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S a r r e r a
hik hasi proiektuak hamabosgarren urtez antolatu ditu Udako Topaketa

Pedagogikoak EHUko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Hezkuntzaren
Teoria eta Historia Sailarekin batera. Uztailaren 2an, 3an eta 4an  gaurkotasun handia
duten gaiei buruzko ikastaroak egin ahal izango dira  euskaraz.
Ikastaroak eskaintzeaz gain, hainbat arlotako irakasleak elkartzeko eta beren esperientziak

trukatzeko topaleku izatea ere nahi dugu. Bertan, hausnarketa, asmo, ideia, proiektu eta
berrikuntzak plazaratuko dira.
Aipatutako ikastaro guztiak goizez egingo dira. Arratsaldeetan, hala ere, tailerrak, aurkez-

penak eta eztabaida saioak izango dira.
Aurten, lehen aldiz, Irrien Lagunak Klubaren GIZARTEGINTZArekin elkarlanean, bost

ikastaro eskainiko ditugu: 1. Zeinu hizkuntza, 2. Kirol egokitua eta kirol irakaskuntza
inklusiboa, 3. Harrerako haurren hezkuntzari begirada sakon eta sistemikoa, 4. Animaliek
lagundutako esku-hartzeak, eta, 5.“IRRIA” aldizkaria gelan? Noski baietz!

Ordutegia
Ikastaroak:  9:00etatik - 14:00etara
Arratsaldeetako saioak: 16:00etatik - 18:30era (Pedagogia Fakultatean)

Topaketak Donostiako Pedagogia Fakultatean eta Ekintza ikastolan izango dira.

Kopuru mugatuko ikastaroak
Ikastaro horietan aurrena izena ematen dutenek izango dute lehentasuna.    



Uztailak 3 eta 4
9:00-14:00

Entzuten ari gara profesionalak etengabe formatzen egon behar dugula, bizitzan zeharreko forma-
zioa ezinbestekoa dela, gizartean gertatzen ari diren aldaketen aurrean postura hartzeko eta sor -
tzen ari diren eskakizun berriei erantzuteko. Badakigu irakasleen prestaketan eredu tradizionalak
agortuta daudela. Kontua da nola formatu. Ikastaro honen helburu nagusia da ikasgelako jardue-
ra errealak ardatz hartzen dituen metodoak ezagutaraztea. Metodo horiek irakaslearen jarduera
bere gelako testuinguru errealean hartzen dute abiapuntua, alegia, irakasleak egiten duenetik
abiatzen da aldaketak eta hobekuntzak irudikatzeko. Ikastaro honen emaileak, HIPREST talde-
kook (1), metodologia hau erabiltzen ari gara, hizkuntzaren irakaskuntzaren eremuan bereziki,
bai etorkizuneko irakasleekin, euren praktikaldia aprobetxatuz, bai eskarmentua duten irakaslee-
kin, ikasgeletan egiten duten lana aztertuz. Ikastaro honetan, HIPREST taldea osatzen dugunok
hainbat testigantza ekarriko dugu eskoletan egindako esperientzietan oinarrituta, uste baitugu
metodo hauek aproposak direla ikastetxeko irakasleak elkarlanean prestatzeko. 
Bi egunetako ikastaroa egingo dugu. Lehenean, irakasle hasi berrien prestakuntza lana izango da
abiapuntua  eta bigarrenean esperientzia duten irakasle taldeekin egindakoa.
(1) Hiprest taldeko kideak: Itziar Plazaola, Matilde Sainz Osinaga, Uri Ruiz Bikandi, Ana Arregi,
Agurtzane Azpeitia, Idurre Alonso, Nerea Badiola, Itziar Elorza, Eneritz Garro, Itziar Iriondo, Arantza
Ozaeta, Harkaitz Zubiri, Teresa Zulaika.

Norentzat
Irakasle kolektiboarentzat eta irakasleen prestatzaileentzat.

Uztailaren 3an Uztailaren 4an

Irakaslea bere jardueraren aurrean: 
metodo berriak prestakuntzan
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- Sarrera eta ongietorria.

- Girotzeko jarduera: arakatu irakasle-ofizioan
sartzea eta egindako garapena nolakoa izan den.

- Hitzaldia: “Irakasleen prestakuntza: nondik
gatoz, nora goaz?”.
*Matilde SAINZ OSINAGA (Mondragon
Unibertsitatea). *Uri RUIZ BIKANDI (EHU).

- Tailerra I: “Irakasle hasiberrien erronkak”.
Bi irakasle hasiberriren gelako jardueraren azter-
keta egingo da. Berauek irakaskuntza jardueraren
erronkak ikusaraziko dizkigute.

- Testigantza: “Irakasle hasiberriak eta ofizioan
sartzearen lehen esperientziak”. 

- Aurreko eguneko laburbiltze saioa.

- Tailerra II: “Irakasle eskarmentuduna bere
ekintzaren aurrean”.
Gelako jarduera aztertu eta ondoren autobehaketa
sinplea.

- Hitzaldia: “Jardueraren azterketa nola eta zerta-
rako?”.
*Itziar PLAZAOLA (Genevako Unibertsitatea).

- Tailerra III: “Autobehaketa gurutzatua etenga-
beko prestakuntzan: norbanakoaren prestakuntza-
tik taldeko prestakuntzara”.

- Itxiera eta balantzea.
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Pedagogia Sistemikoa ikasgelan
2

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Pedagogia Sistemikoa hezkuntza paradigma berria da. Hezkuntza arloan errealitate zabalagoa
hartzen du kontuan. Hezitzailearen rolean jartzen du arreta berezia, hura baita datozen belaunal-
dien ikas-prozesuko eragile nagusia. 
Ikuspegi honen berrikuntza nagusia hezkuntzarekiko begirada eta jarrera aldatzea da. Aldaketa
hau behar-beharrezkoa da. Ikasgelan sortzen diren zailtasunei eta gatazkei aurre egiteko hezitzai-
leak eta ikasleak dituzten baliabideak areagotzen ditu. Pedagogo sistemikoak haurraren errealita-
tea bere osotasunean hartzen du kontuan eta hezitzailearen baliabideak eta trebeziak sendotzeko
ahalegina egiten du. Izan ere, hezitzaileak ikaslearen heldutasun eta formazio prozesuan eragin
handia izan dezake. Norbere sisteman ordena txertatzeak heziketa erabakigune egokitik egiteko
aukera ematen digu. 

Helburuak Edukiak

Metodologia: Teoria eta bizipenak. Ariketak: banaka eta talde txikietan.

* Josune ALBERDI AGIRRE. Euskal Herriko Pedagogia Sistemikoaren Eskola.

* KOPURU  MUGATUA *

− Sistema ezberdinetan, familiaren sisteman zein
hezkuntza sisteman, ordena edo hurrenkera aitor-
tzea. 
− Hezitzailearen begirada zabaltzea, ikaslearen
dimentsio guztiak eta sistema guztiak kontuan
hartuz. 
− Errealitatea eta honen mugak behatu.
“Irakasleak baino ez gara”. 
− Ikasleriaren aniztasuna eta bere testuingurua
onartu. Familia mota ezberdinak, adopzioak, 
kultura ezberdinak, ... 
− Autoritatea edo agintea zaintze eta indartze
elementutzat hartu, irakasleari, gurasoei eta ikas-
leari, bakoitzari bere lekuan egoten laguntzeko. 
− Dagoena dagoela onartu, horixe baita gatazka-
ren konponbidearen abiapuntua. 
− Hizkeraz ohartu eta ikasleekin eta haien fami-
liekin ditugun esku-hartzetan tresna 
eraginkortzat erabili. 
− Ikasle bakoitzaren oinarrizko beharrak ezagutu
oreka zaintzeko tresna gisa. 

− Ikuspegi sistemikoa ikasgelan: kide izan, bakoitza-
ren funtzioak, ordena edo hurrenkera. 
− Errealitate subjektiboa versus errealitate objektiboa. 
− Gatazken ebazpenerako hezitzaileak izan beharreko
jarrerak ikuspegi sistemikoaren arabera. 
− Autoritatea edo aginte egokia: irakaskuntza-ikas-
kuntza prozesua babesteko eta indartzeko hezitzaileak
hartzen duen tokia. 
− Familia motak eta jardute-erak. 
− Barne hartze (inklusio) edo kanporatze (esklusio)
eremuak. Non jartzen du begirada 
hezitzaileak? 
− Harreman-lotura edo binkulazioa elementu integra-
tzaile gisa ikasgelan. 
− Hizkuntzaren erabilera: aitortza, indarra hartzea eta
kokapena. 
− Berariazko elkarrizketa familiekin: helburuak , era-
bili beharreko hizkera berbala eta ez berbala, eta
euste-lana. Protokoloa. 
− Esku-hartze sistemikorako teknikak eta baliabideak.



EUSKARAOLA hizkuntz tailerra:
bizipenetatik erabilerara 

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Azken garaiotan gizartean puri-purian dauden bi gai uztartzeko ideiarekin sortu da ikastaro hau:
psikologiaren arloan uste eta jarreren eraldaketan bizipenek eta emozioek duten eraginkortasuna,
alde batetik, eta soziolinguistika arloan, hizkuntza berari eta hizkuntza komunitateari garrantzia
emateaz gain hiztuna norbanako gisa hartu eta maila indibidualean erreparatzea bestetik. Oinarri
horietatik abiatuta hizkuntz bizipenetatik hizkuntz erabilerara dagoen bidea ulertzen saiatzeaz
gain, eskola eremuan bidea egiten laguntzeko hainbat tresna eta ideiak landuko ditugu. 

Helburuak
- Eskolako bizipenek sortutako emozioek duten garrantziaz ohartzea
- Ikasleen hizkuntza-jarreran eragiteko tresnak eskaintzea
- Bizipenetatik erabilera pausua ematen laguntzeko baliabideak lantzea

Gai zerrenda 
HIZKUNTZA IDEOLOGIA:
. Definizioa.
. Hizkuntza-ideologien funtzionamendua.
. Hizkuntza-irudimenaren eraikuntza.
. Hizkuntza-nortasuna.

HIZKUNTZA-JARRERAK:
. Jarrerak eta jokaerak.
. Jarreretan eragiten duten aldagaiak.
. Jarrera integratzaileak.

ESKOLAKO BIZIPENAK:
. Eskola ikasleen testuinguru.
. Atxikimenduak, loturak eta erreferenteak.
. Emozioen indarra.

BIZIPENETATIK ERABILERARAKO BALIABIDEAK:
. Portaera eta motibazio estrategiak.
. Adibide  praktikoak.

* Gipuzkoako Urtxintxa Eskolako hezitzaileak.
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Oinarrizko konpetentziak lantzeko estrategia
baten garapena: BLOK-Ubagua proiektua

4

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Oinarrizko konpetentziak curriculumaren parte egiturazkoa bilakatu dira azken urteotan, baina
oraindik lana egon badago jakiteko zein den bide aproposena konpetentzia horiek eskola baten
ohiko curriculumean txertatzeko. Hortaz, gure ustez egon dago konpondu gabeko arazoa: zer egin
oinarrizko konpetentziak ohiko curriculumean txertatzeko eta ebaluatzeko?
BLOK (Bateratze lanak- Oinarrizko konpetentzia) proiektua egitasmo horrekin orain dela 5 bat
urte jaiotako programa da. Nafarroako ikastolen gidaritzapean zenbait ikastolek aurrera eraman
dutena. Lizarra ikastolak eginiko bidea,  programa horren barne, BLOK_Ubagua esaten diogu.
Ikastaro honen mamia BLOK-Ubagua proiektuaren azalpen zehatza burutzea da.
Gure asmoa laburbilduz, hona hemen ikastaro honen bidez eskeintzen duguna:
- Oinarrizko konpetentziak lantzeko aukeratu den estrategia baten azalpena eta justifikazioa.
- BLOK-Ubagua proiektuaren azalpen zehatza; zer egin den eta egiteko jarraitu den bidearen
 azalpena.
- Bateratze Lanak (BL) eta oinarrizko konpetentziak garatzeko aukera metodologiko bezala
 aurkeztea.
- Konpetentzien ebaluazioa nola bideratzen den azaltzea.

Norentzat
- Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren hezkuntza irakasleentzat.  
- Eskola barruan koordinazio pedagokikoa egin behar dutenentzat.
- Curriculumaren garapen eta kudeaketan interesa edota ardura berezia duen edonorentzat.

Metodologia
- Proiektuaren azalpena eta justifikazioa era informatiboan egingo da.
- Proiektuaren material guztiak Interneten daudenez (Google-Sites) partaideek ahalko dute
 kontsultatu eta materialekin komunikazio interkatiboa izan.

Izaera
- Teorikoa zein praktikoa.

*Josu REPARAZ. Lizarra ikastolako zuzendaria.
*Josu SUESKUN. Lizarra ikastolako irakaslea.
*Jesus M. GOÑI. EHUko irakaslea.



Kalea esploratu, eraldatu 
eta ikasi! 

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Auzoa, herria eta kalea bitarteko pedagogiko gisa.
Nola lan egin ikasleekin auzoan? Eta bizilagunekin elkarlanean? 
Nola sortu praktika kulturalak komunitatean eta espazio publikoan? 
Dinamika praktiko eta esperimentalen bidez, espazio publikoa gure praktika pedagogikoan txer-
tatzeko estrategiak ezagutu eta aukerak landuko ditugu. 

Norentzat
Hezitzaile, irakasle, elkarte, aisialdi taldeetako kide, kultur taldeetako kide eta abarrentzat.

Helburuak
- Eskola eta herria edo auzoaren arteko lotura sendotzeko aukerak aztertu.
- Praktika pedagogiko kolektiboak eta parte hartzaileak ezagutu.
- Kalea bitarteko pedagogiko gisa ulertu, eta erabiltzen ikasi.
- Talde lana bultzatu eta esperientzia ezberdinak elkartrukatu.
- Eredu gisa erabil ditzakegun hezkuntza ekimenak diseinatu eta garatu.

Edukiak
- Hezkuntzak espazio publikoarekin duen harremana.
- Pedagogia kulturalak eta espazio publikoa.
- Espazio publikoa denon topagune gisa.
- Espazioan parte hartzeko eta eraldatzeko eta sarean lan egiteko praktikak.
- Praktika artistikoen bidez gure ingurunearekin harremantzeko moduak ezagutu eta praktikan
jarri (esplorazioa, mapeoak, instalazioak…).
- Praktika pedagogikoen erreferentziak (Espazio publikoa, hezkuntza eta praktika artistikoak elkar-
tzen dituzten proiektuak, Teknologia berriak eta praktika artistikoak uztartzen dituzten proiek-
tuak, Tabakalerako proiektu pedagogikoa…)

Metodologia
Parte hartzailea eta dinamikoa. Egunero, hurbilpen teoriko baten ondoren, kalera aterako
gara material, espazio eta praktika ezberdinak probatzeko. Ondoren, saioa bukatzeko,
hausnarketarako tartea izango dugu, sortutako materialak landu eta antolatzeko. 
Praktikan bitarteko ezberdinak erabiliko dira teknologia berriak, parte hartze teknikak,
eztabaidak, jolasa, praktika artistikoak,…
Tailerrak izaera teoriko praktikoa izango du. 

Tabakalerako hezkuntza lan taldea:  *Andrea ARRIZABALAGA LASA eta *Ana
REVUELTA ANDRES.
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Eskola libre eta demokratikoak:
etorkizuneko gizartea alda dezakeen heziketa-eredua

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Hezkuntza ez da gizarte sistematik eta haren balio eta helburuetatik aparte uler daitekeen zer-
bait. Aitzitik, sistema mantenduko duen herritarra fabrikatu / doktrinatzeko eginkizunean hez-
kuntza-sistemak daukan zeregina funtsezkoa eta ezinbestekoa da. Horrela, egungo sistemaren
gaineko hausnarketa egitea zinez garrantzitsua da, bertako heldu / haur arteko harremana osasun-
tsuagoa eginez, haurra benetako protagonista duen eskola demokratikoagoa sortze aldera.

Norentzat
Maisu-maistra eta irakasleentzat. Haur-hezitzaileentzat. Eskolatzeko adina duten haurren guraso-
entzat, eta interesa duen edonorentzat.

Edukiak
1. Haurraren heziketa. Familia eta eskola.
2. Haurrak hezi edo haurrak hazi? Haurraren garapena ulertzeko moduak: Haurra kulturari egoki-
tu vs. Kultura haurraren beharrei egokitu. Haurraren modelatzea vs. Haurraren auto-erregulazioa.
3. Sozializatzea = eskolatzea? 
4. Haurtzaroa eta Hezkuntza sistemaren historia laburra.
5. Indarrean dagoen eskola ereduaren gaineko hausnarketa. Harekiko diskurtso kritikoa.
6. Hezkuntza sistema eta ideologia.
7. Haurrak behar duen eskola. Haurraren beharretara egokitutako eskola. Eskola osasungarrien
ezaugarriak. Gakoak.
8. Hezitzailearen egitekoa. 
9. Haurra erdigune. Bere erritmo, garapen-une eta indibidualtasunarekiko errespetua.
10. Eskola-kontzeptua aldatu nahi izan duten pedagogiak eta pedagogoak. Montessori, Freinet,
Freire, Illich, Neill, Steiner…
11. Eskola libre eta alternatibo eredugarriak munduan. “pesta”, summerhill…
12. Eskola libreak Euskal Herrian. Proiektu hauetako baten arduradunekiko solasaldia.

Metodologia
Irakaslearen saio teorikoekin batera, taldeko eztabaidak/ hausnarketak/ dinamikak ere izanen du
tokia. Gainera, bi orduko atelier praktikoa burutuko da. Eskola alternatibo bateko kideak etorriko
zaizkigu euren proiektua aurkeztera.

* Ane ABLANEDO LARRION. Bigarren Hezkuntzako irakaslea. NUPeko irakasle asoziatua.
Psikoterapia eta neurosiaren prebentzioan aditua.
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Hezkuntzan zailtasunak: hezitzailearen
erantzunak (emozioak, afektuak eta sentimenduak) 

7

Uztailak 3 eta 4
9:00-14:00

Hezkuntzan batzutan egoera zailetan aurkitzen gara eta horrek gaizki izateak eta zalan -
tzak eragiten ditu guregan.
Ikastaro honetan aztertuko ditugu zeintzuk diren gure erantzunak, gure erreakzioak
zailtasunen aurrean.
Eta horren arabera ikusiko dugu zer egin dezakegun saiatzeko ez leporatzen haurrei gure
emozioak; bereizten zer den haurrarena eta zer den gurea egoera bakoitzean.
Ezin diegu aurre egin zailtasunei gure emozioek harrapatuta bagaude. Horrela ezin
diegu haurrei entzun eta gure erantzunak behar den bezala egokitu.
Gure barneko mundu afektiboa ezagutu, argitu beharko genuke, haurrarena entzun ahal
izateko.

Norentzat
0-6 urteko hezitzaileentzat eta adin honetaz interesatuak diren guztientzat.

Metodologia
Hitzaldia eta elkarrizketa moduan. Power point eta irudi batzuk erabiliko dira. Parte
hartzen dutenek aportatu ditzakete beren esperientziak zailtasunen aurrean, eta horien
arabera aztertuko genuke gaia.

Izaera
Teorikoa izango da, baina eguneroko praktikari zuzendua.

*Alvaro BEÑARAN ARANZABAL. Pedagogia terapeutikoan lizentziatua. 
Bergarako UNED-eko LUZARO Psikomotrizitate Eskolako irakaslea eta ASEFOP-eko
Formatzailea. Hezkuntzan eta laguntzan psikomotrizista.
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Nerabeak eta hezkidetza: nola 
jarri zaintza erdigunean

8

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Hezkidetzak pertsonen garapen osoa lortu nahi du. Ahalegin horretan, hezitzaile
eta irakasleek eman nahi dugun hori jasotzea merezi dugu: arreta, zaintza, uler-
kortasuna, babesa... Urratsak ematen ari bagara ere, guztientzako tratu ona orain-
dik ez dago bermatua. Zer gertatuko litzateke hezkuntza komunitatearen erdigu-
nean zaintza jarriko bagenu?
Tailer labur honen bidez, horretarako oinarri eta esperientzia batzuk partekatu
nahi ditugu. Hemendik abiatuta, nerabeekiko harremana berrikusiko dugu.
Nerabezaroaren bizipenak eta hari buruzko aurreiritzien errepasoa eginez, eta
aurrera begirako ildo edo irizpide hezkidetzaileak adostuz.

Norentzat
Nerabeekin lan egiten duten hezitzaile, irakasle zein bestelako eragileentzat.

Landuko diren GAIAK
− Hezitzaileen beharrak: pozik al goaz lanera?
− Neska eta mutilen beharrak: zer dakarte motxilan?
− Lubakietatik irtenda, elkarren zaintza posible al da?

Metodologia
Parte-hartzailea, praktikoa eta bizipenetan oinarritua.

Izaera
Teorikoa izango da, baina eguneroko praktikari zuzendua.

ARREMANITZ kooperatibako hezkidetza eta sexu-hezkuntzan adituak:
*Edurne MENDIZABAL TOLOSA.
*Axi BAGLIETTO GABILONDO.
*Ibon ARRIZABALAGA DEMINGO.

Harremanetarako: edumendi@yahoo.es, xaxeri@gmail.com, Tlf.: 653 740810
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XXI. mendean eskuz idazten

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Idaztea berrenfokatu egin behar da XXI. mendeko curriculumean, bai
 atzamarren bidez idaztea eta bai teklatu bidez idaztea. 
Atzamarrei dagokienez, Haur Hezkuntzatik  Lehen Hezkuntzako 4. ikasmailara
arteko  sekuentziazioa landuko da (ergonomia, paperaren erabilera, letra
larriak/txikiak, letren lotura kontuan hartuz). 
Idazkera ‘txarrekin’ eskuhartzeko estrategiak ere emango dira, hainbat diziplina
bilduz. 
Norbaitek galdetuko du: zertarako erakutsi eskuz idazten teklatua ere hor
 daukagu eta? Neurozientziek diotenez, atzamarrekin idazteak burmuineko
 zenbait alderdi izugarri aktibatzen ditu: pentsamenduaren, hizkuntzaren eta lan
memoriaren eremuak hain zuzen ere; bestalde, ideia gehiago etortzen zaigu
 burura eta atzamarrekin letrak eginez, horiek hobeto barneratzen dira (soilik
begiratuz edo tekla bat aukeratuz baino). 
Teklatuari dagokionez, Estatu Batuetan instrukzio formala 8-9 urtekin hasten
dute. 2019rako ordenagailuz egin beharko dituzte azterketak 4. mailako
 ikasleek. Gai honi buruz zertzelada batzuk emango dira.

* Irune IBARRA. EHUn Hezkuntzako Fakultatean irakaslea.

* Garbiñe GUERRA. Okupazio-terapeuta, Txurdinaga, Sestao eta Ortuellako
Berritzeguneetan.

* KOPURU  MUGATUA *
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Haurrentzako masajea

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Ukitu + sentitu = kokatu
1. eguna: UKITU
2. eguna: SENTITU eta KOKATU

Norentzat
Haur Hezkuntzako irakasleentzat, gurasoentzat eta, oro har, haur txikiekin ari direnentzat.

Edukia
Masajea 0 urtetik 3 urtera bitartean
- Elkarri larruazalak ukituz egoteko premia.
- Larruazalaren muga sentitzeko premia.
- Gorputz osoa larruazalaren babespean integratzeko premia.
- Hori guztia haurraren erritmoa eta premiak errespetatzen, eta haurraren larruazala, eta
 organoen edo segmentuen funtzionamendua (batetik heltze prozesu zefalo-kaudalean eta
 bestetik kaudo-zefalikoan) estimulatzen duen pertsonak emana.
- Masajea; komunikazio modulatzaileen estimulazioaren bitartekaria: ikusmena, entzumena,
larruazala, mimika, ahotsa, alaitasuna, eta abar.
- Erditze traumatikoaren ondoko masajea.
- Masaje reichiar zefalo-kaudala.
- Masaje Shantala kaudo-zefalikoa.
- Oinen masaje erreflexua.
- Masajea lehenengo egunetik bertatik.
- Masajea lehen 4 hilabeteetan.
- Masajea 4 hilabetetik urte batera.
- Masajea eta berraseguratzeko mugimendua urte betetik 3 urtera bitartean.
- Giro lasaia eragiten duten egoerak sortzea, helduari egoten lagunduko diotenak, haurrak
ukitzeko eta aldi berean “ukitu”a izateko esperientzia naturala bizitzeko, eta, elkarrizketa
tonikoa oinarri hartuta, besteak ematen dizkion erantzunen arabera aldatzen joateko haurrari
premietan laguntzekoa.

Metodologia
Teoriko-praktikoa izango da.

* Ramon MAUDUIT. Psikologoa eta prebentzioan aditua.

* KOPURU  MUGATUA *

10
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Pentsamendu autonomoa eta
 sortzailea komunikazio enpatikoan

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Ume eta gazteek, beraien  pentsamendu autonomoa eta sortzailea modu esanguratsuan eraiki ahal
izateko espazioak sortu eta eskaini behar dira. Talde elkarrizketa eta komunikazio enpatikoaren
metodologiaren  bidez. Orainean eta etorkizunean modu arduratsuan sentitzen, pentsatzen eta
elkarlanean erabakiak hartzen duten pertsonak eta herritarrak izateko.

Norentzat
Haur eta gazteekin lan egiten dutenentzat eta elkarrizketaren izaera holistikoan interesa
 dutenentzat.

Helburuak
1. Taldean besteekin pentsatzeko, komunikatzeko,  ikertzeko eta sentitzeko aukerak ematea,
espazio eta kontestu egokiak sortuz.
2. Ume eta gazteen pentsamendu dimentsio anizdunaren garapena ulertzeko giltzarriak
eskaintzea, tresna praktikoak, gogoetatsuak eta sortzaileak erabiliz.

Edukia
- Zer da elkarrizketa?
- Nola sortu elkarrizketarako Testuinguru egokiak? Ze baliabide daude?
- Bakarrik edo besteekin pentsatzen dugu hobeto?
- Nola sentitzen gara besteen ikuspuntu ezberdinen aurrean?
- Zer esan nahi du “entzuteak”?
- Zer da galderaren pedagogia?
- Ze komunikazio eta elkarrekintza mota sortu nahi dugu gizakion artean? Eta gure
ingurune hurbilean?
- Zer dira pentsamendu trebetasunak?

Metodologia
1. Metodologia parte-hartzaile eta dinamikoa: jarduera praktikoak, ludikoak eta  sortzaileak.
2. Elkarrizketa eta gogoeta komunitatea.
3. Fundamentazio teorikoa.

Ikastaro teoriko-praktikoa izango da.

* Miren CAMISON GOIENETXEA. Haur Filosofiako irakaslea.

* KOPURU  MUGATUA *

11
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Nola saihestu eta kudeatu
 eguneroko gatazkak

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Heldu eta haurren eguneroko erlazioan sortzen diren gatazkak gutxitzeko eta
harremanak ez okertzeko. Loa, elikadura, eskolara ez joan nahi, amangandik ezin
banandu, telebista, 100.000 aldiz esan behar kasu egiteko...

- Zer egiten dugu gatazka egon dadin? 
- Jokaera desegokiaren aurrean zer? Haurrak nola ikasiko du? Zer daukagu
 ikasteko eta aldatzeko? 
- Nola jarri mugak mehatxu, zigor eta xantaiarik gabe? 
- Nola jaso haurraren amorrua? Haurraren osasun emozionala zaintzen.
- Gurasoen eta hezitzaileen amorrua. Gure ezintasuna eta amorrua benetako
indar eta potentzia bilaka dadin erabil dezakegu.
- Beldur naiz haurraren eskaerei eta erreguei erantzunaz, gehiegi babestuko ote
dudan. Nola lagundu bere autonomian?

* Nerea MENDIZABAL. Psikopedagogoa.

* KOPURU  MUGATUA *

12



Euskal mitologia eskoletan

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

EUSKAL MITOLOGIAren TRANSMISIOrako PROPOSAMENa:
zergatik, ZER eta NOLA

Maiz, ipuinak kontatzen ditugunean, euskal mitologiako pertsonaiak eta numenak aipa-
tzen ditugu, sarritan oso ongi nor den eta haien arteko harremanak zeintzuk diren jakin
gabe. 
Hala ere, badakigu, eta horrela adierazten dugu gure eginkizunetan, euskal mitologia
euskal kulturaren barnean, askotan gizartearen oinarrian, kokatzen dela, eta ezagutza
horren transmisioa ezinbestekoa dela.
Ikastaro honen xedea, Mariren mundua ezagutzeko bidean ibiltzea da, gero haurrei
transmititu ahal izateko. Alde batetik, euskal mitologiaren pertsonaiak, eta bestetik,
haien arteko harremanak eta antolamendua ezagutzera emango dira ikastaroan. 
Horretaz gain, euskal mitologiaren transmisioaren inguruan lanean aritzeko eta jarrai -
tzeko, ekintza zehatzak proposatuko dira, euskal mitologia gainean zer eta nola azaltzeko
proposamen konkretuak eskainiz. 

Norentzat
Bere lan-jarduera barnean euskal mitologiaren ezagutza transmititu nahi dutenentzat (ira-
kasleak, hezitzaileak, begiraleak, etab.), baita euskal mitologia maite duen ororentzat ere. 

Helburuak
− Euskal mitologia transmititzeko zergatia jorratzea.
− Euskal mitologiaren pertsonaia nagusiak eta haien arteko harremanak eta
antolamendua ezagutzea.
− Transmisio-irakaskuntzarako proposamen zehatzak lantzea.

Metodologia
Metodologia praktikan oinarritua bada ere, ezagutza teorikoak ikusiko ditugu era
arin eta dinamikoan.

* Ixabel MILLET. Kontalaria eta idazlea.

* KOPURU  MUGATUA *

13
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Heziketa emozionala: 
oinarriak aztertzen

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Ez da erraza, ez, gai hau ongi aztertzea.
Gizartea aldatu egin da, egoera ekonomikoa ere bai, izugarrizko berriak ikusten
ditugu egunero telebistan, eta etorkizuna bermatzeko modurik ez dago.
Gaur egungo mundua aldakorra da, eta mundu horri aurre egiteko prestakuntza
emozionala ez da aztertzen. 
Hori izango da gure helburua.
Baina: nork landuko du heziketa hori?
Eta, nori zuzenduko zaio?
Zeintzuk dira landu behar ditugun arloak?
Betiko ikuspegia baliogarria da?
Irakasleen helburuak aldatu egin behar dira? Nola lortu helburu horiek?
Zer da bizitzan arrakastatsua izatea?
Nola lortu gaixotasun emozionalak gutxitzea?
Nola kokatu geure lanean betebehar horiek?

Galderak, galderak, galderak,… eta momentuz, erantzunik ez.
Hori izango da gure betebeharra ikastaro honetan. Gelditzea, eta gure errealitatea
berriro aztertzea.
Hori lortzeko, ikuspegi berria, ausarta eta praktikoa behar dugu.
Goazen ba, aurten, gai guzti horiek aztertzera, eta hainbat teknika eta egiteko
modu ikastera.
Eta hori guztia, betiko moduan: umoreaz eta praktikotasunez.

* Ibon DE LA CRUZ. Psikologoa.

* KOPURU  MUGATUA* 
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Eskola emozionala
Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Gizakiari bere potentzial indibidual eta bakarra sendotzen irakasten zaio, konpentsaziok askatuz
eta integrazio fisiko-energetikoak, mental-emozionalak eta espiritualak aurkituz. Hori eman ahal
izateko kinesiologiako test muskularra eta hainbat teknika irakasten dira.
Ikastaroa, emozio mugatzaileak, errealitate baikor eta sortzaile batean bihurtu nahi dituen giza-
kiari zuzendua dago.

Uztailaren 2an
- Bizitzaren zentzua.
- Eremu energetikoen funtzionamendua.
- Garunaren funtzionamendua eta argi eremuak.
- Gida emozionalaren aurkezpena. Osho-ren kartak.
- Kinesiologiako test muskularraren aurkezpena eta erabilera.
- Zentratuta egoteko baliabideak.
- Praktika eta lanaren integrazioa.

Uztailaren 3an
-Transformazioaren boterea.
-Kontzientzia, gertatzen ari zaigunaz.
-Dugun ahalmena eta ardura hau gainditzeko.
-Estresa disolbatzeko teknikak: posizio okularrak, irudi baikorrak
-Aukera berriaren boterea.
-Mundu errealean integrazioa.

Uztailaren 4an
- Prozesu osoaren praktika.

Izaera
Teoria eta praktika ugariz baliatzen gara, eta nola ez, Aukeran Zentruak berak sortu dituen  material
teorikoez. 

* Oihana MEABE ARRILLAGA. Pedagogian lizentziatua eta Eskola Emozionaleko
instruktorea, terapeuta Aukeran zentruan. 

* KOPURU  MUGATUA *
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Entrenamendu Mentalaz eta
Ametsak aztertuz, zoriontsu!

16

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Produkzioa gero eta gehiago baloratzen den gizarte honetan, gizakion benetako osotasunaren prestakuntzan-
dauzkagun hutsuneak nabarmentzen dira: konfiantza falta, beldurrak, muga estuak, noraeza, pertzepzio ez
zuzenak, gure buruarekiko eta inguruarekiko sinesmen ez zuzenak,  etab. 
Entrenamendu Mentaletik eta ametsek ematen diguten informazioarekin barne lanketa bidez norbanakoak
berezko baliabideak landu, helburuak argitu, garatu eta plazaratzeko beharrezko indarra eta ziurtasuna esku-
ratuko du, bizitza kalitatea ikaragarri hobetuz eta ingurukoei hobetzen lagunduz. Ah! eta bizipozez gainez-
ka, gehiago eta hobeto produzituz.

Norentzat
Pertsonaren garapenari zuzendutako ikastaroa izanik, irakasle, guraso zein bestelako profesionalek parte
hartu dezakete. 

Helburuak
- Psikologia Positiboa, PNL, Sofrologia, Kontrol Mentala, Ho’ oponopono, Berez dena maitatu, Erabateko
Barkamena, Minfulness eta beste hainbat barru lanketa tresnen eraginkortasuna bizi. 
- Ametsak ulertu eta lantzen ikasi (Gestalt, Gayne Delaney, etab).
- Gauez zein egunez, norbere baliabideen ezagutza hobetu, zoriontsuak izateko erabili eta emozionalki gara-
tzeko tresnak landu.

Edukiak 
- Meditatzeko egoera nola lortu.
- Indarberritzeko ariketa (edozein egoeratan gure burua indartzeko).
- Norbere baliabideen ezagutza errazteko tresnak.
- Norbere helburuak lortzea errazteko tresnak.
- Norbere buruan sinistu eta konfiantza lantzeko tresnak.
- Jendaurrean gustura moldatzeko tresnak (kontzertuak, hitzaldiak, bilerak, azterketak, proiektu
aurkezpenak, oposizioak, etab.)
- Maite ditugun pertsonak beste era batera laguntzeko tresnak.
- Egunerokotasunean gertatzen diren gatazkak baretu eta konpontzeko tresnak.
- Errendimendu intelektuala hobetzeko tresnak (memoria, kontzentrazioa, etab.).
- Errendimendu fisikoa hobetzeko tresnak.
- Ametsak guretzako daukaten informazio zuzena bizi eta ulertzeko tresnak.
- Bizitza hobetzen laguntzeko ametsen aukera.

Metodologia
Ariketak eta kontzeptuak praktikatu eta barneratu ondoren, sortzen diren galderak erantzungo
dira. Zenbaitzutan ariketa, praktikatu ondoren azalduko da. Beste batzuetan azaldu ondoren prak-
tikatuko da. Ikastaroa erabat partehartzailea da. Ikastaroaren helburu nagusia, eskainitako infor-
mazioaren onura, praktikak ekarriko digula ohartzea da. 

* Urko AROZENA. Musikeneko irakaslea.Psikologia Positiboan, Kontrol Mentalan aditua. 
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Bideoa: editatzen ikasi,
Pinnacle Studio programaren bidez

17

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Ikastaroan Pinnacle Studio bideo-programa ezagutzeaz gain, kamera batekin grabazio egokia
nola egin ikasiko dugu. Hau da, planoaren morfologia ikusiko dugu (plano orokorra, plano ame-
rikarra, plano erdia..., kameraren mugimenduak, fisikoak eta bere ardatzetakoak...), nola gra-
batu eta grabazioa nola antolatu editatzerakoan. Edizioan lagunduko gaituzten eta azken emaitza
hobetuko duten atal garrantzitsuak dira. 

Studio programa oso erraza da ulertzeko eta erabiltzeko, eta ideala da proiektuak eraikitzeko
bideoz zein DVDz. Programa horrekin lan egiteak zera esan nahi du: lehenik bideoak, argazkiak,
audioa, animazioak eta abar lortu beharko ditugula, gero bigarren fase batera pasa eta pixkanaka
elementu horiei guztiei edizioaren bidez forma emateko. Horietako elementu batzuei ukitu bere-
zia eman beharko diegu (formatua aldatuz, filtroak erabiliz, apainketak eta abar eginez). Azkenik,
elementu guztiak nahasi ditugunean, nahi dugun formatura aterako ditugu, izan zinta batera,
DVDra edota aurkezpen multimedia batean txertatzeko artxibo batera.  

Edukiak:
Proiektuak sortzea
1. Proiektu berri bat sortu. 
2. Osagaiak. 
3. Antolamendua.
4. Gordetzea. 

Bideoaren kaptura
1. Kaptura txartelak.  
2. Konpresioa, hardware eta software bidez. 
3. Kapturatzeko iturria aukeratzea. 
4. Kapturatutako bideoa gordetzea. 

Bideo-kanalak
1. Bideoaren stream-a kanaletan sartzea.  
2. Irudi finkoak sartzea. 

Bideoaren edizioa eta muntaia
1. Edizio erreminten erabilera. 
2. Zatitzea. 

3. Trantsizioak.
4. Lausotzeak. 

Bideo-filtroak aplikatzea 

Soinu-kanalak 

Gordetzeko aukeraketa
1. Plano motak aukeratu.
2. Horien gordeketa egin.

Tituluak sortzea
1. Titularrak sortu.
2. Titularren ezaugarriak. 

Proiektuak esportatzea
1. Bideoaren formatua hautatzea. 
2. Fitxategira, kanpoko gailu batera edo 

DVDra esportatzea. 

* Pelaio EIZAGIRRE DE GARATE. Telebista-errealizazioa ikasgaiko irakaslea, Escivi,
Zine eta Bideo Eskolan.

* KOPURU  MUGATUA *
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Dantza eta gorputz hizkuntza, 
hezkuntzarako estrategia 

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Ikastaro honek hezkuntza testuinguruetan gorputz hizkuntzaren erabilera azter -
tzea eta arreta gune bilakatzea izango du helburu. Norberak bere gorputzarekin
duen harremana aztertzetik hasiko gara, ondoren, besteekin harremanetan jartze-
ko gorputz hizkuntza gaitasunak garatzeko. 
Ikastaroa hezkuntzan diharduten profesionalei zuzendua da. Haur Hezkuntzako
bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako irakasleei, batez ere. 
Lanketa gai izango ditugu:

- Harrera: arreta momentua.
- Espazioa eta giroa: bizigunearen zaintza.
- Gorputz hizkuntza hezkuntza harremanetan.
- Gorputz hizkuntza edukiak lantzean (CLIL eta Learn Physical metodoak).

Saioak ariketa praktiko eta eztabaidatuak izatera bideratuko dira. Ikaste-irakaste
harreman elkarrizketatuak, edukien egokitze eta inklusiorako begirada izango
ditugu. Erantzunkizunez eta autonomiaz,  norberarekiko errespetuaz eta zaintzaz,
erronkak planteatu eta hotiek ebazten lan egingo dugu.

* Eneko BALERDI. Dantza garaikideko ikasketak eta Eszena zuzendaritza
ikasketak burutu ondoren Hezkuntzaren Psikologia ikertu eta ikasteari ekin
zion. Koreografia eta dantza lanetan aritzen da, baina hezkuntzara bideratua du
denbora eta arreta gehien, gaur egun. Mondragon Unibertsitateko Humanitate
eta Hezkuntza Zientzien fakultatean irakaslea da eta dantzari lanetan dihardu.

* KOPURU  MUGATUA *
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10 gai, 10 plastika proposamen
19

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

- Gabonak datoz! Zelan apainduko dugu gela?
- Zelan landu sentimenduak plastika txokoan?
- Gelako maskota egiteko, ideiaren bat?
Horrelako galderak behin baino gehiagotan entzuten dira irakasle geletan. Berdin da proiektuka
zein beste metodologiaren bat erabili, azkenean, guztion kezkak antzekoak izaten dira. Goazen
ba, kezka horiei erantzuna ematera!

Norentzat
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako lehen zikloko irakasleentzat bereziki. Baita ere, adin
horretako umeekin ari diren begirale zein gurasoentzat.

Helburuak
- Ondo pasatu eta sormena landu.
- Plastika teknika desberdinak ezagutu.
- Material berriak ezagutu.
- Plastika mundua beldur barik ikusi.
- Esperientziak elkarbanatu.

Metodologia
Ikastaroa guztiz dinamikoa eta praktikoa izango da, tailer bat. 
Ikasturtean lantzen diren 10 gai (itsasoa, udaberria, eskola, sentimenduak...) abiapuntu gisa
 hartuko ditugu eta gure egunerokoan topatzen diren materialekin (platerak, kutxak, tutuluak…)
10 proposamen desberdin aurkeztuko ditugu. Lan horiek hainbat motatakoak izango dira
 (jostailuak, apaingarriak, txotxongiloak…) eta erraz egitekoak.
Amaitzeko, buruak martxan jarriko ditugu eta egindakoari bizitza emango diogu abesti zein
istorioren bat antzezten, hala, egindako lanaren balioaz ohartuko gara.

* Alazne UGARTETXEA. Haur Hezkuntzako irakaslea eta umeentzako tailerretan aditua.

* KOPURU  MUGATUA *
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Espresio tailerra
“Sortuz sentitu - Sentituz sortu”

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Tailer honetan, sortze-prozesua oinarritzat
hartuta, emozioekin egingo da lan. Tailer
praktikoa izango da. Pintura, zeramika,
eskultura, gorputz espresioa, erlaxazioa...
 hainbat elementu uztartuko dira emozioak
azaleratu eta bideratzen ikasteko.
Sortzea, artea, sendabide bat dela zioen
Joseph Beuys artistak. Bere aburuz edonor
izan daiteke artista. Sortze prozesuan
 norbere barrenak hustu eta hein batez
 emozio edo bizipen horietatik askatzen
 baikara.
Jung-ek zioen moduan gizakiak sozializatze prozesuan sozialki "zuzenak" edo "egokiak"
ez diren norbere ezaugarri eta emozioak baztertzen ditu, inkontzientean gorde, pilatu.
Egunerokoan ordea Jung-ek  "itzala" zeritzon horrek nahi gabean baldintzatu eta muga-
tu gaitzake. Emozio eta korapilo horiek azaleratzeak gertatzen zaigun horren  kontziente
egiten gaitu; modu horretan gure jokamoldearen zergatia azaleratu eta egoera horretan
esku har dezakegu. Tailer honen helburua sormenaren laguntzaz parte hartzaileen emo-
zio eta jokaeren kontzientzia hartzea eta norbere potentziala berreskuratzea da. 
Ikastaro honetan pertsonalki sentitu, sumatu eta bizi izandakoa lanabes bilakatuko da
haurrekin lan egiterakoan. Enpatiaz lan eginaz haurren emozioak, beharrak eta kezkak
sortzearen bidez askatu eta bideratu ditzakegu. Hitzez espresatu ezin duten hori kontu-
ratu gabe irudikatu eta azaleratzen baita sortze-lan orotan.

*Jasone IRIGOIEN LOINAZ. Sortzailea (pintura, eskultura, performance). Arte
Ederretan lizentziatua. Ikasketa aurreratuetan diplomatua Irudia, Teknologia eta
Kulturaren alorrean. Terapia alternatiboetan titulatua (Reiki III, Kristaloterapia, Sanazio
pranikoa). Pinturako Irakaslea. Espresio tailerren gidaria (haur eta helduak).

* KOPURU  MUGATUA* 
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Coaching Pertsonalerako 
Prozesuaren ATARIA

Pertsonei, bere burujabetza aktibatzetik, nahieran bizitzen laguntzeko, coaching
 prozesuan oinarrizko trebaketa.

Norentzat
1. Harremanak indartu, komunikazioa eraginkortu eta aldaketa eragiten trebatu nahi
duen  ororentzat.
2. Bere lanbideari coach ikuskeraz balio erantsia eman nahi diotenentzat. 
3. Profesionalki coach bezala aritu nahi dutenentzat. 

Gaiak
1. Zer printzipio filosofikotan oinarritzen den ohartzea.
2. Zer ezaugarritan gauzatzen den coaching estiloa -bai ikuskera eta bai jarduera-
 deskubritzea.
3. Zer eratako jardunbidea erabiltzen den bere osotasunean aldaketa nahieran
 gauzatzeko,   praktikatuz frogatzea.

Metodologia
Deskubritzen lagunduz eta norberak eginez ikasiz.

Izaera
Norberak deskubritzeak eta egiteak ematen duen izaera praktikoa. 
Pilotan edo bizikletan ikasten dugun bezala, manualik gabe, praktikatuz eta gertuko
laguntzaz modu eraginkorrean elkar-elikatuz. 

* Mirari BEREZIARTUA AROTZENA. Pedagogian lizentziatua, coach&coach
erraztailea eta “coachingaldaketa”ren sortzailea.
* Ane BEREZIARTUA ARAMENDI. Psikologian lizentziatua eta “coachingalda -
keta”n laguntzailea.

* KOPURU  MUGATUA *

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00
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Grafodramamusikamotrizitatea

Modan ditugu koloretako gomazko eskumuturre-
koak. Pintza edo sardexka pare batez baliaturik
hor ditugu nonnahi adin eta adimen guztietako
gure ikasleak burubelarri. Demagun ikastaro
honek izenburutzat duen GRAFODRAMAMU-
SIKAMOTRIZITATEA hitza horietako eskumu-
turreko bat dela, hots, jolas edo aktibitate berean
grafomotrizitatea, dramatizapena, musika eta psi-
komotrizitatea batera txirikordatzen ditugula.
Hau ekonomia didaktikoa! 4D betaurrekodunak
bagina bezala, gai izango gara gure ikasgelan lau
arlo hauen azpiprozesuak jarduera berberean ikus-
teko. Hauexek, besteak beste, hiru goiz horietan
didaktikoki txirikordatuko ditugun gomak:

GRAFOGOMA URDINAK
Idazketarako eskuaren trebakuntza lantzen dute
- Sorbalda, ukondoa eta eskumuturra askatzeko
arrastaketak, katetira, pultsu lehiak, pilates baloiak,
perkusioak eta masajeak.
- Eskumuturra malgutzeko yogi-katuen asanak, kre-
mailera eta torlojuak, goma/soka/egunkari bihurri-
tuen dantzak, estanpadurak, arrabolak eta brotxak.
- Hatzak banatzeko digitoaerobic eta txotxongiloak,
hatz-twister eta minikotxeak, ping-pong pilotak,
makil txinatarrak eta kanikak.
- Hatz-mamiak bizkortzeko jausgailua: zeta, eztainu,
zakua, burbuila, lixapaperak eta buztina.
- Grafismoen diskoteka birakariak.

DRAMAGOMA BERDEAK
Ahozko hizkuntzarako gorputz eta ahotsaren
adierazpena lantzen dute
- Ahoskera eta doinuera lantzeko komiki bizidunak 
- Pertsonaiak karakterizatzeko edabe bilakatzailea,
kale-mimoak eta jarreren fotokopia itsuak.
- Entzumen antzeztuak eta kolpatuak.

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

* Aitor ZENARRUZABEITIA. Musika irakaslea. Logopeda, musikaterapeuta, psikomotri-
zista eta psikopedagogoa.
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- Frutadendetako eskularru gardenaz arnasa lanetan.
- Narrazioa garatzeko bat bateko antzerki sketch,
kartetan, diktaketa pantomimikoak.
- Hitzontziak bihurtzeko dinamikak: zaletasunen
inkesta, maiteminketa hautagarriak, zirikatzaileak,
topaketa hunkigarriak.

MUSIKAGOMA MOREAK
Erritmo horizontala eta tonu-harmonia bertikala
orkestratzen dute 
- Agur erritmikoak: O.T., kaixo-suite eta mekanis-
moak.
- Figura metrikoak menperatzeko atrilak lau haize-
tara, zaldiko maldiko eta festatalde polirritmikoak.
- Erritmo neurriak eta tinbreak bat-batean sortu eta
mekano eran partitura osatu.
- Jaitsierak polirritmikoak eskileretan, ostinato ibi-
liak metronomopean.
- Kazoo eta boomwhackers abesbatzak.
- Darbouka perkusiojolasean.

KINESIGOMA LARANJAK
Gorputzaren ongizate toniko-bestibularra, zentzu-
motorea eta irudikatua dute helburutzat 
- Gorputz-jarrerak eta ekintzak somatogramez gida-
tuak.
- Dantza librea pistoidun xirula, krotalo, gong eta
oinez jotzen den lur-piano erraldoiarekin.
- Elkarrizketa tonikoa eskuz eta bizkarrez.
- Gorputz-kulunkak taldearen magalean.
- Gorputz-eskema eta gorputz-irudia graffiti teknikaz.

Oharra: arropa zein oinetako erosoak eramatea
gomendatzen da.

* KOPURU  MUGATUA *



Ahotsaren erabilera egokia

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Ahots mintzatua egoki erabiltzea zenbait lanbidetan nahitaezkoa dela badakigu, baina
urtetik urtera ahotsa osasuntsu mantentzea zailagoa egiten zaigu. Ohitura desegokiek
eta lagungarriak ez diren inguruneek gure ahots kalitatean dituzten eraginak ez nabari -
tzea, norberak bere ahotsa ez ezagutzea eta teknikoki nola hobetu ez jakitea... ahots ara-
zoa agertzen laguntzen duten faktoreak dira.
Irakaskuntza munduan bereziki, urtetik urtera disfonia kasuen kopurua handitzen ari
da. Arazoari aurre egitea eta prestakuntza egokia izatea ezinbestekoak dira ahotsa osa-
suntsu erabili ahal izateko.

Norentzat
Ahotsa egoki erabiltzen ikasi nahi dutenentzat eta, bereziki, ahots mintzatua lan-tresna
dutenentzat.

Helburuak eta edukia
- Ahotsa zer den jakitea.
- Ahotsaren ohiko osagaiak ezagutzea.
- Ahots mintzatua egoki erabiltzen ikastea.
- Norberak bere ahotsa ezagutzea.
- Ahots osasuntsuak eta patologikoak bereiztea.
- Prebentzio mekanismoak ulertzea.

Horretarako, ahotsa sortzeko eta aldatzeko behar ditugun mekanismoak ikasi eta prakti-
katuko ditugu (arnasketa, koordinazioa, erlaxazioa, ahoskera, inpostazioa...). Disfonia zer
den, nola antzeman, agertu ondoren zein bide jarraitu eta zeintzu diren prebentzio neu-
rriak ikasiko dugu.
Ahotsa egoki erabiltzeko burutu behar diren ariketak eta zenbait aholku teoriko-prakti-
ko eskainiko dira.

Ikastaro teoriko-praktikoa izango da.

* Jaione TXAPARTEGI. AransGiko logopeda.

* KOPURU  MUGATUA *
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Yoga eta Kontzentrazio 
Teknikak eskolan

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Irakasle edo hezitzaile  izatea ez da lan erraza, berezkoa duen lanaz gain, ikasleen kontzentrazio
eza, dispertsioa, motibazio falta, emozio aztoratuak, jarrera desegokiak eta abar presente baitaude.
Guzti honek irakasleen osasunean eragin dezake, estresak sistema inmunologikoa makaltzen
baitu gaitz fisiko eta psikologikoak sortzeko arriskua areagotuz (urduritasuna, lo egieko arazoak,
min muskularrak, kontzentrazio falta, tristura, depresioa, etab).
Yogako hainbat teknikak eragin horiek arindu eta bideratzen dituzte. Teknika horiek ikasleekin
erabiltzeko aukeratuta daudenez, beraien kontzentrazioa handitu egiten da, lasaitasuna ezarri,
adimenaren gaitasunak bizkortu, portaera hobetu eta ikasketarekiko jarrera baikortu egiten da.

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

Edukiak
- Sarrera: osasuna indartzeko bost puntuak.
- Jarrera fisikoa eta bere eragina osasunean.
- Arnasketa prozesua eta bere eragina emozioetan.
- Kontzentrazio ariketak. 
- Bisualizazio teknikak.
- Erlaxazio sakona.
- Sintesia: ikasleekin egiteko erlaxazio, atentzio eta bisualizazio ariketak.

Metodologia
Yogak izaera esperimentala daukanez, tailerra hainbat teknika erabilgarriren esperientzian oina-
rrituta dago. 

*Marina PINTOS MARTIKORENA. Pianojole, musika irakasle eta yoga irakaslea.
Azken urteotan Hezkuntza Elkarteei egokitutako formakuntza tailerrak zuzentzen ditu.

* KOPURU  MUGATUA *
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Harrerako haurren hezkuntzari  
begirada sakon eta sistemikoa

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

BEROA Elkartea eta Familia Harrera zer diren eta jasotako haur eta gazteen hezkuntza pro-
zesua eskoletan zein den aurkeztuko ditugu. Horretarako esku-hartze dugun  familiekin,
ikasleekin, irakasleen eta hainbat adituren ekarpenak eskainiko ditugu. 
Familiarekiko lotura eta atxikimendua, erresilentzia eta harreratik emantzipaziorako bidea
bezalako edukiak landuko dira metodologia teoriko-praktiko baten bitartez. Halaber, proze-
suan diharduten agente ezberdinek osatutako mahai-inguru bat burutuko da.

Norentzat
Zuzen-zuzenean Hezkuntza Sistemaren barruan lan egiten dutenentzat edo horiekin elkarla-
nean aritzen diren agente ezberdinentzat (irakasle, orientatzaile, pedagogo, gizarte hezitzaile,
psikologo, terapeuta…). Horiez gain, gaian interesa duen edonorentzat.

Edukia
- BEROA Elkartearen (Gipuzkoako Harrera Familien Elkartea) aurkezpena.
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskaintza.
- LAUKA erakundearen aurkezpena eta bere eskaintza.
- Lotura eta atxikimendua.
- Mina eta amorrua (dolua).
- Trauma.
- Erresilentzia.
- Bizi-mina eta zorioneko gizartea. Harrera, berezko familiarenganako itzulera, emantzipazioa.
- Harrera prozesutik emantzipaziorako bidean ikasleengan intzidentzia duten hezkuntza sistemak.
- Laguntza eta bihozmina.
- Hezkuntza kooperatiboa eta bestelako hezkuntza bide aproposak. 

Metodologia
Parte hartzea bultzatuz, ikastaroaren metodologia teoriko-praktikoa izango da. Horretarako,
elkarrekin, hainbat eremutako ikuspegitik aztertuko dugu errealitatea. 

BEROA elkartearen izenean, emaile hauek ariko dira:
*Ana Mª GOMEZ ESPESO. Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakaslea.
*Kepa CAMIÑA ABAJAS. Irakaslea eta Berritzeguneko aholkulari ohia. Gaur egun, gai
hauetan aditua eta aholkularia.
*Jose Luis ALBERDI GOENAGA. Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia Zarauzko
Berritzegunean. 
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ZEINU HIZKUNTZA 

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Gaur egungo hezkuntza-sistemak ikasleen ezaugarri zehatzetara egokitzeko erronka dauka, are
gehiago beharrizan bereziak dituzten ikasleez ari garenean. Talde anitz eta zabal horren barruan
ikasle gorrak ditugu, oso kolektibo heterogeneoa ere osatzen dutenak. 
Izan ere, ikasle gorren  artean oso perfil ezberdinak aurkituko ditugu: komunikatzeko hizkuntzari,
ezaugarriei eta  beharrizanei dagokionez. Horietako askok, esaterako, Zeinu Hizkuntza daukate
ikaskuntza- prozesuari heltzeko baliabide irisgarri bakarra. Beste batzuk, aldiz, entzumen-
 hondarrei esker hein batean uler dezaketen ahozko hizkuntzari laguntzeko hizkuntza gisa
 erabiltzen dute.

Norentzat
Ikasle edota seme-alaba gorrik duten irakasleentzat, profesionalentzat zein senideentzat. Baita
Zeinu Hizkuntzarekiko interesa duen beste edozeinentzako ere. 

Helburuak
HELBURU OROKORRA
Irakasleen, profesionalen zein senideen Zeinu Hizkuntzarako hurbilketa erraztea, ikasle gorrekiko
komunikaziorako hizkuntza baliagarri gisa.
HELBURU ZEHATZAK
- Irakasleen, profesionalen edo senideen eta ikasle gorren arteko komunikazio-egoerak hobetzea.
- Aurpegi-adierazpeneko gaitasunak eta ahozkoak ez diren jokabideak garatzea, bide batez
keinu-trebetasunak landuz.
- Irakasleek etorkizunean izan ditzaketen ikasle gorrekin eskola eta jolas-egoeretan
 komunikatzeko gaitasuna ahalbidetuko dieten oinarrizko zeinuak barneratzea eta horien
 erabileran abiaraztea.

Edukiak eta Metodologia
Ikastaroa guztiz praktikoa izango da, parte-hartzaileek hasierako unetik ekingo baitiote Zeinu
Hizkuntza praktikatzeari. Izan ere, Zeinu Hizkuntza ama hizkuntza duen pertsona gorra izango
dute irakasle lanetan.
Oinarrizko egitura gramatikala eta hiztegia ikasiko dute, betiere edukiak euren eguneroko egoera
errealean erabilgarrigoak izango zaizkien gaietara egokituz.

* Euskal Gorrak elkartea.
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Animaliek lagundutako 
esku-hartzeak

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Ezaguna da animaliek pertsonengan duten oso eragin positiboa, hala, prozesu terapeuti-
koetan, nola ikas prozesuetan. Esku-hartzea erakargarriagoa izatea lortzen dugu, erabil-
tzaileen interesa eta gogoa handitzean, helburuak modu eraginkorragoan lortzen dira.
Animaliekin kontaktuan lortzen ditugun onurak osasun edota hezkuntza alorreko profe-
sionalen esku jartzean, esku-hartzeak optimizatu egiten dira.

Norentzat 
Osasun edota hezkuntza alorreko profesionalentzat edota animaliek pertsonengan duten
eraginaz gehiago ikasi nahi duenarentzat.

Helburuak
- Animaliek lagundutako esku-hartzeen inguruko oinarrizko ezagutzak eskuratu.
- Esku-hartze horietan parte hartzen duten animalien beharrezko baldintzak ezagutu. 
- Era bateko edo besteko taldeei zuzendutako ekintza terapeutikoen diseinurako oina-
rriak eskuratu.

Gaiak
- ZER DIRA ANIMALIEK LAGUNDUTAKO ESKU-HARTZEAK? Oinarri teoriko-
ak. Esku-hartze motak: Animaliek Lagundutako Terapia/ Hezkuntza/ Ekintzak.
- ANIMALIAK espezie eta arraza ohikoenak. Aukeraketa irizpideak, testak...
Sentsibilitate eta tenperamentua.
- Animaliek Lagundutako Terapia eremu desberdinetan aplikatzea. Alzheimerra eta
dementziak. Ezgaitasun psikikoa. Autismoa. Gizarte egoera zailean dauden gazteak.
- Animaliek Lagundutako Hezkuntza. ¿Nola hobetu ikas prozesuak animalien laguntzaz?
- Saioen diseinua. Estruktura, diseinua eta aplikazioa. Talde-lana.

Metodologia 
Aktiboa eta parte-hartzailea izango da. Eduki teoriko eta praktikoak izango ditu
 (diziplina anitzeko lan-taldeetan egingo da eta terapiarako txakurren laguntzarekin).

* Josune AZPIROZ IMAZ. Psikologoa. Animaliek Lagundutako Terapian
 teknikaria eta aditua.
* Josu MENDEZ SANCHEZ. Txakur hezitzailea. Animaliek Lagundutako
Terapian teknikaria.

* KOPURU  MUGATUA* 
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KIROL EGOKITUA eta kirol 
irakaskuntza INKLUSIBOA

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00

Norentzat
Irakasleentzat eta interesa duten pertsonentzat.

Helburuak
- Kirol eta jarduera fisikoaren eremuan dauden urritasun ezberdinak ezagutu eta
 identifikatu. 
- Gipuzkoako kirol egokituaren antolaketa ezagutu.
- Urritasunen eremuan dauden teknika ezberdinak eta egokitzapenak ezagutu eta  probatu. 
- Lortutako ezagutza erabili praktika zehatz, normalizatu eta inklusiboen bidez. 
- Errespetuzko jarrerak sustatu aniztasunaren alde.

Programa
- Kontzeptu esparrua: Jarduera fisikoa, ariketa fisikoa eta kirola.
- Lege esparrua: Hezkuntza legeak.
- Aniztasun Funtzionala. Definizioak, sailkapenak eta ezaugarriak.
- Urritasunen eta desoreken ezaugarriak (fisikoa, sentsoriala, entzumena, ikusmena, psikikoa,
garun paralisia, adimen urritasuna, etab. eta horien egokitzapena gizartean).
- Urritasunen bat duten pertsonentzat Gipuzkoan dagoen kirol eskaintza eta antolaketa.
- Programa proposamena egin: Oinarrizko mugimenduen trebetasuna eta garapen motorra.
- Estrategia inklusiboak gorputz-hezkuntzan.

Prestakuntza teorikoaz gain, egin beharreko jarduera osagarria
Ikasle bakoitzak 5 orduko praktika egin beharko du lortutako ezagutzarekin bere
 irakaskuntza praktikaren eremuan.
Ordu praktikoak amaitutakoan, ikasleak txosten txiki bat aurkeztu beharko du
hurrengo puntuekin:

1. Eskola testuinguruaren azterketa laburra.
2. Praktikan zehar egindako zereginen deskribapena. Egokitzapenak. 
3. Egindako praktiken hausnarketa. Ikasitako ardatz nagusiak aipatu. 
4. Iritzia eta proposamenak.

* Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa.
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“IRRIA” aldizkaria gelan?
Noski baietz!

Uztailaren 2an
IRRIA ikastetxean. Zertarako?
Zergatik irakurri IRRIA aldizkaria gelan? Zer nolako aukerak eskaintzen dizkigu? Irakurtzen “ikasi” aurre-
tik ez al dute haurrek irakurtzen? Atal bakoitzak balioekin, edukiekin, konpetentziekin.... erlazionatzeko
aukera eskaintzen al digu? Nola sustatu irakurzaletasuna? Irakurketa librearen garrantzia… Galdera eta gai
hauei eta gehiagori erantzuten saiatuko gara parte hartzaile guztien artean.
* Maite SAENZ. Zarauzko Salbatore Mitxelena ikastolako irakaslea. Urtxintxa eta Txanela proiektuetako
koordinatzailea eta egilea.

Haur poesia: hitzaren berotasuna
Poesia mundua irakurtzeko modu bat da, eta amaren sabeletik beretik hasten da. Haur poesia, eta gizakia-
ren lehen poesia-ereduen antzekotasunak. Hasieran, poesia zen: hizkuntzaren eta kulturaren sorrera eta poe-
sia. Poesia jolasteko, poesia sentitzeko: nire neure esperientzia zuzena haur poesian.
* Juan Kruz IGERABIDE. Irakaslea, idazlea eta IRRIA aldizkariko “Txoko txiki kuttuna” atalaren egilea.

Uztailaren 3an
Zientzia-esperimentuak, IRRIAren eskutik (HH eta LH1)
Bere adineko haur guztiak bezalaxe, Marikalanbre ikertzaile petoa da. Berez du jakin-mina, eta berez galde-
tzen dio bere buruari: zer gertatuko litzateke hau egingo banu? eta zergatik gertatzen da hau beste hori egi-
ten dudanean? eta nola funtzionatzen du...? Tailer honetan, esperimentu horiek egiten ikasteaz gain, haien
atzean dagoen azalpen liluragarria ere ezagutuko dugu, zuen ikasleekin ere gelan zientzia lan dezazuen.
* Ana GALARRAGA. Elhuyar Fundazioko langilea. IRRIA aldizkariko Marikalanbreren istorioen egilea.

Filosofo txikiak Konfiantzaren Pedagogian
Helburua, elkarrizketen bidez , ideiak konpartituz eta esanahi berriak         eraikiz, haurrari laguntzea bere
bizipenak eta ideiak aukeratzen, antolatzen, estrukturatzen eta adierazten litzateke.
Horretarako, ikasgela, ikerketa komunitate batean bihurtzea proposatzen dugu eta metodologia dialogikoa-
ren   eta dialektikoaren bidez hainbat trebetasun kognitibo eta balore praktikan jartzea.
Zergatik Haur Filosofiako Tailerra ? Nola antolatu Tailerra? Tailerraren edukia:Pentsamendu trebetasunak,
elkarrizketa filosofikoa, irakurzaletasunaren animazioa, irakaslearen papera, bibliografia eta tailer praktikoa.
* Arizmendi ikastolako irakasleak (Elbira Bouza, Izaskun Aranbarri eta Arantxa Lejarraga)

Uztailaren 4an
Ikastetxe irrizaleen sarea
Irrien lagunak proiektuaren nondik norakoak aurkeztu eta Ikastetxe Irrizaleen sarearen inguruko gogoetak
azalduko ditu. 
* Joxe Mari AGIRRETXE “PORROTX” pailazoa.

IRRIA iritsi da! Haurrek Irrien lagunak proiektuan  parte har dezaten bideak eta baliabideak.
- Nola aurkeztu aldizkaria haurrei?
- Irakasleei eskainitako baliabideak erabiliz zenbait proposamen haurrekin burutzeko.
- Irrienlagunak.com-era edukiak igotzeko bideak.
- Irriklik aplikazioa...
* Iñigo ARANDIA eta * Josi OIARBIDE. “Irrien Lagunak Kluba”ren arduradunak.

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00
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Pikler-Loczy: bortxakeriarik gabeko heziketa.
Sozializazio baketsua heldu-haur elkarlanaren bidez

Budapesteko Pikler-Loczy 0-3 eskolako teoria eta praktika ezagutzen eta sakontzen aritzea da
ikastaroaren egitekoa.

Uztailaren 2an
Indarkeriarik gabe hezten.
*Eva KALLO. Budapesteko Pikler-Loczy Institutukoa, Hungaria.

Galderak, zalantzak eta hausnarketak egiteko 2 MAHAI-INGURU
*Ana TARDOS. Budapesteko Pikler-Loczy Institutuko zuzendaria, Hungaria. 
*Eva KALLO. Budapesteko Pikler-Loczy Institutuko pedagogoa, Hungaria.  
*Judith  KELEMEN. Budapesteko Pikler-Loczy Institutuko hezitzailea, Hungaria.
*Elena HERRAN. EHUko irakaslea. 
*Agnes SZANTO. Parisko psikopedagogoa, Pikler pedagogian aditua. 

Uztailaren 3an
Zergatik ez dugu egin dezakegun hori egiten umearen ongizaterako?
*Agnes SZANTO. Parisko psikopedagogoa, Pikler pedagogian aditua.

Ohiko jokabideen indarkeria inkontzientea.
*Montse FABRES. Kataluniako pedagogoa, Pikler pedagogian aditua.

Ez ezazu nirekin haurra banintz bezala jokatu.
*Susana MARTINEZ. Bilboko Eskurtze Eskolako hezitzailea.

Uztailaren 4an
Jarduera autonomoa: eta heldua?
*Agnes SZANTO. Parisko psikopedagogoa, Pikler pedagogian aditua.

Entzun gabe komunikatu: beharrezko kooperazioa zapuzten.
*Montse FABRES. Kataluniako pedagogoa, Pikler pedagogian aditua.

Galderak, zalantzak eta hausnarketak egiteko MAHAI-INGURUA
*Agnes SZANTO. Parisko psikopedagogoa, Pikler pedagogian aditua. 
*Montse FABRES. Kataluniako Pikler gaien pedagogoa.
*Susana MARTINEZ. Bilboko Eskurtze Eskolako hezitzailea.

Oharra: EHUko ikastaroa egingo dutenek, 3ko eta 4ko saioetan izena emateko
aukera izango dute; hau da, 2 eguneko matrikula eginda.

* KOPURU  MUGATUA *

30

Uztailak 2, 3 eta 4
9:00-14:00
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m a t r i k u l a
Matrikula epea: maiatzaren 31 arte.

Ikastaroen prezio arrunta  ...................................................  95 euro
Prezio murriztuak: 

- Hazi Heziko harpideak ...................................................  80 euro
- hik hasiko harpideak .......................................................  60 euro
- Hazi Hezi + hik hasiko harpideak ............................ 50 euro
- Langabetuak .........................................................................    60 euro
- EHUko ikasleak ...................................................................    40 euro

* Ikastetxeko harpidetza bakoitzaz irakasle bat balia liteke. 

Ordainketa: 
- Zure matrikula aintzat hartua izan dadin, diru-sarrera egin 
beharra duzu kontu zenbaki honetan:
EUSKADIKO KUTXA 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 zaizu.

Matrikula www.hikhasi.com/topaketak helbidean sartuz.

Adi! Ekainaren 16an mezu bat jasoko duzu zure  helbide elektro -
nikoan, Topaketen egitaraua eta dagokizun ikastaroko  xehetasunak
adieraziz.

Edozein argibidetarako: 943 371 408 telefonora deitu edo 
hikhasi@hikhasi.com e-postara idatzi.

Oharra: antolatzaileen esku gelditzen da programari behar diren aldaketak egitea.



2 EGUNEKO ikastaroen kasuetan (uztailaren 3an eta 4an soilik)

Ikastaroen prezio arrunta  ...................................................  65 euro
Prezio murriztuak: 

- Hazi Heziko harpideak ...................................................  50 euro
- hik hasiko harpideak .......................................................  40 euro
- Hazi Hezi + hik hasiko harpideak ............................ 35 euro
- Langabetuak .........................................................................    40 euro
- EHUko ikasleak ...................................................................    25 euro

* Oharra: 2 eguneko ikastaroak hauek dira:
1. Pikler (EHUko ikastaroa egingo dutenentzat).
2. Irakaslea bere jardueraren aurrean.
3. Hezkuntzaren zailtasunak.



Antolatzaileak

Babesleak

Donostiako Udala

Universidad

del País Vasco

Euskal Herriko

Unibertsitatea

Hezkuntzaren Teoria 
eta Historia Saila

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

hh
eman ta zabal zazu

hik hasi

Gipuzkoako Foru Aldundia


