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SARRERA
Hik Hasiren 25. urteurrena ospatuz joan da 2020-2021 ikasturtea, eta amaitzeko, 
Udako Topaketak eskainiko ditu Hik Hasik hogeitabatgarren aldiz: 25. urteurrenean 25 
ikastaro, egoerak eta gaurkotasunak eskatzen duten formazio beharrari erantzuteko 
eta, aldi berean, topagune izateko. 

Ez da ikasturte erraza izan elkartzeko, topatzeko eta aurrez aurreko formazioan 
jarduteko, baina horren aldeko apustua egin du Hik Hasik eta egoerak aukera ematen 
duela ikusirik, EHUren Donostiako Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultearekin 
batera Udako Topaketak eskainiko ditu uztailaren 5ean, 6an eta 7an Donostian. 
Prestakuntzari behar duen lekua emango zaio, ikasturte honetako nekea bideratzeko 
aukera ematen duten ikastaroak izango dira eta datorren ikasturtean indarrak 
hartuta hasteko bideak eskainiko dira. Hitz bitan esanda, elkarrekin partekatuz 
ikasten, hazten eta aurrera egiten lagundu nahi dute Udako Topaketek.

Hiru egunetan zehar, goizez ikastaroak egingo dira, eta uztailaren 5 arratsaldean 
Hausnarketa Kolektiboa egingo da gaur egungo hezkuntzaren egoeraren gainean.

Ordutegia
• 9:00etatik - 14:00etara goizeko ikastaroak.
• 16:30etik - 19:00etara uztailaren 5eko Hausnarketa Kolektiboa.

Topaketak Donostiako EHUren Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatean 
egingo dira.

Kopuru mugatuko ikastaroak
Lehentasuna Hik Hasiko harpidedunek eta, ondoren, ikastaroetan izena eman 
dutenek izango dute.
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Barnekotasuna hezkuntzan: norberaren 
zaintzak besteak zaintzea dakar

Uztailak 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Bizikidetzan elkar zaintzea, giza duintasunaren aitorpena da. Helburu etiko hau 
lortzeko, lehendabizi egunerokotasunean nire burua zaintzearen praktikan murgildu 
behar naiz. Antzinako filosofoek diote nork bere burua zaintzea, bere burua 
ezagutzen ikastea dela eta horrek, prozesu, arreta eta praktika bat eskatzen digu.

Ikastaroan barnekotasuna praktikatuko dugu bi alderditan arreta jarriz: norberaren 
ezagutzaren eremua eta haur eta nerabeen hezkuntzaren eremua, haien irakasle 
edota bidelagun egokiak izatea zer den elkarrekin sentitzen eta pentsatzen. 

f Norentzat
Maila guztietako irakasleentzat eta gaian interesa duenarentzat.

f Landuko diren gaiak
- Gorputzaren lekua hezkuntzan eta bizitzan.
- Gelditzen ikastearen garrantzia.
- Entzutearen artea. Barne-isiltasunetik arretaz entzuten praktikatzea.
- Pentsamenduak egunerokotasunean duen eraginaz jabetzea.
- Elkarrizketaren bidez bizikidetza lantzea ikasgelan. Gatazkak, hazteko aukera 
baliotsuak.
- Barnekotasuna bizitza hobe baterako praktika bihurtzea, bizitzan eta hezkuntzan.

f Metodologia
Teoriko-praktikoa.

*Miren CAMISON. Filosofian lizentziatua, Haur Hezkuntzan Diplomatua, Haur 
Prebentzioan aditua eta bidelaguntza filosofikoaren praktikan aditua.
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   Haur Hezkuntzako haurren
      ekintzen zentzuaz

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Azkeneko urteotan eskola eta ikastola askotan Pedagogia berrikuntzaren inguruan 
ari gara lanean.
Haurren autonomia, kuriositatea, aktibotasuna, iniziatiba, sormena eta abar bihurtu 
dira helburu nagusiak.
Beraz, haurren egiteko gogoa eta aukera zabaltzea eta aberastea izan da oinarrizko 
helburua.
Eta haurrak “egiten” hasten dira, “zirkulazio libre edo autonomoa” delakoan. Eta 
zer egiten dute haurrek? Zer adierazten, bizitzen, eraikitzen ari dira egiten dituzten 
ekintza horien bitartez? 
Nola “bide-lagundu” ekintza horietan? Helduaren begirada, ulermena, balorazioa, 
ebaluaketa, esku-hartzeak? 
Ekintza, mugimendua eta jolasa, Haur Hezkuntzako haurren bizitzan oinarrizko 
tresnak dira, eta baita gaitasun sinbolikoak ere (hitza, jolas sinbolikoa, adierazpen 
plastikoak, artistikoak…).
Ikastaro honen helburua ez da ekintzen zentzuen hiztegia ematea.
Helburua izango da erreferentzia batzuk ematea haurren ekintzak ulertu ahal 
izateko, haurraren pertsonaren garapena ikuspegi/begirada global batetik abiatuz.
Lehenengo entzun, jaso, ulertu eta horren arabera burutu esku-hartzeak, bide-
laguntzeak eta abar, betiere zentzua emanez.

f Norentzat
Haur Hezkuntzako irakasleentzat (0-6)

f Landuko diren gaiak
- 0-6: garapenaren ardatz batzuk (atxikimendu-banaketa; gaitasun sinbolikoen 
garapena; mugimenduaren garapena; identitatearen garapena).
- Haurren ekintzak, mugimendua eta jolasa, garapenean, eta horien zenbait zentzu:
       (0-5/8 hilabete)       (5/8 hilabete)      (3 urte -3-6 urte)
- Ez edozein ekintza, mugimendu, jolas…Nolakoak orduan?
Azkenik, hau da galdera: ZERTAN ARI DIRA HAURRAK? NOLA BIDE-LAGUNDU 
HORRETAN HAIEK BEREN HELDUTASUNEAN ETA AUTONOMIA PROZESUETAN 
SUBJEKTUAK IZATEKO?

f Metodologia
Teorikoa baina praktikan oinarritua eta praktikara zuzendua.

*Alvaro BEÑARAN ARANZABAL. Psikomotrizista eta pedagogoa
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Jolasaren bidezko heziketa sortzailea

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Arno Stern-ek  pintura-tailerrean  aurkitu  zituen lan egiteko Heziketa  Sortzailearen 
oinarriak landuko ditugu, eta hiru jolas unibertsal aztertuko ditugu: pintatzea, 
buztina modelatzea eta musikarekin mugitzea. Hiru jolas horiek lehiatik kanpo 
landuko dira, aniztasuna eta norberaren interesak eta beharrizanak bermatzen 
dituzten taldeetan eta epaiak kabidarik ez duen guneetan.
Era berean, plazerarekin sortzen den ikaskuntzak bideratzeko baldintzarik 
egokienetan sakonduko dugu, eta, batez ere, espresioa garatzeko aukera ematen 
duten ezaugarriak jorratuko ditugu.
Hezitzaileak hartuko duen zeregina asistentzian datza, eta, beraz, ez du haren 
boterea inposatzen, partaideen askatasuna bermatuz momentu guztietan.

fNorentzat
Heziketa arloan aritzen diren guztientzat, eta baita libertatean ikasteko eta hasteko 
interesa duten guztientzat ere.

f Landuko diren gaiak
1. Arno Stern:
 - Heziketa sortzailearen oinarriak.
 - Espresioa eta komunikazioa.
 
2. Espresio tailerretan landutako ezaugarriak (pintura, buztina eta mugimendua).
 - Aniztasuna.
 - Epairik gabeko guneak bizitzea.
 - Jolas-arauak aske sentizteko
 - Hezitzailearen zeregina (asistentzia). 

f Metodologia
Hitzaldi teorikoak Baleube-k garatu dituen ikerketetan oinarritutako hainbat 

argazkirekin.
Talde-dinamika praktikoak.

*Benjamin BARANDALLA AZKUETA. Gorputz Hezkuntzako irakaslea. Espresio eta 
Heziketa Sortzailean aditua.

 3



Udako Topaketak_Hik Hasi • 7 

Eskoletako kanpo espazioak
   jolaserako espazio al dira?

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Azken urteetan, arrazoi desberdinak direla eta (genero ikuspegitik, bernaturalizatze 
prozesuak, etab…) eskoletan kezka eta hausnarketa ugari ematen ari da gai honen 
inguruan. 
Gure asmoa, hausnarketa prozesu horretan argi pittin bat eman eta prozesua 
garatzeko tresnak ematea litzateke.

f Norentzat
Irakasleentzat (edozein ziklotakoak) eta interesa izan dezakeen ororentzat.

f Landuko diren gaiak
- Jolasa eta bere balioa.
- Jolastokien eta haur parkeen azterketa kritikoa.
- Prozesu parte-hartzaileak.
- Jolastokien eraldaketa.
- Barne eta kanpo espazioak.
- Hezitzailearen rola.
- Muga eta arauak.
- Etab…

f Metodologia
   Parte-hartzailea eta aktiboa. Jolasak eta hainbat jarduera eginen dira, ahal izanez 

gero  kanpoaldean. Posible balitz, haur parke baten behaketa egingo genuke.

*Txusma AZKONA Haur Hezkuntzako hezitzailea, formatzailea eta Lizarrako Plisti 
Plasta familia gunearen sortzailea.

   4
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Askatasuna: mugatutako errealitate batean
desioak gauzatzeko tresna

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
 
Gatazka, frustrazio, ezinegon eta akats askoren iturburua da eskolan (eta bizitzan) 
askatasuna mugarekin bateraezina dela pentsatzea. Baina, uste benetan ustela 
da, bizirik dagoen guztiaren lehen ezaugarria delako mugatua izatearena, eta 
limite batzuen artean gertatu behar duelako, horregatik, ezagutzen dugun guztiak, 
askatasuna ez delarik arau horretatik salbuetsi beharreko kontzeptua. Ikastaroaren 
helburua, askatasunaren tresna erabiltzen berriro ikastea da, instrukzio-liburu baten 
gisara.

f Norentzat
Gurasoak, irakasleak, hezitzaileentzat, bidelagunentzat. Zentzu horretan hazi nahi 
duen edozein heldurentzat egokia.

f Landuko diren gaiak
- Oparia: askatasunaren tresna: nola erabiltzen da.
- Kontzientziaren garrantzia: zer behar/nahi dut? Zein eta nolakoa da
nire errealitatea?
- Askatasuna, geure errealitatearen sortzaile eta eraldatzaile izate hori.
- Askatasuna eta kondizionamendua.
- Muga: gainditu beharreko erronka.
- Barne muga topatzea. Haztea.
- Kanpoko muga topatzea. Babesa eta kontentzioa.
- Harremanak: forma diferenteen arteko topaketa/elkarrizketa.
- Muga eta garapena. Giza garapenak dituen faseak.
 - Zer da heziketa librea, liberatzailea eta libertarioa?

f Metodologia
Ikastaroaren helburua erabat praktikoa da, askatasunaren zentzu
utilitarioaz ohartarazi nahi duelako. Horretarako, dena den, eduki teorikoak ere 
jorratu beharko dira, jakina.

*Ane ABLANEDO LARRION. Bigarren Hezkuntzako eta Unibertsitateko irakaslea. 
Psikoterapian eta neurosiaren prebentzioan aditua.
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      Dislexia              
Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Azken urte hauetan dislexiari erantzuteko aurrerapen nabarmenak eman dira, baina 
ezin dugu ukatu asko falta dela oraindik. Berariazko zailtasun hau orain nahiko erraz 
onartu arren eta espezialisten eskuetara bideratu arren, aldi berean, nabarmena da 
ez dela nahikoa, urrun xamar gaudela guztiok arrakasta lortzetik. 
Dislegi elkarteak bilatzen duena honako hau da: familiek ikasi behar dituzten 
oinarrizko tresnak, beren seme-alabek erantzun akademiko arrakastatsua izateko, 
irakasle guztiek erabil ditzatela beren eguneroko ikaste-irakaste prozesuetan. 

f Norentzat
Irakasleentzat, oro har.

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

f Edukiak 
Dislexia ikaste nahasmenduaren detekzioa eta esku-hartzea: detekzio goiztiarra eta 
arriskuaren adierazleen azterketa.
Esku-hartzeko estrategiak eta egokitzapen metodologikoak zein curricularrak, 
elkarlanerako eredua jarraitzeko gelan.

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

*DISLEGI Gipuzkoako Dislexia Elkartea. Gipuzkoako familiei sortu arren, ikastetxeko 
irakaslekin eta zenbait erakundekin ere elkarlanean aritzen da.

*Libe OÑEDERRA. DISLEGI elkarteko psikopedagogoa eta familien orientatzailea. 
MUn Haur Hezkuntza ikasketak. Nebrija Unibertsitatean Pedagogia Teraupetikoa, 
Haur Psikologia eta Logopedia ikasketak.

   CEUn Neuroerreabilitazio Logopediako masterra.

   6
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Heriotzaren lanketa

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Duela 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. 

Azken urteotan, biok batera landu dugu heriotzaren psikopedagogia, beste modu 
batera, musikaren bitartez. Horretarako, ahotsa eta musikari behar zaien garrantzia 
eman nahi diegu, tresna erabilgarriak eta onuragarriak direla iruditzen baitzaigu. 
Barruan duguna kanpora ateratzeko tresna detonatzaile gisa. Neurozientzietan 
erreferentziak hartuta, minaren ibilbidea ulertzen saiatuko gara. Prebentzioari eta 
interbentzioari buruz jardungo dugu, eta bitarteko baliagarriak eskainiko ditugu, 
hainbat adin tartetan esku-hartu ahal izateko.

fNorentzat
Heriotzaren gaia interesatzen zaion edonorentzat da, eta bizitzako etapak aintzat 
hartuta jorratuko dugu: haurtzaroa, nerabezaroa, heldutasuna eta zahartzaroa.

f Landuko diren gaiak
Bizitzako etapetan heriotzak zer leku duen jorratuko dugu: haurtzaroan, 
nerabezaroan, helduaroan eta zahartzaroan.

f Metodologia
Horretarako, kasu praktikoak jartzeaz eta horiek ebazteaz gain, zenbait gai teoriko 
ere azalduko ditugu. 

*Patxi IZAGIRRE. Psikologo klinikoa, Psikoterapian aditua (EFPA) eta irakaslea 
EHUko Osasun Psikologia Orokorreko eta Arreta Goiztiarreko masterretan.

*Ane IZAGIRRE. Musikan aditua eta Psikologiako ikaslea.
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Mugak jarri autoestimua zainduz

Uztailak 5,  6 eta 7. 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 osasuntsurako osagai onuragarria 
atxikimendu segurua sortzea dela, 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, familia eta hezitzaileak haur eta gazteen autoestimuaren eraikuntzan ispilu 
gara. Aurkezten dudan erronka beharrezkoak diren mugak ezartzea litzateke, haur 
edo gazte bakoitzaren harribitxiak babestuz haien lorpenek baldintzatu gabe.

f Norentzat
Guraso, hezitzaile edo interesa duen edonorentzat.

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

fMetodologia
Teoria aurkeztu ondoren, ariketa praktikoen bidez, gurasoek eta hezitzaileek kasu 
konkretuak landu ahal izango dituzte.

*Nerea MENDIZABAL. Komunikazio Ez bortitzeko aditua, psikopedagogoa, Gizarte     
Hezkuntzan diplomatua, haur masajeko hezitzailea.

   8
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 Bitartekaritza bost  pausotan

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Komunikazio Ez Bortitzean oinarritzen den bitartekaritza eredu hau ezagutu 
eta praktikan jartzea da ikastaro honen helburua. Egoera gatazkatsu baten 
aurrean, denon beharrak kontuan hartuko dituen konponbidearen bila 
joan aurretik, gatazkan murgilduta dauden aldeen elkar ulertzea eta giza 
konexioa lortzean jartzen dugu indarra. Baita komunikatzen garen moduan 
(entzumen enpatikoa eta adierazpen zintzoan) ere.

fNorentzat
Norbanakoentzat (lagunartean, familiartean edota lantokietan izan 
ditzaketen harreman edo gatazka egoerak hobetzeko), eskolentzat, 
aisialdi taldeetako hezitzaieentzat, elkarteentzat, bitartekarientzat, 
egunerokotasunean gatazka egoerak jasaten dituzten profesionalentzat 
(adin txikiko zentroetako langileak, adinekoen zentzoetako langileak, kale 
hezitzaileak, gizarte langileak eta abar...) edota bakegintzan diharduten 
gainontzeko eragile guztientzat.

f Landuko diren gaiak
- Bitartekaritza prozesuaren mapa: faseak eta dinamikak. 
- Bitartekariaren zaintza bitartekaritzaren aurretik, bitartean eta ondoren.  
- Bitartekari gisa inpartzialtasunean mantentzeko gakoak.
- Enpatia, “arerioaren irudia” aldatzeko tresna gisa.
- Bitartekaritzarako oinarrizko abileziak.

f Metodologia
Bitartekaritza prozesuaren mapa dinamika praktikoen bitartez landuko 
da, ikasleen parte-hartzea eta elkarrekiko feedbacka sustatuz, praktikan 
jarritakoa integratzeko helburuarekin. Binaka eta hirunaka landuko dira 
hainbat abilezia eta amankomunean jarriko dira izandako bizipenak. Norbere 
buruarekin konektatzeko momentuak ere izango dira.

*Elena EGIGUREN eta *Leire INZA. Abokatu eta bitartekariak.
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           Kontaidazu istorio bat

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Istorioak sortu eta birsortu.
Denok izaten dugu kontatzeko zerbait eta kontatu nahi duzun hori nola 
kontatu, nola egin erakargarri?  
Istorio horri bizitza eman nahi zaionean eta jendaurrean ahozko azalpena 
eman behar denean, entzulearen arreta osoa bereganatu nahi izaten du 
kontalariak. Hizlariak berak bizi behar du esan behar duena eta interesgarri 
egin behar du.

f Norentzat
Interesatzen zaion orori.

f Landuko diren gaiak
- Irakurketa.
- Ahozko komunikazioa.
- Sormena.
- Gorputzaren jarrera, presentzia.

f Metodologia
Antzerkiaren oinarriak (ahotsaren proiekzioa, arnasaren erritmoa, isiluneak...)

*Ixabel AGIRRESAROBE ARZALLUS. Ipuin kontalaria eta antzezlea.
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Haurrak kontalari

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Tramankuluak itzali eta haurrak kontu-kontari
jartzeko entrenatuko gara, maleta bete baliabide frogatuz.

fNorentzat
Irakasle, guraso, monitore eta zaintzaileentzat. Ahozko
jarduera atsegin duen ororentzat.

fHelburuak
Haurrak kontalari jartzeko maleta bete baliabiderekin
joatea etxera.

f Landuko diren gaiak
Arreta, ahotsa, begirada, isiltasuna, gorputz-adierazpen, sormena, 
oroimena, partaidetza, enpatia, taldea-norbera.

f Metodologia
Erabat praktikoa izango da. Kontalari-ikus-entzule roletan
sakontzeko joko praktikoak egingo ditugu, ekina ikasbide delarik.

*Yolanda ARRIETA MALAXETXEBARRIA. Idazle eta HGLko ikerlea.
www.nitikgura.eus
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Antzerki teknikak: hezkuntzarako 
tresna pedagogikoa

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Ikastaro honen helburua antzerkiak eskaintzen dizkigun tekniketan 
entrenatzea da, gero ikasleekin edo hainbat taldeekin tresna pedagogiko 
moduan erabili ahal izateko. Antzerkia edozein ikasgaitan erabil daitekeen 
metodologia berritzaile eta sortzaile baliagarria izan daiteke.

f Norentzat
Irakasle, hezitzaile, gizarte langile eta garapen pertsonal eta sozialean 
interesa duen edonorentzat.

f Landuko diren gaiak
- Antzerki arloan: beroketa jolasak, gorputz adierazpena, eta honako 
antzerki/drama estrategia hauek: irudi teknikak, antzerki sormena 
(estimulu ezberdinak erabiliz: egunkariak, ipuinak, margoak, argazkiak… ), 
inprobisazioak, irakaslea rolean, narrazioa, idazketa rolean, forum antzerkia…
- Trebetasunak arlo pertsonalean eta sozialean: desinhibizioa, talde 
kohesioa, berrespen pertsonala, enpatia, emozioen adierazpena eta 
gatazken konponbidea. 

f Metodologia
Esperientzian eta ekintzan oinarritzen den metodologia oso dinamikoa eta 
praktikoa erabiliko da. Talde osoan, talde txikitan edo banaka landuko ditugu 
gaiak. Testuinguru babestua eta konfiantzazkoa eskainiko da, bakoitzaren 
erritmoa errespetatua izan dadin. Prozesua ondo ulertzeko, dinamizatzaileak 
behar diren azalpenak emango ditu, eta talde hausnarketari garrantzizko 
lekua emango zaio.

* Esther URIA. Aktorea, psikopedagogoa eta doktorea Hezkuntzan. 
Momentu honetan, irakaslea da EHUko Hezkuntzako Diagnosi eta Ikerketa 
Metodoetako sailean. Bere ikerketa lerroa antzerkian eta bizikidetzan 
oinarritzen da.
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Estresa eta antsietatea 
COVID-19aren garaian

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Gaur egungo egoera bereziaren ondorioz, estresaren arazoak gorakada handia izan 
du. Edonon, beldurgarriak diren berri ugari jasotzen ditugu, baita heziketa munduan 
ere, noski.
Gure helburua, ikastaro honen bitartez beldur horien aurkako txerto psikologikoa 
eskuratzea da.
Horretarako, estresa zer den jakitea beharrezkoa da. Hala ere, beharrezkoa den 
teoria besterik ez da landuko, gure helburua guztiz praktikoa da eta. Horretarako, 
ezagutzaren praktikotasuna bilatuko da.
Planteatutako helburua lortzeko,  normalean jendearentzat ezezagunak diren baina  
psikologia munduan egunero erabiltzen diren ariketa eta tresna psikologikoak ikusi 
eta ikasiko ditugu.
Ikastaroa bukatutakoan, partaide guztiek landutako teknika horiek guztiak 
eskuratuko dituzte eta lanean nahiz eguneroko bizitzan erabiltzeko gauza izango 
dira. Horrela, egoera berezi honi aurre egiteko   behar ditugun ezaugarri eta tresna 
psikologikoak eskuratuko ditugu, teoriko eta praktikoki. Zoritxarrez,  COVID-19aren 
garaia ez baita oraindik bukatu.

fNorentzat
Interesatuta dagoen edonorentzat.

f Landuko diren gaiak
- Estresa eta beldurra zer diren.
- Ondorio negatiboak.
- Nola landu: ohar metodologikoak.
- Hainbat teknikak.
- Arnasketaren garrantzia.
- Erlaxazioa.
- Irudimenaren erabilpena.
- Arretaren garrantzia.

- Aholku orokorrak.

*Ibon DE LA CRUZ. Psikologo klinikoa eta www.recursospersonales.com 
webgunearen proiektuen arduraduna.
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Ahalduntze emozionala irakasleen 
gaitasun pedagogikoak hobetzeko

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Psikologiako eta gorputz psikoterapiako kontzeptuak oinarritzat hartuta, lehendabizi 
nork bere nortasunaren jatorria ulertuko dugu prozesu pertsonal batean. Eta 
ondoren, ikasleek izan ditzaketen nortasunetara pasako gara.
Pertsona bakoitza egokitu egiten da jaio den kulturara eta, maila intimoago batean, 
jaio den familia sistemara. Egokitzapen fase honetan gure izaera edo nortasuna 
sortu ohi dugu.
Nortasun bakoitzak bere ezaugarriak ditu, bere onura eta eragozpenekin. 
Horiek ulertzeak gaitasuna emango digu gure ikasleekin harremanak modu 
osasuntsuagoan eta eraginkorragoan izateko. Eta ez ikasle gatazkatsuetan bakarrik, 
baizik eta ikasle guztiekin.

f Norentzat
Irakasleentzat zein pertsonekin harremanak dituen edozeinentzat.

f Helburuak
- Parteideen ahalduntzea, eta, ondorioz, ikasleena.
- Harremanak izateko dugun modua ulertzea.
- Ikasleekin praktikan daitezkeen tresna praktikoak eskuratzea.

f Metodologia
Ikastaro teoriko-praktikoa; gorputz psikoterapiako dinamiketan oinarritua. Ikasitakoa 
buruan bakarrik izan ordez, gorputzean ere integratuta eramateko.

*Jokin BERISTAIN LOPEZ DE ZUBIRIA. Titulazioz ingeniaria (MU) eta Gorputz eta 
Emozioetan espezializaturiko Psikoterapeuta (Biosintesia). Psikoterapeuta eta 
EHUko irakasle kolaboratzailea.
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Familia eta eskolaren arteko 
elkarlana ikuspegi sistemikotik

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Pedagogia Sistemikoaren oinarriak abiapuntu harturik, eskolan norberari dagokion 
lekuaz hausnartu eta bertatik, sistema ezberdinekin dugun harremanaz jardungo 
dugu. Familia eta eskola komunitatearen arteko elkarlana dugunez xede, ikas 
komunitatean harremanetan dauden sistema ezberdinetan diharduten hurrenkera 
sistemikoak ezagutuko ditugu. Hau honela, egunerokoan, autoritate gisa ikasleen 
zaintza eta garapena ahalbidetzeko dugun arduraz hausnartuko dugu. Eta 
honetarako ere, elkarrizketek duten garrantziaz jardungo dugu. Hauxe da familia eta 
eskolaren arteko elkarlanerako eskaini nahi dugun begiradaren asmo xumea.

fNorentzat
Hezkuntza komunitatean diharduen profesionalentzat, ikasleekin eta haur zein 
gazteekin harremanetan dagoenarentzat, gurasoentzat eta ikuspegi sistemikoan 
interesa duen pertsona ororentzat.

f Landuko diren gaiak
- Pedagogia Sistemikoaren oinarriak.
- Sistema ezberdinak eta horien arteko harremana.
- Norbere jatorri sistemikoa.
- Familia eta eskolaren arteko elkarlana.
- Bert Hellingerren hurrenkera sistemikoak: pertenentzia, hierarkia eta hartu eta 
emanaren oreka.
- Zer da autoritatea izatea? Autoritatearen zutabeak.
- Elkarrizketa familiekin.

fMetodologia
   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.

*Larraitz MENDIZABAL HUITZI: 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.

*Aitziber ESNAOLA ARRIBILLAGA: arkitektoa (UPC), Haur Hezkuntzako irakaslea 
(EHU), masterra Pedagogia Sistemikoan eta Panpinekin orientazio eta esku-hartze 
sistemikoan espezializatua. Egun, Haur Hezkuntzan dihardu lanean.
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Zuzendaritzarako formakuntza  
sistemikoa

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Ikaslearen garatze-prozesua bermatzeko, funtsezkoa da familiek nahiz ikastetxeko 
eragile guztiek norabide berean begiratzea, 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 eskain diezazkien 
eta, aldi berean, familiekiko hartu-emana sendotu dezagun, ikaslearen garatze 
prozesuan begirada beretik aritu gaitezen.
Begirada sistemikoak hezkuntza komunitateko kide guztiak partaide sentiaraztea 
errazten du, eta baliabideak eskaintzen ditu zuzendaritza taldetik betebeharrak 
eraginkortasunez, erantzukizunez, azkartasunez eta itxaropenez gauzatzeko.

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

f Landuko diren gaiak
- Zuzendaritzaren begirada ikastetxearekiko.
-Hezkuntza komunitateko kide guztien pertenentzia garatzeko bideak eta        
estrategiak.
- Familiekiko hartu-emana nola sendotu, konfiantza eremua sorraraziz, denok 
norabide berean begiratu dezagun.
- Elkarbizitza, mugak eta gatazken bideratzea ikastetxean.
- Lidergoa eta erantzukizuna.

 f 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. (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.

*Iratxe VAZQUEZ CECIAGA. Antzuolako Herri Eskolako zuzendaria da gaur 
egun. Pedagogia Sistemikoan diplomatua da eta CUDEC Pedagogia Sistemikoa 
Formakuntzaren kolaboratzailea da Euskal Herrian.
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Irakasleak indartzeko baliabideak, 
gaur egungo egoeratik abiatuta

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

COVID-19aren pandemiak eraginda azken urte eta erdian zehar bizitzen ari garen 
egoerak aldaketa handiak ekarri dizkigu denoi. Eskolan egoera honek ezinegona 
eta urduritasun handia sortu du, baita eztabaidak eta gatazkak ere, eta bertan 
ari garenok beharrezkoa dugu baliabideak garatzea, modu osasungarrian eta 
indargarrian lagundu dezagun.
Egoera bere horretan aintzat hartuz, zer egin dezakegu irakasleok gure funtzioa 
eskolan modu eraginkor eta osasungarrian bete dezagun? Nola lagundu ikasleei 
euren ikaskuntza eta garatze prozesuan? Nola indartu irakaskuntza-ikaskuntza 
prozesua?
Begirada Sistemikoaren oinarriak aintzat hartuz, hauek izango dira erantzungo diren 
galderak.

fNorentzat
Irakasleentzat, tutore, espezialista, koordinatzaile, aholkulari edota eskola edo beste 
edozein funtziotan daudenentzat.

f Landuko diren gaiak
- COVID-19aren eraginez sortutako testuinguru berria.
- Eskolaren gaur egungo beharrak eta horiekiko begirada.
- Irakaslearen lekua. Nola kokatu dagokigun lekuan gure funntzioa modu 
eraginkorrean eta osasungarrian gauzatu dezagun.
- Irakaslearen presentzia, ikasleari laguntzeko giltzarria.
- Elkarbizitza eta eta gatazken bideratzea, begirada sistemikoa ulertuz eta 
barneratuz.
- Eskola bizitzaren zerbitzura dagoen altxorra.

fMetodologia
Parte-hartzaileen beharretara egokiturik, bizitako esperientzietatik abiatuko gara. 
Egoera konkretuak irudikatuko ditugu eta begirada sistemikoan oinarritutako 
baliabideak modu praktikoan eskainiko dira.

*Saionara BARRENA VILLA. Lehen Hezkuntzako irakaslea, zuzendari lanetan aritu 
da. CUDEC Pedagogia Sistemikoan formatzaile da Bergaran.

*Naiara JIMENEZ MUGERZA. Irakaslea eta aholkularia. Pedagogia Sistemikoan 
diplomatua. Bergarako formakuntzaren koordinatzailea.
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Pedagogia  sistemikora hurbilketa: kasu 
praktikoak eta ikasgelako esperientziak

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Ikastaroan zehar ikusiko dugu zer diren pedagogia sistemikoa, ordena-printzipioak 
eta jarrera sistemiko-fenomenologikoa ikasleen hezkuntza-prozesuetan. Ikasleen 
sare sistemikoak irakaskuntza-, ikaskuntza- eta sozializazio-prozesuetan duen 
garrantziaz ohartuko gara, eta, ondorioz, baita ere familiekin lankidetzan aritzeak 
eta elkarrizketek hezkuntza-helburuak lortzeko duten garrantziaz. Ikasgelako 
tresna metodologikoak erabiltzen ikasiko dugu, gatazkak konpontzera bideratutako 
praktiken laguntzarekin.
Ikastaroa Eskolarekin egin duten irakasleen ikus-entzunezkoen eta testigantza 
zuzenen bidez, pedagogia sistemikoak ikasgelen aniztasunean dituen aukerak 
ikusiko ditugu (baliabideak, proiektuak eta esperientziak).

f Norentzat
Hezkuntza-komunitatea osatzen duten irakasleak, oro har.

f Landuko diren gaiak
- Pedagogia sistemikoaren oinarriak: definizioa, helburuak eta oinarriak.
- Sare sistemikoa ikasgelan: kidetasun- eta lotura-sentimendua.
- Autoritate-lekuaren eta funtzioaren onarpena: gatazken konponketa ikuspegi 
sistemikotik. Familia-marrazkien irakurketa.
- Oreka eta laguntza ordenak ikaskideen eta familien arteko aintzatespenaren eta 
lankidetzaren oinarri gisa. 
- Eskola-familiak lankidetzarako zubiak: Elkarrizketa Protokolora hurbilketa (EPSE).

f Metodologia
Teorikoa, esperientzien aurkezpenak eta ikus-entzunezkoak. Parte-hartzaile 
bakoitzari panpina-joko bat emango zaio, praktikak egin ditzan osasun-
protokoloaren arabera.

EUSKADIKO PEDAGOGIA SISTEMIKOKO ESKOLA:
*Jon ZARATE SESMA: Pedagogia Sistemikoko Eskolako hezitzailea. Farmazia 

doktorea (EHU) eta EHUko irakaslea. Pedagogia sistemikoko familien gatazkak 
konpontzeko ikastaroa (EPSE).

*Lorea UNAMUNO GOIRIENA: Pedagogia Sistemikoko Eskolako hezitzailea, 
panpinekin praktiketan eta familia-marrazkien irakurketan espezializatua. Euskal 
Filologian masterra (EHU) eta EHUko irakaslea. Pedagogia Sistemikoko masterra 
(EPSE).

 18



22 • Hik Hasi_Udako Topaketak

Zirimiri: oinarrizko yoga teknikak 
ikasgelatan ongizatea lantzeko

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Ondotxo dakigu nola erortzen den zirimiria: ttantta txikiekin, emeki, etenik gabe. Eta 
ohartzerako, blai eginda gaude! Metafora horrek 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, irakaslea gain izango da ikasleekin “yoga 
kapsulak” lantzeko: arnasketa, mugimendu psikofisikoa eta erlaxazio eskemak, 5–10 
minutuko iraupenarekin, ikasgelan bertan, mahaiak zein aulkiak mugitu gabe. 

f Norentzat
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat.

f Landuko diren gaiak
Yoga tekniken egokitzapena, ikasgelatan lantzeko: arnasketa, mugimendu 
psikofisikoa eta erlaxazioa.

f Metodologia
Praktikoa batik bat. Teoria dosier batean bilduko da.

* Haritz AZKUE. Yoga eta Meditazio irakaslea. Haurrentzako Yogan bereziki 
prestatua. Hazkunde Pertsonalerako Orientatzailea (Gestalt). Lore Terapeuta 
(Bach). Arlo horietan 2010. urtetik jardunean. 
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Yoga eta kontzentrazio teknikak eskolan

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Zoriontsu izaten ikasteko tresnak
Irakasle edo hezitzaile izatea ez da lan erraza, berezkoa duen lanaz gain, presente 
baitaude ikasleen kontzentrazio eza, dispertsioa, motibazio falta, emozio aztoratuak, 
jarrera desegokiak eta abar.

Horrek guztiak irakasleen osasunean eragin dezake, estresak sistema 
immunologikoa makaltzen baitu eta gaitz fisiko eta psikologikoak sortzeko arriskua 
areagotu (urduritasuna, lo egiteko arazoak, min muskularrak, kontzentrazio falta, 
tristura, depresioa, etab).

fHelburuak
- 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, gero ikasleekin landu ahal 
izateko.

f Landuko diren gaiak
- 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.

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

* Marina PINTOS MARTIKORENA. Pianojolea, musika irakaslea eta yoga irakaslea. 
Azken urteotan hezkuntza elkarteei egokitutako formakuntza tailerrak zuzentzen 
ditu.
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Yoga eta ipuinak uztartuz

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Yogak batasuna esan nahi du. Hortik abiatuta, yoga eta ipuinak uztartu eta haurrei 
yoga erakusteko aukera paregabea sortzen da. Nork bere burua ezagutzeko metodo 
bat, ongizaterako tresna bat. Buruak eta bihotzak isiltasuna behar dute lasaitzeko, 
gorputzak, aldiz, mugimendua. Yogak natura imitatzen du eta guk ere halaxe egingo 
dugu ipuin, kondaira eta istorioetan barrena: erakustea emozionatzea delako.

f Norentzat
Haurrekin lan egiten duten irakasleentzat. Yoga egiten dutenentzat.

f Landuko diren gaiak
Arnasketa, pentsaera baikorra, irudimena, asanak (gorputz mugimenduak eta 
jarrerak), erlaxazioak eta ipuina artelan bat.

f Metodologia
Praktikoa eta teorikoa. Nork bere esterilla eta takoa ekarri behar ditu. Baita tapaki 
bat ere erlaxazioa egiten den unerako.

*Maite ARRESE ARTABE. Yoga eta meditazio irakasle eta ipuin-kontalari.
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Meditazioa oinez naturan

Uztailak 5,  6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Arreta, mindfulness esaten dugun hori, modu ezberdinetan landu dezakegu. Bada 
eserita egiten den meditazioa, baina oinez ere meditatu dezakegu: arreta gure 
gorputzera, pausora, erritmora ekarriz.
Oinezko meditazioa esaten badiogu ere, ez du esan nahi begiak itxita ibiltzen 
garenik. Urrats bakoitza arreta osoa jarriz egiten dugu, gure inguruaz jabetuz, 
zentzumen guztiekin unea antzematen, gorputza eta pentsamendua orainean 
batzen.
Ikastaroaren asmoa naturaz gozatuz, mugimenduan meditatzen ikastea da. 
Gorputza eta arnasa landuko ditugu batik bat, naturan ibiliz egun batzuk norberaren 
zaintzari eskaintzeko.

f Norentzat
Interesa duen edonorentzat.

f Metodologia
Batik  bat ikastaro praktikoa izango da baina meditazioaren oinarri teorikoak ere 
partekatuko dira. Ikastaroa EHUko egoitzan hasiko da, baina egun bakoitzean 
naturara ibilbide bat egingo da: Urgull, Igeldo eta Uliara, alegia. Natura izango da gure 
eskola.

Norberak bere esterilla eramatea gomendatzen da. Zapatilak edo ibiltzeko oinetako 
erosoak eta kantinplora ekarri.
Igeldo eta Uliara ibilgailuz hurbilduko gara eta bertan egingo dira ibilbideak.

*Naiara GORROÑO VITERI. Ikertzailea, irakaslea eta yoga eta mindfulness 
bideratzailea. 
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Mindfulness-a (Arreta Osoa) eta gogo-
aldartearen kudeaketa hezkuntzan

Uztailak 5,  6 eta 7. 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 
erkidegoko ongizatea sustatzeko tresna gisa. Sarrerako ikastaro honen helburu 
nagusia norberak bere burua kudeatzeko estrategiak ezagutzea da. Zeharka 
ikasleekin landu ditzakegun estrategia batzuk ere landuko dira.

f Norentzat
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat. Bestelako  hezkuntza 
eremuetan aritzen diren eragileentzat

f Helburuak
- Arreta Osoan oinarrituriko teknikak ikasi eta praktikatzea.
- Arreta Osoaren oinarri teorikoak ezagutzea.
- Arreta Osoko tresnen bidez gure burua hobeto tratatzen ikastea.

f Metodologia
  Metodologia teoriko-praktikoa izango da. Mindfulnessa hezkuntzan ardatz izanen 

duen oinarri teorikoa eta ezarritako helburuak eta edukiak lortzen lagunduko duten 
praktikak uztartuko dira. Praktikari nahiz hezkuntza egoera ezberdinei buruzko 
hausnarketa bideratuko da. Txi kung ariketekin ere osatuko ditugu praktikak.

*Pello URKIDI. Donostiako Irakasle Eskolan irakaslea, Mindfulness-ean formatua, 
ikertzailea eta praktikatzailea.
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Gorputza eta bizipena:
baliabide pedagogikoak

Uztailak 5, 6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Pertsonekiko harremanetan garrantzitsua da norbanakoak beren burua ezagutzea, 
ezagutza horretatik harreman osasuntsuagoak eraikitzeko. Hezkuntza eremuan 
harremanak alde kognitibotik soilik landu ordez, bizipena eta gorputza ekarriko 
ditugu erdigunera. Saioak bizipenetan oinarritutakoak izango dira, musika, 
mugimendua eta emozioak bidelagun ditugula. Geletan praktikan jartzeko baliabide 
praktikoak eskuratzeko aukera izango da.

f Helburuak
- Gorputzaren berezko jakinduria berreskuratzea.
- Norbere buruaren ezagutza bidean, sentitu, pentsatu eta egiten dugunaren 
kontzientzia hartzea eta adierazpena lantzea.
- Irakaskuntza prozesuetan gorputza eta bizipena txertatzea.

f Landuko diren gaiak
- Autoezagutza eta autokontzientzia.
- Adierazpena, hitzez eta gorputzez.
- Konfiantza; nigan, bestearengan eta inguruan.
- Entzute aktiboa.
- Berdinen arteko harremanak eraikitzen.

f Metodologia
Bizipenean oinarritutako ikastaroa izango da. Biodantza sistema bidelagun izango 
dugu eta gorputza eta mugimendua tresna pedagogiko izango dira. Horrez gain, 
ikasgelan praktikan jar daitezkeen hainbat teknika eta ikuspegi ere landuko dira: 
arnasketak, irudikatzeak, hausnarketa propioak sustatzeko dinamikak, berdinen 
arteko harremanak, etab. 

*Eider ZURIARRAIN BERGARA. Biodantza bideratzailea eta Bigarren Hezkuntzako 
irakaslea. Pedagogia sistemikoko, Hezkuntza biozentrikoko eta Giza Sistemen 
Ekologiako ikasketak egina.

24 



28 • Hik Hasi_Udako Topaketak

Budapesteko PIKLER-LOCZY: Gurasoekin 
elkartzeko guneak eta egoerak 0-3an

Uztailak 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

f Norentzat
0-3 urte bitarteko haurrekin harremana dutenentzat.

f Uztailaren 5ean, astelehenean goizez.

09:00-10:00 Emmi Pikler eta familiak
10:30-12:00 Nola uztatu etxeko bizitza eta haur eskolako bizitza gurasoen                                               
                      laguntzarekin.       
12:30-14:00  Gurasoak familientzat jolas gune diren “JátékTér ®” gunean.

* Jutka KELEMEN. Budapesteko Pikler-Loczyko haur-eskolako hezitzailea.
* Timea JUHASZ. Budapesteko Pikler-Loczyko haur-eskolako itzultzaileak 

hungarieratik gaztelaniarako egingo ditu itzulpenak.

f Uztailaren 6an, asteratea goizez.

09:00-10:30 Harrera eta agurrak. Gurasoei seme-alabei buruz hitz egitea eta   
                    haurrei gurasoei buruz.

11:00-12:30 Gurasoen galderak eta erantzunak.
13:00-14:00 Galdera-erantzunen tartea.

* Jutka KELEMEN. Budapesteko Pikler-Loczyko haur-eskolako hezitzailea.
* Timea JUHASZ. Budapesteko Pikler-Loczyko haur-eskolako itzultzaileak 

hungarieratik gaztelaniarako egingo ditu itzulpenak.
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Entrenamendu mentalaz eta ametsak 
aztertuaz zoriontsuak!

Uztailak 5, 6 eta 7. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Produkzioa gero eta gehiago baloratzen den gizarte honetan, nabarmen 
ageri dira gizakion benetako osotasunaren prestakuntzan dauzkagun 
hutsuneak: konfidantza falta, beldurrak, muga estuak, noraeza, pertzepzio ez 
zuzenak, geure buruarekiko eta inguruarekiko sinesmen ez zuzenak,  e.a. 
Entrenamendu mentaletik eta ametsek dakarkiguten informaziotik barne 
lanketa bidez, norbanakoak berezko baliabideak landuko ditu, helburuak 
argitu eta garatu, eta plazaratzeko beharrezko indarra eta ziurtasuna 
eskuratuko ditu, bizitza kalitatea ikaragarri hobetuz eta ingurukoei hobetzen 
lagunduz. A! eta bizipozez gainezka, gehiago eta hobeto produzituz, hark 
hala nahi badu.
f Norentzat
Pertsonaren garapenari buruzko ikastaroa izanik, irakasle, guraso zein 
bestelako profesionalek parte hartu dezakete.
f Landuko diren gaiak
-Meditatzeko egoera nola lortu.
-Indarberritzeko ariketak (edozein egoeratan gure burua indartzeko).
-Nork bere baliabideen ezagutza errazteko tresnak.
-Nork bere helburuak argitzeko eta haiek lortzea errazteko tresnak.
-Nork bere buruan sinesteko eta konfidantza lantzeko tresnak.
-Jendaurrean gustura moldatzeko tresnak (kontzertuak, hitzaldiak, bilerak, 
azterketak, proiektu aurkezpenak, oposizioak, e.a.).
-Maite ditugun pertsonei beste era batera laguntzeko tresnak.
-Egunerokotasunean gertatzen diren gatazkak, justizia bila baretu eta 
soluzionatzeko tresnak.
-Errendimendu intelektuala hobetzeko tresnak (memoria, kontzentrazioa, 
e.a.).
-Errendimendu fisikoa hobetzeko tresnak.
-Ametsak guretzako daukaten informazio zuzena bizitzeko eta ulertzeko 
tresnak.
-Bizitza hobetzen laguntzeko ametsen aukera.
-Gugan eragiten duten bestelako eraginak kudeatzeko tresnak.
f Metodologia
Praktikoa eta teorikoa izango da. Guztiz parte-hartzailea.

* Urko AROZENA, Alai eta Enararen aita. Psikologia positiboa, PNL, Sofrologia, 
Kontrol mentala, eta abar. 3 liburu argitaratu ditu; azkena “Besteon aurrean 
zure onenean (2019)”
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Matrikula epea: ekainak 15.

Uztailaren 5, 6 eta 7ko ikastaroen izen-ematea:

Prezio arrunta ..................................................................................................... 105 euro
Prezio murriztuak:

- Hazi Heziko harpideak ......................................................................................95 euro
- hik hasiko harpideak .........................................................................................65 euro
- Hazi Hezi + hik hasiko harpideak .....................................................................60 euro
- Langabetuak  ....................................................................................................80 euro
- EHUko ikasleak .................................................................................................60 euro

* Ikastetxeko harpidetza bakoitzaz irakasle bat balia liteke.

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

MATRIKULA
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Ordainketa:

- Matrikula aintzat hartu dadin, diru-sarrera egin behar da txartel bidez edo on-
doko kontu zenbakian diru-sarrera eginda:

LABORAL KUTXA ES31 - 3035 - 0036 - 15 - 0360062005

- Diru-sarrera egiterakoan, jarri matrikulatuaren izena eta bi abizenak.
- Ordain-agiririk ez bidali.
- Ikastaroan lekurik ez badago edo ikastaroa egiten ez bada, dirua itzuli egingo da.

Adi! Ekainaren 21ean mezu bat jasoko dute ikasleek helbide elektronikoan, 
topaketen egitaraua eta dagokion ikastaroko xehetasunak adieraziz.

Ikasleak bere matrikula bertan behera utzi nahi badu, hau da, baja eman nahi badu, 
ondoko irizpideak aplikatuko dira:

- Ekainaren 21a baino lehen abisatuta: % 100 itzuliko da. 
- Ekainaren 21etik 30era abisatuta: % 50 itzuliko da.
- Uztailaren 1etik aurrera: ez da ordaindutakorik itzuliko.

Oharra: antolatzaileen esku gelditzen da 
programari dagozkion aldaketak egitea.

MATRIKULA


