
Online prestakuntza (40 ordu) 30

HELB.ELEKTR.: plancultura@navarra.es TELEFONOA:  

● Otsailaren 11, OSTEGUNA: Plataforman sartzea eta asteko unitate tematikoa argitaratzea: Aurkezpena: kudeaketa 

kulturala ingurune digitalean. Ohitura kulturalak eta eten digitalak. Segurtasuna. Egile eskubideak.

● Otsailaren 18a, OSTEGUNA: SAIO SINKRONOA: ONGIETORRIA (12:00-13:30) 

● Otsailaren 18a: 16:00ak inguruan asteko hurrengo unitate tematikoa argitaratuko dugu: Lankidetza eta 

talde-lana ingurune birtualetan.

● Otsailaren 25a: SAIO SINKRONOA (12:00-13:30) 

● Otsailaren 25a:  Estrategia digitala planifikatzea kultur erakundeetan.

● Martxoaren 4a: SAIO SINKRONOA (12:00-13:30) 

● Martxoaren 4a: Kultur entitate edo proiektu baterako oinarrizko kit digitala: webguneak, sare sozialak eta 

zuzeneko komunikazio-kanalak.

● Martxoaren 11: SAIO SINKRONOA (12:00-13:30) 

● Martxoaren 11: Partaidetza eta kultur bitartekaritza sarean.

● Martxoaren 18a: SAIO SINKRONOA (12:00-13:30) 

● Martxoaren 18a: Bide eta tresna digital berriak.

● Martxoaren 25a: SAIO SINKRONOA: AMAIERA (12:00-13:30)

KRONOGRAMA

Profesionalen talde bat, jakintza eta sormen komunaren alde lan egiten duena.

BenCuriosan ekosistema kulturala berritzen lagundu nahi dugu. Horretarako, jakintza sortu eta trukatzeko 

prozesuak bultzatzen ditugu, eta irtenbide berriak diseinatzen ditugu erakunde, komunitate eta lurraldeen 

garapen sortzailea pizteko. 

Esperientzia zabala dugu kultur sektoreari eta kultura digitalari lotutako prestakuntza eta dibulgazio 

proposamenetan.

Nork emana: Ben Curiosa

Helburu nagusia da kudeaketa kulturaleko profesionalei laguntzea ingurune digitalean tresnak eta praktikak 

berenganatzen ikuspegi errealista eta praktiko batetik, eta kontuan hartuta kultur erakundeek dituzten baliabideak, 

denbora eta ekipoak.

Horretarako, ikastaroa zuzenduko zaie bai ekintza digitalak zuzenean inplementatzeko prestakuntza jaso 

nahi dutenei, bai beharrezko zerbitzuak planifikatzeko eta horietarako profesional digitalak kontratatzeko 

gakoak jakin nahi dituztenei.

HARTZAILEAK:

● Kultur erakunde txikietako (publikoak nahiz pribatuak) profesionalak, digitalizazioaren kontzeptu, aukera 

eta oinarrizko tresnen aurkezpen panoramiko bat jaso nahi dutenak.

Ez da aurretiko jakintzarik behar, baina oinarrizko gaitasun digitalak izan behar dira edozein web 

nabigatzaileren bidez ikastaroan sartzeko.

Nafarroa kulturala. Profesionalizazioari eta ikaskuntzari laguntzea kulturaren eta sormenaren eremuan.

KULTURA, DIGITALIZAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALA. 2021eko otsaila-martxoa

KULTURA, DIGITALIZAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALA

848 427184

IKASLE KOP.: 

Nafarroa kulturalaren helburua.  

Ikaskuntza eta prestakuntza ibilbideak, planak eta ekimenak indartzea eta/edo garatzea Administrazioko langileentzat 

eta sektore profesionalarentzat, beren jarduera adarreko gai espezifiko eta teknikoetan eta zeharkako arloetan 

gaitasun profesionalak garatzeko aukera ematen dietenak (berdintasuna, kudeaketa, fiskalitatea, dirulaguntzen 

eskaera, kontratazioa, komertzializazioa, irisgarritasuna, desgaitasuna duten pertsonekin elkarri eragiteko tailerrak 

eta abar).


