ALDAKETARAKO LIDERGOAREN GARAPENA ERAKUNDEETAN
Ordu kopurua: 20
HELBURUAK:
-

Erakundeetan aldaketak egiteko
lidergoa lantzeko arlo nagusiei
buruz gogoeta egitea
Kontzientzia emozional pertsonalaz
eta interpertsonalaz jabetzea.
Alderdi emozionala identifikatzea
taldeetan eta horiek aldaketarako
duten erresistentzietan.
Gaitasun sozialak eta emozionalak
hobetzea taldeetan.
Antolaketa-aldaketan eragiten duten
ohiturak identifikatzea.
Prozeduren eta denboraren kudeaketa
hobetzea.
Ordezkaritzaren bidez partekatutako
lidergoa bultzatzea.
Etengabeko hobekuntzaren kulturaren
bidez kudeatzea.
Osoko aginte-koadroaren bidez
erakundeko erabaki estrategikoetara
lerrokatzea.
EDUKIAK:

2.5. Langileen partaidetza
aldaketa-prozesuan.
2.6. Aldaketa kudeatzeko aholku
praktikoak.
3. Denboraren Kudeaketa eta
Ordezkaritza
3.1. Denbora eskasiaren
jatorria.
3.2. Denborari buruzko legeak
eta gogoetak.
3.3. Tresnak: Zereginen
plangintza.
3.4. Denbora administratzaileestiloak.
3.5. Denboraren lapurrak.
3.6. Ordezkaritza.
3.7. Denboraren Kudeaketa
hobetzeko prozesua.
3.8. Denbora programatzeko
arauak.
4. Etengabeko Hobekuntza
Praktikan.

1. Lidergoa eta Adimen Emozionala.

5. Gogoeta Estrategikoa

2. Aldaketaren Kudeaketa

5.1. Helburuen Hedapena.
5.2. Osoko Aginte Koadroa:
Kudeaketa-adierazleak.

2.1. Aldaketaren beharra.
2.2. Aldaketarako jokabideak
faseka.
2.3. Aldaketarako erresistentzia
agertzeko ditugun arrazoiak.
2.4. Aldaketa arrakastatsurako
beharrezko osagaiak.
-

ERAGILEA:

DATAK ETA ORDUTEGIA:

AITZOL BATIZ AYARZA

-

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zientzietan lizentziatua (1993) da,
AISILAN XXI, S.L. 2002an sortutako
kudeaketa eta garapen kulturalen
enpresaren sustatzailea, bazkide
sortzailea eta koordinatzaile orokorra
da. Era berean, KULTIBA kultura
eraldaketak izeneko aholkularitza
kulturalaren kooperatiba koordinatzen
du 2009tik.
Laguntza estrategikoko hainbat
proiektu, kudeaketa-ereduak eta
antolaketako kultura garatu ditu
sektore kultural eta kreatiboko
erakunde publikoentzat eta
pribatuentzat, eta horietan hartu du
parte.

Asteartea, ekainak 11.
Osteguna, ekainak 13
Asteartea, ekainak 18.
Osteguna, ekainak 20
Asteartea, ekainak 25.

Arratsaldez, 16:00etatik 20:00etara
LEKUA:
EDE Fundazioa
Simon Bolivar kalea 8b

48010 Bilbao.

INDAUTXUko metroa, (irteera Areiltza
Doktoretik)
INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA:

Ibilbide profesionalaren helburua:
inguruan aldaketak sortzea eta sareen
sorreran sakontzea arrakastarako
oinarrizko tresna gisa, betiere,
gogoetako eta ekintzako dinamikak
sustatuz pertsonetan eta taldeetan,
garapen iraunkorreko eredu berrien
sortzaile gisa hartuta.
“Zertxobait ameslaria eta zertxobait
utopikoa, sare sozialen eta pertsonen
oso laguna, sare birtualetan egon ala
ez-. Batez ere, gauzak egitea, jendea
ezagutzea eta bidean gozatzea atsegin
dut”.
Berezitasunak: Talde-lana, lidergoa,
dedikazioa, konpromisoa, erantzukizuna
eta sormena.

Izena emateko epea: ekainaren 1era
arte
Izen-ematearen ordenaren arabera
onartuko dira partaideak.

