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.

PLATAFORMAK
Bideokonferentzien ZOOM sistema erabiliko da eta
google classroom zerbitzua,dokumentazioa
zerbitzua,
trukatzeko eta gainbegiratzeko lanak entregatzeko

ORDUTEGIA ASTEBURUETAN
Larunbatetan 10:00etatik 13:00etara eta
Igandetan 10:00etatik 13:00etara
13

ORDAINKETA EGITEKO ERA

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.

Kurtsoaren ordainketa 3 kuotetan egingo da:
 ordainketa: 360€ izen ematean
 ordainketa: 360€ 2021ko azaroak 30 baino
lehen
 ordainketa: 360€ 2022eko otsailak 28
baino lehen
Laboral Kutxa ES18 3035 0064 24 0640062150
(Izen
(Izen-abizenak
zehaztu).

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.

Eskolak TRESNA METODOLOGIKO
SISTEMIKOKOEI BURUZKO ON-LINE
IKASTAROA, IKASGELAN APLIKATUAK diploma
bat emango die. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza
Sailak HOMOLOGATUTAKO IKASTAROAK.

HEZKUNTZARI
APLIKATUTAKO
TRESNA
METODOLOGIKOAK

ON
ON-LINE

TITULAZIOA

INFORMAZIOA ETA INSKRIPZIOAK
Behin matrikularen zenbatekoa ingresatu
ondoren, ikasturte honi buruzko webeko izenizen
emate fitxa bete. Plazak mugatuak dira.

info@pedagogiasistemikoa.eus
www.pedagogiasistemikoa.eus
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EUSKARAZ

KURTSO HAU
EAEKO
IRAKASLEEI
ZUZENDUTA DAGO
ZUZENDARITZA ETA EDUKI
PEDAGOGIKOAK:ITZIAR AGUIRRE

KURTSOKO PROGRAMA
I. modulua: Irailak 25/26
Panpinen Teknikarako Sarrera I
II. modulua: urriak 16/17
Familiekin Hitz Egiteko Protokoloa I
III. modulua: azaroak 27/28
Familiekin Hitz Egiteko Protokoloa II
IV. modulua: abenduak 18/19
Familiako Marrazkien Irakurketa
V. modulua: urtarrilak 29/30
Panpinen Teknika II
VI. modulua: otsailak 26/27
Ipuin Sistemikoa I
VII. modulua: martxoak 26/27
Genograma Espezializatua eta
Argazki-Biografia
VIII. modulua: apirilak 23/24
Ipuin Sistemikoa II
IX. modulua: maiatzak 21/22
Panpinen Teknika III

IKASTAROA HOMOLOGATZEKO BEHAR
DIREN LANAK:

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.

Formatzaileak
ormatzaileak:
SAIOA ELGEZUA
ELG
Pedagogia lizentziatua (Deustuko unibertsitatea). Haur
hezkuntza diplomatua. (Salamankako unibertsitatea)
Pedagogia Sistemikoan Masterra (EPSE). Hezkuntza
esku hartzean sakontzea pedagogia sistemikoaren
ikuspuntutik panpinen teknika erabiliz (EPSE). Gaur
egun
gun irakaslea, hezkuntza saila..
ANA MARTINEZ
Irakaslea
Irakaslea-musikaheziketa
espezialitatea unibertsitate
titulu ofiziala. Musikaren zientzia eta historian
lizentziatua. Soinu teknikarirako prestakuntza ikastaroa.
Hezkuntza premia bereziei buruzko unibertsitate
masterra. Pedagogia sistemikoan Masterra EPSE.
EPS Gaur
egun irakaslea Euskal Herriko Rskolako Sare Publikoan
BEATRIZ IBAÑEZ
Haur
hezkuntza
(Salamankako
unibertsitatea)
Pedagogian lizentziatua hezkuntza premiak bereziak
(Deustuko
unibertsitatea).
Gizarte
hezkuntzan
diplomatua (Deustuko unibertsitatea). Pedagogia
Sistemikoan Masterra. (EPSE). APNABI elkartea Bilbo
laguntza soziolaboraleko
soziol
teknikaria. Ihaurrentzako ipuin
baten autoedizioa: Rihnaren taupada/Rihnaren bihotz
taupada. Gaur egun ikasgela egonkorreko PT.
MARIA DE JUAN
Odontologi gradua (UPV). Aho eta aurpegiko minaren
eta barailezurrejo arazoen (UPV). Pedagogia
sistemikoan Masterra (EPSE). Aho eta aurpegiko
minaren eta barailezurrejo arazoen inguruko masterrean
irakaslea (UPV).Gaur egun odontología klinika
pribatuan.

