Informazio gehiagorako:
Euskara saila 94 630 06 50 - euskara@ametx.net

2012-2014
Astialdiko begiraleen
IV. ikastaroa ZORNOTZAN

Ikastaro emalea: Urtxintxa Eskola
Ikasleen betebeharrak:

Ikastaroaren helburuak:
- Umeekin eta gazteekin lan egiteko gai izango diren begiraleak prestatzea.
- Astialdiko heziketan hausnarketa eta teori marko baten ezagupenari hasiera ematea.
- Ikaslea edozein ekintza programatzeko eta horren inguruko hausnarketa eta autokritikarako prestatzea.

•

Besteekiko errespetua eta autokontrola, asistentzia eta puntualtasunaren bidez. Asistentzia
derrigorrezkoa da eta puntualtasuna ezinbestekotzat jotzen dugu. Ikastaroaren datak, behin-betiko egutegia
banatu ostean, ez dira aldatuko.

•

Ikasleen inplikazioa eta parte hartzea saioetan.

•

Talde izaera sortu eta taldean lan egitea.

•

Lan pertsonala eta hausnarketa bultzatzeko asmoz, 2 lan burutu beharko dira: elkarte baten deskribapena
taldeka eta tekniken liburuxka.

•

120 orduko praktikak eta dagokion memoria, alde teorikoa amaitu ondoren. Eskolak ez ditu praktikak
bilatuko, baina informazioa zabaldu eta lagundu egingo du.

•

Alde teorikoa, praktikoa eta memoria entregatu ondoren Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak tramitatzen
duen titulua emango da.

Ordu Kopurua: 200 ordu teoriko eta 120 ordu praktiko
Egutegia: urritik maiatzera bi ikasturtetan (2012-2013 eta 2013-2014)
eta asteburuetan banatuta.
• 1. urtean: 10 asteburu. Horietatik 2 aterpetxe batean,
gainerakoak Zornotzan. Urritik maiatzera.
• 2. urtean: 7 asteburu. Horietatik 2 aterpetxe batean eta beste bat kanpin
dendetan, gainerakoak Zornotzan. Urritik maiatzera.
Saioen ordutegia: 3 bloke mota daude:
• Kanpoko asteburuak: larunbateko 10:00etatik igandeko 16:00etara arte.
• 12 orduko saioak: larunbatean 10:00-14:00 eta 16:00-20:00, eta
igandean 10:00-14:00.
• 8 orduko saioak: larunbatean 10:00-14:00 eta
16:00-20:00.
Lantzen diren gaien zerrenda:
• 1. urtean: Talde dinamika I eta II, hezkidetza,
aisia eta astia, heziketa astialdian, begiralearen
tipologia, lehen sorospenak, euskal jolasak,
inguruaren azterketa eta programazioa.
• 2. urtean: udalekuak eta kanpamenduak,
zeharkako lerroak, sexualitatea, EHan
hezten, psikologia ebolutiboa,
teknika bat eta naturaren
pedagogia.
• Aurkezpenak, tutoretzak eta
azken ebaluazioak bi urteetan
zehar.

Betebeharreko baldintzak ikastaroan apuntatzeko:
18 urte beteta izatea edo 2012eko urtearen barruan betetzea.
Matrikulazio lekua: Zelaieta Zentroa (Zelaieta parkea z/g Amorebieta-Etxano)
Matrikulazio data: Irailaren 3tik 21era
Prezioa: 150 € ikasturte bakoitzeko.

Amorebieta-Etxanon erroldatuta dauden ikasleentzako diru-laguntzak izango dira.
Matrikula egiteko behar diren datuak:
Izen-abizenak
Helbidea
Jaiotze data
NA zenbakia
Telefonoa/k
Eposta helbidea
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