
 

 

Zer da gatazken ebazpenei 
bideratutako Pedagogia  Sistemikoa? 
 

Eskolako Pedagogia Sistemikoa Euskal 
Herrian, euskal hezkuntza erakundeetan 
eman ziren  fundamentu teoriko, errekurtso eta 
esperientzia multzo bat bezala sortu zen. 
Ordenaren printzipioak, behin barne hartuta, 
kurtsoa egiten duten pertsonen jarrera 
aldaketa bat posible egiten du eta emaitza 
harrigarriak  ematea  ahalbidetzen du   
gatazken ebazpenetan, bai maila 
pertsonalean non profesionalean. 
 
Ordenean oinarritutako ikuspegi honek 
hezkuntza iraultza bat  eman du emaitza 
bezala geletan ematen diren gatazken 
prebentzio eta ebazpenetan, hezkuntza 
errealitatearen pertzepzioan aldaketa bat 
emanez behaketa sakon eta espezializatu 
baten bitartez. Kurtso honetan ikasleen 
errealitateei aurre egiteko trebetasunak 
garatzen ditugu kontestua kontuan izanda 
interbentzio sistemikoak burutuz. 
 
Ezagutza hau ezinbestekoa da bizitza 
profesionalari  arrakastaz aurre egiteko eta 
eskolako Pedagogia Sistemikoaren helburua 
da. Berezko mundu sistemiko batean bizi gara, 
beraz hezitzaileok ezagutza sistemikorantz 
bideratutako aldaketa egitea ezinbestekoa da 
gure bizitzak eta hurrengo belaunaldienak 
arrakastaz zuzendu ahal izateko. 
 
 
 
 

 

TOKIA 

UPV - EHU IRAKASLEEN UNIBERTSITATE ESKOLA 

Oñati Plaza, 3 (DONOSTIA) 

ORDUTEGIA ASTEBURUETAN 

Larunbatetan 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara. 

Igandetan 10:00etatik 14:00etara 

FORMAKUNTZAREN ZENBATEKOA 

150€ Matrikula + 160€ x 9 moduluak 

MATRIKULA 

150€-en ordainketa inskripzioa formalizatzean. 

LABORAL KUTXA ES18 3035 0064 24 0640062150 

(Izen eta abizenak zehaztu behar dira). 

Matrikula ez da itzuliko 

ORDAINKETA EGITEKO ERAK  

Ordainketa hilean behin: modulu bakoitzaren hasieran. 
Nahitaezkoa da asistentzia 9 moduluetara eta modulu 
guztien ordainketa. 

Bertaratu ezin izanez gero datorren urtean zehar 
formazioa osatzeko aukera egongo da.  

TITULAZIOA  

Bigarren mailako kurtsoren bat bukatzen duten ikasleek, 
PEDAGOGIA SISTEMIKOAN MASTERRA titulua 
jasoko dute. 
 

INFORMAZIOA ETA INSKRIPZIOAK 

Behin matrikularen zenbatekoa ingresatu ondoren, 
ikasturte honi buruzko webeko izen-emate fitxa bete. 
Plazak mugatuak dira.  
 
info@pedagogiasistemikoa.eus  

 www.pedagogiasistemikoa.eus  

 www.escuelasistemica.com 
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 KURTSOKO PROGRAMA  

I. MAILA  

I. modulua: urriak 19/20 / Aitziber Esnaola 

Pedagogia Sistemikoa eta gatazken ebazpena 

II. modulua: azaroak 16/17 / Iñaki Sánchez 

Kide izateko beharra. Familia genograma. 
 eta familia marrazkiak metodologi tresna moduan. 

III. modulua: abenduak 14/15 / Larraitz Mendizabal 

Autoritatea: aurre egiteko estrategiak 

IV. modulua: urtarrilak 11/12 / Aitziber Esnaola 

Laguntzarako ordenak eta oreka-ordena. Esku hartze 
protokoloaren EHPSE sarrera. Kasu e1rrealekin praktika, 
non aukera dagoen kurtsoan zehar jarraipen tutorizatua 
egiteko. 

V. modulua: otsailak 15/16 / Iñaki Sanchez 

Gaur egungo familia-testuinguruak eta EHPSE 
elkarrizketarako protokoloa 

VI. modulua: martxoak 14/15 / Aitziber Esnaola 

EHPSE esku-hartze sistemikoko protokoloa. Panpinen 
erabilera eta ipuin sistemikoen lantzea. 

VII. modulua: apirilak 25/26 / Larraitz Mendizabal 

Hezkuntza emozional sistemikoa. Dolua eta EHPSE 
protokoloa. 

VIII. modulua: maiatzak 16/17 / L. Mendizabal/E. Goñi 

Behaketa sistemikoa gelan. Heziketa paradigma aldaketa. 
Begirada sistemikoa eta bizitza errealean duen 
inplikazioa. 

IX. modulua: ekainak 13/14  / Iñaki Sánchez 

Pedagogia Sistemikoaren esperientziak gelan aplikatuak. 
Euskal mitologia. Ikastaroaren esperientzia lanaren 
ematea.I 
 

Kurtso honetan, ikasgelarekin lotutako kasu errealen 
gainbegiraketa barne dago. Hilabetean behin gelako 
Mugimendu Pedagogikoak egingo dira. 

 

II. MAILA  

Hezkuntzari aplikatutako Tresna Metodologikoak, 
Pedagogia Sistemikotik gatazken konponketara bideratuak: 

• Elkarrizketa Sistemikoa .  

• Panpinen eta esku hartze tekniken aplikazioa. 

• Psikomotrizitate sistemikoa 

• Ipuin Sistemikoaren lanketa  

• Familiaren marrazkien irakurketa ikuspegi 
sistemikotik eta kasuen ebazpena. 

• Hezkuntza Emozionalaren hizkuntza ikasgelan. 

Bigarren maila honetan, beharrezkoa izango da hezkuntza 
esku-hartze bat egitea kasu erreal batekin. Esku-hartzea 
eskolako formatzaile taldeak gainbegiratuko du. Nahi 
duenak bakarkako tutoretza eskatu ahal izango du. 
Topagune eta gainbegiraketa hasieran emango dira. 

Bigarren maila honetako informaziorako, datak eta prezioak, 
berariazko triptikoa begiratu. 

 

Zuzendaritza eta eduki pedagogikoak 

ITZIAR AGUIRRE / Bilbo 

Psikologia Klinikoan Lizentziatua. Magisteritzan Diplomatua. 

Orientazio Psikopedagogikoan aditua. EHPSEren fundatzaile 

eta zuzendaria. Formakuntza. Kurtsoak Hezkuntza erakunde 

eta Zerbitzu sozialetan 

Kurtsoaren Hezitzaileak  

LARRAITZ MENDIZABAL / Donostia 

Psikologian Lizentziatua (EHU-UPV). Haur Hezkuntza 

irakaslea. Psikoterapia formazioa (Gestalt eta Bioenergi 

teknikak). Acouturierren korrontean formatzen aritua. 

Masterra Pedagogía Sistemikoan 

AITZIBER ESNAOLA / Zarautz 

Egun Haur Hezkuntzan dihardu lanean. Arkitektoa (UPC 

Valles) eta Haur Hezkuntzako Irakaslea (EHU). Masterra 

Pedagogía Sistemikoan. Panpinekin orientazio eta esku 

hartze sistemikoan espezializatua 

IÑAKI SANCHEZ / Bilbo 
Magisteritzako Giza Zientziak eta Euskal Filologia 

espezialitateetan diplomatua. Antropologia Soziokulturalean 

lizentziatua. Lehen Hezkuntzako tutorea eta irakaslea.  

V.E.C. eko coachen diplomatua. 

EDURNE GOÑI / Donostia 

Gestio informatikan goi mailako teknikaria. Lanbide 

Heziketan formatzailea. Masterra Pedagogia Sistemikoan.  

Hezkuntza erakunde bateko administrazio gestioa. Euskal 

Herriko Pedagogia Sistemikoko formakuntza . 

Kursoaren koordinazioa Edurne Goñiren esku dago 


