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.

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

ORDUTEGIA ASTEBURUETAN
Larunbatetan 10:00etatik 14:00etara
Igandetan 10:00etatik 14:00etara

ORDAINKETA EGITEKO ERA
Kurtsoaren ordainketa 3 kuotetan egingo da:
1. ordainketa: 360€ izen ematean. Ez da itzuliko.
2. ordainketa: 360€ 2022ko azaroak 30 baino lehen
3. ordainketa: 360€ 2023eko otsailak 28 baino lehen
Laboral Kutxa ES18 3035 0064 24 0640062150 (Izenabizenak zehaztu).

TITULAZIOA
Eskolak ESKOLA EREMUKO PEDAGOGIA
SISTEMIKOAREN ON-LINE KURTSOKO diploma bat
emango die 9 moduluak eta eskatutako lanak
arrakastaz betetzen dituztenei.

ONLINE
PEDAGOGIA
SISTEMIKOAREN
KURTSOA
ESKOLA
EREMUAN

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

2022-2023
2. PROMOZIOA EUSKARAZ

KURTSOKO PROGRAMA
2022-2023
I. modulua: urriak 22/23

Zuzendaritza eta eduki pedagogikoak:

Norentzat:
Eskolako, gizarteko eta laguntza arloko edozein persona:
Irakasleak, tutoreak,zuzendaritza-taldeak, aholkularitzak,
PT, irakasleak eta irakasle ez diren langileak, gizartehezitzaileak eta gizarte- zerbitzuak.

Pedagogia Sistemikoaren oinarrizko oinarriak.

II. modulua: azaroak 12/13

ITZIAR AGUIRRE
Psikologia. Magisterian diplomatu. Heziketa erakundeetan,
udaletan eta gizarte zerbitzuetan adimen emozionalaren
ikastaroetan prestatzailea. Euskal Herrian pedagogía
sistemikoan aitzindaria. EPSaren sortzaile eta zuzendaria.

Formatzaileak:

Kide izatearen zentzua sistema desberdinetan eta
haien inplikazioa gelan. Genograma eta fotobiografia.

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

III. modulua: abenduak 10/11
Autoritate sistemikoaren funtzioak eta baliabide
pedagogikoak. Familia marrazkien irakurketa.

AMAIA REGILLAGA
psikopedagogian Lizentziatua. Haur Hezkuntzako irakaslea.
Pedagogia Sistemikoan Masterra. Gaur egun zuzendaritza
taldeko kidea hezkuntza zentru batean.

IV. modulua: urtarrilak 14/15
Oreka sistemikoa. Laguntzaren ordenak. Ikastetxeen
egitura sistemikoa.

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

V. modulua: otsailak 18/19
Hezkuntzari aplikatutako tresna metodologikoak:
pampinak, familia marrazkiak eta ipuin sistemikoa.

VI. modulua: martxoak 11/12
EHPSE familiekin elkarrizketak egiteko esku-hartze
sistemikorako protokoloa.

VII. modulua: apirilak 22/23

inplikatu ahal izango da mundu horretan.”

Dolu- prozesua gelan. Adimen emozionaleko
conpetentziak.Pampinen tekniken aplikazioa.

Ian McDermont

VIII. modulua: maiatzak 13/14
Ikuspegi sistemikoan eta eraginean oinarritutako
paradigma. Istorio sislemikoaren garrantzia.

SAIOA ELGEZUA
Pedagogia lizentziatua.Hezkuntza esku hartzean sakontzea
pedagogia sistemikoaren ikuspuntutik panpinen teknika
erabiliz. Gaur egun irakaslea, hezkuntza saila.

BEATRIZ IBAÑEZ

X. modulua: ekainak 3/4
Pedagogia
sistemikoaren
proiektuak
esperientziak ikasgelan. Euskal mitologia.

“Mundu sistemiko honetan bere lekua zein den
dakiena, bere barne-iparrorratza galdu gabe

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

eta

Haur hezkuntza. Pedagogian lizentziatua hezkuntza premiak
bereziak. Gizarte hezkuntzan diplomatua. Pedagogia
Sistemikoan Masterra Gaur egun ikasgela egonkorreko PT.

