Egitaraua
UPV/EHUko Uda Ikastaroen Fundazioak hainbat jarduera antolatzen ditu:
Uda ikastaroak:
Ekainetik irailera bitartean egiten diren prestakuntza-ikastaroak dira, intereseko gaietan sakontzeko
eta/edo ezagutzak zabaltzeko. 2021ean Uda Ikastaroen 40. edizioa ospatzen da; urteko egitaraua
apirilean argitaratuko da eta orduan irekiko da matrikula
Online ikastaroak:
Fundazioak online ikastaroen programa bat eskaintzen du urte osoan, eta horietarako euskarri gisa
Moodle plataforma erabiltzen da. Ikastaro asinkronikoak dira, hau da, ikasleek beren erritmoan egin
dezakete ikastaroa, bertan aurreikusitako epeetan. Ikastaro horietan, kasu batzuetan, online zuzeneko
saioak eskaintzen dira, aukeran (astean behin). Saio horiek grabatu egiten dira, eta plataforman
gordetzen dira, baldin eta ikasleak une horretan ezin badira bertaratu. Eskaintza etengabe eguneratzen
da: ikusi egitaraua
Workshops/Kongresuak:
Ikerlanak, teoriak, esperientziak, “Know-how” delakoak garatu eta aurkeztea xede duten espezialisten
topaketak dira. Urte osoan zehar egiten dira eta proposamenak onartu ahala argitaratzen dira. Ikusi
programa: ikusi egitaraua
Jarduera motak
Gaiak
Zeharkako zikloak
1 - Uda Ikastaroak.
Ekaina eta iraila bitartean ospatzen dira.
Bi motatakoak izan daitezke:
Uda Ikastaro presentziala, online zuzenean parte hartzeko aukerarekin (ZOOM):
Uda Ikastaroa aurrez aurre ematen da eta zuzenean transmititzen da Zoom bidez. Modalitate honek bi
matrikula-aukera ditu, parte hartzeko moduaren arabera: bertaratzeko matrikula eta online zuzenean
Zoom plataformaren bidez parte hartzeko matrikula. Formatu bakoitzak bere ikastaro-kodea eta
bertaratze-kontrola ditu, eta, beraz, ezin dira trukatu.
Online zuzenean Uda Ikastaroa (ZOOM bidez):
Zuzeneko online Uda Ikastaroa da, zeina Zoom plataformaren bidez ematen den. Ikasleek eta irakasleek
online zuzenean parte hartzen dute.
2021eko egitaraua apirilean argitaratuko da.
2 - Iraupen luzeko online ikastaroak.
Online ikastaroen programaren abiapuntua aurrez aurreko Uda Ikastaroak dira, zeinak online
metodologiara egokitzen diren, aurrez aurreko Uda Ikastaroen edukiak publiko zabalago baten eskura
jartzeko.
Eskaintza hori gure laguntzaile nagusiekin egindako ikastaroekin osatzen da.
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Online ikastaroak urte osoan egiten dira, eta metodologia lagunkoi batekin diseinatuta daude Moodleen. Online zuzeneko saioak ZOOM bidez programatu daitezke.
Gutxieneko iraupena 30 ordukoa da. Online ikastaro bakoitzaren fitxan iraupena eta metodologia
zehazten dira.
Uda Ikastaroetako idazkaritzak ikasturtearen jarraipena egiten laguntzen die ikasleei.
Eskaintza etengabe eguneratzen ari da, eta webguneko bilatzaile nagusiaren bidez edo jarraian agertzen
den botoian sakatuz kontsulta daiteke:
Ikusi online ikastaroen egitaraua
3 - Workshops/Kongresuak.
Ikerlanak, teoriak, esperientziak, “Know-how” delakoak garatu eta aurkeztea xede duten espezialisten
topaketak dira. Urte osoan zehar egiten dira eta proposamenak onartu ahala argitaratzen dira.
Eskaintza etengabe eguneratzen ari da, eta webguneko bilatzaile nagusiaren bidez edo jarraian agertzen
den botoian sakatuz kontsulta daiteke:
Workshops egitarua ikusi
Fundazioaren programazioa gai/zikloetan egituratzen da. Bilatzailean irizpide horren arabera bila
daitezke jarduerak, bai eta zikloaren, dataren, garapen jasangarriko helburuen, parte-hartzailearen,
lurraldearen edo testu librearen arabera ere.
Gaiaren izenaren gainean sakatuz, ziklo bakoitza osatzen duten jarduerak ikusi ahal izango dituzu:
Arkitektura eta Hirigintza
Bizitzaren bidaia
Kriminologia
Zuzenbidea
Ekonomia eta Enpresa
Historia
Gizartea
Hezkuntza
Komunikazioa
Artea eta Kultura
Literatura eta Hizkuntzalaritza
Iraunkortasuna
Elikadura
Osasuna
Psikologia
Berdintasuna
Kirola
STEAM
Zahartzaroa
Zientzia eta Teknologia
Ikastaroak gaika sailkatzeaz gain, badira beste hainbat programa, publiko zehatzei zuzendutakoak.
Ikastaro hauen matrikula publiko orokorrarentzat ere irekita dago.
Herritar guztiei zuzendutako Uda Ikastaroak: “Ikastaroak guztientzat” zikloa:
Gai zabal eta anitzak hartzen dituzte. Ikastaro hauetan, matrikula murriztua eskaintzen da liburutegiko
edo dagokion kultura etxeko bazkide txartela aurkeztuta.
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Unibertsitateaz kanpoko irakasleentzako programa.
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako irakasleei zuzendutako
ikastaroak dira. Fundazioak matrikula murriztuak eskaintzen dizkie EAEko eta Nafarroako irakasleei
ziklo horietako jardueretarako.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak homologatutako ikastaroak.
"Irakasteko ikasten - EJ " zikloan sartzen dira Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak homologatutako uda
ikastaroak eta online ikastaroak. Ziklo honetan sartzen dira homologazioa izateko eskaera duten
ikastaroak, eta adierazten da eskabide-fasean dauden edo dagoeneko homologazioa duten.
APE - EJ/GV ikastaroak ezagutu
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak homologatutako ikastaroak.
“Irakasteko ikasten - Nafarroako Gobernua” zikloan sartzen dira Nafarroako Gobernuko Hezkuntza
Departamentuak homologatutako online ikastaroak. Ziklo honetan sartzen dira homologazioa izateko
eskaera duten ikastaroak, eta adierazten da eskabide-fasean dauden edo dagoeneko homologazioa
duten.
APE - Nafarroako Gobernuko ikastaroak ezagutu
EAEko osasun publikoko profesionalei zuzendutako programa.
Urteko Uda Ikastaroen programatik, "Osasuna, pertsonekiko konpromisoa" zikloa osatzen duten
ikastaroak hautatzen dira. Ziklo hau Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin eta Osakidetzarekin
lankidetzan egiten da. Matrikula murriztuak eskaintzen ditu, eta EAEko osasun publikoko profesionalak
prestatzeko eta eguneratzeko da bereziki.
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