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HELBURUA
• ADDEk sustatutako Sektoreko hezkuntza beharren diagnostikoa aurkeztu.

• Esperientziak elkarbanatu heziketa eskaintzen duten eragileen eta heziketa lan horri heltzeko prest leudeken
profesional eta entitate berrien artean.
• Dantzaren profesionalen heziketa sendotzeko alternatiba berriak modu partekatuan hausnartu.

PARTAIDEAK
Dantza sektoreko profesionalentzako heziketa eskaintzen duten eragileak eta heziketa lan horri
heltzeko prest leudeken profesional eta entitate berriak.

PROGRAMA
Lehenengo saioa

Azaroak 16. 09:30-14:00

Azaroak 23. 09:30-14:00

09:30 -10:15 AURKEZTU EGINGO GARA. Aurkezpenak (ADDE, AIC,

09:30 -10:30 EBALUATUKO DUGU. Partaideek egindako banakako lanen

10:15 -11:30 EZAGUTZA PARTEKATUKO DUGU. EAEko dantza

10:30 -11:30 EZAGUTZA PARTEKATUKO

11:30 -12:00 ATSEDEN HARTUKO DUGU

11:30 -12:00 ATSEDEN HARTUKO DUGU

12:00 -12:45 BAKARKA EGINGO DUGU LAN. Tailer praktikoa – Bakarkako

12:00 -13:00 MODU BATERATUAN PROPOSATUKO DUGU. Taldeko

Partaideak).

sektoreko profesionalen heziketa beharren detekzioari buruz
egindako analisiaren azterketak biltzen dituen eduki eta
ondorio nagusiak.

ariketa: Zure entitatearen esperientzia formakuntzan (gidoi
bat emango da ariketaren garapenarako).

12:45 -14:00 HAUSNARKETAK TALDEAN. Baterako analisi eta
eztabaida. Jardunaldia bukatzeko azken gogoetak.

Aholkulari taldeak partaide bakoitzak egindako gidoia jasoko du
entitate bakoitzak planteatzen dituen gaiak aztertzeko. Ondorioak bigarren
jardunaldian landuko dira.
Kolaboratzaileak

Bigarren saioa

lehen ebaluaketa (lehen saioko tailer praktikoa).

DUGU*. Formakuntzari
buruzko begirada zabala (edukien aukeraketa, ikasleen eta
irakaslearen aukeraketa, eskaintza gainjarriak, komunikazioadifusioa, ebaluaketa, egutegia,…).

dinamika. Aukera eta lankidetza esparruak Euskadiko
dantzaren sektorean formakuntza erronkak aurrera
eramateko.

13:00 -14:00 PARTEKATUKO

DUGU. Jardunaldiaren azken
hausnarketak eta diagnostikoaren aleen banaketa.

* Banakako lanetan egindako azterketaren emaitzaren ondorioz ateratzen diren
alderdiak izango dute lehentasuna.

METODOLOGIA - LAN-DINAMIKAK
Jardunaldiaren erronka parte-hartzaileek hausnartzea, partekatzea eta lankidetza begirada bat edukitzea izango da. Ondorengo
lan-dinamika hauek konbinatuko dira:
• Azalpenak
• Banakako lana
• Talde dinamika: hausnarketa bateratuak

