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) edo BARAKA zentroa
(Etxague, 4 Donostia) osasun protokoloagatik EHUk
irekiko ez balu.

ORDUTEGIA ASTEBURUETAN
Larunbatetan 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik
20:00etara.
Igandetan 10:00etatik 14:00etara

FORMAKUNTZAREN ZENBATEKOA

PEDAGOGIA
SISTEMIKOAREN
KURTSOA
ESKOLA
EREMUAN

150€ Matrikula + 9 modulo x 170 € moduloa

MATRIKULA
150€-ren ordainketa izena ematean.
LABORAL KUTXA ES18 3035 0064 24 0640062150
(Izen eta abizenak zehaztu behar dira).
Matrikula ez da itzuliko.
Uztailaren 31 arte matrikula 75 €

ORDAINKETA EGITEKO ERAK

2020-2021
14.PROMOZIOA
6.PROMOZIOA
EUSKARAZ

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 kurtsoa bat bukatzen duten ikasleek,
PEDAGOGIA
SISTEMIKOA
eta
TRESNA
METODOLOGIKOAK titulua jasoko dute Pedagogia
Sistemikoaren eskolak bermatua.

Kurtso hau EAEko
irakasleei zuzendua dago.

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

ZUZENDARITZA ETA EDUKI
PEDAGOGIKOAK:
ITZIAR AGUIRRE ARRINDA

KURTSOKO PROGRAMA
I. MAILA
I. modulua: urriak 3/4 / Aitziber Esnaola
Pedagogia Sistemikoaren oinarrizko oinarriak
II. modulua: urriak 17/18 / I Sánchez / I. Amezaga
Kide izatearen zentzua sistema desberdinetan eta haien
inplikazioa gelan.
III. modulua: abenduak 19/20 / Larraitz Mendizabal

IV. modulua: urtarrilak 9/10 / Aitziber Esnaola
Oreka sistemikoa. Laguntzaren ordenak. Ikastetxeen
V. modulua: otsailak 20/21 / Aitziber Esnaola
Ikaslearen ikaskuntza, sozializazio eta heldutasun
garapenerako prozesuetan dauden zailtasunetarako eskuhartze sistemikorako protokoloa
VI. modulua: martxoak 20/21 / N. Martínez / A. Regillaga
Gelako dolu-prozesuetarako esku-hartze
sistemikorako protokoloa. Adimen emozionaleko
konpetentziak.
VII. modulua: maiatzak 1/2 / Larraitz Mendizabal
EHPSE familiekin elkarrizketak egiteko esku-hartze
sistemikorako protokoloa.
VIII. modulua: ekaianak 5/6 / Larraitz Mendizabal
Ikuspegi sistemikoan eta horrek hezkuntza-prozesuan
duen eraginean oinarritutako paradigma.
IX. modulua: ekainak 26/27 / Iñaki Sánchez
Pedagogia sistemikoaren proiektuak eta esperientziak
ikasgelan. Euskal mitologia
GAINBEGIRAKETAK

Kurtso honetan hilabetean behin, ikasgelarekin lotutako
kasu errealen gainbegiraketa Larraitz Mendizabal eta
Aitziber Esnaolaren ardurapean.(Unean uneko osasun
protokolo aktiboaren arabera egingo dira).

II MAILA. IKASGELAN APLIKATUTAKO TRESNA
METODOLOGIKOEN ESPEZIALIZAZIO IKASTAROA
•
•
•
•
•
•
•

Elkarrizketa Sistemikoa .
Panpinen eta esku hartze tekniken aplikazioa.
Haurren beharrak eta bere portaera gelan
Dolua eta bere protokolo
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 koordinatzaileak gainbegiratuko du. Bestalde talde
presentzialak sortuko dira protokoloak gainbegiratzeko
osasun protokoloak baimentzen badu.

Zuzendaritza eta eduki pedagogikoak
ITZIAR AGIRRE
Psikologia Klinikoan Lizentziatua. Gipuzkoako Foru Aldundiko
IKASMINA hezkuntza emozionaleko proiektuan formatzailea.
Bizkaiko Foru Aldundiko Adimen emozionalaleko kurtsoetan
formatzailea. Pedagogía Sistemikoan aitzindaria Euskal Herrian
EHPSEren fundatzaile eta zuzendaria.

Formatzaileak:
LARRAITZ MENDIZABAL
Psikologian Lizentziatua (EHU-UPV). Haur Hezkuntza irakaslea.
Psikoterapia formazioa (Gestalt eta Bioenergi teknikak).
Acouturierren korrontean formatzen aritua. Masterra Pedagogía
Sistemikoan.
AITZIBER ESNAOLA
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
Magisteritzako Giza Zientziak eta Euskal Filologia espezialitateetan
diplomatua. Antropologia Soziokulturalean lizentziatua. Lehen
Hezkuntzako tutorea eta irakaslea. V.E.C.eko coachen diplomatua.
IKER AMEZAGA
Terapeuta psikomotorea. Osasun psikologoa. Luzaroko ASEFOP
(UNED-Bergara) psikomotrizitate eskolako irakaslea. Psikomotor
praktikan formatzailea eta orientatzailea.
NEREA MARTINEZ
Ingeleseko irakaslea. Haur eta Lehen Hezkuntza (EHU). Lehen
Hezkuntzako zentro batean 4 urtetako esperientzia zuzendari
bezala. Pedagogia Sistemikoan Masterra.
AMAIA REGILLAGA
Psikopedagogian Lizentziatua. Haur Hezkuntzako irakaslea.
Pedagogia Sistemikoan Masterra. Gaur egun zuzendaritza taldeko
kidea hezkuntza zentru batean.

Kurtsoaren koordinazioa Maialen Gonzalez de San Pedroren
esku dago

