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Egungo testuinguru sozioekonomikoan, nahitaezkoa da gizateriaren arazoak 
konpontzeko ezinegona duten erakundeak jendartean eta politikan eragiteko 
egiten ari diren lana sendotzea.

Garapenerako Komunikazioari buruzko prestakuntzak tresna eta ezagutza 
oso erabilgarriak eman diezazkiguke Kultur Arteko Giza Garapen Bidezko eta 
Iraunkorra lortzeko bidean aurrera egiteko. 

Ekologistak Martxan Bizkaiak, Kultura Communication y Desarrollo “KCD” 
GGKEk, Bizizaleak kultur elkarteak, Barakaldo Digitalek eta Ekobarakak bat 
egin dugu ondoko ikastaro teoriko-praktikoa abian jartzeko: “KANPAINEN 
ETA KOMUNIKAZIOAREN KUDEAKETA GKE-ETAN ETA MUGIMENDU SOZIA-
LETAN”.

Ikastaroaren baitako moduluetan, modu arin eta entretenigarrian ikasiko 
duzue sentsibilizazio-kanpainak egiten, zuen erakundeko komunikazioa ku-
deatzen, zuen kanpainetan aplikatzeko estrategiak eta metodologiak eratzen, 
jendaurrean eta hedabideetan hitz egiten eta Komunikazioak garapenerako 
eskaintzen dizkigun aukera mugagabeak ezagutzen.  

Ez galdu garapenerako prestakuntza- eta eztabaida-eskola berri honen bidez 
eskaintzen dizuegun aukera.

* Parte hartzeko gonbidapenetan, aintzat hartuko da emakumeen eta gizonen partai-
detza parekidea, hala nola minusbaliotasunak dituzten pertsonena sustatzeko ekintza 
positiboak.
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Eratu zenetik, duela 15 urte baino gehia-
go, Ekologistak Martxan Bizkaia Elkar-
teak talde ekologista bati dagokion 
ikerketa, esku-hartze eta parte-hartze 
publiko, dibulgazio, prestakuntza eta 
sentsibilizazio sozial lana garatzen ari 

da, betiere aintzat hartuta berdintasun eta gizarte-
ratzen ikuspegitik gauzatu beharra, usteengatik edo 
arrazagatik inor baztertu barik, ikuspegi ekofeminista-
tik eta, minusbaliotasunak dituzten pertsonei begira, 
oztopoak desagerrarazita.  

Lan horren zati garrantzitsu bat (bereziki dibulga-
zioari, prestakuntzari eta sentsibilizazio sozialari da-
gokiena) boluntarioek garatu dute, Dokumentazio, 
Sentsibilizazio, Prestakuntza eta Komunikazio Atale-
takoek, Bizizaleak Dokumentazio Zentroarekin batera, 
harremanak eta kolaborazioak izanda Euskal Herriko 
Unibertsitateko (EHU) Gizarte Zientziak eta Komuni-
kazio Fakultatearekin,  zeinekin Ekoeskolaren hainbat 
edizio burutu ditugun.

www.ekologistakmartxan.org
barakaldo@ekologistakmartxan.org 

Bizizaleak Dokumentazio Zentroa, 
1989tik diharduena lanean, Ekologistak 
Martxan Bizkaiako batzorde baten eki-
mena da, Euskal Herriko Mugimendu 
Ekologistaren ideien eta jardueren fitxa-
tegiaz, dokumentazioaz eta hedapenaz 

kezkatuta. Hastapenetatik, Dokumentazio Zentroak 
Bilboko Udalaren laguntza dauka: lekua uzten dio eta, 
Obrak eta Zerbitzuak saileko Ingurumen zuzendarior-
detzaren bidez, diruz laguntzen du urtero eguneroko 
beharra. Une zehatz batzuetan, Eusko Jaurlaritzak ere 
gure jarduerak babesten ditu.

www.bizizaleak.org

Ekobaraka ekolo-
g is takmartxanek 
2011ko abenduan 
Barakaldon ireki-

tako lokala da, Ezkerraldetik eta Meatzaldetik aktibis-
mo soziala, kooperatibismoa, boluntariotza eta pres-
takuntza sustatzeko lanean dabiltzan pertsonen eta 
elkarteen topagune eta elkargune izan zedin, orain 

aurkezten dizuegun proiektu honen modukoen logis-
tika bermatze aldera. 

Kultura Communication y De-
sarrollo “KCD” GGKE Herri 
Onurako elkartea da. 2008an 
eratu zenetik, Giza Garapen 
Bidezko eta Iraunkorra sus-

tatzeko MISIOA du, Nazioarteko Lankidetza, Gizarte 
Sentsibilizazio eta Garapenerako Hezkuntzako proie-
ktuen bidez. Bere lanaren ardatz nagusia Bilboko 
“Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Zi-
nemaldia da.

“KCD”k bestelako jendarte baten eraikuntzara bidera-
turiko ekintzak eta ekimenak garatzen ditu, injustizia-
rik, pobreziarik, generoen arteko zuzentasun ezarik, 
gerrarik, hondamendi ekologikorik, edozein jazar-
pen-motarik (politikoa, sexuala, erlijiosoa, etnikoa...) 
eta inolako esplotaziorik gabeko jendartea, Giza Es-
kubideen ikuspegi zabala kontuan hartuta.

www.kcd-ongd.org
info@kcd-ongd.org

BarakaldoDigital 2000. urtean sortu 
zen Ondoren elkarte soziokulturalaren 
eskutik, Interneten Barakaldori buruz 
zeuden baliabide guztiak biltzeko eta 
sailkatzeko ahaleginean. 

2006an, ekimena Culturcracia elkarte berriaren es-
kuetara igaro eta BarakaldiDigital.com orain den zer-
bitzu informatiboa bihurtzeko eraldatu zuen. 2007ko 
abenduaren 2an, azken etapari ekin zion, Barakaldo-
Digital.com-en etengabeko eguneraketarekin, uda-
lerriko gaurkotasuna ezagutzeko funtsezko komuni-
kabide bilakatuta.

BarakaldoDigital.com-eko erredaktoreek, kazetarit-
zan bi hamarkadatik gorako ibilbidearekin, inolako 
ordainsaririk jaso barik garatzen dute beraien lana. 
Culturcracia elkartearen diru-sarrera bakarrak bazki-
deen ekarpenetatik eta publizitatetik datoz.

barakaldodigital.blogspot.com.es
redaccion@barakaldodigital.com
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2. Egoeraren deskribapena 
Eskuarki topatu ohi dugun egoera da ehun asozia-
tiboa zatikatuta egoten dela; ondorioz, kanpo- eta 
barne-komunikazio handiagoak erakundeen sen-
dotasuna areagotzen du, izan ere, hobeto profita 
ditzakete eskura dituzten baliabideak. Hala, komuni-
kazioa garrantzitsua da, bai erakundeen barne-gara-
penerako, bai haien lanak oihartzun handiagoa izan 
dezan jendartean.

Gaian aditu ugarik dioten bezala (Tod Gitlinek, Mc-
Chesneyk edo Downiek eta Schudsonek, besteak 
beste), egun kazetaritza krisi anitzetan dago sartuta. 
Komunikazioaren arloko aditu horietako zenbaitek 
azken hamarkadotan hedabideak menderatu dituen 
merkatuak jasandako hondamendi ekonomikoan 
ardaztu dituzte beraien azterketak. Beste batzuek, 
aldiz, kazetaritzaren ogibide zaharrak bizi duen 
balio-krisia azpimarratu dute. Edonola ere, denak 
datoz bat gauza baten: paradigma-aldaketaren au-
rrean gaude, eta herritarrek gero eta protagonismo 
handiagoa izango dute. 

Lehenik eta behin, Internetek informazioa ulertzeko 
modua aldatu du, eta erakundeok prest egon behar 
dugu bide berri horren bidez komunikatzeko. Bi-
garrenik, Euskal Herrian, prentsak, irratiak eta tele-
bistak funtsezko papera izaten jarraitzen dute, izan 
ere, pertsonok hedabide horien bidez informatzen 
jarraitzen dugu, batik bat tokiko gaiei dagokienez. 
Horregatik, prestakuntza oso interesgarria da en-
titate sozialentzat, kazetarien lanaren oinarri diren 
dinamikak hobeto ezagututa beren burua ahaldun 
baitezakete egunerokoan. 

Kontuan hartuta erakundeetan askoz ere trebakuntza 
handiagoa behar dela kalitatezko txostenak eta komu-
nikatuak idazteko, berauek jasoko dituzten euskarriez 
harago. Jendarteari kontu jakin batzuen berri emateko 
erantzukizuna ez da bakarrik egungo hedabideena, 
baizik eta biztanleriarena eta erakundeena eurena, ge-
hiago eta hobeto komunikatzeko treba daitezkeenak.  

1. Deskribapen orokorra
Proiektu honen bidez, erakunde sozialetan pres-
takuntza-plan sektorialen hirugarren sektoreak 
duen premia bat estali nahi da; horretarako, pres-
takuntza-behar zehatz batzuei erantzuna emateko 
ekintzak egingo ditugu.

Hirugarren sektorea deritzona administrazioek es-
kainitako zerbitzuen lan osagarria garatzen ari da aro 
demokratikoaren hasieratik, eta sarri erakutsi du era-
ginkorra dela zerbitzu publikoak emateko orduan.

Halere, zerbitzu duin baino duinagoa ematen ari di-
ren zenbait erakundek kolokan dituzte euren etorki-
zuna eta beraien erabiltzaileena, legeriaren eta anto-
laketaren aldaketetara egokitzen jakin edo ahal izan 
ezean. Araudiaren bilakaerari (Diru-laguntzen Lege 
Orokorra) eta gastu publikoaren kontrolari (Sektore 
Publikoko Kontratuen Legea) esker, bestelako xeda-
pen eta legeen artean, irabazi asmorik gabeko edota 
gobernuz kanpoko erakundeen kudeaketa teknifikatu 
egin behar izan da. Ondorioz, sektore honetan lan-
gile teknikarien kontratazio-esparrua ireki da, baina 
horientzat ez dago berariazko prestakuntzarik; lana 
garatu bitartean prestatu behar dute beren burua 
egunerokoan eta beraien esperientziaren arabera.

Sarri, irabazi asmorik gabeko taldeak eta elkarteak 
sortzen dira badaudelako eskariak eta beharrak 
erakundeek ezin dituztenak antzeman edo estali. 
Halere, maiz ez da ezagutzen elkarte edo entita-
te horiek egiten duten lana, eta murriztu egiten da 
jendarteari egin diezaioketen ekarpenaren eteki-
nak pertsona-kopuru handiagoarengana hedatzeko 
gaitasuna. Komunikazio-plangintza egokirik gabe, 
erakundeen lana ikusezin geratu ohi da.

Hori dela-eta, proiektu honen bidez, lankidetza-
ren baitan, tresnak, ezagutza eta teknika nahikoak 
eman nahi dizkiegu talde eta elkarte horiei, beraien 
zerbitzuak ahalik eta baldintza onenetan ematen ja-
rraitu ahal izateko, araudia beteta eta eraginkorrak 
izanda komunikazioan eta gastu publikoan. Kasu 
honetan, hasiera bateko trebakuntza orokorrean oi-
narrituriko lehenbiziko proiektua aurkezten dugu, 
irabazi asmorik gabeko edo gobernuz kanpoko 
erakundeekin loturiko pertsonentzat.
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4. Publiko hartzailea
Prestakuntza-jarduera hau irakaskuntza-ikaskuntza 
prozesu gisa planteatzen da, helburu, eduki eta 
iraupen jakinekin. Langileen gaitasunak eta pres-
takuntzak hobetzeko, haien eguneratzerako eta 
espezializazio profesionalerako. Era berean, 18 
urtetik gorako gazteentzat edo, beraien pres-
takuntza bukatuta, berariazko prestakuntza 
osagarria jasotzen dutenentzat. Prestakuntzan 
eskaintzen diren praktiken bidez, beraien aurre-
neko lan-esperientzia izateko aukera.

Ikastaroa ondokoei zuzentzen zaie bereziki:

• Egun, GKE-etako kide dira, horietan lanean hasi 
nahi dute edo badute zuzendaritza-ardurarik, ho-
rietako langileak, beraien eguneraketarako eta 
espezializazio profesionalerako, hala nola euren 
prestakuntza -kasu honetan Gizarte Zientziak eta 
Komunikazioaren arloan- bukatu duten gazteak.

• Lan-eskarmentu handia dute GKE-en munduan.

• Jakitun dira gero eta baliabide gehiago dituz-
tela kudeatzeko eta kudeaketa hori eraginkor-
tasun-irizpideen arabera gauzatzen ikasteko 
premia dute.

• Langabezian edo aurreneko lanaren bila daudela, 
beraien ibilbide profesionala sektore honetara bi-
deratu nahi dutenak. 

• Parte hartzeko gonbidapenetan, aintzat hartuko da 
emakumeen eta gizonen partaidetza parekidea, 
hala nola minusbaliotasunak dituzten pertsonena 
sustatzeko ekintza positiboak.

3. Helburu orokorrak
Helburu orokorrak lirateke sormena eta talde-lana 
sustatzea, jendaurrean hitz egiten ikastea, hirugarren 
sektorean estrategia komunikatiboak birbideratzea 
eta erakundeen kanpainak zein publikori zuzentzen 
zaizkion hobeto zehaztea.

Proiektu honen bitartez, finean, komunikazioak eta 
informazioak erakundeen agendetan egon daitezen 
nahi dugu, eta erakundeek eurek hartzea hitza eta be-
ren ekimenak sortzea. 

Halaber, praktiken bidez gutxieneko eskarmentua 
ahalbidetzea parte hartu nahi luketen erakundeetan; 
horretarako, praktiken aseguru bat edukiko dugu, 
partaideak babesteko. 

Helburu zehatzak

• Gure herrialdeko GKE-etan zuzendaritza-ardura 
duten pertsonen kudeaketa komunikatiborako 
trebetasunak garatzea, beraien programak eta 
jarduketak eraginkorrago sor ditzaten. Erakun-
deak barne-mailan sendotzeko eta esparru pu-
blikoari begirako mezuak eraginkortasun handia-
goz emateko.

• GKE-en arduradunen lidergo-gaitasuna sus-
tatzea, beraien erakundeetan berrikuntza eta 
aldaketa bultza ditzaten, betiere kontuan har-
tuta GKE-ek defendatzen dituzten balioak eta 
jarrerak. Sortuz doazen behar sozialen aurrean 
berrikuntzarako gaitasuna duten pertsonak eta 
erakundeak behar ditugu. Kontua ez da bakarrik 
hobeto kudeatzea gehiago kudeatzeko, baizik 
eta estrategikoki pentsatzea zer, nola, noiz eta 
non nahi dugun komunikatu. 

• Prestakuntza hedabideen merkatuaren funtziona-
mendua eta erakundeek haiekin duten harremana 
hobeto ezagutzeko.
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Kanpainen jarraipena eta ebaluazioa

1. Jarraipena eta ebaluazioa.
2. Kanpainaren estrategia komunikatu.

2. MODULUA Komunikazioaren kudeaketa GKE-
etan eta mugimendu sozialetan

Komunikazio Plana

1. Komunikazio Planaren ezaugarriak. 
2. Plangintza: egoeraren, helburuen, hartzaileen eta 

estrategien azterketa.
3. Gauzatzea: urteko Laneko Plangintza egitea. 
4. Ebaluazioa: adierazleak eta azterketa. 
5. Kasu praktikoen azterketa. 

Barne-komunikazioa: komunikazio-kontzientzia sortu

1. Lehentasunezko helburuak eta hartzaileak.
2. Komunikazio-fluxuak. 
3. Nola planifikatzen da? Barne Komunikaziorako 

Protokoloa. 
4. Bideak eta erremintak: barne-zirkularra, buletina, 

aldizkaria, memoria, bideoak...
5. Kasu praktikoen azterketa. 

Nola heldu hedabideetara

1. Zer izan daiteke albiste? Setting Agenda “pertxa 
informatiboa”.

2. Zein mezuk funtzionatzen du eta zergatik?
3. Prentsa-oharra eta informazio-oharra. 
4. Prentsaurrekoak: deialdiak, antolaketa, hedabi-

deen berrespena. 
5. Prentsa-gosariak: helburuak eta prentsaurrekoare-

kiko aldeak.  
6. Kale-ekintzak: albiste izan daitekeen irudiaren so-

rrera. 
7. Iritzi-artikuluen txertaketa.
8. Zuzendariari gutunak: eraginkortasuna, idaztea 

eta hedabideei zabaltzea. 
9. Proiektuetara kazetariak eramatea.
10. Harremana iritzi-emaile liderrekin. 
11. Nola bidali irudiak telebistei: ‘gordinak’, minutajea 

eta formatuak.
12. Kasu praktikoen azterketa. 

5. Proiektuaren programa 
Proiektua 5 modulutan dago banatuta; hona hemen 
banan-banan xehatuta: 

1. MODULUA Nola egin sentsibilizazio-kanpainak 

Kanpainen inguruko oinarrizko ezagutzak

1. Sarrera eta oinarrizko kontzeptuak. 
2. Kanpaina baten kudeaketa-zikloaren faseak. 
3. Zer esan nahi du kanpaina estrategikoak?

Kanpaina bat diseinatzen hasten

1. Ikastaroan analizatu beharreko kasu praktikoen az-
terketa.  

2. Arazoaren azterketa.
3. Testuinguruaren azterketa.
4. Helburu nagusia eta helburu zehatzak.
5. Arazoaren eta kanpaina gidatuko duen “kasuaren 

azterketaren” helburuak. 

Eragin-bideak eta xede-hartzailea

1. Norengan eragin daiteke eta nola egin?
2. Nor izango da xede-hartzailea gure “kasuen azter-

ketan”?
3. Hainbat sentsibilizazio-ikuspegi. 
4. Bilerak agintariekin, erakundeekin eta pertsona 

onuradunekin. 

Hartzaileak eta beharrezko “aldaketak” antzematea

1. Aldaketaren teoria.
2. Kanpainen hartzaileak.
3. Mezu nagusiak.
4. Gure “kasuaren azterketaren” aldaketak, aurretik 

egin beharreko harremanak eta mezu nagusiak 
antzematea. 

Kanpainaren taktikak eta ekintzak 

1. Onuradunen lana. 
2. Taktika eta ekintza onenak.
3. Gure “kasuaren azterketaren” taktikak eta ekintzak 

antzematea.
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5. “Teaserra” edo “jakingura-kanpaina”. 
6. Crowdfundinga: finantzazio kolektiboaren bila. 
7. Aurrekontu txikiko bideo eraginkorrak.
8. Hartzaile ez-kontzientziatuengana heltzeko hain-

bat azalpen. 
9. Praktika. Sormen-ekintzen adibide zehatzen azter-

keta. Zergatik izan zuten arrakasta? Zein da gakoa? 
Nola egin ziren? Zenbat kostatu ziren? 

Talde-lana

1. Hainbat komunikazio- eta sentsibilizazio-erronka 
abiapuntu, ideien sorrera. 

2. Ideien aukeraketa eta estrategiaren lanketa. 
3. Ekintzen garapena eta planifikazioa (logistika, be-

harrezko erremintak, kostuak...). 
4. Laneko Plangintzaren lanketa.  
5. Bateratze-lana, azterketa eta azken ondorioak.

4. MODULUA Nola hitz egin jendartean eta he-
dabideetan 
 
Lehen erronka: beldurra gainditu eta ongi pasatu.

1. Zeren beldur gara? 
2. Beldurraren ondorio fisiko eta psikologikoak.
3. Nola funtzionatzen du gure garunak? 
4. Beldurra gainditzeko teknikak.
5. Praktikak: parte-hartzaileen gaitasun komunikati-

boaren azterketa eta hobetu beharreko alderdiak 
antzematea. 

Diskurtsoaren prestaketa

1. Zein da gaia eta nori zuzenduko natzaio?
2.  Helburuak, estrategiak eta baliabideak antzema-

tea. 
3.  Diskurtsoaren ordena. 

Paperetik ekintzara 

1. Ahotsa, erritmoa eta pausaldiak.
2. Hitzik gabeko komunikazioa: jarrera, begirada, 

mugimenduak...
3. Zer ez egin?
4. Praktikak: diskurtso egituratuaren antolaketa, ikas-

taroan landuriko metodologiari jarraiki.
5. Parte-hartzaile guztien grabaketa eta azterketa. 

Irratia

2.0 komunikazioa

1. Webgunea: eraikuntza eta funtzionamendu egoki-
rako gakoak. 

2. On-line buletinak eta mailinga. 
3. Blogak.
4. Sare sozialak. Facebook eta Twitter aplikazioak 

erakunde sozialetan.  
5. Bideo-kanalak: Youtuberen eta Vimeoren funtzio-

namendua eta aukerak.
6. Kasu praktikoen azterketa.

3. MODULUA Sormenezko estrategiak eta metodo-
logiak kanpainetan eta komunikazioan aplikatzeko   

Nola sustatu sormena 

1. Sormena azaleratzeko gakoak. 
2. Frustrazioa gainditu: sormen-pentsamenduaren 

faseak.
3. Ideiak sortzen ikasi. “Probokazioen” metodologia. 
4. Gizarte-komunikazioari aplikaturiko sormenaren 

adibideak: kanpainak, iragarkiak, bideoak, karte-
lak, spotak, irrati-iragarkiak... eta erabilitako ba-
liabideen azterketa. 

5. Praktika: talde-lana ideien sorreran. Hainbat hel-
buru proposatuko dira eta talde bakoitzak horiek 
lortzeko ideiak sortu beharko ditu.

Nola egin sormen-ekintzetarako estrategia

1. Abiapuntuaren definizioa: “xedearen” aukeraketa-
ren garrantzia.

2. Estrategia bat behar dugu. Nola egiten da? Brie-
finga.

 - Helburuak, lehentasunezko hartzaileak eta bi-
deak. 

 - Mezuak: informazioa, argudioak, emozioak, ba-
lioak.  

 - Ekintza-proposamenak.
3. Praktika: arrakastaz buruturiko estrategien azter-

keta, hasierako ideiatik azken emaitzara.   

Sormen-ekintzak 

1. Albistearen sorrera eta “pertxa informatiboak”. 
2. Kale-ekintzak. 
3. Gerrilla-marketina: jendearengana heldu. 
4. Flashmoba: bat-bateko mobilizazioa. 
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praktikoak eta erronkak.

*  Modulu honetan, beste bi irakasgai-zerrenda au-
rreikusten dira:

• Legegintza, 8 ordukoa 
• Baliabideak, 8 ordukoa

6. Tenporizazioa
• Ikastaroa guztira: 100 ordu teoriarako eta 200 ordu 

praktikarako, 5 modulutan banatuta. 40 orduko 
praktikak ikaslearekin adostuko dira. Teoria aste-
bukaeretan egingo da, hilean behin: ostiral arratsal-
dez (4 ordu), 16:00retatik 20:00etara, eta larunbat 
eta igandeetan (8 ordu egun bakoitzean) goizez, 
9:00etatik 13:00era, eta arratsaldez, 16:00retatik 
20:00etara.

• Ikasle-kopurua: gehienez 20 lagun modulu bakoit-
zeko.

• Matrikula-epea zabalik martxoaren 10era arte. 
• Hautagaien aukeraketa: martxoaren 11tik 13ra.
• Onartuen jakinarazpena: martxoaren 16tik 18ra.

MODULUAK ORDUAK ETA DATA  AURREMATRIKULA

MARTXO - 1. MODULUA - Ignacio Jovtis
Nola egin sentsibilizazio-kanpainak 

Teoria: 20 ordu martxoaren 20tik 
22ra 1. MODULUA

martxoaren 10era 
artePraktikak: 40 ordu martxoaren 

23tik 31ra

APIRILA - 2. MODULUA - Marta Caravantes
Komunikazioaren kudeaketa GKE-etan eta mugimendu 
sozialetan 

Teoria: 20 ordu apirilaren 10etik 
12ra 2. MODULUA

apirilaren 1era artePraktikak: 40 ordu apirilaren 13tik 
29ra

MAIATZA - 3. MODULUA - Marta Caravantes
Sormenezko estrategiak eta metodologiak kanpainetan eta 
komunikazioan aplikatzeko 

Teoria: 20 ordu maiatzaren 8tik 
10era 3. MODULUA

apirilaren 30era 
artePraktikak: 40 ordu maiatzaren 

11tik 29ra

EKAINA - 4. MODULUA - Marta Caravantes / María Pedroviejo 
Nola hitz egin jendartean eta hedabideetan 

Teoria: 20 ordu ekainaren 5etik 
7ra 4. MODULUA

maiatzaren 27ra 
artePraktikak: 40 ordu, zehazteke

UZTAILA - 5. MODULUA - Juan Carlos Vázquez / Carlos Alonso 
Cida
Garapenerako Komunikazioa
Modulu honetan, beste bi irakasgai-zerrenda aurreikusten dira: 
Legegintza, 8 ordukoa, eta Baliabideak eta finantzaketa, 8 ordukoa

Teoria: 20 ordu uztailaren 3tik 
5era 5. MODULUA

ekainaren 22ra arte
Praktikak: 40 ordu, zehazteke

*Este calendario esta sujeto a modificaciones por adaptación de compatibilidades

1. Nola hitz egin: ahotsa, intonazioa, erritmoa, isiluneak...
2. Egin diezazkiguketen elkarrizketa-motak. 
3. Praktikak: elkarrizketa irratiko eztabaidetan. Irrati-

ko albistegietarako telefono bidezko elkarrizketak.
4. Buruturiko praktiken azterketa. 

Telebista

1. Saio- eta elkarrizketa-motak. 
2. Nola mintzatu egokiro. 
3. Hitzik gabeko hizkuntza eta jantziak. 
4. TB praktikak: Telebistako elkarrizketak. Praktiken 

grabaketa eta parte-hartzaile guztientzako go-
mendioak.

5. MODULUA Garapenerako Komunikazioao

1. Masa-hedabideen boterea.
2. Aisialdia hedabideetan (zinema, telebista, bi-

deo-jokoak). 
3. Komunikazioa eta genero-berdintasuna. 
4. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia 

Berriak (IKT).
5. Garapenerako komunikaziorako esperientzia 
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Emaileak  
IGNACIO JOVTIS

Egun, Amnistia Internazionaleko Ikerketa eta Politika 
Sailaren Espainiako arduraduna da. Bere ibilbidea 
hirugarren sektorean hasi zuen Bruselan, ALOPeko 
(Garapena Sustatzeko Erakundeen Latinoamerikako 
Elkartea) “Europako Batasuneko aholkulari-lobbylari”. 

Geroago, Kanpaina Arduraduna izan zen -Erdi Ame-
rikarako eta, ondoren, Europako Batasunerako- 
Amnistia Internazionaleko Londresko Nazioarteko 
Idazkaritzan. Gainera, lan bera egin du VSF-Justicia 
Alimentaria Global erakundearentzat Afrikako elika-
dura-burujabetza gaietan.  

Jendarte zibilak gizarteratze-prozesuetan parte hartzea-
ri buruzko liburuak eta artikuluak idatzi eta haietan ko-
laboratu du. Europako Batasuneko Zuzenbide irakaslea 
izan da Bartzelonako Pompeu Unibertsitatean.

MARTA CARAVANTES

Gizarte-komunikazioan 20 urteko eskarmentua dauka. 
Berriemaile-lanetan hasi zuen bere kazetari-ibilbidea 
Mexikon. Diario 16 egunkariaren “Mestizaje” gehiga-
rriko (“Primer premio UNICEF de periodismo 2001” 
saria)  erredakzio-kontseiluko kide izan zen.

Espainiako eta Latinoamerikako egunkarietarako arti-
kuluak eta erreportajeak idatzi ditu, eta kolaboratzaile 
izan da hainbat irratitan. Komunikazio Sailaren ardura-
duna izan zen Mugarik Gabeko Botikariak eta Solida-
rios para el Desarrollo GKE-etan, Espainiako GKE-en 
Garapenerako Erakunde Koordinatzailean eta Zero 
Pobrezia Kanpainan.  

Egun, CIPÓ Company enpresaren komunikazio- eta 
eduki-arduraduna da, eta kanpainak, dokumentalak, 
ekintza mediatikoak, erakusketak eta prestakuntza-ikas-
taroak egiten ditu. 
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MARÍA PEDROVIEJO

TVEko “Hola, qué tal” saioko eta Telemadrideko “Gran 
Vía 100” saioko aurkezlea izan da. 2011ko “Corto-
landria” Nazioarteko Jaialdiko Antzezpen Onenaren 
saria jaso zuen. Aktore antzerki klasikoan eta garaiki-
dean eta musikaletan lan egin du, baita hainbat film 
luzetan ere, besteak beste, “El lado Oscuro”, “La cica-
triz”, “Uno de los dos no puede estar equivocado” eta 
“Okupados” obretan.      

Venice Film Meetingean aurkezturiko eta 2012ko 
Goya sarietako finalista izandako “Anónimos” film 
luzeko protagonista izan zen. 

JUAN CARLOS VÁZQUEZ VELASCO 

Kultura, Communication y Desarrollo KCD Garapene-
rako Lankidetzako Gobernuz Kanpoko Erakundearen eta 
Bilboko Film Sozialak Zinema Ikusezinaren Nazioarteko 
Jaialdiaren zuzendaria da. 1988tik, Garapenerako Lan-
kidetza, Gizarte Sentsibilizazioa eta Hezkuntzaren arloan 
lan egiten du. 1989ra arte, Tailer Eskola baten zuzendaria 
izan zen Nikaraguan. Lankidetza-proiektuetan parte har-
tu zuen Latinoamerikako eta Afrikako iparraldeko hainbat 
herrialdetan. 1990etik 2009ra, GGKE baten Sentsibiliza-
zio eta Hezkuntza Sailaren arduraduna izan zen. Zinema 
eta Lankidetza Emanaldi bat zuzendu zuen Bilbon, Do-
nostian, Gasteizen eta Irunen. 2001ean eta 2006an Boli-
viako emakume indigenek Euskal Herrian zuzenduriko bi 
dokumental ekoitzi zituen. 2005Etik 2009ra, Herri Indige-
netako Zinema eta Komunikazio Koordinakunde Latinoa-
merikarraren (CLACPI) aholkularia izan zen.

CARLOS ALONSO CIDAD

30 urtetik gora daramatza Ingurumen abokatu eta 
aholkulari. Ingurumen-zuzenbideko gaiei buruzko hain-
bat ikastaro eta master eman ditu (Bizkaiko Abokatuen 
Elkargoa, EHU, GECEM Masterra...) eta ekologiari eta 
ingurumenari buruzko kazetari-kolaboratzaile izan da 
hainbat hedabide sozialetan. Besteak beste, “Guía mu-
nicipal de gestión ambiental”, “Amanecer sin Garoña”, 
“Bilbo, nora zoaz?” liburuen egileetako bat da. Gober-
nuz kanpoko erakundeetan oso partaidetza handia izan 
du eta Ekologistak Martxan erakundearen komunika-
zio-arduraduna eta Ecologistas en Acción erakunde 
konfederalaren Sail Juridikoaren koordinatzailea izan 
da. Egun, Zigor eta Ingurumen Zuzenbidean espeziali-
zaturiko jarduneko abokatua da.
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