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On-line eskaintza

• Euskal Literaturaren 
irakaskuntza Bigarren 
Hezkuntzan.  

• Euskal Mitologia: kultura 
ondarea. 

• Nola dinamizatu 
komunikazioa Moodle-n.   

• Matematika eskuekin eta 
baliabideekin Haur 
Hezkuntzan.

• Sormenerako hezkuntza, 
artea esperimentatuz. 

Ikasgelako eskaintza 

• Agertokia zurea da. 
Aurkezpenetan 
entrenamendu trinkoa.

• Esatearen ederra I. 
• Eskola libre eta 

demokratikoak (II): 
askapenerako pedagogia 
baten oinarriak.

• Galerak eta dolu-
prozesuak ikastetxearen 
testuinguruan.

• Gure imajinarioa 
kantagintzaren bitartez.

• Ikasi zure proiektua sare 
sozialen bidez 
ikusarazten.

• Kulturak, hizkuntzak eta 
lurraldeak.

• Nerabeekiko lana 
irakaskuntzan

• Pedagogia sistemikoa 
eguneroko hezkuntza-
praktikan. 

• Umorea hezkuntzan 
estrategia gisa.  
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Euskal Literaturaren 
irakaskuntza Bigarren 
Hezkuntzan

Helburuak 

• Heziketa literarioaren funtzioak 
eta literaturaren didaktikaren 
joerak aztertzea.

• Literaturaren irakurketaren 
autonomian sakontzeko garatu 
diren proposamen didaktikoak 
ezagutzea.  

• Irakurzaletasuna garatzeko 
estrategiak eskaintzea. 

• Komunikazio literarioa irakasteko
prozesuak aztertzea.

Nori zuzendua 

DBHko euskara-irakasleei eta LHko 
hirugarren zikloko tutoreei. 
Irakaslegaiei edota irakurketa 
literarioan trebatu nahi duenari.

Irakasleak

Iratxe Retolaza. Euskal Filologian 
lizentziatua. EHUko irakaslea.
Amaia Serrano. Euskal Filologian 
litzentziatua. DBHko irakaslea.
UEUko literatura sailburuak.

Ikastaroaren ezaugarriak

• 30 orduko ikastaroa.
• Datak: martxoaren 2tik     

maiatzaren 4ra.
• On-line eta ikasgelako bi saio. 
• Ikasgelako saioen ordutegia: 

17:30-19:30.
• Matrikula-prezioa: 210,00 euro.

Informazioa eta matrikula.

Euskal Mitologia:
kultura ondarea

Helburuak

• Mito eta mitologiaren koherentzia
aztertzea. 

• Pertsonaiak, jeinuak eta haien 
arteko harremanak ezagutzea. 

• Balio sinbolikoa jorratzea.
• Oinarrizko mitoak antzematea. 

Nori zuzendua

Orokorki kultura ondarean eta 
bereziki euskal mitologian interesa 
duen orori.

Irakaslea

Ixabel Millet. Kontalaria, idazlea eta 
formatzailea. Bi'Arte elkarteko 
zuzendaria. UEUko kidea.

Ikastaroaren ezaugarriak

• 20 orduko ikastaroa. 
• Data: apirilaren 13tik     

maiatzaren 18ra.
• On-line eta ikasgelako bi saio.
• Ikasgelako saioen ordutegia: 

17:30-19:30
• Matrikula-prezioa: 140 euro. 
     Informazioa eta matrikula.

Nola dinamizatu 
komunikazioa Moodle-n 

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. Lehentasuna izango dute 
UEUk antolatutako Moodle ikastaroa
egin dutenek.

Irakasleak

Abel Camacho. Euskal Filologian 
lizentziatua. UEUko kidea.
Pedro Lonbide. Psikopedagogian 
lizentziatua.

Ikastaroaren ezaugarriak

• 25 orduko ikastaroa.
• Datak: apirilaren 7tik     

maiatzaren 4ra.
• On-line eta ikasgelako bi saio
• Ikasgelako saioen ordutegia: 

17:30-19:30.
• Matrikula-prezioa: 175,00 euro.

Informazioa eta matrikula.
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Matematika eskuekin eta 
baliabideekin Haur 
Hezkuntzan (2-6 urte)

Helburuak

• Irakasleon trebakuntza 
didaktikoa: Haur Hezkuntzan 
matematika-saio dinamiko eta 
parte-hartzaileak sustatzea. 

• Jardunean gozatzea: jakin-mina 
piztea eta matematikarekiko 
zaletasuna ereitea. 

• Zenbakikuntzak eskatzen duen 
abstrakzio matematikoa lortzea.

• Geometriaren edertasunaz 
jabetzea. 

Nori zuzendua

Haur Hezkuntzako irakasleei, 
aisialdiko monitoreei, etxean 
matematika landu nahi duten 
gurasoei.

Irakaslea

Lorea Egidazu Ormazabal. Fisikaria.
Zientzieskola sortu zuen eta bertan 
ari da lanean.

Ikastaroaren ezaugarriak

• 30 orduko ikastaroa.
• Datak: otsailaren 10etik 

martxoaren 16ra.
• On-line eta ikasgelako bi saio.
• Ikasgelako saioen ordutegia: 

17:30-19:30.
• Matrikula-prezioa: 210,00 euro.

Informazioa eta matrikula.

Sormenerako Hezkuntza,
Artea esperimentatuz 

Helburuak

• Sormena lantzea, bakoitzak bere
baitan dituen baliabideak 
kontuan hartuta.

• Artea eta esperimentazioa 
sormen baliabide bezala 
bultzatzea. 

• Sormenaren eta artisten arteko 
erlazioa haurren ingurunean 
ezagutzea.

• Sormen ahalmenaren inguruko 
mitoekin apurtzea.

Nori zuzendua

Irakasleei: Haur Hezkuntza, Lehen 
Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza, Helduen Hezkuntza. 
Begiraleei, monitoreei, gurasoei, 
etab.

Irakaslea

Bittor Camara Hierro. Arte Ederretan
lizentziatua, Diseinu Grafikoan 
diplomatua eta Marrazketa 
espezialitateko irakaslea DBH eta 
Batxilergoan.

Ikastaroaren ezaugarriak

• 25 orduko ikastaroa.
• Datak: otsailaren 13tik 

martxoaren 19ra.
• On-line eta ikasgelako bi saio
• Matrikula-prezioa: 175,00 euro.

Informazioa eta matrikula.
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Agertokia zurea da. 
Aurkezpenetan 
entrenamendu trinkoa

Helburuak

• Jendaurrean hitz egiteko teknika 
eraginkor eta sinpleak ikastea. 

• Interkomunikazio pertsonal eta 
profesionalaren prozesuan 
partaideak kalitate handiagoz 
hornitzea. 

• Autokritikari leku ematea. 
• Komunikazio-gaitasuna 

hobetzea.

Nori zuzendua

Irakasleei, kazetariei, politikariei, 
enpresariei, gurasoei, hezitzaileei... 

Irakaslea

Gotzon Carcar Muerza.             
Coach pertsonala eta enpresariala, 
Trainer's Training Masterra 
Programazio Neurolinguistikoan. 
UEUkidea. 

Ikastaroaren ezaugarriak

• 18 orduko ikastaroa.
• Tokia: Iruñea UEUren egoitza.
• Datak: apirilaren 16a eta 23a.
• Ordutegia: 9:00-14:00 / 15:30-

19:30.
• Matrikula-prezioa: 126,00 euro. 
       Informazioa eta matrikula  .

Esatearen ederra I

Helburuak

• Parte-hartzaileak trebatzea 
irakurketa bizia eta euskal 
doinuaren araberakoa egiten. 

• Nork bere buruaren diagnostikoa 
egitea: indarguneak eta 
gabeziak. 

• Baliabideak eskuratzea 
komunikazio-gaitasuna 
hobetzeko. 

• Baliabideak eskuratzea beldur 
eszenikoari aurre egiteko.

• Irakasleen kasuan, ikasitakoa 
ikasgelan berehala aplikatzen 
hastea.

Nori zuzendua

Irakasleei, unibertsitateko ikasleei, 
kazetariei, esatariei, aurkezleei, 
bikoiztaileei, aktoreei, hizlariei, 
politikariei…

Irakaslea

Julia Marin Arteaga.
Antzerki itzultzailea eta 
komunikazio-tekniketan irakaslea.

Ikastaroaren ezaugarriak

• 18 orduko ikastaroa.
• Tokia: Eibar. UEUren egoitza.
• Datak: apirilaren 7a, 14a, 21a, 

28a eta maiatzaren 5a eta 12a.
• Ordutegia: 17:00-20:00.
• Matrikula-prezioa: 126,00 euro. 
     Informazioa eta matrikula.

Eskola libre eta 
demokratikoak (II): 
askapenerako pedagogia 
baten oinarriak  

Helburuak 

• Eskola alternatiboetan erabilitako
metodologia zehatzago ezagutu 
ahal izatea. 

• Adin-tarte bakoitzean arlo 
pedagogikoan kontuan izan 
beharreko gakoak ezagutzea. 
Zer eska dakiokeen haur bati 
adin batean edo bestean. 
Haurraren garapen 
psikoafektiboa. 

• Hezitzaile garen aldetik gure 
esku dauden erremintak 
ezagutzea, gure interbentzioa ez 
dakion kaltegarri izan garatzen 
ari den haurrari.

Nori zuzendua 

Hezitzaileei, gurasoei edo heziketan 
interesa duen edonori.

Irakaslea

Ane Ablanedo Larrion. Psikoterapia 
eta neurosiaren prebentzioan aditua.
NUPeko irakaslea. UEUko kidea. 

Ikastaroaren ezaugarriak

• 14 orduko ikastaroa.
• Tokia: Eibar. UEUren egoitza.
• Datak: apirilaren 16a eta 23a.
• Ordutegia: 9:30-13:30 /15:00-

18:00
• Matrikula-prezioa: 98,00 euro.  
     Informazioa eta matrikula.
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Galerak eta dolu-
prozesuak ikastetxearen 
testuinguruan

Helburuak 

• Irakasleek beren burua hobeto 
ezagutzea gai honen inguruan 
dituzten errekurtsoak aurkituz.

• Haurra, galerak, heriotza eta 
doluaren inguruko hurbilketa 
teoriko-praktikoa eskaintzea. 

• Dolu-prozesuan blokeatuta egon 
daitezkeen ikasleak 
detektatzeko, arreta berezia 
eman behar zaien jokabideak 
ezagutzea. 

• Bizitza eta heriotzaren 
pedagogiaren inguruko 
hausnarketa bultzatzea. 

Nori zuzendua 

Ikastetxearen testuinguruan lan 
egiten duten pertsonei.

Irakaslea

Ester Alvarez Uria. Psikologoa; 
Psikoterapia alorrean eta 
irakaskuntza alorrean 
esperientziaduna.

Ikastaroaren ezaugarriak

• 20 orduko ikastaroa.
• Tokia:  Iruñea. UEUren egoitza.
• Datak: martxoaren 5a, 12a eta 

19a.
• Ordutegia: 9:30-14:00 / 16:00-

19:00. Azken egunean goizez.
• Matrikula-prezioa: 140,00 euro. 
     Informazioa eta matrikula.

Gure imajinarioa 
kantagintzaren bitartez

Helburuak 

• Idazle eta musikarien arteko 
harremanetik sortutako 
kantagintza aztertzea.

• Euskal Herriaren historia 
sortzaileen ikuspegitik 
hausnartzea.

• Kantagintzak euskaldunon 
imajinarioa eraikitzerako duen 
garrantziaz gogoeta egitea. 

• Kantagintzaren funtzioaren 
bilakaeraren ezaugarriez eta 
transmisioaren garrantziaz 
jabetzea.

Nori zuzendua 

Literaturazaleei. Musikazaleei. 
Historiazaleei. Kulturazaleei. 
Hezitzaile zein irakasleei. Kultur 
kazetariei. Soziologoei.

Irakasleak

Gotzon Barandiaran Arteaga. 
Idazlea, kulturgilea, musikazale 
amorratua, UEUko kidea. 
Rafa Rueda. Musikaria, kulturgilea, 
literaturzalea. 

Ikastaroaren ezaugarriak

• 20 orduko ikastaroa.
• Tokia: Eibar. UEUren egoitza.
• Datak: otsailaren 20tik 

maiatzaren 21era. Hilean behin.
• Ordutegia: 9:30/14:30.
• Matrikula-prezioa: 140,00 euro. 
     Informazioa eta matrikula.

Ikasi zure proiektua sare 
sozialen bidez ikusarazten.

Helburuak

Batez ere sare sozialak lan- 
munduan zelan erabili eta eman 
beharreko lehen pausoak zeintzuk 
diren irakastea litzateke helburu 
nagusia, hau da, erakunde baten 
zein ekintzaile baten enpresa berria 
sare sozialetan nola barneratu. Nola 
barneratu azaltzeaz aparte, erabilera
ona egiten ere irakatsiko zaie 
ikasleei, irudia nola zaindu 
(korporatibismoa) eta pribatutasuna 
nola kudeatu.

Nori zuzendua

Batez ere beren lanerako sare 
sozialak behar dituztenei bideratuta, 
ekintzaile zein langileei.

Irakaslea

Iraitz Madariaga Ituarte. 
Kazetaritzan lizentziatua, 
komunikazioan aditua. UEUko kidea.

Ikastaroaren ezaugarriak

• 10 orduko ikastaroa. 
• Tokia: Eibar. UEUren Ikastetxe 

Nagusia.
• Datak: apirilaren 12tik 

maiatzaren 3ra (astearteetan).
• Ordutegia: 17:30-20:00
• Matrikula-prezioa: 70 euro. 
     Informazioa eta matrikula.
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Kulturak, hizkuntzak eta 
lurraldeak

Helburuak 

• Migrazioen zergati, errealitate eta
eraginaren inguruan 
hausnartzea.

• Aniztasun kulturala era 
positiboan kudeatuta gizartean 
duen onuraz jabetzea.

Nori zuzendua 

Gaian interesa duen edonori.

Irakaslea

Samira Goddi Mendizabal.  
Immigrazio teknikaria. Gizarte 
Interkultural Bitartekaritza 
graduondokoa eta Immigrazioa, 
Generoa eta Genero-indarkeria 
masterra egiten. 

Ikastaroaren ezaugarriak

• 8 orduko ikastaroa.
• Tokia: Gasteiz. Oihaneder 

Euskararen Etxea.
• Datak: otsailaren 15a eta 22a.
• Ordutegia: 17:30-20:30.
• Matrikula-prezioa: 36,00 euro. 
     Informazioa eta matrikula.

Nerabeekiko lana 
irakaskuntzan 

Helburuak 

• Hezitzaile garen aldetik, 
hezkuntza-sistema eta gure 
funtzioen gainean hausnarketa 
bultzatzea.

• Nerabezaroaren gakoak 
ezagututa, ikasleekiko 
harremana, gelako giroa eta 
geure lana errazago eta 
aberasgarriago egitea.

• Institutuetako geletako bizitza 
hobetzea. Berdin guretzat nola 
ikasleentzat, biak ala biak 
“biktimak”. 

Nori zuzendua 

Gurasoei, hezitzaileei, irakasleei.

Irakaslea

Ane Ablanedo Larrion. Psikoterapia 
eta neurosiaren prebentzioan aditua.
NUPeko irakaslea. UEUko kidea. 

Ikastaroaren ezaugarriak

• 14 orduko ikastaroa.
• Tokia: Iruñea. UEUren egoitza.
• Datak: apirilaren 14tik 

maiatzaren 5era (ostegunak).
• Ordutegia: 16:30/20:00.
• Matrikula-prezioa: 98,00 euro. 

    Informazioa eta matrikula
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Pedagogia sistemikoa 
eguneroko hezkuntza-
praktikan

Helburuak

• Teoria sistemikoaren nondik 
norakoak ezagutaraztea. 

• Ariketa sistemikoen bidez nork 
bere burua hobeto ezagutzea.

• Pedagogia sistemikoaren alderdi 
esperientziala ezagutzea.

• Gatazkak konpontzeko tresnak 
ezagutu eta hezkuntza-eremuan 
aplikatzea. 

Nori zuzendua

Hezkuntza-praktikaren eraldaketa 
zein barne-begirada lantzeko gogoa 
duten irakasle zein gurasoei.

Irakasleak

Clotilde Caro Herrera. Pedagogia 
Sistemikoan diplomatua, AT, PNL, 
Konstelazio familiarretan aditua.  
Eider Gamboa Ruiz de Eguilaz.  
Pedagogian lizentziatua eta AT, 
PNL, Konstelazio familiarretan 
aditua.

Ikastaroaren ezaugarriak

• 14 orduko ikastaroa.
• Tokia: Iruñea. UEUren Ikastetxe 

Nagusia.
• Datak: otsailaren 20a eta 27a.
• Ordutegia: 10:00/14:00-

15:30/18:30
• Matrikula-prezioa: 98,00 euro. 
     Informazioa eta matrikula.

Umorea hezkuntzan 
estrategia gisa

Helburuak

• Umorearen garrantziaz jabetzea.
• Umorea pertsonalki nahiz 

irakasle bezala ikasgelan 
erabiltzea erabilgarria dela 
ikustea.

• Ikasgelan erabiltzeko baliabideak
eskaintzea: erreferentziak eta 
ariketak.

Nori zuzendua

Irakasle eta hezitzaileei.

Irakaslea

Idoia Torregarai Martija. 
Kazetaria. UEUko komunikazio-
arduraduna. Umoreari buruzko 
formatzailea: familian, eskolan, 
lanean, genero-ikuspegian eta 
barreterapian. Barretartia.com 
blogeko kudeatzailea..

Ikastaroaren ezaugarriak

• 10 orduko ikastaroa. 
• Tokia: Eibar. UEUren Ikastetxe 

Nagusia.
• Datak: martxoaren 5a eta 12a.
• Ordutegia: 9:00-14:00
• Matrikula-prezioa: 70 euro. 
     Informazioa eta matrikula.
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Matrikulazioa
Urtarrilaren 11an irekiko da eta 
ikastaroa hasi baino astebete 
lehenago itxiko da. 

Matrikulazioa UEUren webgunetik:
www.ueu.eus
UEUren egoitzetan egin daiteke: 

• Eibar, 
• Bilbo,
• Iruñea.

Matrikula-prezioak
Matrikula-prezio murriztua izango 
dute:

• ikasle, langabe eta 
erretiratuek (% 10eko 
beherapena) 

•  UEUkideek (% 25eko 
beherapena).

BABESLEAK:

Diru-laguntzak
Diru-laguntzak on-line ikastaroetan
eta Ikastetxe Nagusiko 
ikastaroetan matrikulatzen diren 
gipuzkoarrentzat. Ikus argibideak 
webgunean.

Hainbat udalek beren herritarrei 
diru-laguntzak ematen dizkiete. 
Ikusi zerrenda gure webgunean eta
galdetu zure udalean.
 

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

Argibideak
UEU - Udako Euskal 
Unibertsitatea
Isasi-Markeskoa Jauretxea
Eibar
tfnoa: 943 82 14 26 
markeskoa@ueu.eus
Baratzeetako zeharkalea, 2.
Iruñea
tfnoa: 948 36 25 63
nafarroa@ueu.eus
 
www.ueu.eus
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