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Sarrera
Hik Hasi proiektuak hogeigarren urtez antolatu ditu Udako Topaketa
Pedagogikoak, EHUren Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatearekin batera
uztailaren 1ean, 2an, 3an eta 4an Donostian. Horrela, gaurkotasun handia duten gaiei
buruzko ikastaroak egin ahal izango dira euskaraz.
Aurten, Udako Topaketen hogeigarren urtea denez, ospakizun modura egun berezi bat
antolatu dugu ikastaroak hasi aurretik; uztailaren 1ean. Egun osoko jardunaldi berezi bat
egingo da euskal hezkuntzak dituen erronkei ikuspegi desberdinetatik begiratuz. Horretarako hainbat gonbidatuekin osatutako mahai-inguruak antolatu dira.
Beraz, urteroko ikastaroez gain, uztailaren 1eko jardunak ere elkartzeko eta iritziak eta esperientziak trukatzeko balioko du.
Ikastaro gehienak goizez egingo dira. Arratsaldeetan, berriz, aurkezpenak eta eztabaidasaioak izango dira.
Ordutegia
• 9:00etatik - 14:00etara goizeko ikastaroak.
• 9:00etatik - 14:00etara eta 16:00etatik 18:30era goiz eta arratsaldeko ikastaroak.
• 16:00etatik - 18:30era arratsaldeetako saio libreak.

Topaketak Donostiako EHUren Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatean egingo dira.
Kopuru mugatuko ikastaroak
Ikastaroetan aurrena izena ematen dutenek eta harpidedunek izango dute lehentasuna.
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HEZKUNTZA ERREALITATE
EHUren Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko Areto Nagusian
1. 10-20 urte barru nolako gizartea irudikatzen duzu? Zein izango
dira premia nagusiak? Zeri erantzun beharko zaio?
2. Horretarako zer-nolako hezkuntza behar da? Nola hezi behar
ditugu haur eta gazteak?

GOIZEAN
Hik Hasi-ren aurkezpen hitzak
Hasierako hitzaldia
Juan Jose Ibarretxe, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohia
eta, gaur egun, Agirre Center-eko lehendakaria.
1. Mahai-ingurua
• Joseba Azkarraga Etxagibel, soziologoa eta EHUko irakaslea
• Idurre Eskisabel, kazetari-idazlea eta antropologoa
• Maitane Arnoso, Gipuzkoako SOS Arrazakeriako presidentea
eta EHUko ikerlaria
Atsedena
2. Mahai-ingurua (gaztelaniaz)
• Marga Iñiguez, nazioarteko aholkularia sormenean eta
berrikuntzan
• Arcadi Oliveres, ekonomilaria eta bakearen eta justizia
sozialaren aktibista
• Iñaki Alonso, Save The Children-eko koordinatzailea EAEn
Bazkaria
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BERRIETARA JAUZI mahai-inguruak
2019ko uztailak 1

ARRATSALDEAN
3. Mahai-ingurua
• Jon Sarasua, filosofoa, idazlea eta MUko irakaslea
• Ion Errea, EHUko zientzialaria
• Aritz Otxandiano, Berrikuntza Sozialeko arduraduna Fagor
Taldean
4. Mahai-ingurua (gaztelaniaz)
• Heike Freire, pedagogoa eta heziketa berdean aditua
• Tamara Claveria, AMUGE Euskadiko Emakume Ijitoen
Elkarteko lehendakariordea
• David Fernandez, CUPeko kidea eta kazetaria

* Izena emateko argibideak
azken orrian azaltzen dira.
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Budapesteko PIKLER-LOCZY:
ESPAZIOAren antolaketa 0-3an
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Uztailak 1 eta 2. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00 eta 16:00-18:30
Norentzat
0-3 urte bitarteko haurrekin harremana dutenentzat.
Uztailaren 1ean, astelehenean, goiz eta arratsaldez
- 0-3 adin-tartearen ezaugarriak eta premiak: espazioaren erabilera haurrak taldean
daudenean.
- Espazioa organizatzerako orduan Pikler pedagogiak ematen dituen aholkuak.
- Barne espazioaren organizazioa (gelak). Motrizitatea garatzeko prestatutako Pikler
altzariak eta objekuak. Hesiak, leiho eta ate-ertzak, goitegiak (koskak, altiloak)...
- Jostailuen prestaketa.
- “Etxetxoa” deiturikoa.
* Es z te r M ÓZE S . Haur psikologo klinikoa eta familia terapeuta. Pikler-Loczy.
* Fr uzs i na KORDA . Budapesteko Emmi Pikler haur-eskolako pedagogoa.
* Ti me a JUH AS Z. Budapesteko Emmi Pikler haur-eskolako itzultzaileak hungarieratik
gaztelaniarako itzulpenak egingo ditu.
Uztailaren 2an, asteartean, goiz eta arratsaldez
- “Aire libreko bizitzaren” baldintzak.
- Haurrak terrazan. Eguzkitakoa, haizea-kentzekoa, toldoa.
- “Haurren belardia”. Patioa eta zelaia. Harea-tokia, putzua (igerilekutxoa).
- Haurren sentimentuak eta espazioak.
- Zergatik gustatzen zaie hezitzaileei haurrekin aire librera ateratzea?
* Fr uzs i na KORDA . Budapesteko Emmi Pikler haur-eskolako pedagogoa
* Es z te r M ÓZE S . Haur psikologo klinikoa eta familia terapeuta. Pikler-Loczy.
* Ti me a JUH AS Z. Budapesteko Emmi Pikler haur-eskolako itzultzaileak hungarieratik
gaztelaniarako itzulpenak egingo ditu.
1 - 2 a d i n t a r t e k o e s p a z i o e n p r e s t a k e t a r e n i n g u ru k o h a u s n a r k e t a k P i k l e r
p e d a g o g i a r e n or b i t a n .
* Juanjo KINTELA. Psikologoa.
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Heziketa berdea eta
eskolako patioak
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Uztailak 2 eta 3. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00 eta 16:00-18:30
Heziketarako gune bat baino gehiago da eskolako patioa. Inork ez du hori zalantzan jartzen,
baina ikasle, irakasle nahiz guraso zenbaiten artean kezka nagusitu da haren erabileraren
inguruan. Patioek benetan haurrek dituzten premiei erantzuten ote diete? Antolatu ote daiteke
patioa beste modu batean? Zein irizpide jarraitu?
Horretan guztian, zein leku izan behar dute espazio berdeek? Nola integratu heziketa berdearen
filosofia ikastetxeko dinamiketan? Izan ere naturako baliabideek beste espazioek ez bezalako
aukerak ematen dituzte; hala nola, benetako materialekin eta errealitate konkretuekin esploratzekoa, norbere erritmora ibiltzekoa, edota hain preziatuak diren askatasuna eta lasaitasuna
esperimentatzekoa.

Norentzat
Irakasleentzat, hezkuntza formaleko nahiz ez formaleko hezitzaileentzat, gurasoentzat eta gaian
interesa izan dezakeen edonorentzat.

Landuko diren gaiak
• Nola diseinatu ikasle guztientzat egokia izango den patioa.
• Zer baliabide eta material erabili patioan.
• Haurraren eta jolasaren kultura nola izan kontuan.
• Heziketa berdea nola integratu ikastetxeko jardunean.
• Naturako baliabideak erabiltzearen garrantzia.
• Harreman parekidea erraztuko duen espazioaren antolaketa.

Metodologia
Teoria, esperientzia praktikoen azalpenarekin eta partaideen arteko eztabaidarekin eta gogoeta kritikoarekin uztartuko da.

* H ei ke F REI RE. Pedagogoa, formatzailea eta Heziketa Berdean aditua.
* T x us m a A Z KO N A. Haur Hezkuntzako hezitzailea, formatzailea eta Lizarrako Plisti Plasta familia gunearen sortzailea.
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0-6 urteko haurren
emozioei bide-laguntzen
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Haurrek eta gizakiok, tristezia, poza, amorrua, beldurra, nazka, ustekabea… sentitzen ditugu.
Horiek guztiak oinarrizko emozioak dira. Denok ditugu, animaliek ere bai. Bizitzaren hasieran
umeak sentsazioen munduan bizitzen dira. Sentsazio atseginak eta desatseginak bizitzen dituzte. Horietatik datoz emozio desberdinak. Eta bizi diren emozio horietan oinarriturik, gizakiengan sentimenduak garatzen dira eta hortik irudiak, pentsamenduak, ideiak, eta norberak bere burua ulertzeko
eta besteak eta mundua ulertzeko modu desberdinak sortzen dira. Horrela, bizitzako egoera eta
esperientzien aurrean erreakzio emozionalak, sentimenduak, pentsamenduak... izango ditugu.
Horien arabera baliabide batzuk edo beste batzuk garatuko ditugu, edo blokeatu egingo gara…
Gure emozioen autoerregulazioan oinarrituko da haurren emozioen autoerregulazioa. Beren emozioen aurrean ematen diegun erantzunen arabera, beren emozioak bideratzen, argitzen, ezagutzen
eta erregulatzen ikasiko dute. Euren ekintza, adierazpen eta jolasaren aurrean adierazten diegunaren bitartez beraiek argituko dute egin dutena eta bizi izan dutenaren zentzua, zein den horren
eragina besteengan, munduan.

Norentzat
HHko irakasleentzat edota gai honetan interesa duen edonorentzat.

Landuko diren gaiak
-Bizipen maila: saioak Psikomotrizitate praktikak formazio pertsonalean erabiltzen dugun
metodologian oinarrituko dira.
•Ez dira ariketak, egoera zabalak baizik.
•Ez da terapia. Pertsonaren segurtasuna eta pribatutasuna errespetatzen dira.
•Haurren emozioei bide-laguntzeko baliabide pertsonalak garatzeko formazio profesionala da.
•Emozioak ez dira irakasten, ezta ikasten ere. Bizi egin behar dira eta horietaz jabetu,
argitu, pentsamenduarekin integratu.
-Teoria maila:
•Emozioen zentzua haurraren garapenean
•Haurren emozioei bide-laguntzea.
•Bizitzaren lehenengo harremanen garrantzia haurraren garapenean.
•Emozioak Haur Hezkuntzan. Hezitzailearen funtzioa eta jarrerak.

Metodologia

Goizeko lehen zatian, saio bibentzialak egingo dira gimnasioan. Bigarren zatian, saio teorikoak:
lehen zatian izandako bizipenak teoriarekin eta haurren praktikarekin lotu eta integratuko dira.

* Alv aro BEÑA RAN ARA NZA BAL . Psikomotrizista eta Pedagogoa. Bergarako
UNED-eko psikomotrizitate eskolako kidea eta ASEFOP-eko formatzailea.

* KOPUR U MUG AT UA *
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MONTESSORI pedagogiara
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hurbilpena (0-6 urte bitartean)
Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00

Azkenaldi honetan pedagogia alternatiboak presentzia adigarria lortzen ari
dira gure gizartean eta sistematik aldentzen saiatzen diren askotariko eskolak jaio dira. Mugimendu berri bat sortzen ari dela argi dago, seguru
aski gizarteak asegabe dituen beharrak abiapuntu dituena. Hezkuntzari,
behingoz, kutsu kontzienteagoa eta gizatiarragoa eman behar diogu.
Horretako aukera bat Montessori sistema dugu. Metodo hitza motz geratzen zaio; bizitzarako heziketa dela esan genezake. Nahiz eta 100 urte baino
gehiago izan, orain arte jende gehienarentzat guztiz ezezaguna izan da.
Azken urte hauetan, gutxinaka, bere tokia hartzen ari da gure gizartean,
baina, zorigaitzez bere hedapenarekin batera ezjakintasunetik sortutako
mitoak ere agertzen ari dira.
Norentzat
Montessori hezkuntzan interesa duten irakasleentzat eta gainerako edonorentzat.
Metodologia
Ikastaro dinamikoa egiteko asmoa dugu, teo ri a eta prak ti ka nahasten dituena,
Montessoriri buruzko informazio zainduan eta benetakoan oinarrituz eta mito
guztiak eraitsiz. Material batzuk ezagutzeko aukera emango dugu eta zalantza
edota eztabaidetarako denbora ere utziko dugu hiru egunetan zehar.

* Mal en OLA LDE eta * Ibo ne DEL POZO. Gasteizko Aiurri Montessori zentroko sortzaileetakoak.

* KOPUR U MUGAT UA *
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Pedagogia sistemikoa ikasgelan
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Pedagogia sistemikoaren oinarrizko kontzeptuak ezagutuko ditugu eta ariketa praktikoen bidez
begirada sistemikoak ikasgelan bertan (baita gure familian, lantokian, lagun artean...) zer-nolako
aukerak eskaintzen dizkigun bizitzeko aukera izango dugu. Familia eta eskola komunitatearen
arteko elkarlana izango dugu abiapuntu, eta ibilbide bat egingo dugu harremanetan dauden sistema ezberdinetan diharduten hurrenkera sistemikoak (Bert Hellinger) ezagutzetik hasi eta gure
egunerokoan, dagokigun arduratik, ikasleen zaintza eta garapena ziurtatzen dituen jardunean sakontzeraino.

Norentzat

Hezkuntza komunitatean diharduten profesionalentzat; ikasleekin eta haur zein gazteekin harremanetan dagoenarentzat; gurasoentzat eta ikuspegi sistemikoan interesa duen pertsona ororentzat.

Landuko diren gaiak

- Pedagogia sistemikoaren oinarriak.
- Sistema ezberdinak eta horien arteko harremana. Familia eta eskolan zentratuko gara.
- Norbere jatorri sistemikoaz ohartzeko zenbait proposamen.
- Bert Hellingerren hurrenkera sistemikoak ezagutzea: pertenentzia, hierarkia eta hartu eta emanaren oreka.
- Hezkuntzako profesionalok ditugun muga, ardura eta funtzioak.
- Zer da autoritatea? Eta zer da ikasgelan autoritatea izatea?

Metodologia

Izaera teoriko eta praktikoa izango du. Edukiak garatzeko azalpenak modu teorikoan eta batez
ere teoriaren garapenerako, proposatuko diren praktikak eta bizipenak izango dira ardatza. Ariketa konkretuak banaka, talde txikitan eta talde osoan egingo ditugu.

* L arrai tz MEN DIZ AB AL H UIT ZI . “Euskal Herriko Pedagogia Sistemikoaren Eskola”-ko formatzailea. Psikologian lizentziatua (EHU), Haur Hezkuntzako irakaslea (EHU), Psikoterapeuta ikastaroa Gestalt eta
psikologia humanistikoan, UNEDen Acouturierren psikomotrizitatean formatua, Masterra Pedagogia Sistemikoan eta
Panpinekin orientazio eta esku-hartze sistemikoan espezializatua. Egun aholkulari lanetan dihardu.
* A it zib er ES N AOL A A RR IB ILL AGA . “Euskal Herriko Pedagogia Sistemikoaren Eskola”-ko
formatzailea. Arkitektoa (UPC), Haur Hezkuntzako Irakaslea (EHU), Masterra Pedagogia Sistemikoan eta Panpinekin
orientazio eta esku hartze-sistemikoan espezializatua. Egun DBHn dihardu lanean.

* KOPUR U MUG AT UA *
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Zuzendaritzarako
formakuntza sistemikoa
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Ikaslearen garatze-prozesua bermatzeko, familia nahiz ikastetxeko eragile guztiek norabide berdinean begiratzea
funtsezkoa da, eta gaur egungo eskolak badu hemen garrantzi handiko erronka. Erantzukizun honen lidergoa
zuzendaritza taldeari dagokio ezinbestean. Hori guzti hori bideratu eta kudeatzeko pedagogia sistemikoak
baliabide eraginkorrak eskaintzen dizkio zuzendaritzari, bakoitza bere lekuan kokatuz, zuzendaritzak bere funtziotik irakasleei baliabideak eskaini diezazkien eta, aldi berean, familiekiko hartu-emana sendotu dezagun,
ikaslearen garatze-prozesuan begirada beretik aritu gaitezen.
Bide horretan, begirada sistemikoak hezkuntza komunitateko kide guztiak partaide sentiaraztea errazten du,
zuzendaritza taldetik betebeharrak eraginkortasunez, erantzukizunez, arintasunez, ilusioz eta itxaropenez burutzeko baliabideak eskainiz.

Norentzat

Zuzendaritza lanetan ari diren eta hurrengo ikasturtean zehar arituko diren zuzendari, ikasketa buru, idazkari, aholkulari edota koordinatzaileentzat.

Landuko diren gaiak

- Zuzendariari eta bestelako ardura karguei dagokien lekua ikastetxean.
- Zuzendaritza-taldea osatzen duen pertsona bakoitzaren lekua, eta taldearen izaera.
- Zuzendaritzaren begirada ikastetxearekiko. Esker ona eta aitormena.
- Irakasleekiko begirada. Nola indartu irakasleria. Bakoitzaren tokia ikastetxean.
- Irakasleriarekiko eta irakasleen artean konfiantza eremua sortzeko baliabideak. Talde lana.
- Hezkuntza komunitateko kide guztien pertenentzia garatzeko bideak eta estrategiak.
- Protokoloak.
- Ikasleekiko begirada sistemikoa. Ikaslea indartzen duen begirada.
- Familiekiko hartu-emana nola sendotu, konfiantza eremua sorraraziz, denok norabide berean begiratu dezagun.
- Gatazkak bideratzeko begirada sistemikoa.
- Mugen funtzioa eta garrantzia, ikastetxean eta hezkuntza komunitatean.
- Lidergoa eta erantzukizuna.

Metodologia

Ikastaroa praktikoa izango da guztiz, praktikotasunetik abiatuz eta parte-hartzaileen beharrei egokiturik.
Esperientziatik eta fenomenologiatik abiatuko gara, egoera konkretuak irudikatuz, begirada sistemikoa jorratuz eta baliabideak modu praktikoan eskainiz eta landuz. Ikastaroan zehar zuzendari lanetan ari diren zenbait kolaboratzailek euren esperientzia praktikoa ere partekatuko dute (pedagogia sistemikoan formatuak).

* Iñaki ARANA OREGI. Aholkulari sistemikoa. Enpresa Zientziatan eta Psikologian lizentziatua, Pedagogia Sistemikoa Formakuntzaren zuzendaria da Euskal Herrian, Dr. Emilio Cárdenas unibertsitate mexikarraren eskutik.
* Ir atx e VÁ Z QUEZ CEC IA GA. Antzuolako Herri Eskolako zuzendaria da gaur egun. Kontsultore eta tutore moduan aritu da Lehen Hezkuntzan eta Haur Hezkuntzan. Pedagogia sistemikoan diplomatua da
eta CUDEC Pedagogia Sistemikoa Formakuntzaren kolaboratzailea da Euskal Herrian.
Esperientzia praktikoak *Na go r e ZUB IL LA GA JI ME NEZ , J o se ba L LA NO HE R NA IZ eta
I r u n e A G I R RE G A B I RI A I Z A G I R R E .

* KOPUR U MUG AT UA *
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Emotiafinatuz
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Bi aurrizki daramatza nagusi gaur egungo didaktikak: Emoti- eta Neuro-, hots, Adimen
Emozionalean eta Neurozientzian egon behar du oinarrituta gure ikasgelako menuak, Argiñanoren “rico y con fundamento” izan dadin. Bejondeizula, jatetxe ezin hobea topatu duzueta tailer honetan, hezi-elikadura horren gose bazabiltza, maisu-andereño txit maite, hara!
Bapo janda ateratzeaz gain, afinatuagoa irtengo zarelakoan gaude, haurrarekiko sentiberagoa, ikaskideekiko konplizeagoa eta irakas-baliabidez ase. Erreserba ezazu aurki eta on egin!
• E M O TI A FI NATU Z… S E NTI TZE N
Nola gauden ohartzea, izendatzea eta onartzea du helburutzat

Emotikono katalogoaren erruleta. Emotikartakideen bila. Emotitermometroak. Emotihiztegia buruzintetan besteen keinuen bitartez asmatu, aulkietan eseriarazi. Ze hunkigarria, zu hemen aurkitzea kanta interaktiboa.

• E M O TI A FI NATU Z… U K I TZE N
Elkarrizketa eta masaje dermo-tonikoa dela medio enpatia eta eutonia barneratuz goaz

Kai-xo gorputz perkusioaren bidez. O.T. perkusio-masajea eta eolo-masajea lastotxoekin. Yogakatuak banaka, binaka eta albal paperezko igurtze-masajea. Polietileno eskularruzko arnas-masajea, humming bibroakustikoa eta urjauzi-masajea. Alfonbrazko arraste-masajea eta pilates pilotazko kotxegarbigailu-masajea. Gorputz eskulturen
ukikopiak begiak itxita. Esku komunikazioa olioaz, oin komunikazioa talkoz. Krimen bat idatzi da eta hildakoen
siluetetan sartuko gara.

• E M O TI A FI NATU Z… A NT ZEZT EN
Egoerak dramatizatuz aldi berean desdramatizatzea lortu nahi da

Pantomimak: zinema mutua eta soinu-banda. Bat-bateko eskenak Stanislavskiren arabera eta kale-sketxak material bitxiz. Besarkaterapia klown sudurrez eta lehertzeko barreterapia. Itzal antzerkian gatazkei buelta ematen.
Ali Baba eta 40 lapurrak eta Hegoak ebaki banizkio poliahozkapenak.

• E M O TI A FI NATU Z… M U S I K ATZ EATZEN
Dantza, perkusioa eta kanta elkar-entzute bat dira eta norberaren anplifikazioa taldean

Mickey eskutxoak erritmo madarikatuetan eta 3-5-7-9 polirritmia harrigarriak. Kamara geldiko tai-txia, gong,
oin-pianoa eta Las Ramblas mimoak. Dança da maozinha, hip hop, swing aerobikoa, pikachu, els blincos eta azukita koreografiak. Xirula pistoidunaren soinu-tranpak, boomwhackers polifoniak eta fruten kanona.

• E MOT IA FI NATUZ … I RA KUR R IDA Z TE N
Prosodia lantzen dugun heinean irakurulermena eta idazgrina aregotzen ari gara

Emoti-alfabody dela medio gorputzez idatzi. Emotiballoonak komiki bizidunean eta whatsapp txotxongiloekin.
Mezu eraginkorrak, idaz-hostopila eta idaz-safaria.Velleda arbela birakaria istoriogintzan. Betirako lagunak bizkarrean erantsitako giza orrietan hitz ederka.

* Ai tor ZENAR RUZAB EI TIA ARTA MEN DI. Musika eta Pedagogia Terapeutikoko
irakaslea. Logopeda, psikomotrizista, musikaterapeuta, psikopedagogoa.

* KOPUR U MUG AT UA *
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Askatasuna, altxor preziatua
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Ikastaroak askatasunaren gaia izanen du ardatza, haurren heziketari begira baliogarri izateko
helburuarekin, baina maila pertsonalean ere baliogarri gertatuko dena. Izan ere, ez dago haurren
heziketan aplikatu dezakegunik, lehenago gugan konkistatu eta lortu ez badugu. Askatasunak
mugarekin duen loturaz hitz egingo dugu, askatasunean hazteak, hezteak eta bizitzeak dituen inplikazioez. Askatasun pertsonalaz, komunitarioaz, nazionalaz. Autorregulazioaz, autogobernuaz,
soziorregulazioaz. Askatasunaren garaian bizi garela diotelako batzuek. Askatasun gehienak arriskuan ere ikusten ahal ditugunean.

Norentzat
Gurasoentzat, irakasleentzat, hezitzaileentzat, bidelagunentzat. Gaian interesa duen edonorentzat.

Programa

1. Askatasuna. Zer da? Nola erabiltzen da?
2. Askatasuna. Non dago, kanpoko baldintzetan ala geure barnean?
3. Askatasuna eta muga. Dialektika zail hori.
4. Heziketa librea. Posible da? Kondizionamendua.
5. Autorregulazioa vs direktibismoa.
6. Giza garapena: nola gertatzen da, dituen baldintzak, ezaugarriak.
7. Garapen etapak.
8. Muga motak.
9. Nola jarri muga, noiz, zergatik.
10. Gurasotasun arduratsua. Zaintza ala heziketa?
11. Haurren bidelagun izatea. Zertan lagundu, bideratu, utzi, zaindu, erakutsi? Bidelagun
onaren baldintzak eta egitekoak.
12. Haurrendako ekosistema osasungarrien nolakotasuna.

Metodologia
Ikastaro teoriko-praktikoa izanen da. Maila teorikoan azaldu egindo dira gai batzuk, baina
helburua hausnarketa eta barne-aldaketa izanik, bibentzialtasunak ere izanen du bere tokia eta garrantzia. Azalpen teorikoak, artikuluen irakurketa, praktika bibentzialak eta talde-hausnarketak
egongo dira ikastaroan.

* A ne AB LA NEDO LA RRI ON. Bigarren Hezkuntzako eta Unibertsitateko irakaslea Iruñean eta Baionan. Psikoterapian eta neurosiaren prebentzioan aditua.

* KOPUR U MUG AT UA *
Hik Hasi Udako Topaketak * 11

Mugak jarri
autoestimua zainduz

9

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Haur bakoitza loratzeko behar duen guztiarekin jaiotzen da. Gure lana gizakiak izateagatik eman zaizkigun ezaugarri guztiak mantentzen, garatzen eta aktibatzen laguntzea da. Aldi berean, gaitzespena eta
kezka pizten dizkiguten jarrerekin aurkitzen gara, eta beharrezkoa zaigu gure balio edo mugak transmititu ahal izatea.
Gaur egun badakigu haurraren garapen osasungarrirako osagai onuragarriak ondokoak direla: atxikimendu segurua sortzea, bakoitzaren erritmoa errespetatzea eta ulertua dela sentitzea; horiek mugak ezartzearekin bateragarri izanik. Baina zer gertatzen da haurraren portaera onargarria ez dela pentsatzen
dudanean edo heldu bezala behar duena zer den ulertzera edo atenditzera iristen ez naizenean?
Norberaren autokontzeptuak bizitzako maila guztietan duen eragina kontuan hartuta, familiak eta hezitzaileak haur eta gazteen autoestimuaren eraikuntzan ispilu gara. Aurkezten dudan erronka beharrezkoak diren mugak ezartzea litzateke, haur edo gazte bakoitzaren harri bitxiak babestuz, haien lorpenak
baldintzatu gabe, beren garapen osasuntsurako eta komunitatean integraziorako laguntza gisa.

Norentzat
Guraso, hezitzaile edo interesa dutenentzat.

Ikastaroaren helburuak

- Nola ulertzen dira mugak paradigma desberdinetan?
- Mugak, zer dira? Zertarako balio digute? Zeintzuk? Eta nola?
- Haur bakoitzean dagoen altxorra aurkitu.
- Mugak jartzerakoan beharrezkoak ditugun osagaietan abilezia garatu: enpatia, asertibitatea,
altxorrak aurkitu...
- Mugak errespetatzen ez direnean, zer egin dezakegu?

Landuko diren gaiak

- Mugak, zer dira? Zertarako balio digute? Zeintzuk? Eta nola?
- Nola eraikitzen da autoestimua? Zerk lagundu edo oztopatu dezake helduen partetik norbere
irudiarekin gustura egotea?
- Zein da zure haurra/ikaslea? Altxorraren bila.
- Komunikaziorako bi elementuak: enpatia eta asertibitatea
- Jokaera desatseginen aurrean, nola jarri mugak bere irudia zapuztu gabe?

Metodologia

Teoria aurkeztu ondoren ariketa praktikoen bidez, guraso eta hezitzaileek kasu konkretuetan
landu ahalko dute. Izaera teoriko-praktikoa izango du.

* N erea MEN DIZ AB AL . Komunikazio Ez Bortitzeko formatzailea, psikopedagogoa,
Gizarte Hezkuntzan diplomatua, haur masajeko hezitzailea.

* KOPUR U MUG AT UA *
12 * Hik Hasi Udako Topaketak

Heriotzaren lanketa

10

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Nik, Patxik, duela jada hogei urte eskaini nuen gai honi buruzko lehen ikastaroa
Hik Hasin. Zorionez, gaur egun doluaren gaiari modu didaktikoan heltzen diogu,
eta ez soilik krisi baten aurrean aurkitzen garenean. Nahiz eta momentu horietan
orientabidearen beharra sentitu, emozioak behar bezala bideratu ahal izateko.
Aurreko urtean, lehenengo ikastaroa eman genuen Anek eta biok batera heriotzaren
psikopedagogia beste modu batera landuz, musikaren bitartez. Horretarako, ahotsari
eta musikari behar zaien garrantzia eman nahi diegu, horiek tresna erabilgarriak eta
ongarriak direla iruditzen baitzaigu, barruan duguna kanpora ateratzeko tresna detonatzaile gisa. Neurozientzietan erreferentziak hartuta minaren ibilbidea ulertzen
saiatuko gara.

Norentzat
Heriotzaren gaia interesatzen zaion edonorentzat.
Landuko diren gaiak
Bizitzako etapa ezberdinetan heriotzak zein leku duen jorratuko dugu: haurtzaroan, nerabezaroan, helduaroan eta zahartzaroan.
Metodologia
Kasu praktikoak jartzeaz eta horiek ebazteaz gain, zenbait gai teoriko ere azalduko ditugu.
* Patx i IZA GIRRE. Psikologo klinikoa, Psikoterapian aditua (EFPA) eta EHUko
Osasun Psikologia Orokorreko Masterrean irakaslea.
* A ne I ZA GIR RE. Musikan aditua eta Psikologiako ikaslea.

* KOPUR U MUG AT UA *
Hik Hasi Udako Topaketak * 13

Mindfulness (Arreta Osoa) eta

11

gogo-aldartearen kudeaketa hezkuntzan
Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Gaur egun gure hezkuntza-sisteman irakasleen estres mailak oso altua izaten jarraitzen du.
Irakasleei gero eta eskari handiagoak eta anitzagoak egiten zaizkie, egoerak ere azkar aldatzen dira eta egokitzea eskatzen zaie. Horregatik, irakasleek beren lan esparruko eguneroko
erronkak kudeatzen lagunduko dieten tresnak behar dituzte. Oinarri zientifiko sendoa duen
mindfulness-a gakoa izan daiteke laneko eta erkidegoaren ongizatea sustatzeko tresna gisa.

Norentzat
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat.

Helburuak

- Arreta Osoan oinarrituriko teknikak ikasi eta praktikatzea.
- Arreta Osoaren esparruan psikologiak eta neurozientziak egindako aurrerapenak
eskolarekin eta ikasgelako kudeaketarekin lotzea.
- Gure burua hobeto tratatzen ikastea, Arreta Osoko tresnen bidez.

Gaiak / Edukiak

- Mindfulness, irakasleen gogo-aldartearen autokudeaketarako.
- Mindfulness, ikasgela egoki kudeatzeko.
- Mindfulness, ikastetxeko pertsonen arteko harremanak egoki kudeatzeko.

Metodologia

Metodologia teoriko-praktikoa izanen da. Mindfulness-ak hezkuntzan ardatz izanen duen
oinarri teorikoa eta ezarritako helburuak eta edukiak lortzen lagunduko duten praktikak
uztartuko dira. Gainera, irakasleen estresari buruzko kasuak aztertuko dira eta azalduko
da estres hori mindfulness-aren bidez nola kudeatu.

* Davi d AL BEAR. EHUko Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia Departamentuko irakaslea eta ikerlaria, 13 urte daramatza psikologiaren profesional gisa BARAKA Psikologia Integraleko Institutuan. Hainbat ikastaro formakuntza eman ditu. 2016ko urtarrilean Mindfulness-ari
buruzko tesia irakurri zuen:“Mindfulness, autocompasión y estrés docente en el profesorado de
Educación Secundaria”
* Pel l o URK IDI . Donostiako Irakasle Eskolako irakaslea, Mindfulness-ean formatua eta

praktikatzailea.

* KOPUR U MUG AT UA *
14 * Hik Hasi Udako Topaketak

Mugitu, kooperatu
eta emozionatu!

12

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Gaur egungo gizartea etengabeko aldaketen menpe dago. Askotan, haur naiz
gazteen formakuntzaren arduradunek ikas-geletan duten aniztasuna, denbora eta
baliabideen mugak gainditzen ditu. Taldearen ezaugarri eta beharrei, nahiz irakaslearen gaitasunei hobeto egokitzen zaien irakaskuntza ereduarekin asmatzeak,
irakasle-jarduerarekin gozatzeko gakoetako bat suposatu dezake. Hori horrela,
Ikaskuntza Kooperatiboa (IK) ikasgelan dagoen dibertsitateari aurre egiteko baliabide bezala aurkezten da. Eredu horretan, elkarmendekotasuna baldintza bat
denez, taldearen arrakasta lortzeko, norberaren nahiz kidearen esfortzua ezinbestekoa da.
Norentzat
Gazteekin zein haurrekin lanean aritzen diren profesionalentzat. Eredu kooperatiboan oinarrituta eta arazoen konponketatik abiatuta, proiektu bat eratzeko
bidea jorratuko da; mugimendua izango da ildo eramailea. Baina lasai, parte hartzeko ez da egokitzapen fisiko berezirik behar, edonork har dezake parte, esan
bezala aniztasunari aurre egitea baitu helburu! Prozesuan, emozioak kudeatzeko
bidea landuko dugu.
Metodologia
Ikastaroak izaera teorikoa (%10) zein praktikoa (%90) izango du.

* S i l vi a ARR IB AS eta * Izas kun L UIS . Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia
Fakultateko irakasleak (UPV/EHU).

* KOPUR U MUG AT UA *
Hik Hasi Udako Topaketak * 15

Informatika JolasMATIKA
bidez irakasteko baliabideak

13

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Teknologia digitalek gure egunerokoan gero eta tarte gehiago hartzen dute eta eskoletan ere
haien erabilpena asko hedatu da. Kontua da teknologien erabilera garrantzitsutzat hartu bada
ere, Informatika zientzia gisa eta konputagailuen funtzionamendua bera oso gutxitan irakasten
dela. Hala izanik, jende askok magia egiten duen kutxa beltz gisa ikusten ditu konputagailuak.
Informatika zientzia gisa azaltzea garrantzitsua deritzogu, ikasleek Informatikaren iritzi errealistagoa izan dezaten eta estereotipoak deusez ditzaten. Estereotipo horiek oso goiz sortzen direnez, komeni da ezagutza horiek ikasle guztiek eta lehenbailehen jasotzea. Horregatik, Lehen
Hezkuntzarako metodologia eta edukiak planteatzen ditugu JolasMATIKAn. Denak jolas eta
material ukigarrien bidez landuko dira.
Ikastaro honetan JolasMATIKArako prestatu diren materialekin eta jolasen bidez Informatikaren oinarrizko kontzeptu batzuk landuko dira. JolasMATIKA proiektuan ur-jauzi metodologia
nola erabiltzen den eztabaidatzeko aukera ere izanen da.

Norentzat
LHn zein DBHn Informatika zientzia gisa txertatzeko gogoa duten irakasleentzat.

Landuko diren gaiak
- Datuen adierazpideak
- Konputagailuen egitura
- Algoritmoak
- Programazioa

Metodologia
JolasMATIKAko materialekin Informatikako hainbat kontzeptu landuko dira eta gai bakoitzaren amaieran solasaldia izango da edukien eta horiek lantzeko moduaren inguruan.
JolasMATIKAko materiala jolasetan oinarritzen denez, bertan lantzen diren kontzeptuak ikasleek
ikasiko lituzketen moduan ikasiko dituzte irakasleek, jolastuz eta solastuz.

* A dri an a CARCEDO MARTIN
́ eta * Jul en PEREZ-CORTEŚ BAKAIKOA.

Informatikariak, irakasleen prestakuntzarako masterreko ikasleak eta JolasMATIKA proiektuko
partaideak.

* KOPUR U MUG AT UA *
16 * Hik Hasi Udako Topaketak

Zaharahalduntze prozesuei
hurbilketa feminista:

14

zahartze aktibotik zahartze aktibismorako saltoa XXI. mendean

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Zahartze prozesuen eztabaida zein lanketa geure gizartean maiz adinkeriaren (Buttler, 1969) diskriminaziotik eraikia izan da. Alta, zahartzea termino negatiboetatik jorratzeko joera antzematen da, osasun/gaixotasunen eta kostu ekonomikoen/pentsioen aferak soilik mahaigaineratuz.
Ikastaro honen bidez zahartze prozesuen baitako lanketa bestelako ikusmira batetik heltzea proposatzen da: zahartzearen ahalduntze feministatik, hain zuzen ere.

Norentzat
Zahartzaroaren gaietan interesa izan dezakeen edonorentzat.

Helburua

XXI. mendeko erronka honi parametro kolektibo eta feministetatik heldu nahi dion lan-lerroa
elikatzea.

Landuko diren gaiak

Lehenik eta behin, per ts o na h el due k geu re je nda rte a n dut en r o la et a p os iz io so z ia la kolektiboki aztertzea proposatzen da; adinkeria (estigmak, klitxeak, trataerak, sexu-genero desberdintasunak...), pertsona helduen papera zein inpaktua ekonomian eta zaintza lan ez-formalaren
ezaugarriak (botere harremanak, zaintza lanen baldintzak, familia barneko xantaiak...) aztertu.
Bigarren saioan, pe r tso n a he ldue k su bje ktu po l itik o gi sa ra ab ia tu dut en mu gime ndu s o zia l
e z be rdin ak a z te rt uko dira. Hain zuzen ere, lehen saioan jorraturiko egoerei aurre hartzeko aktibaturiko borroka sozialak ezaugarrituz (zaharren etxebizitza kolaboratiboak, kolektibo
LGTBIak, tailer feministak, pentsiodunen borrokak...) eta baita gogoeta kolektiboak eginez.
Azken saioan, z aha r ra ha ldunt ze pro z e sue ta n be gira da f em inis ta z la n eg ite ko gida landuko
da. Zaharren kolektiboak parte hartzeko garaian dituen ezaugarri propioekin jokatu ahal izateko
gaitasunak kolektiboki identifikatu eta landuko dira.

Metodologia

Saio guztietan izaera teoriko-praktikoa landuko da, eztabaida eta gogoeta kolektiboa izango baita
programaren gakoa. Bidean, testuak, bideoak eta, taldeak beharra ikusiko balu, gonbidatuak
(Erromoko Ibar Nagusien Etxea-ko borrokako kideak eta Babestu zaharren egoitzetako senideen
babes taldea) ekarriko lirateke, lankidetzak eta bizipenak zabaltzeko asmoz.

* Ir ati MO GOLL ÓN GAR C ÍA . Soziologoa. Arquitecturas del Cuidado (2016) ikerketako
egileetako bat, zahartze aktibista eta feministan aritu ohi dena. Egun, krisi garaietan Estatu Espainiarrean
garaturiko bizitza sostengatzeko estrategia kolektiboen inguruko tesia burutzen dabil EHUn.

* KOPUR U MUG AT UA *
Hik Hasi Udako Topaketak * 17

Dislexia

15

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Azken urte hauetan dislexiari erantzuteko aurrerapen nabarmenak egin dira, baina ezin dugu ukatu
falta handia sentitzen dela oraindik. Nahiko erraz onartzen bada ere berariazko zailtasun hau eta espezialisten eskuetara bideratu arren, nabarmena da ez dela nahikoa, guztiontzat arrakasta lortzetik
urrun samar gaudela.
Dislegi elkarteak bilatzen duena zera da: familiek ikasi behar izaten dituzten oinarrizko tresnak beraien seme-alabei erantzun akademiko arrakastatsua bermatzeko, irakasleria osoak erabil dezala bere
eguneroko ikaste-irakaste prozesuetan.

Norentzat
Edozein irakaslerentzat.

Landuko diren gaiak
Dislexia ezagutzea, eskolan eta etxean erantzuteko tresnak eta estrategiak martxan jartzeko. Familia,
ikastetxe eta ikaslearen arteko arduren banaketa zehaztea.

Edukiak
Dislexia ikaste nahasmenduaren detekzioa eta esku-hartzea: detekzio goiztiarra eta arriskuaren adierazleen azterketa.

Metodologia
Teoria eta praktika landuko da.
Egiazko kasuen metodologia.
Tresna digitalak.
Lan taldeak eta mahai-inguruak.

* Aran tza ELGE ZA BA L. DISLEGI elkarteko psikopedagogoa eta familien orientatzailea.
EHUn Magisteritzaren Heziketa Berezia eta Psikopedagogia ikasketak. Logopedia Masterra ISEPen.

* D IS LEGI elk arte a. Gipuzkoako Dislexia elkartea familia batzuk eratu zuten. Gipuzkoako
familiei laguntzeko sortu arren, ikastetxeetako irakasleekin eta zenbait erakundekin ere elkarlanean
aritzen da.

* KOPUR U MUG AT UA *
18 * Hik Hasi Udako Topaketak

Haurrak, poesia eta gu
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Sortu, antzeztu, kontatu, esan
Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Haur poesia atsegin dute haurrek, modu egokian eskaintzen zaienean. Helduok
gara poesiarekin zer egin ez dakigunak.
Haur poesia ezagutzeko modurik eraginkorrena frogatuko dugu, bada: sortu, antzeztu, kontatu, esan.
Horretarako, hainbat joko eta ariketa egingo ditugu, eskua eta burua ez ezik,
gorputz osoa ere mugituz.
Erabat praktikoa izango da. Eta oso ondo pasatuko dugu.
Norentzat
Guraso, irakasle, irakasle-gai, hezitzaile, zaintzaile eta bitartekarientzat. Haur
Literatura gustuko duen edonorentzat.
Landuko diren gaiak
Errazetik hasiko gara. Hotsak, erritmoa eta gorputza erabiliko ditugu, espazioa
betez, norbera eta besteak harremanetan jarriz.
Hitz-jokoak egingo ditugu, ahotsa eta eskuak lagun hartuta, hitzen musika bila.
Haur poesiako liburuei bizia emateko erak frogatuko ditugu: xuxurlatuz, eskujoko bihurtuz, kantatuz, antzeztuz, errezitatuz edota antzekoak asmatzera jolastuz.

* Yol and a ARR IETA M ALA XET XEBA RR IA. Idazlea eta literatura dinamizatzailea.

* KOPUR U MUG AT UA *

Hik Hasi Udako Topaketak * 19

17

Ikaste-prozesuan jokoaren eragina denbora
berri eta metodologia berritzaileetan oinarriturik
Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00

Jokoak erabiliko ditugu baliagarri gerta dakizkizun, eta begirada eskola inguruneko ikasprozesuan jarriko da. Beraz, gure begirada, batetik, erabat estrategikoa litzateke (baliabide
didaktiko bezala), bestetik, metodologikoa ere bai (gamifikazioaren bitartez) eta, azkenik,
berariazkoa (bere ezaugarri intrinsekoa eta disolbakaitza dena; adibidez, plazer emozionala).
Ikastetxearen esparruan erabiliko ditugunez, gure kasuek motibagarriak ere izan beharko
dute, ez ahaztu arauaren zama ere azalera daitekeela.
Adinean adineko jolasak ipintzea ere kontuan izan beharko dugu. Beraz, adinaren arabera,
umetxoek ondo pasatze hutsetik, nerabezaroan erronka pertsonala bihurtzera ere pasa daitezke
(konpetentzia desegokia saihestuz).

Norentzat

Hezkuntza komunitatean diharduen profesionalarentzat, ikasleekin eta haur zein gazteekin
harremanetan dagoenarentzat, gurasoentzat eta ikuspegi ludikoari buruz interesa duen pertsona
ororentzat.

Landuko diren gaiak

- Sarrera gisa: jokoa, denbora-pasa hutsa ala motibatzailea ere bai? Zer da motibazioaren oinarria?
- Jokoak ikas-prozesuan, eraginkorrak ote? Berritzailea? Edo zaharkitua eta, beraz, baztergarria?
- Adimen emozionala ikas-prozesuan onuragarria dela ikertu den heinean, jokoak izan daitezke
horretarako lotura aske-ezina.
- Jokoen tipologia desberdinak erantzun desberdinak sortzeko asmoz.
- Aspaldiko joko zahar haien nostalgia. Gaurkotasuna lortzeko agian birmoldatu beharko lirateke.
- Bideo-jokoak ikas-prozesuan partaidetza eske. Zer da gamifikazioa? Metodologia meritokratikoaren bultzatzailea ote?

Metodologia

Edukiak garatzeko azalpenak modu teorikoan egingo ditugu, eta batez ere, teoriaren garapenerako proposatuko diren praktikak eta bizipenak izango dira ardatz. Ariketa konkretuak banaka,
talde txikitan eta talde osoan egingo ditugu. Ikastaroak izaera teoriko-prakti koa izango du,
parte-hartzailea.

* Oihana OTAZU GONZALEZ eta * Jose Ignacio ESCUDERO LEGARRETA.

Euskal Herriko Unibertsitateko Irakasleak. Pedagogiako Departamentuan // Didaktika eta Eskola Antolakuntza.
// Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea (Irakasle Eskola)

* KOPUR U MUG AT UA *
20 * Hik Hasi Udako Topaketak

Argiarekin jolasean
Haur Hezkuntzan

18

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Argia inguruan dugun elementua da eta beste edozein elementu bezala, jolaserako tresna egokia
da. Haurrak argiarekin jolasean dabiltzanean magiaz, zientziaz, aurkikuntzaz, arteaz eta gozamenez betetako espazio sortzaile eta inspiratzailean murgiltzen dira. Baina nola diseinatu, prestatu eta garatu ditzakegu argiarekin jolasteko espazio eta jarduerak?
Formazio honetan, argia eta kolorearen oinarri zientifikoaz gain, argia, kolorea eta argi faltak eragiten duenaz, argiarekin eta kolorearekin lan egiteko jarduerez eta proposamenei buruz jardungo
dugu. Bai eta argiaren pedagogia aurrera eramateko espazioei buruz ere.
Saio hauetan, argiarekin jolasteko jarduerak, baliabideak eta materialak ezagutu eta probatuko ditugu. Baina batez ere, ongi pasako dugu, izan ere argia elementu magiko eta erakargarria da haur
zein helduentzat.

Norentzat
Haur Hezkuntzako hezitzaileentzat eta gaian interesa duten ororentzat.

Landuko diren gaiak
- Argiaren oinarri teorikoak
- Argiarekin jolasteko euskarriak
- Proiekzio eta itzalak
- Fluoreszentzia eta fosforeszentziak
- Etxola eta kobazuloak
- Argi naturala
- Argiarekin jolasteko espazioak

Metodologia
Formazio bibentzial eta praktiko honen bidez parte-hartzaileek aukera izango dute argiarekin
jolasteko material, jarduera, proposamen, euskarri eta espazioen antolaketak ezagutu eta horietan sakontzeko. Formazioa Reggio Emiliako eskoletan aurrera daramaten argi laborategietan dago
oinarrituta.

* It saso PAGOA GA Z AL OÑA . Olgeta Jolaserako Baliabide Zerbitzuko arduraduna eta kudeatzailea. Mondragon Unibertsitatean irakasle kolaboratzailea Haur Hezkuntzako Graduan.
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Antzerki Teknikak
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Hezkuntzarako tresna pedagogikoa
Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Ikastaro honen helburua antzerkiak eskaintzen dizkigun tekniketan entrenatzea
da, gero horiek ikasleekin edo hainbat talderekin tresna pedagogiko moduan erabiltzeko. Antzerkia edozein ikasgaitan erabil daitekeen metodologia berritzaile
eta sortzaile baliogarria izan daiteke.
Norentzat
Irakasle, hezitzaile, gizarte langile, eta garapen pertsonalean eta sozialean interesa
duen edonorentzat.
Landuko diren gaiak
• A nt ze r ki a rl o an : beroketa jolasak, gorputz adierazpena, imajina teknikak,
inprobisazioak, irakaslearen rola, antzerki sormena (estimulu ezberdinak erabiliz:
egunkariak, ipuinak, margoak, argazkiak … ).
• Tr ebeta sun ak ar lo per tso na lean eta s ozi al ean: desinhibizioa, talde kohesioa,
berrespen pertsonala, enpatia, emozioen adierazpena, gatazken konponbidea.
Metodologia
Esperientzian eta ekintzan oinarritzen den metodologia oso dinamikoa erabiliko
da. Talde osoan, talde txikitan edo banaka, landuko ditugu gai ezberdinak. Testuinguru babestu eta konfiantzazkoa eskainiko da, bakoitzaren erritmoa errespetatua izan dadin. Prozesua ondo ulertzeko, dinamizatzaileak behar diren
azalpenak emango ditu, eta talde hausnarketari bere garrantzizko lekua emango
zaio.
* Esther URIA. Aktorea, psikopedagogoa eta Doktorea Hezkuntzan. Momentu honetan EHUko
Hezkuntzako Diagnosi eta Ikerketa Metodoetako sailean irakaslea da.

* KOPUR U MUG AT UA *
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Jendaurrean ahozko
azalpenak ematen
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00

Jendaurrean ahozko azalpena eman behar denean entzulearen arreta osoa izatea nahi dugu. Hizlariaren ardura da esan behar duena interesgarria izatea.
Horretarako, komenigarria da gorputzaren jabe izatea: zein jarrera duen, nolako erritmoan ari den, arnasa, ahotsa... Norberaren kontrola.
Gaiak interesa sortu behar du.
Norentzat
Interesa duen edonorentzat.
Landuko diren gaiak
Gorputzaren jarrera, ahotsaren garrantzia, erritmoa, isiluneak...

Metodologia
Izaera praktikoa.
Talde txikietan hasiko da eta kolektiboan bukatu. Hizlariaren eta entzulearen
arteko harremana landuko da. Antzerkiaren eta narratzailearen teknikekin ariko
gara.

* Ix ab el AGIR RES AR OBE AR ZA LL US. Ipuin kontalaria eta antzezlea.
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Zerrendatik fakturara eta e-mailetik menura,
testu-generoetan oinarritutako metodologiaren
abentura
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Komunikazio-egoera jakinetan baliatzen dira genero diskurtsiboak, eta eduki
sozio-diskurtsiboak eta linguistikoak lantzeko egokiak dira. Aitzitik, generoetan
oinarritutako metodologia ez da behar beste erabiltzen hizkuntza-geletan. Ikastaro honen helburu nagusiak hauek dira: a) testu-generoetan oinarritutako metodologiaren berri izatea; b) curriculumean testu-generoez egiten diren
aipamenak aztertzea; c) metodologia hau aplikatzeko irizpideak eta baliabideak
eskuratzea; d) ikasleen testuinguruaren eta hizkuntzaren arabera metodologia
egokitzeko estrategiak ezagutzea.
Norentzat
Hizkuntza-irakasleentzat, irakaslegaientzat eta gaian interesa duen edonorentzat.
Landuko diren gaiak
- Testu-generoetan oinarritutako metodologia: nondik norakoak.
- Generoak irakasteko materialen azterketa kritikoa.
- Testu-generoetan oinarritutako metodologiaren erronkak: generoak hautatzea
eta edukiak txertatzea (CLIL).
- Metodoaren araberako materialak sortzeko tailerra: curriculumetik gelara.
Metodologia
Ikaskuntza induktiboa eta parte-hartzailea.

* Mi ren IB ARL UZE A eta * Mari Ma r B OILL OS. Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika sailekoak, Bilboko Hezkuntza Fakultatean - UPV/EHU.
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Sormena lantzeko estrategiak
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Ikasgaiak aberasteko eta harremanak sendotzeko
Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Ikastaro honek sormena lantzeko estrategiak eskaintzea du helburu, arte garaikidea bidelagun duela. Arte garaikideak eta kultura bisualak eskaintzen dizkigun egiteko moduak
aztertuz eta jarduera praktikoak gauzatuz, ikasleekin lantzeko ariketa txikiak eskainiko
dira. Arte garaikideak eskaintzen dizkigun egiteko moduak ezagutuz eta diziplinartekotasunean arituz, ikasgaiak arintzeko eta aberasteko proposamenak dira. Sormena ikasleengan areagotzeko, ikasgai eta maila ezberdinetan landu daitezkeen proposamenak dira,
eta irakaskuntza/ikaskuntza prozesua sendotzeko lagungarriak ere badira.

Norentzat
Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat.

Landuko diren gaiak
- Ikasgaiak hasteko estrategiak.
- Marrazkiaren bitartez gaiak eta norberak dauzkan oinarrizko ezagutzak azaleratzea.
- Irudi bat aztertzerakoan sortzen diren narrazioak.
- Objektuen memoria eta haien arteko dialogoak.
- Paisaia eta barne paisaia.
- Gorputza eta bere mugak.

Metodologia
Metodologia aktiboetan oinarrituko da ikastaroa. Proposamenak bertan landuko dira,
ikaslearen inplikazioa eta ardura aktiboa eskatzen duten jarduerak landuko dira. Taldean partekatuko dira gaiak, elkar-komunikazioan arituko gara eta ebaluazio kolektiboak
gauzatuko dira. Teoria eta praktika tartekatuko dira.

* A lai tz SA S IAI N CA MAR ERO- NÚÑ EZ eta * Ol aia MIR AN DA
B ERA S AT EGI. Arte Ederretan doktore, EHUko Donostiako Hezkuntza, Filosofia eta Antropologiako Fakultatean irakasleak dira, Musika, plastika eta gorputz adierazpenaren didaktika sailean.
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Jolasa eta jolas terapeutikoa eskolan
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Baliabideak, tresnak eta praktika onak

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Gaur egun ez dago zalantzarik haurraren garapenean jolasak duen garrantziaz.
Nolako jolasaz hitz egiten dugu? Jolasa eta jolas terapeutikoari buruzko hausnarketa egingo dugu.
Zein begirada eta zein jarrera ditugu haurraren jolasarekiko?
Haur eta nerabeen garapeneko uneren batean premia bereziren bat ager daiteke,
edota helduaren begirada, bultzada eta arreta behar izan dezakete ikasleek.
Hainbat teknika edo baliabide ezagutu eta biziko ditugu ikastaro honetan, haurra hobeto ulertzeko eta bere garapen osasuntsu eta orekatuan laguntzeko.

Norentzat
2 urtetik 14 urte bitarteko haurrekin lan egiten duten profesionalentzat.

Metodologia
Izaera teorikoa eta bibentziala izango du ikastaroak.

* Eus kal H err ik o Jol as Terap ia elk art ea. Aholkulari, orientatzaile, PT, psikologo,
hezitzaile, bide-lagun, logopeda, ALE.
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Euskal mitologia transmititzeko
didaktika bat
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Euskal mitologia transmititzeko nahian gabiltzanean, pertsonaiak ditugu eskura,
baina, gehienetan, sakabanaturik. Ezin ditugu lotu haien artean, ezta taldeka
sailkatu ere, multzo handi bat bihurtuz.
Ikastaroan, gure mitologiaren antolamendua eta irakurketa sinbolikoa landuko
ditugu, mitologia antolatu bat bihurtu nahian.
Norentzat
Euskal mitologian interesa duen edonorentzat, bai transmititzeko, bai maila pertsonalerako.
Landuko diren gaiak
- Euskal mitologia transmititzeko zergatia jorratzea.
- Euskal mitologiaren pertsonaia nagusiak eta haien arteko harremanak eta antolamendua ezagutzea, osotasuneko ikuspuntua eskainiz.
- Haien balio sinbolikoa ezagutzea, mitologiaren koherentzia landuz.
- Irakaskuntzako transmisiorako proposamen zehatzak lantzea.
Metodologia
Alde teorikoa eta praktikoa uztartuko dira ikastaroan. Informazio zehatza emango
da eta ariketa praktikoak landuko dira, zalantzak, argibideak eta ezagutza elkarrekin eraikiz.

* I xab el MI LL ET. Euskal mitologian eta didaktikan aditua. Kontalaria, idazlea, formatzailea
eta Hendaiako Bi’Arte elkarteko zuzendaria.
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Adimen emozionala hezkuntzan
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Nola izan haurren bidelagun emozionala
Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Ikastaro honen bitartez emozioen munduan murgilduko gara. Emozioak ezagutu eta ulertuko
ditugu eta adimen emozionalaren gaitasun praktikoak landuko ditugu, i kusp egi si ste m ik o
batetik. Honen bitartez, hezkuntza mailan, haur zein nerabeekin elkarbizi eta lan egiteko
tresnak eskuratuko ditugu. Ikastaroaren helburu nagusia, hau r et a ne ra bee n pr os ez u e mo z i o nal e an l a gun e gi tek o tr esne z h or ni tze a da, heldua emozionalki adimentsua eginez. Teoria oinarria izango badugu ere, ikastaro praktikoa izango da, bakoitzak emozioak sentitzen
ditugun era onartuz eta errespetatuz. Lantzen duguna gorputzetik pasako dugu, emozioak
ulertzeko sentitu egin behar baitira. Honela, sentitzen dugunaz kontziente izango gara eta
hori izendatzeko eta lantzeko erreminta ezberdinak eskuratuko ditugu. Gure emozioak kudeatzen ikasiko dugu, baita besteen emozioak ulertzeko, onartzeko eta kudeatzen laguntzeko
estrategiak erdietsi ere.

Norentzat

Hezkuntza munduan lan egiten duen ororentzat, haur, zein gazteekin diharduten pertsonentzat:
irakasle, guraso, hezitzaile, begirale... Adimen emozionalean interesa duen ororentzat.

Landuko diren gaiak

- Emozioak ezagutu (hiztegi emozionala)
- Emozioen esanahia (zertarako ditugu emozioak)
- Emozioen ibilbidea (sinesmenen garrantzia)
- Emozioen kudeaketa
- Gure beharrak
- Enpatia eta asertibitatea
- Gatazken ebazpena emozioak kontuan harturik
- Esku-hartzeko tresna sistemikoak

Metodologia

Ikastaro t eo r iko -p ra kti ko a izango da. Hainbat oinarri teoriko izango ditu eta horien balioa lantzeko, praktika erabiliko dugu. Teknika ezberdinak erabiliko ditugu: artea, musika, antzerkia,
gorputz adierazpena...

* Do nna APEL LAN IZ N IET O. Lehen Hezkuntzako Magisteritzan Diplomatua. Adimen Emozionala Hezkuntzan masterra. Estrategia Sistemikoak Haur eta Nerabeekin masterra. Gaur egun adimen emozionaleko irakaslea eta aholkularia hezkuntza arloan. Informazio gehiago: www.educandolaemocion.com
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Gorputzarekin hezi eta bizi
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Gorputza hezkuntza-prozesuan txertatzen
Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Ikaste-irakaste prozesuak adimenetik abiatzen dira orokorrean. Izan ere, bizi
garen jendartean pentsamenduaren garrantzia gailendu baita, gorputzaren eta
emozioen kontzientzia eta adierazpenaren gainetik. Baina hezkuntza-prozesuak
esanguratsuak izan daitezen, pertsona osatzen duten hiru oinarriak bateratzea
ezinbestekoa da; emozioak, pentsamendua eta gorputza. Beraz, gorputza tresna
pedagogiko nagusi bilakatuko dugu esperientzia honetan eta bizipenetan oinarritutako ikasketak eskaini.
Parte-hartzaileek beraien eremu profesional zein pertsonalean erabilgarri izan
ditzaketen baliabide praktikoak jasotzera dago bideratuta ikastaroa.
Norentzat
Irakasle, hezitzaile, formatzaile eta bere buru-gorputzaren kontzientzia hartu nahi
duen edonorentzat.
Helburu nagusiak
- Gorputz esperientziatik abiatzen diren ikaste-iraskate prozesuak berreskuratzea.
- Norbere buruaren ezagutza bidean, sentitu, pentsatu eta egiten dugunaren kontzientzia hartzea eta adierazpena lantzea.

Metodologia
Ikastaro teoriko-praktikoa izango da. Biodantza sistema oinarri hartuta, beste
hainbat proposamen eta ikuspegi ere landuko dira, hala nola, gorputz psikoterapiatik eratorritako ariketak, yoga, meditazioa, etab.
* Elen KORTAXA REN A GES AL AGA. Biodantza irakaslea eta HUHEZI fakultateko
irakasle kolaboratzailea. Humanitateetan eta Haur Hezkuntzan graduatua. Gorputz psikoterapia
ikasketak burutzen.
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Zirimiri: oinarrizko yoga teknikak
ikasgeletan ongizatea lantzeko
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Ondotxo dakigu nola erortzen den zirimiria: ttantta txikiekin, emeki, etenik
gabe. Eta ohartzerako, blai gaude! Metafora honek laburtzen du proposamen hau:
irakasleek oinarrizko yoga lanabesak edukitzea, egunero ikasleekin 5–10 minutu
jarduteko. Horrela, estres egoerak aurreikusi, kudeatu eta leuntzeaz gain, irakasleek zein ikasleek ohitura osasungarriak barneratuko dituzte modu atseginean.
Edozein dela ere irakasten duen gaia, bere ikasleekin “Yoga kapsulak” lantzeko
gai izango da irakaslea: arnasketa, mugimendu psikofisiko eta erlaxazio eskemak,
5–10 minutuko iraupenarekin, ikasgelan bertan, mahai zein aulkiak mugitu
gabe.
Norentzat
Haur, Lehen eta Bigarren hezkuntzako irakasleentzat.
Landuko diren gaiak
Yogaren arnasketa, mugimendu psikofisiko eta erlaxazio tekniken egokitzapena
ikasgeletan lantzeko.
Metodologia
Batipat praktikoa. Teoria dossier batean eskainiko da.
* H ari t z AZ KUE GES A LA GA. Yoga eta Meditazio irakaslea. Haurrentzako
Yogan bereziki prestatua. Hazkunde Pertsonalerako Orientatzailea (Gestalt). Lore
Terapeuta (Bach).
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Garapen pertsonala irakasleen
gaitasun pedagogikoak hobetzeko
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Psikologia eta gorputz psikoterapiako kontzeptuak oinarritzat hartuz lehendabizi
norbere nortasunaren jatorria ulertuko dugu prozesu pertsonal batean. Eta ondoren, ikasleek izan ditzaketen nortasunetara pasako gara.
Pertsona bakoitza jaio garen kulturara eta, maila intimoago batean, jaio garen
familia sistemara egokitzen gara. Egokitzapen fase honetan gure izaera edo nortasuna sortu ohi dugu.
Nortasun bakoitzak bere ezaugarriak ditu, bere onura eta eragozpenekin. Horiek
ulertzeak gure ikasleekin modu osasuntsuagoan eta eraginkorragoan erlazionatzeko gaitasuna emango digu. Eta ez ikasle gatazkatsuekin bakarrik, baizik eta
ikasle guztiekin.
Norentzat
Irakasle zein pertsonekin erlazionatzen den edozeinentzat.
Helburuak
- Parteideen ahalduntzea, eta ondorioz ikasleena.
- Gure erlazionatzeko modua ulertzea.
- Ikasleekin praktikan jar daitezkeen tresna praktikoak eskuratzea.
Metodologia
Ikastaro teoriko-praktikoa; gorputz psikoterapiako dinamiketan oinarritua. Ikasitakoa buruan bakarrik izan ordez gorputzean ere integratuta eramateko.
* Jo k i n B ER IS TA IN L OP EZ DE Z U B IR I A . Titulazioz Ingeniaria (MU) eta
Gorputzean eta Emozioetan espezializaturiko Psikoterapeuta (Biosintesia). Psikoterapeuta eta EHU-ko irakasle kolaboratzailea.
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Entrenamendu mentalarekin eta
ametsak aztertuz zoriontsu!
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Produkzioa gero eta gehiago baloratzen den gizarte honetan, gizakion benetako osotasunaren
prestakuntzan dauzkagun hutsuneak nabarmentzen dira: konfiantza falta, beldurrak, muga
estuak, noraeza, pertzepzio ez zuzenak, gure buruarekiko eta inguruarekiko sinesmen ez zuzenak, etab.
Entrenamendu mentaletik eta ametsek dakarkiguten informaziotik barne lanketa bidez norbanakoak berezko baliabideak landu, helburuak argitu, garatu eta plazaratzeko beharrezko indarra eta ziurtasuna eskuratuko du, bizitza kalitatea ikaragarri hobetuz eta ingurukoei hobetzen
lagunduz. A! eta bizipozez gainezka, gehiago eta hobeto produzituz, berak hala nahi badu.

Norentzat

Irakasle, guraso zein bestelako profesionalentzat.

Helburuak

- Psikologia Positiboa, PNL, Sofrologia, Kontrol Mentala, Ho’oponopono, Berez dena maitatu,
Erabateko Barkamena, Minfulness eta beste hainbat barru lanketa tresnen eraginkortasuna bizi.
- Ametsak ulertu eta lantzen ikasi (Gestalt, G. Delaney, Emozioen Kodea, etab.).
- Gauez zein egunez, norbere baliabideen ezagutza hobetu, zoriontsu izateko erabili eta emozionalki garatzeko tresnak landu.
- Zoriona erabaki bat dela ohartu, geure burua gure zerbitzura jartzearen laguntzaz.

Landuko diren gaiak

-

Meditatzeko egoera nola lortu ikasteko eta indarberritzeko ariketak.
Norbere baliabideen ezagutza errazteko tresnak.
Norbere helburuak argitu eta horiek lortzea errazteko tresnak.
Norbere buruarengan sinetsi eta konfiantza lantzeko tresnak.
Jendaurrean gustura moldatzeko tresnak.
Maite ditugun pertsonak beste era batetara laguntzeko tresnak.
Egunerokotasunean gertatzen diren gatazkak, justizia bila baretu eta soluzionatzeko tresnak.
Errendimendu intelektuala eta fisikoa hobetzeko tresnak.
Ametsak guretzako daukaten informazio zuzena bizi eta ulertzeko tresnak.
Bizitza hobetzen laguntzeko ametsen aukera.
Geuregan eragiten duten bestelako eraginak kudeatzeko tresnak.

Metodologia

Praktiko-teorikoa izango da. Guztiz parte-hartzailea.

* Urko AR OZ ENA . Psikologia Positiboa, PNL, Sofrologia, Kontrol Mentala, eta abar. ikasi
eta praktikatzen ditu. Hiru liburu argitaratu ditu; azkena “Besteon aurrean zure onenean (2019)”
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Barnekotasuna lantzen

30

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Tailer honetan era teoriko-praktikoan barnekotasuna jorratuko dugu. Psikologia
transpertsonalaren ikuspuntutik auto-behaketa eta auto-ezagutza bultzatuko da.
Helburua izango da era kontziente batean bizitzea. Eta horretarako isiltasuna,
arreta osoa eta gorputzeko entzumena izango dira gure abiapuntuak.
Norentzat
Bere kontzientzia mailan sakondu nahi duten guztientzat, era kontzienteago
batean bizi nahi dutenentzat.
Landuko diren gaiak
• Barnekotasuna, kontzeptua eta esperientzia
• Barne isiltasuna
• Arreta osoa
• Begirada kontenplatiboa
• Barne esperientzia: entzumen esperientzia gorputzaren bidez
• Bizitza eta zentzua
Metodologia
Erabiliko dugun metodologia esperientziala izango da. Elementu teorikoak egoteaz gain ariketa praktikoak egingo dira.

* Txemi SAN TAMARIA. Psikologoa eta teologoa. Psikologia traspertsonalean eta
psikologia esperientzialean aditua. Familia eta bikote psikoterapeuta Lagungo Fundazioan (Bilbo). Deustuko Unibertsitateko irakaslea.
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Yoga eta kontzentrazio
teknikak eskolan
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Zoriontsu izaten ikasteko tresnak
Irakasle edo hezitzaile izatea ez da lan erraza, berezkoa duen lanaz gain, ikasleen kontzentrazio eza, dispertsioa, motibazio falta, emozio aztoratuak, jarrera desegokiak eta
abar presente baitaude.
Horrek guztiak irakasleen osasunean eragin dezake, estresak sistema inmunologikoa makaltzen baitu gaitz fisiko eta psikologikoak sortzeko arriskua areagotuz (urduritasuna,
lo egiteko arazoak, min muskularrak, kontzentrazio falta, tristura, depresioa, etab).

Helburuak
- Asana edo jarrera fisikoen bitartez gure gorputza sentitu, lasaitu, indartu, energia
harmonikoki mugitu, adimena lasaitu eta kontzentratzen ikasi.
- Arnasketak nerbio-sisteman eta emozioetan daukan eragin zuzenaz jardun eta teknika
horiek behar diren momentuetan erabiltzen ikasi.
- Adimena lasaitu eta kontzentratzeko teknikak ikasi, horiek ikasleekin landu ahal izateko.

Edukiak
- Osasuna indartzeko bost puntuak.
- Zoriontasuna eta egoera horretara iristeko baliabideak.
- Arnasketa-prozesua eta bere eragina emozioetan.
- Emozioak askatzeko teknikak. EFT.
- Sintesia: ikasleekin egiteko erlaxazio, atentzio eta bisualizazio ariketak.

Metodologia
Yogak izaera esperimentala daukanez, tailerra hainbat teknika erabilgarriren esperientzian oinarrituta dago.

* Mar ina PIN TOS MA RTIKOR ENA . Pianojolea, musika irakaslea eta yoga irakaslea.
Azken urteotan hezkuntza elkarteei egokitutako formakuntza tailerrak zuzentzen ditu.
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Emoziotegia
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Bertan landuko ditugun tresnak helduentzat eta haurrentzat izango dira baliagarri.
Emozio desberdin asko identifikatzen ikasiko dugu; bihotzean, pentsamenduan edo
gorputzean kokatzen diren sentimendu desberdin horiei izena jarriz.
Sentitzen dugun emozio bakoitzaren ezagutza eta onarpenetik etorriko da egingo dugun
kudeaketa. Bai bakoitzak bere buruarekin, eta baita haurrekin egingo dugun bide lagun
ibilbidean ere.
Sentimendu onak eta txarrak al daude? Edo batzuekin gustora eta beste batzuekin
deseroso bizi al gara? Nire iritziz sentimendu bakoitzak garrantzitsua den zerbaiteaz
abisatzen digu eta, ondorioz, kasu egitea komeni zaigu.
Sentimendu horiek kokatu eta lantzeko metodologia, jolas eta ekintza praktikoak, eta
ariketa sinple eta baliagarriak ikasteko aukera edukiko dugu.
Emozioen dadoa, kezkamuxela, emoziotegia, altxor magikoa, hiztegi emozionala, eta
sorpresa askoz gehiago egongo dira.
Po ztu gaitezen, bizirik gaude eta beraz sent itzen dugu!
Egin diezaiegun kasu emozio horiei guztiei, eta bihurtu ditzagun aldaketarako aukera!

Norentzat
Ikastaroa haurrekin harremana duen edonorentzat izan daiteke. Hezitzaile,
guraso, irakasle, izeba-osaba, aiton-amona edo zaintzaileentzat.
Metodologia
Ikastaro honetan emozioen mundua ikuspegi praktikotik landuko dugu.

* N erea REDON DO OTA MEN DI. Coaching eta formakuntza erraztailea.
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Jendaurrean nola hitz egin
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“Behar duzun guztia”

Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
“ J e n d a u r re a n h i t z e g i t e k o b e h a r d u z u n g u z t i a h i ru e g u n h a u e t a n i k a si k o d u z u ”

Norentzat
Edonorentzat, baina trebezi hau benetan bereganatu nahi duenarentzat bereziki.

Helburuak
Jendaurrean hitz egiten ikasiko duzu, dudarik ez dago. Baina hori ez da gure helburu bakarra. Zeur e hitzaldiak sor tzeko eta gauzat zeko ahalmena es kuratzea, hori da helburu
nagusia. Inoren beharrik gabe.

Edukiak
- Hitzaldian erabiliko den materiala nola jaso eta antolatu.
- Izenburuak nola sortu eta erabili.
- Behar ditugun emozioak ezagutu eta erabili.
- Urduritasuna, nerbioak eta beldurrak nola kontrolatu eta erabili.
- Hitz egiteko teknikak.
- Oinarri pedagogikoak.
- Publikoaren benetako beharrak.
- Motibazioaren, eraginaren eta boterearen sekretuak.
- Gorputzaren hizkuntza erabili.
- Antzerkilaritzak erakusten diguna.
- Hizkuntza hipnotikoaren oinarriak.
- Ikuspegi digitala: teknikak eta tresnak XXI. mendean.

Metodologia
Hori guztia azalpen teoriko eta joko dibertigarrien bitartez egingo dugu.

* Ib o n DE LA C RUZ . Psikologoa eta formatzailea, 25 urteko esperientziaduna.

* KOPUR U MUG AT UA *
36 * Hik Hasi Udako Topaketak

Giza CONTINUUM-a:
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haur eta nerabeen ongizatearen bila etxean eta eskolan
Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Zer egin dezakegu gurasook etxean eta irakasleok eskolan haur eta nerabeen ongizatean bidelagun izateko? Zeintzuk dira haur eta nerabeen beharrak haziera eta
heziera fase ezberdinetan? Giza Continuum-aren ikerketak, ulermenerako giltzarriak eskaintzen ditu eta ikastaroan horien gainean hausnartuko dugu.
Norentzat
Guraso, irakasle eta gaian interesa duen edonorentzat.
Programazioa
1 . e g u n a : L e h e n e n g o h au r t z a r o a .
Haurtzaroaren garrantzia bizitzan. Giza ugaztunaren continuum-aren hasiera ikertzen.

2 . e g u n a : H a u r t z a r o a e t a e s k o l a t z e- a l d i a .
- Haurraren gaitasunen eboluzioa.
- Derrigorrezko eskolatze-aldian sortzen ari diren pedagogia ikuskera eta paradigma ezberdinen aurkezpena eta horien ugalketaren arrazoien inguruko hausnarketa.

3 . e g u n a : N e r a b e z a r o ar en g a r a i a c o n t i n u u m - a r e n a r a b er a.
- Haurtzaroaren sintesia eta dolua.
- Helduarorantz bidaiatzen: sexualitatea, autonomia eta identitatearen garapena.
- Garai honetan zer bizitzen da etxean eta eskola sistemetan?

Metodologia
Teoriko-praktikoa izango da.
* Mi ren C AM IS ON GOI ENET XEA . Haur Prebentzioan aditua. Haur eta Gazte
Filosofiako irakaslea. Filosofian lizentziatua eta Haur Hezkuntzan diplomatua. Hazi-Hezi
prebentzio eta psikoterapia zentroan kolaboratzailea.
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Ikasleak erakarri, euskaraz
egin nahi izan dezaten
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Uztailak 2, 3 eta 4. DONOSTIAko EHUn
9:00-14:00
Euskal Girotze Barnetegietako egonaldietan eraldaketa-prozesu bati ekiten diogu.
Prozesuan, ikasle taldea eta pertsona (norbanakoa) dira gure lanaren ardatz eta erdigune. Ikasleek euskararekin duten harreman afektiboa berariaz lantzen dugu, haiek
euskarara erakartzen eta limurtzen saiatzen gara, euskaraz egin nahi izan dezaten.
Gure proposamenaren ardatza da ikasleek kontzientzia hartzea, euskararen atxikimendu baikorraren graduaren kontzientzia, taldean sortzen diren emozioen eta elkarrenganako dinamiken kontzientzia…
Barnetegietako dinamiketan hainbat emozio azaleratzen dira: bizipenak, sentimenduak, hunkidurak… Talde hausnarketaren bidez, barnetegian aukera ematen diegu
ikasleei emozio horiek kanporatzeko, berbalizatzeko eta besteekin partekatzeko. Euskararen hautua pertsonala da, bide hori norberak egin behar du, baina bidea denon
artean eraiki dezakegu. Horixe da gure nahia, bide hori elkarrekin egitea, modu dibertigarri, ludiko eta erakargarrian.
Nola egiten dugu hori? “Agian ahaztuko dute guk esandakoa, baina inoiz ez sentitu
dutena”. Horixe da gure esaldi gakoetako bat. Babesa, afektua eta segurtasuna ematen diegu. Aukerak sortzen ditugu, ikaslea entzule izatetik hiztun kontziente izatera
pasa dadin.

Metodologia
Ikastaroaren izaera erabat praktikoa da eta esperimentazioan oinarrituko da. Hori
guztia giro alai eta goxoan egingo dugu.

Oharra: arropa erosoa ekartzea komeni da.
* Ma ri C arm en A LTUN A. Elgoibarko EGBko irakaslea.
* A mai a Z UB IZ AR RETA . Elgoibarko EGBko irakaslea.
* Mo n ik a FER N AN DEZ. Barriako EGBko monitorea.
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Ikastaro hau
DOAN eskainiko da

matrikula
Matrikula epea: m aiat zaren 31 art e.
Uztailaren 1, 2, 3 eta 4ko ikastaroen izen-ematea:
Prezio arrunta ..................................................................

105 euro

Prezio murriztuak:
- Hazi Heziko harpideak ............................................

85 euro

- hik hasiko harpideak ................................................

65 euro

- Hazi Hezi + hik hasiko harpideak .....................

50 euro

- Langabetuak ..................................................................

70 euro

- EHUko ikasleak ............................................................

50 euro

* Ikastetxeko harpidetza bakoitzaz irakasle bat balia liteke.

Uztailaren 1eko mahai-inguruen izen-ematea:
Prezio arrunta ....................................................................

40 euro

Prezio murriztuak:
- Uztailaren 2, 3 eta 4ko ikastaroak egingo dituztenentzat

Do an

- Hazi Hezi edota hik hasiko harpideak ..............

10 euro

Matrikula www.hikhasi.eus helbidearen bidez egin behar da.

matrikula
Ordainketa:
- Matrikula aint zat hart u dadin, diru-sarrera egin behar da tx ar tel bidez edo
ondo ko kont u zenbakian diru-sarrera eginda:
L A B O R AL K U T X A E S 3 1 - 3 0 3 5 - 0 0 3 6 - 1 5 - 0 3 6 0 0 6 2 0 0 5
- Diru-sarrera egiterakoan, j ar r i m at r ik ula t uar e n i zen a e t a bi a biz ena k.
- Ordain-agiririk ez bidali.
- Ikastaroan lekurik ez badago edo ikastaroa egiten ez bada, dirua itzuli egingo da.

Adi! Ekainaren 20an mezu bat jasoko dute ikasleek helb ide elekt roni ko an,

topaketen egitaraua eta dagokion ikastaroko xehetasunak adieraziz.

I k a s l e a k b e r e m a t r ik u l a b e r t a n b e h e r a u t z i n a h i b a d u , h a u d a , b a j a e m a n
n a h i b a d u , o n d ok o i r i z p i d e a k a p l i k a t u k o d ir a :
- E k a i n a r e n 2 0 a b a i n o l e h e n a b i s a t u t a : % 1 0 0 it z u l ik o d a .
- E k a i n a r e n 2 0 t i k 3 0 e r a a b i s a t u t a : % 5 0 it z u l ik o d a .
- U z t a i la r e n 1 e t i k a u r r e r a : e z d a o r d a i n d u t a k o r i k i t z u l i k o .

Oharra: antolatzaileen esku gelditzen da programari dagozkion aldaketak egitea.

Antolatzaileak
eman ta zabal zazu
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