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Sustraietatik
ametsetara
0-6 etapan bidelagun diren hezitzaileentzako
aditu titulua, zaintzan eta pedagogia
eraldatzaileetan espezialista
Nori zuzendua?
Haurraren zaintzan eta heziketan ari diren edo aritu nahi duten hezitzaileei zuzendua.
Hiru titulazio eskaintzen dira:
- 0-6 etapako aditu titulua, zaintzako eta pedagogia eraldatzaileetako
espezialitateetan (Bi urteko formazioa —130 eta 127 ordu—, eta aditu titulu
homologatua.
- 0-6 etapako aditu titulua, zaintzako espezialitatean.
- 0-6 etapako aditu titulua, pedagogia eraldatzaileetako espezialitatean.
Formazio presentziala:
- Euskal Herriko nahiz atzerriko profesionalekin (Pikler -Loczy institutua, Reggio
Emiliako eskolak, Kataluniako Bressol eskolak...) formazio presentziala.
- Zentroetara formazio-bisitak (Gasteizko Aiurri Montessori, Geroa Waldorf eskola,
Iruñeko Printzearen harresia haur-eskola, Baztan haur-eskola...).
tzaren garrantzia
Lehen urtea: Zain

-Formazioaren koordinatzaile pedagogikoa:
Hik Hasi
-Formazio pertsonalaren koordinatzailea:
Alvaro Beñaran
Nondik norakoak:
Haurra ongi zaintzea funtsezkoa da haur hori ongi
sentitu dadin. Ongizateak emango dio segurtasuna,
bere burua osasuntsu eraikitzeko hain garrantzitsua
den segurtasuna. Beraz, haur txikiaren ondoan dagoen
helduaren egitekoa ikaragarri garrantzitsua da, sinplea
bezain konplexua baita haur txikia zaintzea.
Emmi Pikler pediatra hungariarrak ekarpen
ezinbestekoa egin zuen haurraren zainketa-lanei
dagokienez. Loa, higienea, pardel-aldaketa, jatorduak,
esfinterren kontrola… ongi zaintzearen garrantzia
nabarmendu zuen batetik Piklerren, eta horrekin
batera, haurraren gorputzaren garapena eta haren
mugimenduaren eboluzioa zaintzea eta aukerak
ematearen garrantzia nabarmendu zituen
Haurraren zaintzaren garrantziari eskainiko diogun
ikasturte honetan Emmi Piklerren ekarpenak izango

dira formazioaren zutabe nagusietako bat. Beste
zutabearen ardatza heldua izango da. Haurrarekin lan
egiten duen profesionalaren zainketa ere ezinbestekoa
baita. Helduaren egoera eta jarrerari jarraipena egingo
zaio formazio pertsonalean Alvaro Beñaranekin.
Landuko diren edukiak eta balioak:
-Zaintza-uneak: loa, jatorduak, pardel aldaketa...
- Haurraren mugimendu autonomoa.
- Sozializazio baketsua
- Hazkuntzari buruzko paradigmak
Irakasleak
- Xabier Tapia. Psikologo klinikoa
- Leire Ingibel eta Ion Navarro
-Montse Fabres. Haur Eskoletako aholkulari
kataluniarra
-Susana Martinez eta Edurne Larrea. Eskurtze eskolako
irakasleak.
- Sonia Kliass, Waldorf eta Pikler pedagogien aditu
kataluniarra
- Alvaro Beñaran. Pikomostrizista eta UNEDeko
Luzaroko kidea

aileak
dagogia eraldatz
Bigarren urtea: Pe
- Formazioaren koordinatzaile pedagogikoa:
Kristina Goñi
- Formazio pertsonalaren koordinatzailea:
Alvaro Beñaran.
Zaintzari eskainitako lehen urteko formazioaren
osagarria moduan egin liteke, edo formazio-beregain
gisa, urtebeteko aditu-titulua eskuratzeko.
Nondik norakoak:
0-6 urte bitartean pertsonaren nortasunaren zutabeak
ezartzen dira, eta haren bidelagun izango den
hezitzaileak pedagogia berritzaileen laguntzarekin
haur bakoitzaren nortasunaren eraikuntzan
laguntzeko tresna ugari izango ditu. Ikastaro honetan
ezagutaraziko diren pedagogiek gauza bat daukate
komunean: haurra erdigunean jartzen dute, eta banako
gisa, haren beharrei eta erritmoei erreparatuz, loratzeko
baliabideak eskaintzen dizkiete.
Hezitzaileak haurra zainduko badu, ordea, bere burua
ongi ezagutu behar du, eta beraz, bere burua zaindu
behar du. Horretarako, bigarren urte honetan ere
formazio pertsonala egingo dute hezitzaileek, Alvaro
Beñararenik.
Landuko dira pedagogia korronteak eta autoreak:
- Loris Malaguzzi eta Italiako Reggio Emiliako eskolak
- Rudolf eta Rebeca Wild
- Waldorf pedagogia (Rudolf Steiner)
- Maria Montessori
Landuko diren balioak:
- Familiekin harremanak (Kataluniako Bressol haureskoletako esperientzian oinariturik)
- Pantailen arriskuak
- Haurraren autonomia, askatasuna eta mugak
- Emozioen kudeaketa pedagogia sistemikotik
Irakasleak:
- Alfredo Hoyuelos. Loris Malaguzzi pedagogian aditua.
- Edurne Lekunberri eta Gari Torregrosa. Iruñeako Udal
Haur Eskoletako zuzendariak
- Kristina Goñi
- Miren Camison
Ikasturtean zehar egingo diren bisitak:
- Waldorf Geroa eskolara bisita: Rudolf Steiner
- Aiurri Montessori eskolara bisita
- Baztan haur-eskola
-Prezioa:
- 2 ikasturteak: 2.500 euro
- 1. ikasturtea soilik: 1.450 euro
- 2. ikasturtea soilik: 1.450 euro
*OHARRAK:
- COVID-19aren protokoloek baldintza dezakete
egitaraua edota lekua.
- Kontrakorik esaten ez bada, saio guztiak Donostiako
EHUren Irakasle Eskolan izango dira.
- Egun osoko saioetan elkarrekin bazkalduko dugu
eraikineko kafetegian.
- Goizean hamaiketakoa ematen da eta arratsaldetan
merienda.
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