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IKHAZI FORMACION S.L. 20 urtez zerbitzu bat ematen eta 30 pertsona kudeatzen dituen familia-enpresa baten esperientzia
ekintzailetik sortzen da.

Gure taldeak ilusioa eta konpromisoa, dinamismoa eta ekimena batzen ditu.
Asko gustatzen zaigu itxuraz arruntak diren zerbitzuak esperientzia bihurtzea. Gehien mugitzen gaituena bizi garen
komunitatean gure aletxoa emateko gogoa da, gizarte hau ezberdina izan dadin.

Gure helburua ikasleen prestakuntza integrala lortzen laguntzea da, akademikoki, sozialki eta profesionalki gaituz. Horrela,
laneratzea erraztuko da ikastetxeekin eta beste erakunde batzuekin lankidetzan arituz, egungo gizartearen eskaerei
erantzuteko.

Nondik sortu zen ideia...

Gure prestakuntza-zentroak Lanbide Heziketaren zati bat du,
administrazio publikoari profesionaltasun-ziurtagiriak emateko
instalazioekin, eta beste zati bat eskola-errefortzuari eta hainbat
motatako tailerrei buruzkoa da. 

Ematen ditugun zerbitzu guztietan ekarpen emozionala egitea da
gure funtsezko eta egiteko nagusia. Ziur gaude gutxi bada ere
zerbait alda dezakegula!!!



Hezkuntzaren
testuingurua

Hezkuntza funtsezko eragile sozializatzailea da
bizitzarako, baina baita ezagutzarako eta
hausnarketarako gune garrantzitsua ere datozen
belaunaldientzat. Horiek dira, zalantzarik gabe, aurretik
dagoen aldaketarako eta itxaropenerako motorra.
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Curriculum akademikoaren barruan badirudi emozioei
buruz ikasteak ez duela lekurik. "Afektibitatean heztea"
beharrezkoa da ikaskuntza kolektiboan hezteko eta
gizartea eraldatzeko.

02

Programaren proposamen hori pertsonen bizitzako lehen
urteetan hasten da, hezkuntza-etapa guztietan luzatzen
da eta helduaroan jarraitzen du autoezagutza-lanari
buruzko eragile aktibo gisa.
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Justifikazioa

"Analfabetismo emozionala"
Lehen heriotza-kausa nerabezaroan: suizidioak
Kultura aniztasuna
Bullying-a
Elikadura-arazoak
Substantzia kaltegarrien kontsumoa
(...)

Ikerketa, teoria eta hezkuntza-korronte asko daude (Montessori Pedagogia, Waldorf
Pedagogia, Hezkuntza Demokratikoa, Adimen Anitzak, RIEEB, Baso Eskola
Pedagogia, Eemoziozko hezkuntza-korrontea, Entzumenaren Pedagogia, Clown
Metodologia) ikaskuntza-pedagogia desberdinei buruz hausnartzen dutenak.

Hezkuntza-eredua eraldatzeko beharra dago, eta pedagogia horiek guztiek ikasleen
parte-hartze aktiboa sustatzen dute beren ikaskuntza-prozesuan.

Gure gazteengan berehala eragin behar dugu, gertatzen zaigun errealitatea
hobetzeko:



Zertan datza Emozio Hezkuntza?
Bizitzako erronka pertsonal zein profesionalei arrakastaz aurre egiten lagunduko duten gaitasun
emozionalak garatzean datza.
Horrela, eta familiekin eta ikastetxeekin lankidetzan, haien ongizate emozionala handitzea da
helburua.

Landu beharreko gaitasunak
Alfabetatzea eta emozioen autoezagutza
Enpatia
Autoestimua eta Automotibazioa
Gatazkak konpontzea
Bizitzarako trebetasunak
Gizarte-trebetasunak



HELBURUAK
Ikasleen garapen integrala sustatzea heldutasun-
maila bakoitzean.

Emozioak kudeatzeko trebetasuna garatzea eta
bizitzaren aurrean jarrera erresilientea hartzea.

Auto- motibatzeko gaitasuna garatzea.

Pertsonen arteko harremanak hobetzea.

Errendimendu akademikoa hobetzea eta eskola-
porrota eta eskola-uztea murriztea

Eskola-, gizarte- eta familia-egokitzapen
handiagoa lortzea.



Hartzailea:

2 orduko 3 saio

Irakasleak
4 ordu eta 30eko saioak

Ikasleak
2 orduko 3 saio

Familia

Saio 1 hiruhileko Saio 1 bihileko Saio 1 hiruhileko 

Zikloak: Haur Hezkuntzatik Batxilergora
Taldeak gehienez 15/18 pertsonakoak izango dira.
Ordutegia: Zentroak markatzen duena. Eskola-orduetan edo eskolaz kanpoko orduetan
Hizkuntza: Euskara edo Gaztelania (ikastetxeak aukeratzen du)
Lekua: Zentroak eskaintzen duen espazioa



Ikastaroaren programazioa

Aldez aurretik, saioen plangintza, edukiak eta dinamika zehatzak erraztuko dira.
Ikastetxeak uneoro izango du garatuko diren jardueren berri. 



Landuko diren dinamikak eta jarduerak egingo dira.
Gorputza, adimena, emozioak, sentsazioak... modu
erraz, dibertigarri eta motibatzailean.

Konfiantza- eta segurtasun-giroa sortzen dugu, distentsio-
maila ezin hobea izan dadin.

Metodología
Oinarritutako jarduerak RIEEB (Red
Internacional de Educación Emocional
y Bienestar) 

Talde-dinamikak
Hausnarketa eta

erlaxazioa
Musikoterapia

Mimika
Arteterapia

Eskulanak
Antzerkia eta txotxongiloak
Ipuinak eta Musika
Tresna emozionalak
Jolas librea



Haurrei eman behar dizkiegun bi opari daude: 
bata SUSTRAIAK eta bestea HEGOAK

www.ikhazi.com
94 403 80 00


