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Udako Euskal Unibertsitatea
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On line eskaintza

Ikasgelako eskaintza

• Euskal Herriko ekonomia
eta gizartea
azterketarako lanabesak.
GIS librea.
• Euskal Herriko oroimen
historikoa
• GeoGebraPrim: eredu
dinamikoak Lehen
Hezkuntzan
• Nola dinamizatu
komunikazioa Moodle-n
• Nola sortu eta saldu liburu
elektronikoak

• Ahots-teknika ikastaroa II:
kantua sentitu, jolastu,
gozatu
• Berrikuntza eta
motibazioa
• Emozioak eta norberaren
gaitasunak lantzen
(oinarrizkoa)
• Emozioak eta norberaren
gaitasunen lanketa
sakontzen
• Familia-harremanak
eraikitzen
• Ondare kultural ezmateriala: identitatea eta
imaginario kolektiboa
ezagutu
• Oinarrizko estatistika R
software librearen bidez
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On line

Euskal Herriko ekonomia
eta gizartea aztertzeko
lanabesak. GIS librea.

Euskal Herriko
oroimen historikoa

GeoGebraPrim:
eredu dinamikoak
Lehen Hezkuntzan

Helburuak

Helburuak

Helburuak

•
•

•
•

GIS tresnekin oinarrizko
azterketak egitea.
Analisi espazialerako QGIS
software libreko aplikazioaren
euskarazko bertsioa erabiltzen
ikastea.
Azterketak egiteko sareko
baliabideen erabileran trebatzea.
Euskal Herriko analisi espazialak
egiten ikastea eta informazioa
lurraldearen gainean adieraztea.

Nori zuzendua
Analisi sozioekonomikoak egin
beharrean diren ikasle, ikertzaile eta
profesionalei, zein soziologoei,
geografoei, ekonomilariei,
kazetariei…

Irakaslea
Mikel Ayestaran Olano. Geodesia
eta Kartografian goi-mailako
ingeniaria.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•
•

20 orduko ikastaroa.
Datak: urriaren 21etik azaroaren
18ra.
Ikasgelako saioak bi egun
horietan.
Ikasgelako saioaren ordutegia:
17:00-19:30.
Matrikula-prezioa: 140,00 euro.
Informazioa eta matrikula.

•

•

•
•

Historiaren beraren gertakari
adierazgarrienak gogora
ekartzea, giza eskubideen
ikuspuntutik.
Oroimen historikoaren inguruko
mugimenduetara hurbildu eta
horien ekarpenak zabaltzea.
Gertuko oroimena
berreskuratzea.
Euskal Herriko oroimen
historikoa nazioarteko prozesuen
testuinguruan ulertzea.

Nori zuzendua

•

•

•

Lehen Hezkuntzako irakasleak
software dinamikoaren erabileran
trebatzea.
Egoera didaktikoen diseinuan
eredu dinamikoak noiz eta nola
erabil daitezkeen aztertzea.
Jarduera-adibideak eta jardueraproposamenak eztabaidatzea.

Nori zuzendua
Lehen Hezkuntzako irakasleei
zuzendua, Matematika arloa
lantzeko.

Irakaskuntza ertaineko irakasleei eta Irakaslea
gaian aditua izan barik interesa duen Aitzol Lasa Oyarbide. Matematikan
orori.
lizentziatua. Bigarren Hezkuntzako
Irakasletza Masterra. Nafarroako
Irakaslea
Unibertsitate Publikoan (NUP)
Matematikaren Didaktika Arloko
Eztizen Miranda Bernabe.
Kazetaritzan lizentziatua. Ikertzailea. irakaslea da.
Oroimen Historikoaren eskuratzeIkastaroaren ezaugarriak
lanetan dihardu.
• 20 orduko ikastaroa.
Ikastaroaren ezaugarriak
• Datak: urriaren 14tik azaroaren
• 20 orduko ikastaroa.
11ra.
• Data: urriaren 28tik azaroaren
• Ikasgelako saioa urriaren 14an.
25era.
• Ikasgelako saioaren ordutegia:
• Ikasgelako saioak bi egun
17:00-19:00.
horietan.
• Matrikula-prezioa: 140,00 euro.
• Ikasgelako saioaren ordutegia:
Informazioa eta matrikula.
17:30-20:00
• Matrikula-prezioa: 140 euro.
Informazioa eta matrikula.
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Nola dinamizatu
komunikazioa Moodle-n

Nola sortu eta saldu
liburu elektronikoak

Helburuak

Helburuak

•

•

•

•

Birtualitatean gertatzen den
komunikazioaren osagaiak
aztertzea.
Ikasgela birtualetan gertatzen
den komunikazioaren ezaugarri
nagusiak ezagutzea.
Komunikazioaren osagaiak
aztertzeko adierazleak
ezagutzea.
Parte-hartzaileei komunikazio
didaktikoa bultzatzeko
estrategiak eskaintzea eta
praktikan ipintzea.

Nori zuzendua
E-learning testuinguruetako
irakasleei.

Irakasleak
Abel Camacho. Euskal Filologian
lizentziatua. UEUko kidea.
Pedro Lonbide. Psikopedagogian
lizentziatua. Santurtziko Udal
Euskaltegiko zuzendaria.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•
•

25 orduko ikastaroa.
Data: urriaren 22tik azaroaren
19ra.
Ikasgelako saioak bi egun
horietan.
Ikasgelako saioaren ordutegia:
17:00-19:00
Matrikula-prezioa: 175,00 euro.
Informazioa eta matrikula.

•
•
•

Sortu dugun edukia irakurgailu
elektronikoetarako prestatzea.
On-line argitaratzea.
Liburu elektroniko horiek
merkaturatzeko eta publizitatea
egiteko bideak aztertzea.

Nori zuzendua
Sortzaileei. Beren edukiak
zabaltzeko bideak bilatzen
dituztenei.

Irakaslea
Justyna Pietrzak. Espainiar filologian
lizentziatua. Hizkuntzalaritza
Orokorra eta Informazio-zientzietan
lizentziatua. Hizkuntza, azterketa eta
prozesamenduan masterra. Eleka
Ingeniaritza Linguistikoa.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•

20 orduko ikastaroa.
Datak: azaroaren 17tik
abenduaren 12ra.
Ikastaroa erabat on lina da, ez
dauka aurrez aurreko saiorik.
Matrikula-prezioa: 140,00 euro.
Informazioa eta matrikula.
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Ikasgelan

Ahots-teknika ikastaroa II:
kantua sentitu, jolastu,
gozatu

Berrikuntza
eta motibazioa

Helburuak

Helburuak

•
•
•

Ahots teknikaren oinarriak
ezagutzea eta esperimentatzea.
Ahots hezitu baten onuraz
jabetzea.
Errepertorioarekin kantuaz
gozatzea.

Nori zuzendua
Ahots-teknikaren oinarrizko
ezagutza duenari zuzendua.
Lehentasuna izango dute UEUk
antolatutako Ahots-teknika ikastaroa
edo Ahotsaren indarraren ikastaroa
egin duten ikasleek.

Irakaslea
Karmele Muro Marichalar. Musikan
lizentziatua, kantu espezialitatean.
Irakaslea, DBH eta
Kontserbatorioetan. Abesbatza
zuzendaria eta formatzailea.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•
•

12 orduko ikastaroa.
Tokia: Eibar. UEUren Ikastetxe
Nagusia.
Datak: urriaren 16a, 23a, 30a eta
azaroaren 6a.
Ordutegia: 17:00/20:00.
Matrikula-prezioa: 84,00 euro.
Informazioa eta matrikula.

•

•

•

•

www.ueu.eus

Parte-hartzaileei laguntzea,
psikologia positiboaren “ziztada”
emanez.
Tresnak eta ahalduntzeko
esperientzia ematea norbere
burua “berrasmatzeko”.
Etorkizunerako esperientzia eta
tresna errazak eta indartsuak
ematea.
Norbere buruan eta bizitzan
gehiago fida gaitezen laguntzea.

Nori zuzendua
Era guztietako pertsonei, rol
pertsonala edozein delarik ere, lanik
izan zein ez, krisiren bat (edo krisia)
pasatzen ari direnei.

Irakaslea
Gotzon Carcar. Coach pertsonala
eta enpresariala, Trainer’s Training
Masterra Programazio
Neurolinguistikoan. UEUkidea.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•
•

18 orduko ikastaroa.
Tokia: Eibar. UEUren Ikastetxe
Nagusia.
Datak: azaroaren 8a eta 15a
(larunbatak).
Ordutegia: 9:00-14:00 / 15:3019:30.
Matrikula-prezioa: 126,00 euro.
Informazioa eta matrikula.
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Emozioak eta norberaren
gaitasun lanketa
sakontzen

Familia-harremanak
eraikitzen

Oinarrizko estatistika R
software librearen bidez

Helburuak

Helburuak

Helburuak

•
•
•
•

Gure bizitza gure pertzepzioen
araberakoa dela konturatzea.
Besteen aurrean bikain
sentitzeko bideak ikastea.
Geure burua hobeto ezagutu,
onartu eta maitatzea.
Zoriontsua izateko bide
eraginkorra ezagutzea.

Nori zuzendua
Indartu eta beldurrak gaindituz bizikalitate bikaina lortu eta zoriontsua
izateko bide eraginkorra ezagutu
nahi duen edonori.

Irakaslea
Urko Arozena Muxika. Musikeneko
eta Hernani musika eskolako
perkusio irakaslea. Entrenamendu
Mentalan aditua. UEUko kidea.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•
•

15 orduko ikastaroa.
Tokia: Eibar. UEUren Ikastetxe
Nagusia.
Datak: urriaren 18a eta 25a
(larunbatak).
Ordutegia: 9:30/14:00 –
15:30/18:30).
Matrikula-prezioa: 105,00 euro.
Informazioa eta matrikula.

•

•
•
•
•

•

Familiaren eta eskolaren arteko
harremanari buruzko
hausnarketa bultzatzea.
Elkarrizketa efikazak egiteko
entrenatzea.
Bilerak dinamizatzeko
estrategiak bereganatzea.
Trebezia sozialetan entrenatzea.
Familiekin lan egiterakoan
dauden oztopoak eta
indarguneak identifikatzea.
Familiekin harreman positiboak
sortzen ahalegintzeko
estrategiak diseinatzea eta
martxan jartzea.

•
•

R ezagutzen ez duen edonor R
erabiltzen hasteko gai izatea.
Oinarrizko estatistika-teknikak
aplikatuko dira, baina ikastaroa
egin ondoren, norberak
estatistika-tresna aurreratuak
erabili ahal izateko oinarrizko
ezagutza izatea espero da.

Nori zuzendua
Estatistika erabiltzen duen eta R
ezagutzen ez duen edozein
pertsonari begira dago prestatuta
ikastaroa. Oro har, gaian interesa
daukan edonori.

Nori zuzendua

Irakaslea

Irakasleei eta irakasle-ikasketen
graduko ikasleei zuzendua.

Arantza Urkaregi. UEUko kidea.

Irakaslea
Eli Moreno. Psikologian lizentziatua.
UEUko kidea.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•
•

20 orduko ikastaroa.
Tokia: Eibar. UEUren Ikastetxe
Nagusia.
Datak: azaroaren 8a, 15a, 22a
eta 29a. Larunbatak.
Ordutegia: 9:00/14:00
Matrikula-prezioa: 140,00 euro.
Informazioa eta matrikula.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•
•

15 orduko ikastaroa.
Tokia: Eibar. UEUren Ikastetxe
Nagusia.
Datak: urriaren 16an, 23an eta
30ean.
Ordutegia: 17:00-20:00
Matrikula-prezioa: 105 euro.
Informazioa eta matrikula.
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Emozioak eta norberaren
gaitasunak lantzen
(oinarrizkoa)
Helburuak
•
•
•
•

Gure bizitza gure pertzepzioen
araberakoa dela konturatzea.
Besteen aurrean bikain
sentitzeko bideak ikastea.
Geure burua gehiago ezagutu,
onartu eta maitatzea.
Zoriontsua izateko bide
eraginkorra ezagutzea.

Ondare kultural
ez-materiala: identitatea
eta imaginario kolektiboa
ezagutu
Helburuak
•
•

•

Nori zuzendua
Indartu eta beldurrak gaindituaz bizi- •
kalitate bikaina lortu eta zoriontsua
izateko bide eraginkorra ezagutu
nahi duen edonori.

Ondare kultural ez-materiala zer
den azaltzea.
Ondare kultural ez-materiala,
identitatea eta imaginario
kolektiboaren arteko harremanak
aztertu eta eztabaidatzea.
Gure inguruan jardunean dauden
esparru honetako ekimenak
ezagutaraztea.
Ondare kultural ez-materialak
ekimen sozio-ekonomikoei, egun,
eskain diezazkiekeen balio
erantsia azpimarratu.

Irakaslea

Nori zuzendua

Urko Arozena Muxika.
Musikeneko eta Hernaniko Musika
Eskolako perkusio-irakaslea.
Entrenamendu Mentalean aditua.
UEUkidea.

Gaian interesa daukan edonori.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•
•

15 orduko ikastaroa.
Tokia: Iruñea. Katakrak.
Datak: azaroaren 8a eta 22a.
Ordutegia: 9:30-14:00 /
15:30/18:30).
Matrikula-prezioa: 105,00 euro.
Informazioa eta matrikula.

Irakaslea
Gaizka Aranguren Urroz .
Informazio Zientzietan lizentziatua,
Europar Ikasketetan Diplomatu eta
Zientzia Politikoetan doktorea. Labrit
Multimedia S.L.ko zuzendaria.

Ikastaroaren ezaugarriak
•
•
•
•
•

15 orduko ikastaroa.
Tokia: Iruñea. Euskokultur
mintegia.
Datak: urriaren 27a eta
azaroaren 3a, 10a, 17a eta 24a.
Ordutegia: 17:00/20:00).
Matrikula-prezioa: 105,00 euro.
Informazioa eta matrikula.
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Argibideak

Matrikulazioa

Diru-laguntzak

Argibideak

Irailaren 8an irekiko da eta
ikastaroa hasi baino
astebete lehenago itxiko da.

Hainbat udalek jakinarazi
digute diru-laguntzak ematen
dituztela:
• Eibarko Udala
• Elgoibarko Udala
• Mallabiako Udala
Kontsultatu zure udaletxean.

UEU - Udako Euskal
Unibertsitatea
Isasi-Markeskoa Jauretxea
Otaola, 1
20600 Eibar
tfnoa: 943 82 14 26
markeskoa@ueu.eus
www.ueu.eus

Matrikulazioa UEUren
webgunetik:
www.ueu.eus
UEUren egoitzetan egin
daiteke:
• Eibar,
• Bilbo.

Matrikula-prezioak
Matrikula-prezio murriztua
izango dute:
• ikasle, langabe eta
jubilatuek (%10eko
beherapena)
• UEUkideek (%25eko
beherapena).

Ikastaro homologatuak
Ikastaroen homologaziorako
eskaera egin dugu Eusko
Jaurlaritzan eta Nafarroako
Gobernuan. Erantzuna
jasotzen dugunean
webgunean jakinaraziko
dugu.

