
Lanbide-profil berri bat, Nafarroa Ezagutu Sareko 
espazio natural, singular, ibilbide eta bideen egungo eta 
etorkizuneko erronkei aurre egingo diena.

Nafarroak, lanbide profil berri bat eskatzen du, gune 
horien kudeaketa jasangarria bermatzeko gai den 
teknikari bat, baliabide naturaletik bere lurraldearen 
ingurura jasangarritasuna sustatuz. 

LURRALDE JASANGARRITASUNEKO 

TEKNIKARI BERRIA 

IZAN NAHI DUZU?

IRAILAREN 27tik 
ABENDUAREN 2ra

Prestakuntza berri honetan parte hartu nahi baduzu, jarri 
gurekin harremanetan. Irailaren bukaera eta abenduaren 
hasiera bitartean izango da, Lizarraldean.

tecnicosostenibilidad@gmail.com 688 64 50 79

Sakatu hemen izena emateko

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNZchc7n5cy4RY40G2md2nRNpROYK_uUzbYaoVJ37vg3M4Cg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNZchc7n5cy4RY40G2md2nRNpROYK_uUzbYaoVJ37vg3M4Cg/viewform?usp=sf_link


Plaza mugatuak
 

Irailaren 27tik 
abenduaren 2ra

Izen-ematea
 

Irailaren 15a 
arte

Formatu erdipresentziala

Arratsaldeko ordutegia: 16:00-19:30
Astean hiru saio.

 

Ingurumenean, landa garapenean edo naturan esperientzia, prestakuntza edo ezagutza duten Lizarraldeko 
pertsonak bilatzen ditugu.

*Aldaketak izan ditzakete

1. Parte-hartzaileen eta lurraldearen arteko lotura

2. Trebetasun bigunak

3. Ekintzailetza, konpetentzien lorpenerako metodologia

4. Erronka globalei buruzko mintegia

5. Interesguneak

6. Iraunkortasunerako diseinuari buruzko mintegia

7. Ingurumenari, hezkuntzari, komunikazioari eta parte-hartzeari 
buruzko mintegia

8. Banakako plana

 
Tokiko erronkak, Lizarraldeko ingurumen-diagnosia 
- Tokiko erronken ikuskapena. Emaitzak eta prozesuak
- Tokiko eragileekin lan saioa.
- Klima-aldaketara egokitzea eta hura arintzea
- Eskualdeko eta Nafarroako beste lurralde batzuetako jardunbide egokiak

Planeten mugak:
- 2030 Agenda, Garapen Jasangarriko Helburuak, Nafarroako zein Espainiar Estatuko aukerak. 

- Lurraldearen jasangarritasunarekin erlazionaturiko desafio ezberdinen intenbideetan lan 
egitea eta proposamenak garatzea. 
- Ekintzailetza-prozesuetan oinarritutako lana, hainbat baliabide eta tresna erabiliz (ikerketa, 
hobetzeko eta garatzeko proposamenak, gauzatzea, gogoeta eta ondorioak, proposatutako 
birdefinizioa)
- Ekimen ekosoziala (ekimen sozioekonomikoak iraunkortasunaren arloan, ekosozial business 
model canvasa, negozio garapena eta klima-aldaketa)

- Trebetasun bigunetarako eta talde-lanerako hastapenak
- Parte-hartzailearen trebetasunak eta hasierako profilaren mapa

- Diseinu-prozesutik iraunkortasunaren dimentsioei heltzea.
- Ekodiseinuaren oinarriak.
- Jasangarritasun estrategiak lurraldearekiko elkarreraginean: biomimesia, 
ekosistemetan oinarritutako egokitzapena, naturan oinarritutako irtenbideak.
- Ikerketa eta sorkuntza kolektiboko espazioak diseinatu eta garatzeko tresnak.

- Ingurumen-hezkuntza, komunikazio eta partaidetzako teknikak.
- Iraunkortasunerako balioekin bat datozen ingurumen-hezkuntzako, komunikazioko eta 
partaidetzako proposamenak diseinatu, ezarri eta aztertzea.
- Hurbilketa berritzaileak ingurumen hezkuntzan, gizarte eta ingurumen arloko gatazkak 
kudeatzeko errazte eta bitartekotza teknikak.

Formakuntza atalak:

- Lurraldeko beharretan oinarrituta kasu praktikoen taldekako lanketa. 
- Parte-hartzailearen trebetasunen diagnostikoa, trebetasunak areagotzea eta nork bere 

- Itxiera eta banakako jarraipena

Doako prestakuntzaDoako prestakuntza

Doako 
prestakuntza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNZchc7n5cy4RY40G2md2nRNpROYK_uUzbYaoVJ37vg3M4Cg/viewform?usp=sf_link

