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SARRERA
 Aurten azken bi urteetan baino freskotasun gehiagorekin datoz Hik Hasiren 
Udako Topaketak uztailaren 4, 5 eta 6an. Pandemiak ekarritako murrizketak eta 
neurriak alde batera utzi, eta aurrez aurre mugarik gabe elkartzeko aukera izango 
da. 31 ikastaro berri eskainiko ditugu EHUren Donostiako Hezkuntza, Filosofia eta 
Antropologia fakultearekin batera bere bi eraikinetan.

Urtero legez, hezkuntza arloan gabiltzanok elkarrekin ikasteko, partekatzeko, 
elkarbanatzeko  eta aritzeko aukera izango dugu. Aurrera begira dauden erronken 
inguruan hausnartzeko eta elkarrekin solasteko modua izango da aurten ere. Eta 
aurrera begira, ez datoz erronka makalak: Araba, Bizkai eta Gipuzkoan Hezkuntza 
Akordioa eta Legea ditugu mahai gainean; Nafarroan ere antzeko prozesu batean 
murgildurik dabiltza; eta Iparraldetik adi begiratzen dute. 

Datorren ikasturtean curriculum berria ezarriko da eta horri arreta berezia jarri 
diogu Udako Topaketa hauetan. Besteak beste, konpetentzien bidezko ikaskuntzan 
jauzi kualitatiboa ekarriko du curriculum berriak eta irakasleen prestakuntzak 
garrantzi handia hartuko du. Formazio behar horri erantzuteko prestatu dugu “Lehen 
Hezkuntza eraldatzen” ikastaroa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin batera.
Ordutegia
• 9:00etatik - 14:00etara goizeko ikastaroak.
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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LEHEN HEZKUNTZA ERALDATZEN

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Lehen eguna, uztailak 4:

Lehen Hezkuntzan ere, haurrak bizitzarako 
hezteko premiaz
fSarrera hitzaldia: Eraldaketak sortzen dituen aukerak  eta trantsizio zainduak.
* Begoña PEDROSA LOBATO. Hezkuntza Sailburuordea.

fMarkoaren azterketa: nola baliatu testuinguru berria haurrak bizitzarako 
   hezteko?

  - Zein aukera sortu daitezke edukietan heztetik benetan bizitzarako heztera  
            igarotzeko?

fKonpetentzietan sakontzea: Zer esan nahi du bizitzarako hezteak? Edukietatik
      konpetentzietarako trantsizioaren giltzarriak.
  - Irakaslearengan dago aldaketaren giltzarria.
  - Konpetentzien ezagutza sakona, bigarren giltzarria.
  - Konpetentziak garatzeko estrategia eta metodologia ugarien ezagutza.

* Aritz LARRETA. Hik Hasiko kidea eta Ikastolen Elkarteko Matematika arloko 
  sortzailea.
 * Birginia POZO GONZALEZ. Berritzegune Nagusiko Lehen Hezkuntzako 

zuzendaria.
* Amaia ARTOLAZABAL. Ikastolen Elkarteko Lehen Hezkuntzako Curriculum ardura-

duna.

Bigarren eguna, uztailak 5:

Hezitzaile gogoetatsua LHn ere
Nola izan bidelagun haurren ikaste-prozesu aktiboan?
Abiapuntuan hausnarketa hau pausatuko digu psikomotrizistak: “Zer-nolako 
proposamen eta didaktikak eskaini behar dizkiogu haurrari, ikaste prozesuen 
subjektu aktibo izan dadin?”
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 LEHEN HEZKUNTZA ERALDATZEN 

Eta helburu hau izango dugu jomugan:
“Zer-nolako baldintzak eraiki behar ditugu haurrengan motibizazioa, autonomia, 
heldu izateko grina eta ikasteko interesa pizteko?”

f Landuko diren gaiak
  - Haurra ikaste-prozesuaren subjektu 
  - Haurraren ikaskuntza aktiboa sustatzen duten prozesuak
  - Harremanen garrantzia
  - Benetako bizitzarako konpetentziak 
  - Sozializazioaren garrantzia: indibidualtasuna vs. indibidualismoa
  - Elkarbizitzarako baloreak

*Alvaro BEÑARAN ARANZABAL. Psikomotrizista eta pedagogoa.

Hirugarren eguna, uztailak 6:

Eraldaketan ari diren ikastetxeen esperientziak

fEl Martinet eskola
*Meritxell BONÁS.  El Martineteko irakaslea.

fZaldupe Herri Eskola

*Josebe AZPIRI AKARREGI. Zaldupe Herri Eskolako zuzendaria.
*Amaia ZABALETA ARRIZABALAGA. Zaldupe Herri Eskolako ikasketa burua.

fSolasaldia: Galde-erantzunak, partekatzea,.... 



6 • Hik Hasi_Udako Topaketak

Argiaren pedagogia

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Argia inguruan dugun elementua da eta beste edozein elementu bezala, jolasera-
ko 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 jolas-
teko espazio eta jarduerak?
Formazio honetan, argiaren eta kolorearen oinarri zientifikoaz gain, argia, kolorea eta 
argi faltak eragiten duenaz jardungo dugu, argiarekin eta kolorearekin lan egiteko 
jarduerak eta proposamenak izango ditugu aztergai; bai eta argiaren pedagogia 
aurrera eramateko espazioei buruz.
Saio hauetan, argiarekin jolasteko jarduerak, baliabideak eta materialak ezagutu eta 
probatuko ditugu. Baina batez ere, ongi pasako dugu, izan ere, argia elementu magi-
ko eta erakargarria da haur zein helduentzat.

fNorentzat
Haur Hezkuntzako 2. zikloa edota Lehen Hezkuntzako 1. zikloko hezitzaileentzat eta 
gaian interesa duen edonorentzat.

f Landuko diren gaiak
- Argiaren oinarri teorikoak.
- Argiarekin jolasteko euskarriak.
- Proiekzioak eta itzalak.
- Fluoreszentzia eta fosforesezentziak.
- Etxola eta kobazuloak.
- Argi naturala.
- Light Painting-a.
- Argiarekin jolasteko espazioak.

f Metodologia
Formazio bibentziala eta praktikoa izango da.
 
* Itsaso PAGOAGA ZALOÑA. Olgeta Jolaserako Baliabide Zerbitzuko arduraduna eta 

kudeatzailea. Hezkuntza espazioen diseinuan ikastaroa eta Argiaren pedagogian 
formatua.
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Pintura, buztina eta mugimenduaren 
bidezko espresioa

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Ikastaro honetan, 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 lekurik ez duen guneetan.
Lan hori guztia ezagutzeak eta praktikan jartzeak aldatu egiten du jolasaren gaineko
begirada, eta oinarri sendo eta eraginkorrak ezartzen ditu hezkuntza-harreman orori 
behar bezala aurre egiteko, bai lanbidean eta bai familian.

f Norentzat
Heziketa arloan aritzen duten guztientzat eta baita libertatean ikasteko eta hasteko 
interesa duten pertsona guztientzat ere.

f Landuko diren gaiak
- Arno Stern:
     - Pintatzeko jolaserako oinarriak.
     - Espresioa eta komunikazioa.
- Espresio tailerretan (pintura, buztina eta mugimendua) landutako ezaugarriak.
      - Aniztasuna.
      - Epairik gabeko guneak bizitzea.
      - Jolas-arauak aske sentitzeko.
      - Hezitzailearen zeregina.
               -Bidelaguntza.

f Metodologia
Hitzaldi teorikoak Baleube-ren ikerketan egindako hainbat argazkirekin eta talde- 
dinamika praktikoekin burutuko dira.

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

3
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Neurosiaren prebentzioa bizitzaren  
hasieran

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Ikastaroaren helburua haur baten garapen prozesu konplexua ezagutaraztea da, 
nortasunaren osaketak eskatzen duen delikateziaz ohartaraztea, eta horrek su-
posatzen duen zaintzaren nolakotasunaren berri ematea. Sarriegi egoten delako 
helduen eta haurren arteko zailtasun askoren oinarrian garapenari buruz helduok 
dugun ezjakintasuna, eta garrantzitsua da jakitea zer den haur bati adinaren arabe-
ra eskatu dakiokeena, eta zer den une bakoitzean benetan eta ongi zaindu beharre-
koa. 
Ikas dezagun garapenean kalterik ez eragiteko nola jokatu behar dugun, eta haurra 
osasuntsu hazi ahal izan dadin, bere buruaren jabe, bere bizitzaren egile, ongi sozia-
lizatuta eta potentzialki dituen gaitasun oro martxan.

f Norentzat
Haur Hezkuntzako irakasleentzat (0-6).

f Landuko diren gaiak
- Neurosia: indibiduala eta soziala.
- Giza-garapenaren logika: nola egiten gara heldu oso?
- Autorregulazioa vs Frustrazioaren teoria.
- Giza-garapenaren fase ezberdinak: bakoitzaren esanahia eta funtzioa.
- Izaera vs ni-a.
- Helduon baitan bizi den haurraren zauriak identifikatzea.
-  0-7 urteen garrantzia: hauskortasuna eta mendekotasuna.
- Muga eta askatasunaren neurria adin tarte bakoitzean.
- Haurren bidelagun izatea: nolako heldua adin tarte bakoitzean?
- Indibiduazioa eta sozializazioa. Ni izan, taldean integratu.
- Haurren beharretara egokitutako eskolaren nolakotasuna.

f Metodologia
Ikastaro teoriko-praktiko-bibentziala izango da.

* Ane ABLANEDO LARRION. Bigarren Hezkuntzako eta Unibertsitateko irakaslea. 
Psikoterapian eta neurosiaren prebentzioan aditua.
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Haurtzaroan bidelagun 
Montessori ikuspegitik             

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Ikastaro honen helburua Montessori ikuspegiaren hurbilpen teoriko-praktikoa eta 
bibentziala eskaintzea da. Horretarako Pedagogia Aktibo honen filosofiaren inguruko 
ibilbidea egingo dugu, haurraren garapenean geldialdi bat eginaz. 
Haurren benetazko beharrak (fisikoak, psikikoak eta afektiboak) ulertuaz; giro 
prestatuaren garrantzia aztertuko dugu, garapen-etapa bakoitzera egokitzeko. 
Bidelagunaren egitekoaren inguruan hausnarketa sustatuko da eta azkenik bi lan-
arlo ezagutuko ditugu eta materialekin manipulatiboki lan eginez.

f Norentzat
Haur Hezkuntzako irakasleentzat (0-6).

f Landuko diren gaiak
- Montessoriren filosofia eta metodologiaren oinarriak ezagutu. 
- Haurraren garapen fisiko, psikiko eta afektiboa Montessoriren ikuspegitik. 
- Behaketaren garrantzia: ariketa praktikoak (auto-behaketa, giroaren behaketa eta 
  haurraren behaketa). 
- Giro prestatua: zer da giro prestatua (fisikoa eta psikikoa) eta zer garrantzi du?
  0 eta 6 urte bitarteko Montessori gune bat diseinatzeko gakoak. 
- Bizitza praktikoa lan arloaren oinarriak eta ekintza praktikoak: materialen  
  aurkezpenak eta materialarekin praktikatzeko denbora. 
- Helduaren rola: “Nola pasa andereño izatetik bidelagun izatera”? 
- Hausnarketa pertsonala sustatuko dugu eta gako praktikoak ikusiko ditugu  
  bidelaguntzara hurbiltzeko. Hezkuntzak eskatzen ari zaigun rol aldaketa. 
- Matematika lan arloaren oinarriak eta ekintza praktikoak: materialen aurkezpenak  
  eta materialarekin praktikatzeko denbora. 

f Metodologia
Ikastaroa teoriko-praktikoa da.

* Maite RUIZ GARCIA. Pedagogoa eta Montessori gida.

5



10 • Hik Hasi_Udako Topaketak

Mugak jarri autoestimua zainduz

Uztailak 4, 5 eta 6. 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 aurki-
tzen gara, eta beharrezkoa zaigu gure balioak edo mugak transmititu ahal izatea.

Gaur egun badakigu haurraren garapen osasuntsurako osagai onuragarria atxiki-
mendu 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 hartu-
ta, 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…
- Zer egin dezakegu mugak errespetatzen ez direnean?

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

* Nerea MENDIZABAL. Komunikazio Ez Bortitzean aditua, psikopedagogoa, Gizarte     
Hezkuntzan diplomatua, haur masajeko hezitzailea.
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Natura eskura
Uztailak 4, 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Sarritan aipatzen da hezkuntza arloan naturaren baloreak landu egin behar direla. 
Polita da txoriak kantatzen entzutea, loreak ikustea... baina zoritxarrez ez da gehiegi 
sakontzen irakasleon ezagutza faltagatik. Eta egia da biologoak ez garela  eta ez 
dugula izan behar! Hala ere, pena da gure inguruneaz gehiago ez jabetzea; antropo-
zentrikoak gara eta ingurunea ez dugu geure sentitzen. Natura inoiz baino mehatxa-
tuagoa dago eta gure bizimoduak naturatik geroz eta gehiago aldentzen gaitu.

Ikastaro honen bitartez naturara hurbilduko gara. Interesgarria izan daiteke hez-
kuntza arloan lan egiten dutenentzat, bereziki Lehen Hezkuntzakoentzat, inguruan 
aurkitu ditzakegun txoririk arruntenak zein diren ikasteko, zein haien kantuak, ohitu-
rak... eta zergatik ez, inguruko basaloreak, zuhaitzak, tximeletak eta abar ezagutze-
ko. Eta irakasle garen heinean, ezagutza horiek gure ikasleei nola transmititu ikasiko 
dugu, joko eta jarduera ludikoen bitartez. 

f Norentzat
Guraso, hezitzaile edo interesa duen edonorentzat.

f Landuko diren gaiak
- Herritarren zientzia.
- Txoriburuak.
- Basalore eta zuhaitz ederrak.
- Polinizatzaile txikiak bezain handiak.
- Lorategiak, oasis txikiak.
- Urmaelen garrantzia.
- Irteera ekologikoa egingo da.

fMetodologia
Ikastaro honek alderdi teorikoa izango du, baina batez ere praktikoa eta ludikoa 
izango da. Parte-hartzaileek baliabide  gehiago eskuratzeko aukera izango dute gero 
ikasleekin erabiltzeko. 

* David HENDERSON MCGOWAN. Hizkuntza irakaslea, EA2030eko eskolako koordi-
natzailea Eguzkibegi ikastolan eta Butroi Bizirik Trantsizioan elkarteko ekintzatzai-
lea.

* Eguzkiñe JORRIN BILBAO. LHko irakasle tutorea eta Sukarrieta Eskola Saiakuntza 
Zentroan (SESZ). Gaur egun Urdaibaiko Ingurumen Hezkuntzako Proiektuan (UIHP) 
irakasle, koordinatzaile eta ikasketa buru (2015-2020).

7
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Hausnarketa lantzen elkarrizketa 
kooperatiboaren bidez

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Haur filosofia metodologiko oinarrizko formakuntza izango da hau. Elka-
rrizketa kooperatibo eta argudiatuaren bidez, hausnarketarako gogoa eta  
gaitasuna sustatu nahi dugu ikasleengan,  eta horretarako baliabide eta ja-
kintza batzuk eskainiko dizkiegu partaideei. Ikasleentzat interesgarriak diren 
galderetatik abiatuta, komunitatean eta ludikotasunetik, garrantzitsutzat 
jotzen dituzten gaietan sakontzen laguntzea da gidariaren lana. Hori egiteko 
irakasleentzat oinarri teorikoa, estrategiak eta materialak ematea izango da 
ikastaroaren helburua.

fNorentzat
Hausnarketa sustatu nahi duen edozein irakaslerentzat, nahiz eta Haur 
Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, eta Filosofiako irakasleentzat pentsatu-
tako proposamena den.

f Landuko diren gaiak
- Oinarri teoriko-pedagogikoak.
- Materialak eta programak.
- Estrategiak.
- Gidatutako saioak parte-hartzaileek Haur filosofia zer den bizitzeko. 
- Parte-hartzaileek tutorizatutako saio labur batzuk prestatu eta garatuko    
   dira.

f Metodologia
Formakuntza teoriko-praktikoa izango da.

* Imanol ALVAREZ eta * Garikoitz MOYA. Filosofia eta Haur Hezkuntzako 
irakasleak.

**Joxe Mari Auzmendi Hezkuntza Bekako aipamen berezia jaso zuen 
proiektua da.

 8
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Heziketa eta astrologia psikologikoa: 
iraultza pedagogiko bat

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Astrologia Psikologikoa norberaren burua ezagutzera gonbidatzen gaituen 
lengoaia sinbolikoa da. Gure barrua ulertzeko saiakera. Gutun Astralen bidez 
gure identitatea, behar emozionalak, talentuak, pentsamoldeak eta erlazio-
natzeko moduak deskubritu ditzakegu. Zer esanik ez gure seme-alaba edota 
ikasleenak.

f Norentzat
Haurrak eta nerabeak hobeto ezagutuz zure heziketa-jarduna hobetzeko 
gogoz bazaude, bada zuretzat ikastaro hau. Begirale, irakasle, zein guraso, 
guztiak izango zarete ongietorriak.

f Helburuak
- Gutun Astrala heziketarako tresna baliagarria izan daitekeela ikustea.
- Ikasle bakoitzaren motibazio eta ikasketa modu espezifikoak deskubritzeko
   tresna ezagutzea eta ulertzea.

f Metodologia
Teoriko-praktikoa. Jaiotze data eta ordu zehatza aurrez begiratuta ekartzea
beharrezkoa da.

* Izaro Susperregi. Astrologoa. Enplegurako lanbide-heziketako irakaslea.
Talde dinamizatzailea.
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Heriotzaren lanketa
Uztailak 4,  5 eta 6. 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, heriotzaren psikopedagogia musikaren bitartez landu dugu. Horre-
tarako, ahotsa eta musikari behar zaien garrantzia eman nahi diegu, tresna erabilga-
rriak eta onuragarriak direla iruditzen baitzaigu, barruan duguna kanpora ateratzeko 
tresna detonatzaile gisa. Neurozientzietan erreferentziak hartuta, minaren ibilbidea 
ulertzen saiatuko gara. Prebentzioari eta esku-hartzeari buruz jardungo dugu, eta 
bitarteko baliagarriak eskainiko ditugu, hainbat adin tartetan esku hartzeko.

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, nerabeza-
roan, 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 EHU-
ko Osasun Psikologia Orokorreko eta Arreta Goiztiarreko masterretan.

* Ane IZAGIRRE. Musikan aditua eta Psikologoa.
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   Dislexia                

Uztailak 4,  5  eta 6. 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 samar 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, elkar-
lanerako 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 familientzat sortu arren, ikaste-
txeko irakasleekin eta zenbait erakunderekin 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.

11
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Entrenamendu mentalaz eta ametsak
aztertuz zoriontsu!

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Produkzioa gero eta gehiago baloratzen den gizarte honetan, nabarmen ageri dira 
gizakion benetako osotasunaren prestakuntzan dauzkagun hutsuneak: konfiantza 
falta, beldurrak, muga estuak, noraeza, pertzepzio ez zuzenak, geure buruarekiko eta 
inguruarekiko sinesmen ez zuzenak eta abar.
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.

fNorentzat
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 konfiantza 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 positiboan, PNLn, Sofrologian,
   Kontrol mentalean eta abar formatua. Hiru liburu argitaratu ditu; azkena “Besteon 

aurrean zure onenean (2019)”
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Euskara bereganatzea Haur Hezkuntzan: erabilera, 
ahozkotasuna eta familiekin elkarlana

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Eskola izaten da haur askorentzat euskararekin harremana duten gune na-
gusia. Eta horrela ez den kasuetan ere eskolari eta irakasleei eskatzen zaie 
ikasleen euskara gaitasuna bermatzea eta euskararen erabilera indartzea.
Horri begira irakasleek hainbat baliabide erabiltzen dituzue. Ikastaroan gaur 
egun erabiltzen dituzuen horien osagarri izan daitezkeen beste hainbat ba-
liabide eta tresna aurkeztu nahi dizkizuegu, eguneroko lanerako baliagarriak 
izan daitezkeenak.
Horretaz gain, argi dago eskolak mugak dituela, eta ikasleek euskara ondo 
ikas dezaten, eroso aritzeko gai izatera iritsi daitezen eta euskara eskolaz 
kanpo erabil dezaten, hainbat testuingurutan familien laguntza behar-beha-
rrezkoa dela. Familiekin elkarlan hori lantzera begirako ideiak eta tresnak ere 
aurkeztuko dira.

f Norentzat
Haur Hezkuntzako irakasleentzat.

f Landuko diren gaiak
- Euskararen erabilera lantzen eta ahozkoa garatzeko oinarrizko 
   estrategiak.
 - Txokoekin lotutako jarduerak,...

- Ahozkoa lantzeko jarduera laburren plangintza. 
 - 2 urtetik 5 urtera arteko ibilbidean erabil daitezkeen jarduera   
                adibideak aurkeztea, eta garapen progresiboaren aukera ikustea.

- Gurasoak eta eskola norabide berean.
 - Gurasoei begirako mezuak eleaniztasunari, euskaraz ikasteari   
                eta euskararen erabilerari buruz

f Metodologia
Ikastaro praktikoa izango da. Zenbait oinarritatik abiatuz hainbat eredu eta 
adibide ikusiko dira.

* Maddalen ARISTEGI SANCHEZ. Ebete hizkuntza-zerbitzuetako teknikaria.
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Irakasle berritsuak Lehen Hezkuntzan: erabilera 
bermatu eta ahozkoaren lanketa garatu

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Ikasleek euskara erabil dezaten eta gaitasun egoki bat lortu dezaten oina-
rrizko estrategia irakasleen jarrera eta jokabidea da. Horri deitzen diogu "ira-
kasle berritsuak" izatea: euskararen erabilerarekiko jarrera aktiboa duten eta 
ikasleei euskara asko erabiltzeko eta gaitasuna garatzen laguntzeko egoerak 
sortzen dituzten irakasleak.

Hori abiapuntutzat hartuta, erabilera sustatzerakoan estrategia batzuk 
erabil
daitezke, ahozkoa lantzeko jarduerak zehatzak sortu, eta testuinguru egoki 
bat eskaintzeko jarduera osagarriak ere bideratu daitezke.
Ohikoak diren estrategiak eta tresnak dira, baina modu antolatu eta plani-
fikatu batean erabiltzea oso lagungarria da. Ikastaroan bide horretan koka-
tzen diren hainbat eredu, adibide eta tresna aurkeztuko dira.

fNorentzat
Lehen Hezkuntzako irakasleentzat.

f Landuko diren gaiak
- Euskararen erabilera bermatzea.
 - Gutxieneko helburua eta irakasle taldeak adosteko oinarrizko    
                prozedura.
- Ahozkoa lantzeko jarduera laburren plangintza egitea.
 - Ahozko jarduera laburren ideia aurkeztea: une eta egoera  
                ezberdinetan hizkuntza-errutina bihurtu daitezkeen gaiak.
- Bide osagarriak garatzea
 - Motibazio eta Ahobizi jarduerak

fMetodologia
Ikastaro praktikoa izango da. Zenbait oinarritatik abiatuz hainbat eredu eta 
adibide ikusiko dira.

* Arrate GISASOLA IZETA: Ebete hizkuntza-zerbitzuetako teknikaria.
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Nerabeei hizkuntza-sozializazioan laguntzearen 
erronka: erabilera, gaitasuna eta jarrerak

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Nerabeak sozializazio prozesu batean murgilduta daude, eta prozesu horren 
barruan hizkuntza-sozializazio bat ematen da. Horren ondorioz euskarare-
kiko jarrera eta jokabide ezberdinak garatu dituzte eta garatzen jarraitzen 
dute.
Prozesu horretan eragin handia dute hizkuntza gaitasunak, euskararen 
erabilerak eta hizkuntzarekiko jarrerek. Ikastetxeetatik hiru esparru horietan 
eragiteko ahalegina egiten da, eta irakasleok eragiteko mugak ditugun arren 
ardura bat ere badugu.
Ikastaro honetan prozesu hori ulertzeko oinarriak aurkeztu nahi dira, eta atal 
bakoitzean eragiteko zenbait estrategia adibide eta esku-hartze proposa-
men aurkeztuko dira.

f Norentzat
Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat.

f Landuko diren gaiak
- Hizkuntza-sozializazioa: nerabeek bizi duten sozializazio prozesuak 
   eragiten dituen ondorioak.
- Ikastetxeetatik bideratu daitezkeen hainbat esku-hartze eredu 
   aurkeztea.
- Ahozko gaitasunari begira.
- Hizkuntza-sozializazioan laguntzera begira.

 f Metodologia
Ikastaro praktikoa izango da. Zenbait oinarritatik abiatuz hainbat eredu eta 
adibide ikusiko dira.

* Iñaki EIZMENDI ARSUAGA. Ebete hizkuntza-zerbitzuetako teknikaria.
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Sortuz eta sortuz, kontatu

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Hitza.
Hitzarekin ahoa zabaldu.
Ahozkotasuna. 
Ahozkotasunarekin entzulea esnatu.
Entzulerik ez bada ez dago kontalaririk.
Ahozkotasunak kontakizunak, gertaerak, albisteak edo dena delako azalpe-
nak egiteko balio du.
Ahozkotasunarekin sormena sustatu daiteke. 
Kontatu nahi duzun hori beste zentzu batekin zabaldu daiteke. 
Entzulea nor den kontakizuna ere hala izan. 
Hitz egitea disfrutatzea ere badela azalduko dugu.

fNorentzat
Interesa duen ororentzat.

f Landuko diren gaiak
- Komunikatzeko eta entzuteko gaitasuna sustatuko dugu. 
- Sormena, irudimena eta amets egiteko gaitasuna.
- Espresioa aberastuko dugu.
- Talde lanean zein bakarka arituko gara.
- Bat-batekotasuna aktibatuko dugu.
- Euskarazko ahozkotasuna sustatuko dugu.

fMetodologia
Izaera praktikoa izango du.

* Ixabel AGIRRESAROBE ARZALLUS. Ipuin kontalaria eta antzezlea.
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Eskola kirola, gogoeta 
kolektiborako tresna

Uztailak 4 eta 5. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Oinherri herri hezitzaileak sustatzeko elkartea urtebetez egon da sarekoak diren hainbat he-
rritako ordezkariekin eskola kirolaren inguruko hausnarketa partekatu bat dinamizatzen eta 
burutzen. Aipatutako herri arteko foro horren lanketaren ondorioz, eskola kirola eraldatzeko 
tresna bat sortu da. Ikastaro honen helburua, tresna horren bidez, zure herriko eskola kirol 
ereduaren inguruan hausnartzea eta eraldaketarako aukerak ezagutzea eta eraikitzea izango 
da. Horretarako, ikastaroak bi lan-ildo izango ditu: lehenengoarekin, zure herriko eskola kirol 
ereduaren inguruan hausnartzeko aukera eta baliabideak eskainiko zaizkizu. Bigarrenean, 
hainbat herritan martxan dauden eskola kirol eredu ezberdinak ezagutu eta esperientziak 
elkarbanatuko dira. Horrekin guztiarekin, zure herriko eskola kirola eraldatzeko oinarriak 
zehaztea eta horietan trebatzea sustatu nahi da.

f Norentzat
Herrietan eskola kirolean jardunean aritzen diren hezitzaile, entrenatzaile, koordinatzaile, udal 
teknikari zein zinegotzientzat; baita gaiarekiko interesa duen ororentzat ere.

f Landuko diren gaiak
Ikastaroak izaera teoriko-praktikoa izanen du eta eskola kirolaren izaera eraldatzailea landuko 
da nagusiki. Finean, eskola kirola eraldatuz, komunitatea eraldatzea posible delako. Landu-
ko diren gaien artean, ondokoak aurki daitezke: eraldaketa, filosofia, programa, aniztasuna, 
berdintasuna, tokian tokiko egitura… Sortutako tresna praktikotik abiatuta, oinarri teorikoa 
sendotu eta, aldi berean, Euskal Herrian martxan dauden eta inspirazio iturri izan daitezkeen 
esperientzia ilusionagarriak ezagutuko dira.

f Metodologia
Ikastaroak izaera teoriko-praktikoa izanen du.

* Ainhoa ASTIZ GOÑI eta Maite AZPIAZU ERRAZKIN. Oinherri-Herri hezitzailearen sareko 
koordinatzaileak eta eskola kirola herri arteko foroko dinamizatzaileak.

* Ana REBUELTA ANDRES. Artaziak kooperatibako kidea eta Tabakalerako Hezkuntza Taldeko 
hezitzailea. Gorputza, mugimendua eta aniztasuna.

* Juan ALDAZ ARREGI. EHUko irakaslea. Eskola kirola eskirola; kirola desikasi daiteke.
* Beñat LARRAÑAGA URDANPILLETA. Usurbilgo zinegotzia-Zirimara proiektua. Eskola kirola- 

aisialdi hezitzailea.
* Ibai SAAVEDRA ALONSO. Pasaiako kirol teknikaria. Pasaia Badia Aktiboa-eskola kirolaren 

jarraipena DBHko nerabeekin.
* Rosa LASAGABASTER ARMENDARIZ eta Ismael ZUBIA TXINTXURRETA: Oñatiko Udal kirol 

teknikaria eta Eskola Kiroleko Elkar Hezi ikastetxeko koordinatzailea, hurrenez hurren. Oña-
tiko egitura publiko komunitarioa.
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Sormenean hezi, kulturan bizi

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Sormenean Hezi, Kulturan Bizi 2019ko urriaren 19an Azpeitian aurrera 
eraman ziren jardunaldietatik sortutako lan-taldea da. Euskarazko kultur-
gintzaren transmisioan etena gertatzen ari dela eta, horren inguruko kezka 
partekatuak batu gintuen hainbat eragile eta hezitzaile egoera honi eran-
tzuna emateko asmoarekin. Azken urteetan egindako ikerketa, inkesta zein 
txostenek erakutsi duten moduan, alarma gorria pizteko arrazoi ugari daude: 
euskalduna bere kulturari bizkar emanda bizi da (kulturzalea denak erdaraz-
koa hobesten du), 16 urte bitarteko EAEko ikasleek euskarazko kulturgintza-
rekiko atxikimendurik ez dute; LH, DBH, Batxilergo eta unibertsitateko ikas-
leek arazoak dituzte pentsatzen eta sentitzen dutena adierazteko; euskara 
hutsean eskolatutakoen kopuruak gora egin badu ere, euskarazko hizkuntza 
gaitasunak behera egin du. Egoeraren larritasunari gehitu behar zaio hez-
kuntzan gaur egun transmisioa bermatzeko egituretan zein euskarrietan 
ahulguneak daudela: besteak beste, kultura Euskal Hizkuntza eta Literatura 
moduko ikasgaietan soilik jorratzen da berariaz.
Hori gutxi izango ez balitz, ez da euskal kulturaren curriculuma zehaztu, 
garatu eta gauzatu. Eta, azkenik, irakaskuntzako profesional euskaldunak ez 
daude formatuta euskal kulturaren transmisioan eragiteko. Hutsune horri 
erantzuteko asmoz, irakasleei kultur eragile izateko tresnak ematea izango 
du helburu ikastaro honek.

f Norentzat
Euskal kulturgintzaren sormenean zein transmisioan eragile izango diren 
hezkuntzako profesionalentzat.

f Landuko diren gaiak
Irakasgaietan txertatu daitezkeen kultur diziplina desberdinak: literatura, 
musika, zinema, historia, zientziak, filosofia, bertsolaritza, arte eszenikoak…

f Metodologia
Teorikoa eta praktikoa izango da.

* Gotzon BARANDIARAN. Idazlea eta kultur eragilea.
* Ion CELESTINO. Musikaria eta kultur eragilea.
* Iratxe RETOLAZA. Irakaslea eta kultur eragilea.
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Lanketa pertsonala        

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Ikastaro honetan, gure barrua eta gaur egun bizitzen ari garen egoera per-
tsonala hausnartu, indarrak hartu eta gurekin bat datorren gogoeta edo 
ibilbideari aurre egiteko gakoaz jabetuko gara.
Zer askatu, onartu eta eskertu beharra daukagu hau lortzearren. Honek 
gure barruko indarrak esnatzen lagunduko digu eta bizitzari aurre egiteko 
berkokatzen lagunduko digu. Autoezagutza bultzatuko dugu, gure jokabide 
ereduaz ohartuz. 
Honekin, gure ibilibideari bultzada bat emateko abian egongo gara.
Gogoeta edo bizi proiektua aurrera atera ahal izateko pauso zehatz batzue-
kin aterako gara, guretzako zentzudunak direnak eta, zentzua izateaz gain, 
gure gorputz eta emozioekin landurik daudenak.

f Norentzat 
Aldaketaren bat bultzatu nahi duen edonorentzat.
Sosegua landu nahi duenarentzat bere bidean kokatuz eta indarberrituz.
Bere ibilbidea nondik joan daitekeen jabetu nahi duenarentzat, non dagoen 
eta zer nahi duen ikusiz.

fHelburuak
Zure burua baretzea, konfiantza hartzea eta indarberrituta eta gogotsu ate-
ratzea bizitzako ibilbideari aurre egiteko.

f Metodologia
Hausnarketarako eremua sortuz, autoezagutza bultzatu eta baretzeko dina-
mikak erabilliko dira. 
Gorputza medio sentimendu eta sentsazioaz baliatuko gara indarberritzeko.

* Ainhoa GOROSTIDI BARANDIARAN. Psikologia sistemikoa, Coach eta talde 
dinamika eta formakuntza dinamikotan trebatuta. 

   Irakasle lanean eta enpresan zuzendaritzan ibilia.  
   Gaur egun, pertsonen garapenari lotua dagoen kontsulta dauka. 
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Zaintza guneak: 
norbera zainduz, bestea zaindu

Uztailak 4,  5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Gure egunerokotasunean etengabe erlazionatzen gara (guraso seme-alaba, guraso 
irakasle, irakasle, ikasle, zuzendaritza, irakasleria… arteko harremanak esaterako) 
Zer nola erlazionatzen gara?
Nola nago ni? Nola begiratzen diot besteari? Nondik erlazionatzen naiz? Harremanak 
osasuntsuak izan daitezen ezinbestekoa da norberaren ongizatea zaintzea. Hori 
dela eta, hezkuntza komunitatean begirada etengabe kanpoan dugunez, bertako 
kideak elkar zaintzeko gunea izatea beharrezkoa dela deritzogu. Norbera ongi ba-
dago, besteengana ere ongi zuzenduko baita. Irakasleen ongizatea ezinbestekoa da, 
ikasleen aurrean beraiek baitira eredu. Elkarrekin, elkar zainduz.
Proposamen honekin norbera zaintzeko estrategiak eman nahi ditugu, betiere gor-
putza eta bizipena erdigunean jarriz. Gure erlazionatzeko moduak alde kognitibotik 
bakarrik landu ordez, gorputzarekin eta bizipenekin uztartuko ditugu. Gorputza eta 
bizipena ikasketa prozesuetan txertatuko dugu, ikasketa integratua izan dadin.

f Norentzat
Jendearekin lan egiten duen edonorentzat: guraso, irakasle, zuzendaritzako kide…
Elkar zaintza landu nahi duen ororentzat.

f Landuko diren gaiak
- Autoezagutza eta autokontzientzia.
- Adierazpena, komunikazioa hitzez eta gorputzez.
- Entzute aktiboa.
- Konfiantza; nigan, bestearengan eta inguruan.
- Zaintza, norberarengandik hasi eta bestearengana.

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

* Eider ZURIARRAIN BERGARA Gorputza da Bidea Ongizaterako Elkarteko kidea. 
Bigarren Hezkuntzako irakaslea eta Biodantzako bideratzailea. Gainerako ikaske-
tak: pedagogia sistemikoa, hezkuntza biozentrikoa, haur eta nerabeen biodantzako 
bideratzailea. Talde-prozesuetan lan egiten eskarmentua.
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Yoga eta kontzentrazio teknikak eskolan

Uztailak 4,  5 eta 6. 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 espe-
rientzian oinarrituta dago.

* Marina PINTOS MARTIKORENA. Pianojolea, musika irakaslea eta yoga irakaslea. 
Azken urteotan hezkuntza elkarteei egokitutako formakuntza tailerrak zuzentzen 
ditu.
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Zirimiri: oinarrizko yoga teknikak 
ikasgelatan ongizatea lantzeko

Uztailak 4,  5 eta 6. 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 ikas-
leek ohitura osasungarriak barneratuko dituzte modu atseginean.
Edozein dela ere irakasten duen gaia, irakaslea gain izango da ikaslee-
kin “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, mugi-
mendu 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 (Ges-
talt). Lore Terapeuta (Bach). Arlo horietan 2010. urtetik jardunean. 
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Neuroludokinestesia  

Uztailak 4, 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Zer ote dugu izenburu harro honen azpian? Egundoko ikastaroa, 
ezbairik gabe. “Neuro” aurrizkiarekin, gaur egungo neurozientzian 
oinarriturik dagoela adierazi nahi da. Bestalde, “ludo” aurrizkiak dios-
ku jolasa dela konpetentzien bihotzemailea ikas-arrakastarantz. Eta 
“kinestesia” bera, mugimendua alegia, haurrengan oinarrizko beharri-
zana izanik, ezinbestez bizi dela gure gelan, gure eskolan. Zer da, bada, 
pentsamendua gogo-mugimendua baino?  Egiten ez dena ez dela 
ikasten zioskun Freinetek. Agur, beraz, ikasgai sermoilariei, irakaskun-
tza talde-dinamika bat da eta. Andereño eta maisuak ikaskideak gara 
ikasleen artean, 25 adimen piztuz, oinarrizko jakintzak mugituz, azter-
tuz eta eztabaidatuz. 
Mugi zaitez segituan! Zatoz gure laborategi kinestesikoa lantzera: en-
tzuten, dantzatzen, erlaxatzen, erritmoak jotzen eta antzezten. Ezin 
aspertu, ikusiko!

f Landuko diren gaiak
- Audiokinestesia.
- Dantzakinestesia.
- Erritmokinestesia.
- Dramakinestesia.
- Eutonukinestesia.
- Pertzepziokinestesia.

f Metodologia
Erabat praktikoa, material askorekin arituz.

* Aitor ZENARRUZABEITIA ARTAMENDI. Musika eta Pedagogia Te-
rapeutikoa irakaslea. Logopeda. Psikomotricista. Musikaterapeuta. 
Psikopedagogoa.
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Antzerki teknikak
Hezkuntzarako tresna pedagogikoa

Uztailak 4, 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Ikastaro honen helburua antzerkiak eskaintzen dizkigun tekniketan entre-
natzea da, gero horiek ikasleekin edo hainbat talderekin tresna pedagogiko 
moduan erabiltzeko. Antzerkia edozein ikasgaietan erabili daitekeen meto-
dologia berritzaile eta sortzaile baliogarria izan daiteke.

f Norentzat
Irakasle, hezitzaile, gizarte langile eta garapen pertsonal eta sozialean intere-
sa duen edonorentzat.

f Landuko diren gaiak
- Beroketa jolasak
- Gorputz adierazpenerako ariketak.
- Antzerki/drama estrategiak: irudi teknikak, inprobisazioak, eszenen  
   sorkuntza, aulki beroa, irakaslea rolean, idazketa rolean, forum antzerkia…. 
- Desinhibizioa, gorputz adierazpena, sormena, autoezagutza, enpatia,   
   emozioen adierazpena, gatazken konponbidea.

f Metodologia
Esperientzian eta ekintzan oinarritzen den metodologia oso dinamikoa 
erabiliko da estimulu ezberdinetatik abiatuta: egunkariak, ipuinak, margoak, 
argazkiak eta abar. Talde osoan, talde txikitan edo banaka landuko ditugu gai 
ezberdinak. Testuinguru babestu eta konfiantzazkoa eskainiko da, bakoi-
tzaren erritmoa errespetatua izan dadin. Prozesua ondo ulertzeko, dinami-
zatzaileak behar diren azalpenak emango ditu, eta talde hausnarketari bere 
garrantzizko lekua emango zaio.

* Esther URIA. Psikopedagogoa eta Doktorea Hezkuntzan. Aktore profesio-
nal gisa antzerkian, telebistan eta zinean ere badu eskarmentua. Momentu 
honetan EHUko Hezkuntza Zientziako Sailean irakasle da.  Bere ikerketa 
lerroa antzerkia eta bizikidetzan oinarritzen da.
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Familiaren eta eskolaren arteko 
elkarlana ikuspegi sistemikotik

Uztailak 4, 5 eta 6. 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.

f Norentzat
Hezkuntza komunitatean diharduen profesionalari, ikasleekin eta haur zein 
gazteekin harremanetan dagoenari, gurasoei eta ikuspegi sistemikoan interesa duen 
pertsona orori.

f Landuko diren gaiak
- Pedagogia Sistemikoaren oinarriak.
- Sistema ezberdinak eta horien arteko harremana.
- Norbere jatorri sistemikoa.
- Familia eta eskolaren arteko elkarlana.
- Hurrenkera Sistemikoak: pertenentzia, hierarkia eta hartu eta emanaren oreka.
- Elkarrizketa familiekin.

f Metodologia
Edukiak garatzeko azalpenak modu teorikoan eta batez ere teoriaren garapenerako, 
proposatuko diren praktikak eta bizipenak izango dira ardatza. Ariketa konkretuak 
banaka, talde txikietan 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 Sistemi-
koan 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 4, 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Ikaslearen garatze-prozesua bermatzeko, familia nahiz ikastetxeko eragile guztiek 
norabide berean begirada jartzea funtsezkoa da, eta gaur egungo eskolak badu 
hemen garrantzi handia duen erronka. Erronka honı modu eraginkorrean erantzun 
ahal izateko, testuinguru berriak kontuan hartzea beharrezkoa dugu. 
Testuinguru berriari erantzuteko lidergoa zuzendaritza taldeari dagokio ezinbestean. 
Beraz, nola aurre egin erronkari? Zein baliabiderekin? Gure esperientziatik abiatuta, 
Pedagogia Sistemikoak hainbat baliabide eskaintzen dizkigu zuzendaritza funtzioan 
gaudenoi, dagokigun lekuan kokatu gaitezen, irakasleei baliabideak eskainiz eta, 
aldi berean, familiekiko hartu-emana sendotuz. Horrela lortuko baitugu ikaslearen 
garatze-prozesuan begirada beretik aritzea, eta bide batez, hezkuntza komunitateko 
kide guztiok partaide sentiaraztea erraztuko du.

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

f Landuko diren gaiak
- Eskola bizitzaren zerbitzura. Eskolaren nortasuna.
- Testuingurua aintzat hartu. Eskolaren gaur eguna. Non jartzen dugu begirada?
- Zuzendaritza taldeari dagozkion ardurak eta lekua ikastetxean.
- Irakasleekiko begirada. Nola indartu irakasleria. Bakoitzaren tokia ikastetxean.
- Ikaslea indartzen duen begirada.
- Hezkuntza komunitateko kide guztien pertenentzia garatzeko bideak eta 
   estrategiak.

f Metodologia
Ikastaroa guztiz praktikoa izango da. Begirada sistemikoan oinarrituta,
esperientziatik eta fenomenologiatik abiatuko gara, parte-hartzaileen beharretara 
egokituz. Egoera konkretuak irudikatuko ditugu, baliabideak modu praktikoan 
eskainiz eta landuz.

* 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 Forma-
kuntzaren kolaboratzailea da Euskal Herrian.
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Pedagogia Sistemikoa. Oinarrien ezagutza eta 
irakaslearentzako baliabideak eta tresnak

Uztailak 4, 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Nola eskaini diezaiekegu gure ikasleei kalitatezko bidelaguntza euren
bizitzarako beharko duten ikaskuntza eta garatze prozesuan? Nola indartu
gaitezke irakasleok eraginkortasunez hezi eta irakatsi ahal izateko? Nola
indartu daiteke irakaskuntza-ikaskuntza prozesua eta bizitzari begira jarri?
Irakasleok indartu eta gure ikasleei kalitatezko bidelaguntza eskaintzeko, gaur egu-
nerako ezinbestekoak diren tresna eta baliabide berriak behar
ditugu, hau da, egungo testuinguruari egokituko zaizkion heldulekuak.
Ikuspegi sistemikoa ezinbesteko heldulekua dugu gaur egun, hezkuntza
errealitatea begirada zabalago batez ikustea ahalbideratzen diguna eta
Pedagogia Sistemikoaren baliabide eta tresna berriak eskaintzen dizkiguna.
Eta hori da, hain zuzen ere, ikastaroaren helburua, Pedagogia Sistemikoaren oina-
rriak aztertuz eta jasoz, gure begirada zabaltzea eta baliabide berriak ezagutzea eta 
lantzea gure eguneroko lanerako.

f Norentzat
Irakasleontzat, tutore, espezialista, koordinatzaile, aholkulari edota eskolako beste 
edozein funtzioetan gaudenontzat.

f Landuko diren gaiak
- Eskolaren gaur egungo beharrak eta hauekiko begirada. Pedagogia Sistemikoaren 
   oinarriak.
- Familia eta eskolaren arteko zubiak. Zer behar dute gure haurrek eta gure ikasleek 
   gaur egun?
- Irakaslearen lekua. Nola kokatu dagokigun lekuan gure funtzioa modu 
   eraginkorrean eta osasungarrian gauzatu dezagun.
- Irakaslearen presentzia, ikaslearen bidelaguntzarako giltzarria.
- Elkarbizitza eta gatazken bideratzea, Begirada Sistemikoa ulertuz eta barneratuz.
- Kasuak. Parte-hartzaileek aurkeztutako kasuak.

f Metodologia
Erabat praktikoa eta material askorekin arituz.

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

* Naiara JIMENEZ MUGERZA. Aholkularia, PTa eta LHko irakaslea; Pedagogia Siste-
mikoan diplomatua. Bergarako formakuntzaren koordinatzailea.
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Gamifikatu... eta irabazi!
Uztailak 4, 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Matematikako irakasgaiarekin aspertzen edota beldurtzen diren ikasle 
ugari izaten ditugu. Euren motibazioa eta interesa piztea ezinbeste-
koa da ikaskuntza esanguratsu bat lortzeko. Gamifikazioa, estrategia 
metodologiko bezala, ikasleen arreta geureganatzeko giltza da. Hez-
kuntza Escape roomak gamifikazio proiektuaren parte izan daitezke, 
eta ikasleentzat oso erakargarria den baliabidea izanik, ikasgelan 
arrakasta lortzeko lagungarriak dira. Ikasleak aho zabalik utzi nahi al 
dituzu?! Probatu eta ikusiko duzu!

f Norentzat
Matematikako irakasle den edonorentzat, edota gamifikazio proiektu 
bat sortu nahi duen edozein profesionalentzat.  Adibide gehienak ma-
tematikan zentratuak egongo badira ere, edozein irakasgaitara molda-
tzeko modukoak izango dira.

f Metodologia
Ikastaroan alderdi teorikoak azalduko diren arren, adibide praktikoen 
laguntzaz, gamifikazioa eta escape room-ak barnetik ezagutzeko 
aukera izango da. Amaieran, gamifikazio proiektu bat eta escape room 
bat sortzeko bidea egingo da.

* Iera ARRIETA. Matematikaria eta Psikodidaktikan doktorea. Donos-
tiako Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultateko Lehen Hez-
kuntza Graduko matematikako irakaslea. 
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Matematika eskuetan, 
goazen jolastera!

Uztailak 4, 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00
Eskola askotan aurkitzen diren matematika lantzeko jolasei eta ma-
terial matematikoei etekina aterako diegu. Material klasikoak, betiko 
jolasak, jolas berriak eta guk eskulan eta imajinazio pixka batekin 
sortzeko aukera dugun jolasak eta materialak erabili, horiekin jolastu 
eta horien inguruko erabilpen egokien inguruko hausnarketa egingo 
dugu. Materialak sortzeko adibideak ere emango dira. Bereziki, Lehen 
Hezkuntzan lantzeko materialak eta jolasak aurkeztuko dira.
Jolasen eta materialen bidez matematikako arlo guztiak lantzeko au-
kera dagoela ikusiko da.

f Norentzat
Matematika jolasen bidez ere landu daitekeela uste duen edonoren-
tzat. Bereziki, Lehen Hezkuntzan interesa duten irakasle, guraso eta 
profesionalentzat.

f Metodologia
Ikastaroak bereziki izaera praktikoa izango du. Jolasak eta materialak 
ikasgelara eramango dira eta hauek erabilita egingo dira saio guztiak.

* Izaskun BARO YUBERO. Matematikan lizentziatua, Lehen Hezkun-
tzarako Baliabide Matematikoen Tailerra ikasgaiko irakaslea Donos-
tiako Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatean.
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Fisikaren eta Kimikaren ikaskuntza lan 
praktikoen bitartez (IKDi3 eredua)

Uztailak 4, 5 eta 6. DONOSTIAko EHUn.
9:00-14:00

Lehen Hezkuntzarako eta Bigarren Hezkuntzarako Lan Praktikoen 
metodologian sakonduko da.  Horretarako, materiari buruzko eta 
energiari buruzko lan praktikoak garatuko dira. IKDi3  estrategian 
kokatuko dira: ikaskuntza x ikerketa x iraunkortasuna.

f Norentzat
Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat, gradua-
tuentzat eta graduko ikasleentzat.

f Landuko diren gaiak
- Lan Praktikoak. IKDi3 estrategia.
- Sistema materialak lantzeko lan praktikoak.
- Energia eta elkarrekintzak lantzeko lan praktikoak.

f Metodologia
Lan praktikoak diseinatu, garatu eta ebaluatuko dira. Taldeka arazoa
ebatzi eta azaldu beharko dute. Indarrean dagoen curriculum 
diseinuarekin lotura egingo da, ikaskuntza analizatuko da,   
iraunkortasuna aldagaia integratuko da eta ikerketa moduan egiteko 
aukera aztertuko da.

*Jose Maria ETXABE URBIETA. Matematika eta Zientzia 
Esperimentalen Didaktika Saileko irakaslea EHUn.

3
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Jolastokia, eskolako espazioa?

Uztailak 4, 5 eta 6. 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
Irakaslegoa (edozein zikloetakoak) eta patio eraldaketa prozesuetan interesa 
izan dezakeen ororentzat.

f Landuko diren gaiak
- Jolasa eta bere balioa.
- Patio eta haur parkeen azterketa kritikoa.
- Prozesu parte hartzaileak.
- Patio eraldaketa.
- Barne eta kanpo espazioak.
- Hezitzailearen rol-a.
- Muga eta arauak.

f Metodologia
Teoria landuko da, baina modu praktikoan egitea izanen da xedea.

* Txusma AZKONA. Plisti Plasta egitasmoko sortzailea (Familia eta Jolas 
gunea).
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Matrikula epea: ekainak 15.

Uztailaren 4, 5 eta 6ko ikastaroen izen-ematea:

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

- Hazi Heziko harpideak ......................................................................................95 euro
- hik hasiko harpideak .........................................................................................75 euro
- Hazi Hezi + hik hasiko harpideak .....................................................................70 euro
- Langabetuak  ....................................................................................................85 euro
- EHUko ikasleak .................................................................................................70 euro

* Ikastetxeko harpidetza bakoitzarekin 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 20ean 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 17a baino lehen abisatuta: % 100 itzuliko da. 
- Ekainaren 17tik 24era abisatuta: % 50 itzuliko da.
- Ekainaren 27etik aurrera: ez da ordaindutakorik itzuliko.

Oharra: antolatzaileen esku gelditzen da 
programari dagozkion aldaketak egitea.

MATRIKULA
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Hazi Hezi HAZIERA ETA HEZIKETA ALDIZKARIA

10 
urte

OSPATZEKO GARAIA DA!

www.hikhasi.eus



          

       Antolatzaileak 

 

    

 

   Babesleak 

 


