa bat diseinatuko da eta bertan proiektuan kontuan hartu
beharreko elementuak zehaztuko dira.

IRAKASLE
Aurkene Redondo (Enbor Kontsultoreak)

TALDE SAIOAK

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

Programatutako deialdiak

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera
Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
2/2

Test
1/2

Online
1/3
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22CONFLICTOSONLINE

Online
2/3

Online
3/3
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PERTSONAK
In Company

AURRERATUA

Barne-komunikazioa, ezarpen eraginkorra
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• Barne-komunikazioa antolamendu-kudeaketaren funtsezko elementu gisa
ulertzea.
• Barne-komunikazioaren garapenaren gakoak ulertzea.
• Barne-komunikazioko mapa egitea, sistema nagusiak, helburuak eta
funtzionamendu-gakoak identifikatuz.
• Hobekuntza-proiektu bat identifikatzea.

• Ikastaro honetan izena eman dutenek 5-10 ordu inguru eman beharko
lituzkete proiektua egiteko.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.		

GAI ZERRENDA
• Kudeaketa aurreratua eta komunikazioa.
• Barne-komunikazioaren funtsezko kontzeptuak.
• Diagnostikora bideratzea hainbat erakundetan.
• Paradigma-aldaketak: aukera eta zailtasun berriak (online plataformen
bidezko komunikazioa)
• Komunikazio emozionala eta hizkuntzaren distortsio nagusiak.
• Komunikazio sistemak eta haien eskumenen garapena.
• Prozesurako orientazioa: garapena eta hobekuntza praktikan ezartzea.
• Oztopo nagusiak, aldaketaren kudeaketaren giltzarriak.
• Sistemak ezartzea.

5

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

1

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-12:00

IRAUPENA

2 hile

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Ikastaro honetan honelako proiektu pilotuak lantzen ahalko dira:
• Barne-komunikazioa hobetzeko sistema diseinatzea/ezartzea.
• Barne-komunikazioko prozesua diseinatzea/ezartzea.
• Barne-komunikazioa sailkatzea, horrek dakarren kaosari modu ordenatuan
ekiteko.
• Barne-komunikazioaren diagnostikorako partaidetza-metodo bat
diseinatzea/ezartzea, eta hobetzeko lehentasunak aurkitzea.
• Erakundeko pertsonengan garatu beharreko barne-komunikazioko oinarrizko
gaitasunak identifikatzea.
• Barne-komunikazioko sistema/kanal espezifiko baten hobekuntza
diseinatzea/ezartzea.

IRAKASLE
Gonzalo Serrats (OPE Consultores)
Amaia Aizpuru Garmendia (Mondragon Unibertsitatea)

TALDE SAIOAK

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

Programatutako deialdiak

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera
Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa
Test
1/1

Online
1/5

Online
2/5

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22COMUNICAONLINE

Online
3/5

Online
4/5

Online
5/5
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PERTSONAK
In Company

AURRERATUA

Lidergo aurreratua
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• Lidergo-estiloak, pertsonengan eragiten dituzten ondorioak eta erakundeen
emaitzak ezagutzea eta lidergoaren kudeaketa sistematikoa ezartzea.
• Lidergo-estiloaren ikuspegia izatea. Trebetasunak eta trebetasunak eskuratzea
eta feedbacka eman eta jasotzea. Erakundearen kultura identifikatzea.
• Erakundearen kudeaketa-sisteman integratzeko lidergo pertsonalaren
benetako ebaluazio-plana egitea.

• Jarduteko plan pertsonala egiteko, ikastaroan izena ematen duenak 10 ordu
inguru izanen ditu lanean, bere trebetasun, estilo eta zereginak lider gisa
hobeki egiteko.
• Ikastaro hau EUSKALITen “Lidergo aurreratua” liburuko edukietan oinarritzen
da. Ikastaroa egin bitartean irakurri beharko da, eta, horretarako, pdf
formatuan emango zaie ikasleei. Parte-hartzaileek doan eska ditzaketen
paperezko liburuak ere baditugu.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke.

GAI ZERRENDA
7 trebetasunak: 1. Arakatzea eta aktiboki entzutea. 2. Argudiatzea. 3.
Erabakiak hartzea. 4. Eztabaidak konpontzea. 5. Proaktibitatea eta ekimena. 6.
Porrotetik ikastea. 7.Feedbacka eskatu eta ematea.
7 estiloak: 1. Autoritarioa. 2.Paternalista. 3. Oportunista. 4. Kontserbadorea.
5. Berdin dio. 6. Lagunartekoa. 7.Aurreratua.
7 eginkizunak: 1. Ikuspegia garatu eta hedatzea. 2. Interes-taldeekiko
inplikazioa. 3.Pertsonen garapena. 4.Kohesioa sustatzea. 5. Kudeaketa
sistemaren garapena. 6.Berrikuntza eta aldaketa bultzatzea. 7.Barne
komunikazioa.
Lidergoa nola kudeatu: 1. Lidergo-eskema definitzea. 2. Kudeatu beharreko
alderdiak
definitzea 3. Portaera behagarriak zehaztea.4. Lidergoa.5. Lidergoa ebaluatzea.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek proiektu hauek landuko dituzte
bakarka:
• Lidergo pertsonalaren benetako ebaluazio-plana egitea, eta ebaluazioen
emaitzetatik abiatuta, portaera aldatzeko ekintzen eta proposamenen
zirriborroa egitea.
• Lidergo aurreratuaren oinarrizko 7 praktikari buruzko ekintza- eta
hobekuntza-arloen plana egitea enpresan.

IRAKASLE
Alberto Barbero
Isabel Fernández (IFH Consulting)
Hervé Grellier Bidalun (Mondragon Unibertsitatea)

TALDE SAIOAK

5

TESTAK

0

AUTOFORMAZIOAK

5

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-12:00

IRAUPENA

2 hile

Programatutako deialdiak

MODALIDALITATEAK

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera
Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA
EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA
PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Online
1/5

Autoformazioa

Autoformazioa

Online
2/5

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22LIDERAZGOONLINE

Online
3/5

Autoformazioa

Online
4/5

Autoformazioa

Online
5/5
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PERTSONAk
In Company

AURRERATUA

Motibazioa lanean
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• Lanaren testuinguruan, giza motibazioaren printzipioak ezagutzea.
• Kudeaketak pertsonen motibazioan duen eragina aztertzea.
• Jarduera-multzo edo jarduera jakin baterako motibazio-faktoreak (pertsonala
edo talde batena) identifikatzea, eta kudeaketa aldatzeko plan bat egitea,
jarduera edo jarduera hori bultzatzeko.

• Ikastaro hau EUSKALITen “Motibatzeko makina” liburuaren edukietan
oinarritzen da. Liburu hori nahitaez irakurri behar da lehen talde-saioa baino
lehen (izena eman ondoren doan ematen da). Ikasleek doan eska ditzaketen
paperezko liburuak ere baditugu.
• Ikastaroan izena ematen duen pertsona bakoitzak 10 ordu inguru eman
beharko ditu hobekuntza proiektu pertsonala egiteko.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke..
			

GAI ZERRENDA
• Motibazioaren printzipioak.
• Lan-eremuan eragiten duten alderdiak.
• Pertsonen portaerak ulertzeko motibazioaren ikuspegia.
• Motibazioa ebaluatzea.
• Kudeaketatik testuinguruak sortzea, motibazioa bultzatzeko.
• Motibazio-plana.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Jarduera edo jarduera jakin baterako motibazio-faktoreak (langileenak edo
talde batenak) identifikatzea, eta kudeaketa aldatzeko plan bat egitea, hura
bultzatzeko. Adibidez:
• Nola erraztu jarduera jakin batzuekiko motibazioa: berrikuntza arlokoak,
talde-lanekoak, komertziala arlokoak…
• Nola aldatu kudeaketarekin lotutako alderdiak, motibazioa oro har edo talde
batean bultzatzeko
• Nola handitu norberaren motibazioa lanean edo zenbait jardueratan
• Aldatu beharreko portaera propioak identifikatzea (zein eta nola),
kolaboratzaileen motibazioa sustatzeko.

TALDE SAIOAK

5

TESTAK

2

IRAKASLE
Efrén Martín ( FVMartín)
Ion Uzkudun (Abantian)

AUTOFORMAZIOAK

2

Programatutako deialdiak

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-12:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA
EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

MODALIDALITATEAK

Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera
Neurriko prezioa,
zeure beharren
arabera

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Test
2/2

Online
1/5
Izen-ematea
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Online
2/5

Online
3/5

Online
4/5
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GIZARTEA

GIZARTEA

BERRIZTUTA

OINARRIZKOA

Online

Gizartearekiko konpromisoa
HELBURUAK
Erakundeko gizartearekiko konpromisoa kudeatzeko sistema garatzea eta
legezko betebeharrak betetzetik haratago kudeatzea, lehiakortasuna eta
jasangarritasuna sendotzen lagunduz.
GAI ZERRENDA
• Gizartearekiko konpromisoa enpresaren helburu estrategikoekin bat etorriz
kudeatzea (jarduera-esparrua, planak, ekintzak, baliabide-hornidura).
• Gizarte ingurunearen beharrak edo lehentasunezko erronkak identifikatzea
eta enpresaren gaitasunekin alderatzea.
• Gizartearekiko konpromisoan interesa duten taldeei parte hartzeko eta
inplikatzeko komunikazioa eta dinamikak.
• Gizarte-inguruneari eta ingurumen-alderdiei buruzko adierazle-sistema.
• Enpresaren lehiakortasuna eta jasangarritasuna finkatzeko jarraipenmetodoa.
• Garapen iraunkorraren helburuak eta gizartearekiko konpromisoa.
Baldintzak eta oharrak
• Proiektua egiteko, ikastaroan izena eman duenak 10 lanordu izanen ditu, lan
egiten duen erakundeko gizartearekiko konpromisoa kudeatzeko sistemarekin
zerikusia duen proiektu bat garatzeko.
• Ikastaro hau In Company egin daiteke gaztelaniaz.

TALDE SAIOAK

3

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

1

IN SITU LAGUNTZAK

1

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

170 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

655 € + BEZ

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Prestakuntza ekintza garatzean, parte hartzen duen enpresa bakoitzak definitu
eta hautatuko du proiektua. KAE hartuko da erreferentziatzat (Kudeaketa
Aurreratuaren Eredua) eta gizartearekiko konpromiso-proiektuaren oinarri
izan daitezkeen esparruetako batzuk antzekoak izan daitezke:
• Konpromiso sozialaren esparruko helburuak, estrategiak, planak, ekintzak
zehaztu edo berrikustea, erakundearen xedearekin, ikuspegiarekin eta
balioekin bat, eta haren gaitasunak kontuan hartuta.
• Gizartearekiko konpromiso-prozesuaren definizioa edo berrikuspena.
• Erakundearen gizartearekiko konpromisoari buruzko pertzepzio-inkestak
egitea.
• Gizartearekiko konpromisotzat har daitezkeen une honetan egin diren edo
egiten ari diren jarduera guztiak identifikatzea. Gizartearekiko konpromiso
ekintza berriak, une honetan koherenteak direnak, identifikatzea.
• Erakundearen konpromiso sozialaren onura izan dezaketen interes-taldeak
identifikatzea eta lehenestea (interes-taldeen beharren eta erakundearen
gaitasunen arabera)
• Erakundeko pertsonekin parte hartzeko saio bat diseinatzea, gizartearekiko
konpromisoari buruzko hausnarketa, prestakuntza eta sentsibilizaziorako.
• Parte hartzeko estrategia bat diseinatzea, pertsonak, erakunde hornitzaileak,
aliantzak eta beste interes-talde batzuk gizartearekin dituzuen helburu eta
planetan sar daitezen.
• Erakundearen gizartearekiko konpromisoaren eraginkortasunaren jarraipena
egiteko adierazleak identifikatzea.
• Kudeaketa Gidaren Gizartea elementua idaztea kanpoko ebaluaziora
aurkezteko.

IRAKASLE
Isabel Fernández (IFH)
Isabel Fernández

Programatutako deialdiak
1. ONLINE:
Urriaren 4 eta 25ean; azaroaren 22an
Isabel Fernández (Gazteleraz)
MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa
Test
1/2

Online
1/3

Online
2/3

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22SOCIEDADONLINE

In situ
Laguntzak
1/1

Online
3/3
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GIZARTEA

BERRIA

OINARRIZKOA

Online

Garapen iraunkorreko helburuak (GIH): lehentasunak ezartzea eta estrategian
txertatzea
HELBURUAK
Ikastaroan parte hartzen duten pertsonak honetarako gaitzea:
• Garapen jasangarriaren dimentsioak ezagutzea: soziala, ekonomikoa eta
ingurumenekoa.
• Agenda 2030 ezagutzea eta Plan estrategikoarekin nola erlazionatu jakitea.
• GJHak nola lehenetsi eta enpresaren kudeaketa-estrategiarekin nola
integratu jakitea.
• Enpresaren ekarpena ikusteko modua ezagutzea: tokian tokikotik globalera.
GAI ZERRENDA
• Erantzukizun soziala.
• Agenda 2030 eta Garapen Iraunkorreko Helburuak (GJH).
- 2030eko Agendaren eta GJHen jatorria
- Abiapuntua
- Agenda 2030en ezaugarriak eta printzipioak
- Garapen iraunkorraren 17 helburuak.
• GJHak erakundeen estrategian integratzearen onurak.
• GJHak integratzeko faseak:
- Erakundearen misioan, ikuspegian eta balioetan eragin handiena duten
GJHak identifikatzea
- GJHen lehenespena. Helburuak eta ekintzak ezartzea. Erakundearen ardatz
estrategikoekiko korrelazioa.
- Funtsezko faktoreak:
- Barne-komunikazioa
- Eguneroko kudeaketan integratzea (jardueraren azterketa, aldagaiak,
helburuak…).

• Jasangarritasun-estrategiaren eta GJHen betetze-mailaren ebaluazioa eta
segimendua. Adierazleak.
• Erantzukizun sozialaren eta GJHen arloan hartutako konpromisoen kanpokomunikazioa.
Baldintzak eta oharrak
• Sektore pribatuko eta sektore publikoko arduradunentzako ikastaroa, bai
esparru estrategikoetan, bai gizarte-konpromisoarekin lotutako eremuetan.
• Antolakundeko pertsona bat baino gehiago joatea gomendatzen da,
proiektua taldean egin dezaten.
• Proiektua gauzatzeko, pertsonako 10 ordu inguru beharko direla kalkulatzen
da.
• Ikastaro hau gaztelaniaz ere egin daiteke In Company.
• Aurtengo azken lauhilekoan doako webinar bat (ordubete) eskainiko dugu,
parte hartzera gonbidatzeko. Kontsultatu informazioa gure webgunean.
Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek honelako proiektuetan egin ahalko
dute lan:
• Erakundearen estrategiaren diagnostikoa eta ebaluazioa GJHei dagokienez.
• GJHak lehenestea.
• Estrategian integratutako helburu jasangarriak ezartze.
• GJH estrategian txertatzeko plana garatzeahonetan koherenteak direnak,
identifikatzea.

IRAKASLE
Iñaki Buitrón (Arcinnova)

TALDE SAIOAK

2

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

1

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

1 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

130 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

480 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. ONLINE:
Urriaren 5 eta 26an
Iñaki Buitrón (Gazteleraz)
MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/1

Online
1/2
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22ODSONLINE

Apoyo in situ
1/1

Online
2/2
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GIZARTEA

BERRIA

OINARRIZKOA

Online

ISO 14001:2015 araua: Aplikazio praktiko eta Kudeaketa Aureratuko sisteman
intregatzea
HELBURUAK
• Ingurumen-alderdiak identifikatzeko eta ebaluatzeko metodologiak
ezagutzea, bizi-zikloaren ikuspegitik.
• Goi-zuzendaritzak eta ingurumen-sailak hartu beharreko lidergoaren
ezaugarri nagusiak ezagutzea.
• Pertsonak norberaren baliabideen erabilera jasangarriari buruz kontzientziatu eta
prestatzea: eraginkortasun energetikoa, uraren kontserbazioa eta erabilera, materialen
erabileraren eraginkortasuna, birziklatzea, kutsaduraren eta zarataren prebentzioa, etab.
• Egungo ekoizpen eta zerbitzu prozesuen ingurumen eragina ebaluatu eta hobetzea.
• Ingurumen-ekimenak interes-taldeengana zabaltzea eta haietan parte hartzea.
GAI ZERRENDA
• Antolaketa eta haren testuingurua ulertzea.
• Alderdi interesdunen beharrak eta itxaropenak ulertzea.
• Lidergoa eta konpromisoa
• Erakundearen eginkizunak, erantzukizunak eta agintariak.
• Ingurumen-alderdien aldizkako ebaluazioa.
• Aplikatu beharreko ingurumen-araudia betetzen den aldizka ebaluatzea.
• Arriskuak tratatzeko ekintzak.
• Ingurumen arloko helburuak.
• Komunikazioa.
• Eragiketen plangintza eta kontrola.
• Larrialdietarako prestakuntza eta erantzuna.
• Jarraipena, neurketa, azterketa eta ebaluazioa.
• Barne auditoretzak.
• Zuzendaritzak berrikustea.

TALDE SAIOAK

3

TESTAK

0

AUTOFORMAZIOAK

5

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

90 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

305 € + BEZ

• Orokortasunak.
• Desadostasuna eta zuzenketa ekintzak.
• Hobekuntza.
Baldintzak eta oharrak
• Sektore pribatuko eta sektore publikoko arduradunentzako ikastaroa, bai
eErakundearen estrategia orokorretik ingurumen-prozesua kudeatzeko
ikastaro praktikoa da. Hasierako diseinu- edo ezarpen-fasean daudenentzat
eta dagoeneko ezarrita dagoen sistema bat hobetu edo bultzatu nahi
dutenentzat balio du.
• Interesgarria izan daiteke antolakundeko pertsona bat baino gehiago joatea
ikastarora, proiektua taldean garatzeko.
• Proiektua egiteko 15-20 ordu inguru beharko dira.
• Ikastaro hau gaztelaniaz ere egin daiteke In Company formatuan.
Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek hurrengo adibideen moduko
proiektuak landuko dituzte:
• Barne- eta kanpo-testuinguruaren azterketa egitea.
• Alderdi interesdunen azterketa egitea.
• Ingurumeneko AMIA bat egitea.
• Ingurumen-prozesuaren aginte-koadroaren adibide bat egitea.
• Ingurumen-alderdiak identifikatzeko eta ebaluatzeko metodologia propioa lantzea.
• Erakundeari aplikagarri zaizkion legezko betebeharrak ebaluatzea.
• Ingurumen larrialdietan jarduteko protokoloa prestatzea.
• Ingurumen-memoria bat egitea ingurumen-komunikaziorako tresna gisa.

IRAKASLE
Jorge Serrano Chica (Preoca Servicios Ambientales SL)

Programatutako deialdiak

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Online
1/3
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22EMASONLINE

Autoformazioa

Online
2/3

Online
3/3
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BERRIKUNTZA

BERRIKUNTZA
Online

OINARRIZKOA

Sormenerako eta ideiak kudeatzeko tresnak
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• Kultura berritzailea sistematikoki ezartzeko gakoak identifikatzea eta
estrategia batzuk zehaztea.
• Norberaren abiapuntua zalantzan jartzea ikaskuntza prozesua hasteko eta
sinesmen mugatzaileen gainean lan egiteko.
• Teknika desberdinekin entrenatzea eta teknika horiek laguntzaile bakoitzaren
benetako testuinguruetan duten erabilgarritasuna eta aplikagarritasuna
aztertzea, eta erosotasun-eremutik bertatik ateratzen ikastea.
• Bertaratutakoak taldeak dinamizatzeko gaitzea, sormen-teknikak eta
-tresnak erabiliz, eta testuinguru bakoitzean aukera eta eraginkortasuna
identifikatzea.
• Sormen-tekniketan oinarritutako partaidetza-prozeduren bidez ezagutzasistemak sortzeko tresna-multzoa sortzea.

• Irakaslea euskalduna denez gero, norberaren proiektua euskaraz garatzeko
aukera dago.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz edo euskaraz ere egin daiteke
Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Hona hemen ikastaroan egin daitezkeen proiektuen adibideak:
• Erakundearen berrikuntza eta kultura berritzailea eta berritzeko estrategia
definitzea.
• Berritzeko egokia den barne-testuingurua identifikatzea (lidergo-gakoak,
espazioak, foroak, aintzatespenak, prestakuntza…)
• Ideia berritzaileak sortzeko behatokia eta lankidetza esparrua sortzea.
• Berrikuntza-sistematika bat sortzea, ideia berritzaileak sortzeko eta
kudeatzeko prozesu bat.
• Sormen- eta berrikuntza-tresnak, arazoak konpontzeko eta hobetzeko.
• Hobekuntza-talde jakin bat dinamizatzea. Prozesuaren diseinua eta gida
didaktikoa prestatzea.
• Sormen-tailer bat diseinatzea.

GAI ZERRENDA
• Sormenaren oinarrizko kontzeptuak.
• Ingurune malguak sortzea.
• Pentsamenduak. Sortzeko eta berritzeko bide alternatiboak.
• Ideiak sortzeko tresnak.
• Sormen-teknikak.
• Ideiak sortzetik ideiak antolatu, hautatu eta lehenestera.
• Desing Thinking metodologia.
• Visual Thinking, konektatzeko hizkuntza.
• Pentsamendu irradiatzailea. Mapa mentalak.
• Ideiak taldean dinamizatzeko teknikak: Focus Group.

IRAKASLE
Aurkene Redondo (Enbor Kontsultoreak)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

110 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

410 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. Online:
Irailaren 28an; urriaren 11 eta 25ean; azaroaren 9an
Aurkene Redondo (Gazteleraz)
MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa
Test
1/1

Online
1/4
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22CREATIVONLINE

Online
2/4

Online
3/4

Online
4/4
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BERRIKUNTZA

BERRIA

AURRERATUA

Online

Etengabeko hobekuntza eta lehiakortasuna sustatzea kaizen ekitaldien bidez
HELBURUAK
• Kaizen metodologia ezagutzea eta nola aplikatu modu mailakatu eta
ordenatuan, erakundeko pertsona guztiak inplikatuz, hobekuntzak egiteko
taldean lan eginez eta kapital-inbertsio handirik egin gabe.
• Baliorik ematen ez duten hondakinak identifikatzen ikastea eta aldaketa “lan
arruntaren” zati gisa sartzea.
GAI ZERRENDA
• Etengabeko hobekuntzaren garrantzia.
• Hobekuntza taldeek arrakasta izateko printzipioak.
• Giza osagaia hobekuntzarako orientazioan.
• Mudak – hobetzeko aukerak gure erakundean.
• Datuak hartzeko eta hobetzeko tresnak, kaizen ekitaldietan aplikatu
beharrekoak.
• Hobekuntza taldeak bultzatzeko sistematikak. 2 maila.
• Kaizen metodologia: Arauak, Ezartzeko prozedura, VSM hobekuntzak
identifikatzeko tresna eta hobekuntza finkatzea.
• Hobekuntza sistematizatzeko eta finkatzeko formatua..
Baldintzak eta oharrak
• Kaizen proiektu bat aurrera eramateko, funtsezkoa da zuzendaritzak kulturaaldaketan eta etengabe hobetzearen aldeko apustuan parte hartzea.
• Ikasleek, talde saioetara joateko denboraz gain, 20-25 ordu eman beharko

dituzte ikastaroaren proiektua garatzeko.
• Etengabeko hobekuntza bultzatzeko antolaketan egin beharreko urrats eta
aldaketak identifikatuko ditu erakunde bakoitzak; MHS / Balio Mapa bat
egingo du hobekuntza garrantzitsuenak identifikatzeko, eta epe laburrean
sustatu beharreko hobekuntza-proiektuak planifikatuko ditu”.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.
Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company egin daiteke gaztelaniaz.
Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Parte hartzen duten erakundeek hobetzeko Kaizen ekitaldi bat planifikatu eta
bultzatu ahal izango dute, honako hauek murrizteko edo ezabatzeko:
• Eragiketa-gastuak, kalitate-arazoak, bezeroak ez gogobetetzea edo emaitzak
ez lortzea
• Prozesua prestatzeko denborak (makinak, loteak… aldatzea)
• Bezeroei erantzuteko denbora
• Kalitate-ezaugarri baten aldakortasuna
• MUDAren edozein mota
Arloen banaketa, barne-komunikazioa eta -informazioa hobetzeko edo ekipoen
erabilera eraginkorra egiteko ere lan egin ahal izango da.

IRAKASLE
Iñaki Buitrón (Arcinnova Consultores)

TALDE SAIOAK

3

TESTAK

1

AUTOFORMAZIOAK

3

IN SITU LAGUNTZAK

1

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

170 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

655 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. ONLINE:
Urriaren 6 eta 27an; azaroaren 24an
Iñaki Buitrón (Gazteleraz)

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa
Test
1/1

Online
1/3
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22KAIZEN

Online
2/3

In situ
Laguntzak
1/1

Online
3/3
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BERRIKUNTZA
Presentziala

AURRERATUA

Berrikuntza-prozesuaren kudeaketa eta hobekuntza
HELBURUAK

Baldintzak eta oharrak

• Berrikuntza-helburuak eta -estrategia zehazteko aztertu behar diren
elementuak ezagutzea.
• Erakunde baten berrikuntza-estrategia garatzeko gaitasuna izatea eta
estrategia hori kudeaketa-helburuen bidez hedatzen gidatzea.
• Erakundeen eta haiei lotutako prozesuen berrikuntza-prozesua identifikatzea,
eta prozesua bera hobetzeko ekintzak arrakastaz ezartzeko gaitzea.
• Berritzeko kanpo- eta barne-testuingurua sortzen laguntzen duten
elementuak identifikatzea.
• Ingurunearen potentziala aprobetxatzeko mekanismoak eta metodoak
ulertzea.
• Ideia eta proiektu berritzaileak kudeatzen ikastea.
• Berrikuntza kudeatzeko sistema baten ildo nagusiak eraginkortasunez
ezartzeko erreferentzia eta eredu garrantzitsuenak ezagutzea.
• Jarduera berritzailea erakundearen kudeaketa-sisteman integratu ahal izatea.
• Aktibo ukiezinak: Berrikuntzaren emaitzen kudeaketa.

• Ikastaro hau prozesu eta jarduera berritzaileak diseinatu eta/edo hobetzeko
behar diren tresna aurreratuak inplementatzeko behar diren ezagutzak eta
trebetasunak lortu nahi dituzten eta emaitzak optimizatu nahi dituzten
profesionalentzat bideratuta dago. Berrikuntza Kudeatzeko Sistema
ezartzeari ekin behar dioten profesionalentzat ere bada.
• Ikastaro honetan, ikasitakoa praktikan jartzeko proiektu bat garatuko da.
Parte-hartzaileek 10 ordu inguru eman beharko dituzte.
• ISO 56002:2019 erreferentziaren edukiak eta UNE 166002 arauaren
etorkizuneko bertsioan duten eragina aurreratuko dira.
• Ikastaro honetan matrikulatutako ikasleek UNE 166002:2014 arauaren ale
bat izanen dute, deskargatzeko, eta prestakuntzaren zati gisa erabiliko da.
Araua ikastaroa eman aurreko astean emanen da.
• Ikastaro hau In Company gaztelaniaz ere egin daiteke.			

GAI ZERRENDA

Aurreko deialdietan parte hartu duten beste erakunde batzuek garatutako
proiektu ohikoenak:
• Berrikuntza-proiektuak zabaltzeko metodologiak garatzea.
• Ideiak kudeatzeko eredua: Hautaketa eta ebaluazioa.
• Babes-estrategia eta berrikuntza-emaitzak ustiatzea.
• Zaintza teknologikoaren/adimen lehiakorraren prozesua.
• Berrikuntza Kudeatzeko Sistemaren Ereduaren oinarrizko egitura.

Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak

• Berrikuntza: oinarrizko kontzeptuak eta tipologiak.
• Erreferentzia aplikagarriak: Kudeaketa Aurreratuaren Eredua, UNE 166000
serieko arauak, UNE CEN-TS 16555 serieko gidak eta ISO 56002:2019 araua.
• Berrikuntza kudeatzeko sistemen baldintzak eta egitura.
• Berrikuntza kudeatzeko sistema bati lotutako baliabideak.
• Zaintza teknologikoa, berritzeko oinarrizko tresna.
• Ideietatik emaitzetara: berrikuntza-proiektuen kudeaketa.

IRAKASLE
Juan Carlos Morla (Sonder Consulting)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

4

AUTOFORMAZIOAK

4

IN SITU LAGUNTZAK

0

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

150 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

380 € + BEZ

Programatutako deialdiak
2. DONOSTIA:
Urriaren 20an; azaroaren 3 eta 17an; abenduaren 1ean
Juan Carlos Morla(Gazteleraz)
Bertsio onlinean programatutako deialdiak ere. Informazioa
aurkibidean (3-6.or).

MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/4

Presentziala
1/4
Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22INNOVACION

Autoformazioa

Test
3/4

Test
2/4

Presentziala
2/4

Presentziala
3/4

Test
4/4

Presentziala
4/4
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BERRIKUNTZA
Presentziala

AURRERATUA

Proiektuen kudeaketa eta zuzendaritza
HELBURUAK
Proiektuak arrakasta-bermearekin zuzentzeko behar diren ezagutzak, teknikak,
tresnak eta trebetasunak eskuratzea (ezarritako helburuak aurreikusitako
epean eta aurrekontuan sartutako kostuen arabera lortzea).
GAI ZERRENDA
• Proiektuen kudeaketaren sarrera eta kontzeptuak.
• Proiektuaren kudeaketaren bizi-zikloa. PMBOK® gida.
• Proiektuaren hasiera.
• Proiektuaren plangintza: irismenaren kudeaketa, denboraren kudeaketa,
kostuaren kudeaketa, giza baliabideen kudeaketa, komunikazioaren
kudeaketa, arriskuaren kudeaketa.
• Proiektu bizkorren inguruneak (iteratiboak, moldakorrak).
• Proiektuaren gauzatzea, jarraipena eta kontrola.
• Proiektuaren ezagutza kudeatzea - Ikasitakoak.
• Proiektua ixteko fasea.
Baldintzak eta oharrak
• Proiektuetako arduradunentzat eta proiektuetan aktiboki parte hartzen duten
profesionalentzat (babeslea, interes-taldeak, taldeko kideak) da ikastaroa.
• Proiektuen arrakastaren erantzukizuna ez da proiektuaren erantzulea soilik.
Horregatik, proiektuen garapenarekin zerikusia duten beste pertsona batzuei
laguntzea gomendatzen da, baita proiektuaren arduradunei ere.
• Parte-hartzaile bakoitzak proiektu pertsonalizatu bat garatuko du, bere
enpresan garatzen dituen proiektuen ezaugarri berezietara bideratua

(proiektu estrategikoa, berrikuntza, produktuaren hornidura, etab.).
• Tailerraren aprobetxamendurako, saioetara joateaz gain, parte-hartzaileek
10-20 ordu eman beharko lituzkete lan pertsonalerako, autoikasketarako eta
proiektu pilotua garatzeko.
• In situ laguntzak emateko tokia irakasleen eta enpresen artean adostuko
da, eta online edo fisiko izan ahalko dira une bakoitzeko egoeraren arabera.
Azken in situ laguntza ezin izango da jaso azken saioaren ondoren 2 aste
pasatzen badira.
• Ikastaro hau In Company egin daiteke gaztelaniaz.
Aurrera eraman daitezkeen proiektu-motak
Prestakuntza ekintza garatzean, parte hartzen duen enpresa bakoitzak
definitu eta hautatuko du proiektua. Proiektu estrategikoak, hobekuntzakoak
edo berrikuntzakoak izan daitezke, edo bezeroek eskatutakoak. Hona hemen
aurreko deialdietan ohikoenak izan diren proiektuak kudeatzeko proiektumotak:
• Biltegiaren kudeaketa erraztuko duen sistema informatikoa garatzea.
• Enpresaren proiektuak kudeatzeko sistematika definitzea.
• Produktu berri bat garatzea enpresa txikien merkatuaren beharrak asetzeko.
• Energia eta materialak aurrezteko industria-makinen prototipoa garatzea.
• Zerrendak kudeatzeko sistema ezartzea.
• Egitura produktibo baten muntaketa planifikatzea.

IRAKASLE
Fernando García, PMP® (KAMEIN Consultoría y Servicios)

TALDE SAIOAK

4

TESTAK

2

AUTOFORMAZIOAK

2

IN SITU LAGUNTZAK

1

ORDUTEGIA

9:00-14:00

IRAUPENA

2 hile

LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

410 € + BEZ

EZ LAGUNTZAILEENTZAKO PREZIOA

735 € + BEZ

Programatutako deialdiak
1. ZAMUDIO (101. ERAIK. - ITSASONTZI):
Urriaren 21ean; azaroaren 3 eta 18an; abenduaren 1ean
Fernando García (Gazteleraz)
MODALIDALITATEAK

PlanifiKAZIOA
Autoformazioa

Autoformazioa

Test
1/2

Presentziala
1/4

Test
2/2

Presentziala
2/4

Izen-ematea
https://www.euskalit.net/knowinn/22PROYECTOS

Presentziala
3/4

In situ
Laguntzak
1/1

Informazio gehigarria www.euskalit.net/knowinn
Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

Presentziala
4/4
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KOLABORATZAILEAK ETA EGOITZAK

EUSKALITEN LAGUNTZAILEAK
euskaliten LAGUNTZAILEA izan nahi duzu?
Zatoz gure web orrira www.euskalit.net
Nola egin laguntzaile
edo 94 420 98 55 telefonora deitu eta informazio osoa emango dizugu.

GEURE GELAK
Bilbo
Asociación para el Progreso de la Dirección A.P.D.
K/ José María Olabarri kalea, 2 - bajo (Abandoko geltokiaren ondoan) • 48001 bilbao
Tfnoa.: 94 423 22 50 • Fax: 94 423 62 49 • www.apd.es
Donostia-San Sebastián
Gipuzkoako Industri Ingeniarien Elkargo Ofiziala
K/ Zubieta, 38 (Kontxako erlojuen atzean) • 20007 donostia-san SebastiÁn
Tfnoa.: 943 42 39 18 • Fax: 943 42 39 19 • www.ingeniariak.eus
Zamudio ( Itsasontzia eraikina )
Parque Tecnológico de Zamudio, Edificio 101 (Edificio Barco) 48170 Zamudio
Tfnoa.: 944 20 98 55 • www.parque-tecnologico.es
Vitoria-Gasteiz
Arabako Industri Ingeniarien Elkargo Ofiziala
K/ Bizkaia, 2 • 01006 VITORIA-GASTEIZ
Tfnoa.: 945 150 555 • www.coiia.com
Arrasate-Mondragón
Garaia Parke Teknologikoa
Goiru kalea ,1 • 20500 Arrasate
Tfno. : 943 03 88 46 • www.ptgaraia.eus
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Tfnoa.: 94 420 98 55
Kontaktua / Harremanetarako pertsona:
Nerea Amarika (namarika@euskalit.net)
euskalit@euskalit.net • www.euskalit.net

KONTSULTORIAK ETA PROPOSAMEN BERRIAK

Kudeaketa kontsultoria eta formazioa zeure lan arloak dira?

Etorri eta zeure proposamena kontatu egizu. Aztertuko dugu eta, geure beharrekin eta geure interes-taldeen beharrekin bat egiten badu, irakaslego sailkapen prozesu bat martxan jarriko dugu geure katalogora sar dadin.

Kolaboratzen dute:

colegio oficial
de ingenieros industriales
de gipuzkoa

colegio oficial
de ingenieros industriales
de ÁLAVA

