Helburuak

IKASLEEN TALENTUA
SUSTATZEKO IKASTAROA
Gaur egungo hezkuntza erakundeetan,
geroz eta gehiago ditugu hizpide ikasleen
gaitasun
orokorrak,
ezaugarri
ez
kognitiboak edo pertsonalak, XXI. mendeko
konpetentziak eta antzerako kontzeptuak.
Talentuaren osagaitzat ere hartu izan dira
pertsonaren dimentsio horiek. Hain zuzen,
Gipuzkoako eragileekin batera definitu zen
talentua eta ondoko dimentsio hauek
lehentasunezkotzat jo ziren: kooperatiboa,
sortzailea, ekintzailea, pertseberantea,
malgua, kritiko-analitikoa eta emozioen
erregulazioaren dimentsioa.
Mende honetako hezkuntzan, erronka
nagusienetako
bat
da
ikasleengan
dimentsio horiek sustatzea. Aitzitik, kasu
askotan oraindik ere ez dugu guztiz argi
nola
erraztu
dezakegun
ezaugarri
pertsonal horien garapena ikasleengan.
Horregatik, ikastaro honen helburu nagusia
da irakasleei estrategiak eskaintzea beren
ikasleen dimentsio kooperatiboa, sortzailea,
ekintzailea,
pertseberantea,
malgua,
kritiko-analitikoa
eta
emozioen
erregulazioa
garatzeko
testuinguru
aproposak eskaini ahal izateko.

Irakasleei estrategiak eskaini diseinatu
ahal izateko ikasleen talentuaren
garapenerako testuinguru aproposak.
Ikaslearen
talentuaren
dimentsio
bakoitza ulertu.
Ikaslearen
talentuaren
dimentsio
bakoitza
sustatzeko
estrategiak
identifikatu.
Ikaslearen
talentuaren
dimentsio
bakoitza
sustatzeko
estrategien
aplikazio posiblea diseinatu.

Hartzaileak
Hezkuntzan ari den edonorentzat da
aproposa, baina bereziki zuzentzen zaie
Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta
Unibertsitatean lanean ari diren irakasleei.

Egitura eta modalitatea
Talentuaren
dimentsio
bakoitzaren
kontzeptualizazioa
eta
ikasleengan
sustatzeko estrategiak: ekintzailetasuna,
pertseberantzia, pertsona kooperatiboa,
erregulazio emozionala, sormena, malgua
eta
kritiko-analitikoa.Ikastaroa
erabat
online izango da. Dimentsio bakoitza
lantzeko, batez ere estrategia jakin
batzuetan oinarrizko materiala eskainiko
da, baita sakontzeko material osagarria
ere. Zuzenean edo nahieran jarraitu ahal
izango diren webinarrak ere izango dira.

Datak

Ikastaroa martxoaren 1etik
apirilaren 16ra bitartean izango da.

Webinarrak

Guztiak 18:00etan izango dira

MARTXOAK 03

Erregulazio emozionala: ongizaterako bidea
Ana Carpintero (MU – HUHEZI)
eta Alexander Muela (EHU)

MARTXOAK 09

Irakasleak eskaintzen dituen testuinguruak
eta ikasleen pertseberantzia
Nagore Iñurrategi (MU – HUHEZI)

MARTXOAK 10

Pertsona kooperatiboaren garapena
hezkuntzan: ikaskuntza zerbitzua
Oxel Azkarate, Nekane Goikoetxea (MU–
HUHEZI) eta Nagore Iraola (Arizmendi)

MARTXOAK 16

Ikasleen artean taldeko kultura ekintzaile
bat sustatzeko estrategiak
Aitor Lizartza (Mondragon Team Academy)

MARTXOAK 17

Design Thinkinga hezkuntzan:
sormenerako aukera
Beñat Flores (MU – HUHEZI)

MARTXOAK 23

10 gako pentsamendu kritikoa garatzeko
Joseba Aldasoro (ELHUYAR)

Izen-ematea:

Doan
Martxoaren 1a baino lehen;
eragin@mondragon.edu helbidean

