Zer da tresna metodologiko
sistemikokoei, ikasgelan aplikatuaki?
Ikuspegi sistemikoari esker, irakasle askok zentzua
eman ahal izan diote ikasleei ikasgelan gertatzen
zaienari, familiekiko harremanari, testuinguru kultural
eta sozialari eta abarri. Elementu horiek guztiak
Hezkuntzan integratu ahal izateko, Pedagogia
Sistemikoak
hezkuntzaren
eta
eskolatestuinguruaren berezko tresna sistemiko berriak
aztertzen eta sakontzen ditu.
Ikuspegi sistemikoaren ekarpen handia izan da
irakaslearen arreta-gunea gizabanakotik harreman
esanguratsuz osatutako sistemara zabaltzea, eta
erabakigarria izan da irakasleak ikasleekiko
hezkuntza-estrategietan
eta
-esku-hartzean
gidatzeko. Ikastaro hau ikasgelako hezkuntzazereginera bideratuta dago, eta hezkuntzaren
helburuei eragiten dieten arazoak ebaluatzeko,
formulatzeko eta lantzeko gakoak biltzen ditu.
Tresna sistemiko horiek ezinbestekoak dira
hezkuntza-prozesuetan haurrei eta nerabeei eragiten
dieten zailtasun gehienei aurre egiteko; izan ere,
ikuspegi sistemikoan erreferentzia-esparru bat
aurkitzen da harreman-testuinguruen eta familia- eta
gizarte-narratiben eragina ulertzeko; beraz, esku
hartzeko tresna horiek ezagutzea eta erabiltzea
funtsezkoa da, eskola-testuinguruan ezartzeko
garatu berri diren tresna berritzaile eta
eraginkorrenetako batzuk baitira.

TOKIA
HOTEL AMARA SILKEN Y DIRECCION

ORDUTEGIA ASTEBURUETAN
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TITULAZIOA
Eskolak TRESNA METODOLOGIKO
SISTEMIKOKOEI BURUZKO IKASTAROA,
IKASGELAN APLIKATUAK diploma bat emango die
9 moduluak arrakastaz betetzen dituztenei. Eusko
Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak
HOMOLOGATUTAKO IKASTAROAK
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PEDAGOGIKOAK:
ITZIAR AGUIRRE

KURTSOKO PROGRAMA
I. modulua: Irailak 18
Panpinen Teknikarako Sarrera I
II. modulua: urriak 16
Familiekin Hitz Egiteko Protokoloa I
III. modulua: azaroak 20
Familiekin Hitz Egiteko Protokoloa II
IV. modulua: abenduak 18
Panpinen Teknika II
V. modulua: urtarrilak 15
Familiako Marrazkien Irakurketa
VI. modulua: otsailak 19
Ipuin Sistemikoa I
VII. modulua: martxoak 12
Genograma Espezializatua eta
Argazki-Biografia
VIII. modulua: apirilak 2
Ipuin Sistemikoa II
IX. modulua: maiatzak14
Panpinen Teknika III
IKASTARO HAU ON-LINE
MODALITATEAN EGITEKO AUKERA

Ikastaroa homologatzeko behar
diren lanak:

Formatzaileak
ormatzaileak:

Derrigorrezkoa da ikasgelan hezkuntzahezkuntza
arloan esku hartzeko esperientziak egitea.
Praktika horien helburua ikasgelako
baliabideak eta estrategiak garatzea da,
modulu bakoitzean ematen diren tresna
metodologikoekin: panpinak, famila
marraztea, ipuin sistemikoa, elkarrizketaelkarrizketa
protokoloa, etab.

Ingeleseko irakaslea.
irak
Haur eta Lehen Hezkuntza (EHU).
Lehen Hezkuntzako zentro batean 4 urtetako esperientzia
zuzendari bezala. Pedagogia Sistemikoan Masterra.

NEREA MARTINEZ

AMAIA REGILLAGA
Psikopedagogian Lizentziatua. HaurHezkuntzako irakaslea.
Pedagogia Sistemikoan Masterra. Gaur egun zuzendaritza
taldeko kidea hezkuntza zentru batean.
batean

AMAIA URZELAI
Psikopedagogian Lizentziatua.Heziketa eta prebentziorako
Aucouturier
psikomotrizitatean
formatua
.Praktika
psikomotrizean
espezializatua.
Haur
Hezkuntzako
irakaslea.Pedagogia sistemikoan Masterra EPS-PV.
EPS

LOREA UNAMUNO
Euskal Filologian masterra (EHU) eta EHUko irakaslea.
EHUko ikertzaile gisa hainbat ikerketa-proiektutan
ikerketa
aritua eta
hainbat aldizkari zientifikotan argitalpenak. Pedagogia
Sistemikoko masterra (EPSE).

JON ZARATE
Farmazia doktorea (EHU) eta EHUko irakaslea. EHUko
ikertzaile gisa hainbat ikerketa-proiektutan aritua eta hainbat
aldizkari zientifikotan argitalpenak. Pedagogia sistemikoko
familien gatazkak konpontzeko ikastaroa (EPSE).

SAIOA ELGEZUA
Pedagogia lizentziatua (Deustuko unibertsitatea). Haur
hezkuntza diplomatua. (Salamankako
(Salaman
unibertsitatea)
Pedagogia Sistemikoan Masterra (EPSE). Hezkuntza esku
hartzean sakontzea pedagogia sistemikoaren ikuspuntutik
panpinen teknika erabiliz (EPSE). Gaur egun irakaslea,
hezkuntza saila.

