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H.3 IKASTAROA

SORMENA, IKASKUNT ZA ETA BERRIKUNT ZA.

ETORKIZUNERANT Z, HEZKUNT ZA BIDE BERRIAK ERAIKIT ZEN (I) /

CREATIVITY, LEARNING AND INNOVATION.

BUILDING NEW EDUCATIONAL WAYS FOR FUTURE (C)

Zuzendariak: Ana Eizagirre Sagardia.
 Filosofi a eta Hezkunt za Zient zien Fakultatea. Donostia-San Sebastián. 

UPV/EHU.
 Esther Torres Alvarez.
 Psikologia Fakultatea. Donostia-San Sebastián. UPV/EHU.

Helburuak: Gaur egun etengabeko ikaskunt za eta hezkunt za sormenarekin eta 
berrikunt zarekin datoz ezinbestean. Berrikunt za Lisboako Agendako lau 
zutabeetako bat da. Ikaskunt za politiketarako aginduzkoa bihurtu da Europan. 
Halere, berrikunt za zertan dat zan, eta ikaskunt za egoeratan (egitura mailako 
aldaketa sakonak bizi dituzten egoeretan, bereziki) nola sustatu eta aplika 
daitekeen zehazteko garaian ebident zia garbi nahikoren faltan gaude oraindik.

 Agenda neo-liberalaren krisi iraunkorreko une honetan berrikunt za inte-
grat zeko moduak aurkitu behar ditugu. Aldi berean, azpimarratu behar 
dugu goitik behera “agindu edo zuzendutako berrikunt za” eta benetako 
berrikunt za at zematearen artean dagoen desberdintasun handia. Azken 
hau, benetako berrikunt za, gizabanakoa, artea edo komunitatea indart zetik 
sort zen dena da, hain zuzen. 

 Ikuspegi honetatik, bizit za osoan zeharreko ikaskunt za prozesuetan sor-
mena hobet zeko eta sorkunt za eta berrikunt zarako kultura sustat zeko 
egokiak izan daitezkeen baldint zen ezagut zan sakont zea da ikastaro honen 
helburu nagusia. Ondorengo galderetara zuzenduko dira ikastaroaren hel-
buruak zehazki:
 – Egungo aldaketa testuinguru globalizatuan zein zutabe teoriko eta 
praktikoen gainean eraiki dira sorkunt za eta berrikunt zan oinarritutako 
ikaskunt za arkitekturak?

 – Ikasle edo hezit zaile gisa nola lor dezakegu aldaketa esangurat sua?
 – Zeint zuk dira sormena eta berrikunt za garat zeko funt sezkoak 
diren kont zeptuak eta gakoak hezkunt za eta ikaskunt za egituratu 
testuinguruetan?

 – Zein da sorkunt zarako jarduera bereziek norbanakoen ikaskunt zan duten 
eragina?

 – Zeint zuk dira sormena eta berrikunt zan oinarritutako ikaskunt za 
garat zeagatik nabarmendu diren praktikak lanbide heziketan eta helduen 
heziketaren esparruan, Euskal Herrian eta Europako beste herrialdeetan 
(erreferent zia berezia egingo zaie Finlandia eta Irlandako esperient ziei)?
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H3
 – Nola konpon gintezke kontraesanei, balio desberdinei eta ikuspegi kon-
trajarriei aurre egiteko?

 – Zein da identitatea eta autonomiaren esanahia ikaskunt za espazio 
berrietan?

 – Nola ebaluatu lanean oinarrituriko ikaskunt zak, sorkunt za artistikoak 
eta komunitateen (bereziki bazterketa pairat zen dutenen) adierazpenek 
duten esperient zia aberat sa?

 Hezit zailea ohiko egiturak eta ziurtasunak sakonki aldatuz ari diren garaian 
murgilduta dago Europan. Hasiera bateko gizarte antolaketa moduetan 
oinarritu ziren erant zunek ez dute balio jada informazio, metodo eta 
estrategietara helt zeko aukerak areagotu dituzten teknologia aurreratuen, 
bat-bateko eta sareko komunikazioen testuinguruetarako. Berrikunt za ezin 
da kopiatu. Bai, ordea, ulertu eta erraztu –benetako aldaketa hein berean 
ematen bada ikasleengan eta politikariengan, noski.

 Sorkunt zarako ikaskunt zaren inguruko elkarrizketa askea errazteak arris-
kua eta zalant zak dakart za. Gure ikastaro hau praktika egokietan, ikasleen 
konpromisoan eta egungo ikerkunt zetan oinarrit zen den azterketa eta 
aurkikunt za bidai gisa eraiki nahi dugu.

 Matrikula-prezioak: maiat zaren 31ra arte: 50 €. Ekainaren 1etik aurrera: 60 €.

 Balio akademikoa: 20 ordu.

 Homologazio kodea: 1068170008

 Hizkunt za ofi ziala: euskara.

 Europar jarduera.
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H3
EGITARAUA

• UZTAILAK 5 •

9:00etan Dokumentazio banaketa

9:15etan “Ikaskunt za prozesuetan sormena eta berrikunt za garat zeko oinarri peda-
gogikoak: proposamen bat”

 ANA EIZAGIRRE SAGARDIA.
 Filosofi a eta Hezkunt za Zient zien Fakultatea. Donostia-San Sebastián. 

UPV/EHU.

10:30etan Etenaldia

10:45etan “Transformational learning: theory, practice and policy in the construction 
of strategic innovation and creativity. A critical overview of innovative and 
creative learning architectures in a changing globalized environment”

 ALAN BRUCE.
 Universal Learning Systems. Dublín. Ireland.

12:00etan Etenaldia

12:15etan “Lanbide Heziketan eta Ikas Komunitateetan berrikunt za kudeat zeko eredu 
baten eraikunt za”

 RAMON MTZ. DE MURGUIA URRETA.
 Tknika. Lanbide Heziketarako Berrikunt za Zentroa. Errenteria.

13:30etan Laburpen saioa / Bibliografi ari buruzko saioa
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - ARGIBIDEAK ETA IZEN EMATEA
Secretaría de los Cursos - Ikastaroen Idazkarit za

Apartado 1042 Postakutxa – 20080 Donostia-San Sebastián – Tel. 943219511 – Fax 943219598 – E-mail: cursosverano@sc.ehu.es – Internet: http: //www.sc.ehu.es/cursosverano

• UZTAILAK 6 •

9:15etan “How do Finns experience creativity and innovation? Theories and practical 
examples from learning in VET, Adult education”

 KITTE MARTTINEN.
 Haaga-Helia, University of Applied Sciences. Finlandia.

10:30etan Etenaldia

10:45etan “Innovation and creative best practice: lessons from key experiences in 
Ireland. Developing alternatives in a context of peripheral socio-economic 
development”

 ALAN BRUCE.
 Universal Learning Systems. Dublín. Ireland.

12:00etan Etenaldia

12:15etan “Helduen gaitasun sort zaileen garapena gizarterat ze iraunkorrari begira: 
irizpideak, metodoak eta teknikak”

 MAITE ARSUAGA URKOLA.
 ISABEL GARCÍA FRANCO.
 DAITEKE-Careers & Jobs S.L. Donostia-San Sebastián.

13:30etan Laburpen saioa / Bibliografi ari buruzko saioa

16:30etan Mahaingurua: “Berrikunt zarako teknikak ikaskunt za testuinguruetara 
aplikat zen esperimentat zen”

 IÑAKI MUJIKA.
 IEFPS Usurbil GLBHI Usurbil.
 JOSE LUIS FERNANDEZ MAURE.
 Tknika. Lanbide Heziketarako Berrikunt za Zentroa. Errenteria.
 KITTE MARTTINEN.
 Haaga-Helia, University of Applied Sciences. Finlandia.
 ANA EIZAGIRRE SAGARDIA.
 Filosofi a eta Hezkunt za Zient zien Fakultatea. Donostia-San Sebastián. 

UPV/EHU.


