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1. Zer da gogoeta eztabaidaren gidari bat?
Gogoeta eztabaidaren gidari bat langile bat da, lantokian gogoeta egituratuko eztabaida informalak gidatzeko
prestakuntza jaso duena, haren lankideei lan jardueran sortutako gaiak aztertzen eta zaintza lana hobeki ulertzen
laguntze aldera.

2. ArbetSam proiektuaren testuingurua
ArbetSam 2011ko otsailaren 1ean hasi zen, eta 2013ko abenduaren 31n amaitu. Europako Gizarte Funtsak
finantzatu zuen proiektua, eta Stockholm konderriko Lidingöko Udalak zuzendu zuen Stockholmeko Gerontologia
Ikerketako Zentroarekin lankidetzan. 75 toki agintarik eta zaintza ematen duten lantoki pribatuk parte hartu zuten
ArbetSam proiektuan.
ArbetSamen xedea zen adineko pertsonen eta ezintasunak dituzten pertsonen zaintzan jarduten duten langileei
haien trebetasunak lantzen laguntzea, lan merkatuan duten kokapena sendotzeko. Proiektuak lantokiko
ikaskuntzako eta hizkuntza garapeneko metodoak landu zituen. ArbetSam lehenagoko beste zenbait proiekturen
1

lanean eta emaitzetan oinarritzen zen, bereziki SpråkSam proiektuan (2009-11) , hizkuntza garapena sustatzen
2

duten lantokiak sortzeko ahaleginei buruzkoan, eta APU proiektuan (2006-8) , lantokiko ikaskuntza eta adineko
pertsonen zaintzari buruzko gogoeta sustatzeko moduak aztertzen zituenean. ArbetSamen, zaintza irakasleek eta
hizkuntza irakasleek lankidetzan jardun zuten lantokiko prestakuntza diseinatu eta emateko.
3

Maila baxuko lanbide prestakuntza zuten edo batere ez zuten langileak eta haien zuzendariak ziren ArbetSam
proiektuaren hartzaile nagusi. Guztira, 650 bat langilek parte hartu zuten ArbetSam proiektuko lantokiko
ikaskuntzako programan. Programa horren edukia, alde batetik, lantokien eta programan parte hartzen zuten
langileen beharretan oinarritzen zen, eta, beste alde batetik, osasun-zaintzaren eta zaintza sozialaren
alorreko eta suediera hizkuntza gehigarri gisa irakasten duten programen alorreko titulu nazionaletan. Lantoki
eta langile bakoitzaren helburu espezifikoak egokitze aldera, kontsulta egin zitzaien proiektuko irakasleei,
zaintzaren alorreko zuzendariei eta parte hartzen zuten langileei.

Parte hartzen zuten langileei zuzendutako ikaskuntza formalaz gainera, ArbetSamek beste bi eginkizun
osagarriri buruzko prestakuntza eskaini zien parte hartzen zuten lantokiei, langile jakin batzuk izenda zitzaten
honako paper hauek betetzeko: lantokiko hizkuntza zaintzailea (lanean hizkuntza-garapena sustatzeko) eta
lantokiko gogoeta eztabaidaren gidaria. 75 lantokitako zaintza zuzendariei emandako laguntzak sarean lan
egiteko eta kontsulta egiteko aukerak barne hartzen zituen.

3. Programaren xedeak
Honako xede nagusi hau du gogoeta eztabaidaren gidarientzako garapen programak:
Lankideekin eta ikasleekin zaintza lanari buruzko gogoeta eztabaidak gidatzeko jakintza eta trebetasunak
ematea parte hartzaileei.

4. Programaren helburuak
Honako helburu hauek ditu gogoeta eztabaidaren gidarientzako garapen programak:
Gogoeta-prozesuko faseak ongi ulertuta aplikatzeko gaitasuna ematea parte hartzaileei.
Gogoeta-eztabaidak planifikatzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko gaitasuna ematea parte hartzaileei.
1

Ingeleserako itzultzailearen oharra: SpråkSam proiektuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo hona:
http://www.aldrecentrum.se/Utbildningl/SprakSam/SprakSam-in-English/
2Ingeleserako itzultzailearen oharra: APU: Arbete, platsen fár utveckling; euskaraz: “Lana, garapenerako tokia”.
3Ingeleserako itzultzailearen oharra: Osasun-zaintzako eta zaintza sozialeko programa nazionalean 900 kreditu baino gutxiago zituzten langileei
zuzendu zitzaien proiektua.
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Zaintza-lanean komunikazio eraginkorrak garrantzi handia duela ulertzen laguntzea parte hartzaileei.
Gogoeta-eztabaida gidatzeko behar diren gaitasun eta jarrera pertsonalak lantzen laguntzea parte
hartzaileei.

5. Programaren edukia
Gogoeta prozesua.
Ikaskuntzan gogoeta egitearen papera.
Gogoeta eztabaidak gidatzea: gogoeta eztabaidaren gidariaren papera.
Nork bere buruaren gaineko kontzientzia izatea.
Talde-lan eraginkorrari bide ematea.
Zaintzaren hartzaileen, senideen eta langileen arteko komunikazio eraginkorrak duen garrantzia
azpimarratzea.
Eztabaida trebetasunak.
Zaintza laneko jakintza eta gaitasunak.
Adineko pertsonen zaintzako balioak sustatzea.
Gako balioak garatzeko eta mantentzeko kalitatezko ekimenak.
Prestakuntza: nola eman prestakuntza lankideei eta/edo ikasleei zaintza lanaren alorrean.

6. Programaren egitura
Ikasketa egunak eta lanean oinarritutako ikaskuntza
Parte hartzaileek haien zerbitzu alorrean duten aurretiko jakintzan eta esperientzian oinarritzen da programa.
Ikasketa egunetan, aditu informazio pixka bat ematen da, talde txikietako eztabaidekin, gogoeta eztabaidekin eta
eztabaidak gidatzeari buruzko prestakuntzarekin batera.

Etxeko lanak
Ikasketa lanetan zehar etxeko lanak emango dira. Horiek burututakoan, ikastaroaren tutoreari igorri beharko
zaizkio e-mail bidez.

Akreditazioa
Garapen-programa honengatik kreditu akademikoak eskuratu ahal izateko, honakoak bete behar ditu partehartzaileak:
Gutxienez eskolen ehuneko 80ra bertaratzea.
Idatzizko etxeko lan guztiak burutu eta garaiz entregatzea.
Haien lantokietan gogoeta-eztabaidak gidatzea.
Ikus 1. eranskina. Irakaskuntza eta ikaskuntza osasun-zaintzan eta zaintza sozialean.

7. Irakurgai-zerrenda
Bergman S., Blomqvist, C (2004) Uppskattande samtalskonst — om att skapa majligheter i samtalets várld.
[Eztabaidaren arte ospetsua — eztabaidaren munduko aukerak]. Stockholm: Mareld.
Jansson, G (2011) Att stitta ord pá vúrdarbetarens yrkeskompetens [Zaintzaren alorreko langileen lanbidetrebetasunak hitzetan jartzen]. Txostena/Fundazioa, Stockholmeko Gerontologia Ikerketako Zentroa. 2011:7 ISSN
1401-5129.
Programan zehar, beste zenbait artikulu banatuko dira.
4/12

1. eranskina. Irakaskuntza eta ikaskuntza osasun-zaintzan eta zaintza sozialean4
Irakaskuntza eta ikaskuntza osasun-zaintzan eta zaintza sozialean ikasgaiak ikaskuntza teoriaren, osasun
zientzien, psikologiaren eta soziologiaren arloetatik atera ditu haren oinarri zientifikoak. Ikasgaian
landuko diren gaien artean daude, esaterako, osasun zaintzaren eta zaintza sozialaren alorreko gizarte
hezkuntzako eta irakaskuntzako gaiak. Pazienteen, zaintzaren hartzaileen eta osasun zaintzaren eta
zaintza sozialaren alorreko langileen arteko harremana ere landuko da.

Ikasgaiaren xedeak
Irakaskuntza eta ikaskuntza osasun-zaintzan eta zaintza sozialean ikasgaiko eskolen xedea da ikasleen
irakaskuntza eta ikaskuntza trebetasunak eta komunikazio trebetasunak lantzea. Gainera, osasun zaintzaren
eta zaintza sozialaren alorreko zenbait egoeratan zer nolako gidaritza behar den zehazteko gaitasuna
lantzeko aukera ere eman behar zaie ikasleei.
Pertsonek haien ingurunearekin nola elkarreragiten duten jakiten lagundu behar die ikasgaiak ikasleei.
Gainera, beste batzuek zer pentsatzen duten eta bizi baldintza desberdinek gizartean garatzeko eta aktiboki
parte hartzeko ahalmenean nola eragiten duten jakiteko nahia piztu behar du ikasleengan.
Gizakien elkarreraginari eta gizarteratzeari buruzko jakintza garatzen eta gidaritzak eta laguntzak zer
garrantzi duten ulertzen ere lagundu behar die.
Egoera desberdinetan parte hartzeko eta haien trebetasunak erabiltzeko aukera eman behar diete eskolek
ikasleei. Zenbait jardueratan parte hartuz, testuinguru sozial eta hezkuntza testuinguru desberdinak ulertu
eta horietan esperientzia eskuratzeko aukera eman behar zaie ikasleei. Haien eta beste batzuen portaeren
eta jarreren gainean gogoeta egin eta eztabaidatzeko aukera ere eman behar zaie. Ikastaroan zehar,
informazioa bilatzean eta eskuratzean jarrera kritikoa izateko eta informazio hori maneiatzeko, ebaluatzeko
eta erabiltzeko gaitasuna lantzeko aukera ere eman behar zaie ikasleei.

Zerbitzuan informazioa lortzerakoan, dokumentatzerakoan eta komunikatzerakoan Informazioaren
Teknologiak erabiltzen ere irakatsi behar zaie.

Irakaskuntza eta ikaskuntza osasun zaintzan eta zaintza sozialean ikasgaiak aukera eman
behar die ikasleei:
1. Gizarte bazterketaren arrazoiak eta ondorioak zein diren jakiteko.
2. Gizarte hezkuntzako ikuspegiak, jarduerak eta metodoak ezagutzeko.
3. Pazienteen, zaintzaren hartzaileen eta langileen arteko harremanean zerk eragiten duen jakiteko.
4. Trebakuntzari buruzko jakintza eskuratzeko, eta osasun zaintzan eta zaintza sozialean jakintza sortzen

nola laguntzen duen jakiteko.
5. Kontzeptu eta teoria nagusiak ezagutzeko.
6. Zerbitzu ingurunean zereginak planifikatzeko eta gauzatzeko trebetasunak eskuratzeko.

4

Ingeleserako itzultzailearen oharra: Suedierazko jatorrizko bertsioan, eranskin honek hitzez hitz aipatzen zuen Suediako Hezkuntza Agentzia
Nazionalak ikasketa-arlo honetarako ezarritako ikasgai-laburpena. Ingelesezko bertsioak ez dauka balio ofizialik. Suedierazko jatorrizko testua
ikusi nahi izanez gero, jo hona: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurseroch-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=pea&tos=gy
Agentzia nazionalari (Skolverket) buruzko informazio nahi izanez gero, jo hona: http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-ochlattlast/in-english
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7. Beste batzuekin komunikatzeko gaitasuna eskuratzeko, haien egoerak kontuan hartuta, eta pazienteen

eta zaintzaren hartzaileen, senideen eta langileen beharrak zein diren jakiteko eta interpretatzeko gai
izateko.
8. Haien lana eta emaitzak ebaluatzeko eta dokumentatzeko gaitasuna eskuratzeko.
9. Osasun zaintzan eta zaintza sozialean kalitate estandarrak mantentzeak duen garrantziaz jabetzeko.

Ikastaroak
Gizarte-pedagogia, 100 puntu akademiko.
Irakaskuntza eta ikaskuntza osasun zaintzan eta zaintza sozialean eta prestakuntzan, 100 puntu akademiko.

Irakaskuntza eta ikaskuntza osasun zaintzan eta zaintza sozialean eta
prestakuntzan
Irakaskuntza eta ikaskuntza osasun zaintzan eta zaintza sozialean eta prestakuntzan ikastaroak aurreko
orrialdeko 3.etik 9.era bitarteko puntuak barne hartzen ditu.

Eduki nagusia
Honako eduki nagusi hau landuko da eskoletan
Pazienteek, zaintzaren hartzaileek, langileek eta inguruneek nola moldatzen dituzten elkarreraginak.
Osasun zaintzaren eta zaintza sozialaren alorreko jakintza eta gaitasunak.
Trebakuntza prozesuaren faseak: stocka hartzea, plangintza egitea, gauzatzea eta ebaluatzea.
Hezitzailearen eta trebatzailearen papera.
Hezkuntzaren, komunikazioaren eta trebakuntzaren alorreko zenbait kontzepturen esanahia eta
elkarreragiteko moduak; mota desberdinetako prestakuntza.
Trebakuntzaren gaineko irakaskuntza ikuspegiak.
Trebakuntza-eginkizunak, esaterako, motibazio lanarekin laguntzea.
Ikasteko eta ebaluatzeko elkarrizketak.
Komunikazioak pazienteen, zaintzaren hartzaileen eta langileen arteko elkarrekintzan duen garrantzia.
Zaintzaren alorrean kalitatea bermatzeak zer paper duen, eta osasun-zaintzan eta zaintza sozialean
kalitatea nola bermatu.

Jakintza eskakizunak
E maila
Ikaslea gai da pazienteek, zaintzaren hartzaileek, langileek eta inguruneak komunikazioan nola eragiten
duten eztabaidatzeko laburki. Gainera, gai da osasun zaintzaren eta zaintza sozialaren alorreko lanean
irakaskuntzak eta ikaskuntzak langileentzat zer garrantzi duen eta hori nola landu daitekeen azaltzeko
laburki. Trebakuntza prozesuko faseak, hezitzaileak eta trebatzaileak duen zeregina eta osasun zaintzaren
eta zaintza sozialaren alorreko zenbait egoeratan trebakuntza elkarrizketak egiteak duen garrantzia ere azal
ditzake laburki. Deskribapena egitean, testuinguru honetan garrantzitsuak diren zenbait kontzeptu erabil
ditzake ikasleak nolabaiteko konfiantzaz, eta funtsezko hezkuntza teorien ikuspegi orokor bat azal dezake.
Gainera, hezkuntza jardueraren zenbait adibide eman ditzake.

Ikastaroaren xede eta helburuetan oinarritutako zereginak planifikatu eta ezar ditzake haren tutorearen
laguntzaz. Lanean, gai da beste batzuekin nolabaiteko konfiantzaz elkarreragiteko, norbanakoen egoerak eta
beharrak eta lanaren helburua behar bezala kontuan hartuta. Bestalde, tutorearen laguntzaz, ikaslea gai da
pertsonek mota desberdinetako egoeretan parte hartzeko aukerak sortzeko. Ikaskuntza jarduera bat amaitzen
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denean, ikasleak ikaskuntza jardueraren ebaluazio sinple bat egin dezake, ezarritako xedeak eta helburuak aipatuz.
Ikasleak haren lana dokumenta dezake modu garbian.

Kalitatea bermatzeak langileentzat, pazienteentzat eta zaintzaren hartzaileentzat duen garrantzia azal dezake
ikasleak laburki.

Tutorearekin eztabaidatuz, ikasleak egoera baten eskakizunak ebaluatzeko eta betetzeko duen gaitasuna
erakuts dezake nolabaiteko konfiantzaz.

D maila
D maila eskuratzeko, E mailako eskakizun guztiak bete behar dira, bai eta C mailako gehienak ere.

C maila
Ikaslea gai da pazienteek, zaintzaren hartzaileek, langileek eta inguruneak komunikazioan nola eragiten duten
eztabaidatzeko xehetasunez. Gainera, gai da osasun zaintzaren eta zaintza sozialaren alorreko lanean irakaskuntzak
eta ikaskuntzak langileentzat zer garrantzi duen eta hori nola landu daitekeen azaltzeko xehetasunez. Trebakuntza
prozesuko faseak, hezitzaileak eta trebatzaileak duen papera eta osasun zaintzaren eta zaintza sozialaren alorreko
zenbait egoeratan trebakuntza elkarrizketak egiteak duen garrantzia ere azal ditzake xehetasunez. Deskribapena
egitean, testuinguru honetan garrantzitsu diren zenbait kontzeptu erabil ditzake ikasleak nolabaiteko konfiantzaz, eta
funtsezko hezkuntza teorien azalpen zehatz bat eman dezake. Gainera, hezkuntza jardueraren zenbait adibide eman
ditzake.

Ikastaroaren xede eta helburuetan oinarritutako trebakuntza zereginak planifikatu eta ezar ditzake haren tutoreari
kontsulta egin ostean. Lanean, gai da beste batzuekin nolabaiteko konfiantzaz elkarreragiteko, norbanakoen egoerak
eta beharrak eta lanaren helburua behar bezala kontuan hartuta. Bestalde, tutoreari kontsulta egin ostean, ikaslea gai da
pertsonek mota desberdinetako egoeretan parte hartzeko aukerak sortzeko. Ikaskuntza jarduera bat amaitzen denean,
ikasleak ikaskuntza jardueraren ebaluazio bat egin dezake ñabardurak azalduz, eta ezarritako xedeak eta helburuak
aipatuz. Ikasleak haren lana dokumenta dezake modu zehatzean.

Kalitatea bermatzeak langileentzat, pazienteentzat eta zaintzaren hartzaileentzat duen garrantzia azal
dezake ikasleak xehetasunez.

Tutorearekin eztabaidatuz, ikasleak egoera baten eskakizunak ebaluatzeko eta betetzeko duen gaitasuna
erakuts dezake nolabaiteko konfiantzaz.

B maila
B maila eskuratzeko, C mailako eskakizun guztiak bete behar dira, bai eta A mailako gehienak ere.

A maila
Ikaslea gai da pazienteek, zaintzaren hartzaileek, langileek eta inguruneak komunikazioan nola eragiten duten
eztabaidatzeko xehetasunez eta ñabardurak azalduz. Gainera, gai da osasun-zaintzaren eta zaintza sozialaren alorreko
lanean irakaskuntzak eta ikaskuntzak langileentzat zer garrantzi duen eta hori nola landu daitekeen azaltzeko
xehetasunez eta ñabardurak azalduz. Trebakuntza-prozesuko faseak, hezitzaileak eta trebatzaileak duen papera eta
osasun-zaintzaren eta zaintza sozialaren alorreko zenbait egoeratan trebakuntza-elkarrizketak egiteak duen garrantzia
ere azal ditzake xehetasunez eta ñabardurak azalduz. Deskribapena egitean, testuinguru honetan garrantzitsu
diren zenbait kontzeptu erabil ditzake ikasleak konfiantzaz, eta funtsezko hezkuntza teorien azalpen bat
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eman dezake xehetasunak eta ñabardurak azalduz. Gainera, hezkuntza jardueraren hainbat adibide eman
ditzake.

Ikastaroaren xede eta helburuetan oinarritutako trebakuntza zereginak planifikatu eta ezar ditzake haren
tutoreari kontsulta egin ostean, eta zeregina egoki dezake beharren arabera egoerak aldatuz gero.
Lanean, gai da beste batzuekin konfiantzaz elkarreragiteko, norbanakoen egoerak eta beharrak eta
lanaren helburua behar bezala kontuan hartuta. Bestalde, tutoreari kontsulta egin ostean, ikaslea gai da
pertsonek mota desberdinetako egoeretan parte hartzeko aukerak sortzeko. Ikaskuntza jarduera bat
amaitzen denean, ikasleak ikaskuntza jardueraren ebaluazio bat egin dezake ñabardurak azalduz eta
ezarritako xedeak eta helburuak aipatuz, eta bere lana hobetzeko iradokizunak egin ditzake. Ikasleak
haren lana dokumenta dezake modu zehatzean eta xehetasunez.

Kalitatea bermatzeak langileentzat, pazienteentzat eta zaintzaren hartzaileentzat duen garrantzia azal
dezake ikasleak xehetasunak eta ñabardurak azalduz.

Tutorearekin eztabaidatuz, ikasleak egoera baten eskakizunak ebaluatzeko eta betetzeko duen gaitasuna
erakuts dezake konfiantzaz.
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2. eranskina. Programaren egitaraua
1. eguna: Programaren, ArbetSam proiektuaren eta gogoetaren aurkezpena
Ordua

Gaia

Metodoa

09:00-10:00

Ongi-etorria

Jarduera

Egunari buruzko informazioa
Elkar ezagutzea
10:00-10:20

Atsedena

10:20-12:00

Programari eta proiektuari

Aurkezpena

buruzko informazioa

Gogoeta jarduerak

Gogoeta eta gogoeta prozesua
12:00-13:00

Bazkaria

13:00-14:30

Gogoeta eztabaidaren gidariaren papera

Aurkezpena

Gogoeta eztabaida bat nola planifikatu,
gauzatu eta ebaluatu
14:30-15:45

Gogoetak ikaskuntza prozesuan duen
garrantzia

Aurkezpena
Eztabaida talde txikitan

Irakaskuntza eta ikaskuntza, gogoeta,
prestakuntza
15:45-16:00

Errepasoa eta itxiera

2. eguna: Nork bere buruaren gaineko kontzientzia izatea
Ordua

Gaia

9:00-9:10

Egunari buruzko informazioa

9:10-10:00

Islatzea (gogoeta eztabaida baten

Metodoa

Islatze jarduera

modukoa, baina ez horren zehatza)
10:00-10:20

Atsedena

10:20-11:30

Nork bere buruaren gaineko kontzientzia
izatea
Nork bere buruaren gaineko kontzientzia
izatea

11:30-12:00

Aurkezpena, DISC profilak
Azterketa, emaitzak eta konbinazioak
Jarduera, profilak ezagutzea
Talde jarduera

12:00-13:00

Bazkaria

13:00-14:00

Eztabaida eredua
Dokumentazioa

Gogoeta jarduera

14:00-14:45

Nork bere buruaren gaineko kontzientzia
izatea

Johariren leihoa

14:45-15:05

Atsedena

15:05-15:45

Nork bere buruaren gaineko kontzientzia
izatea

Gogoeta eztabaida, talde jarduera

15:45-16:00

Errepasoa eta itxiera

Egunaren isla laburra
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3. eguna: Zaintza-laneko gaitasuna eta komunikazioa
Ordua

Gaia

Metodoa

9:00-9:15

2. eguneko feedbacka

Gogoeta eztabaida

3. egunari buruzko informazioa
9:15-10:00

Zaintza laneko jakintza eta gaitasunak,

Aurkezpena, eztabaidatzeko gaiekin

Laneko ikaskuntza

Lana bosnakako taldeetan

10:00-10:20

Atsedena

10:20-11:00

Komunikazio eraginkorrak

Aurkezpena, gogoeta jarduerak

zaintzaren hartzaileen eta langileen
arteko elkarreraginetan duen
garrantzia

Lana hirunakako taldeetan

Komunikazioa zaintzaren

Aurkezpena, gogoeta jarduerak

11:10-12:30

hartzaileekin eta senideekin
12:30-13:30

Bazkaria

13:30-14:30

Eztabaida trebetasunak

Gogoeta jarduerak

Talde eztabaidak nola gidatu
14:30-14:50

Atsedena

14:50-15:45

Eztabaida-trebetasunak

Gogoeta-jarduerak

Talde eztabaidak nola gidatu
14:50-16:00

Etxeko lanak banatzea, 3. egunaren itxiera

4. eguna: Talde-lan eraginkorrari bide ematea
Metodoa

Ordua

Gaia

9:00-9:10

3. eguneko feedbacka

9:10-9:50

Talde lan eraginkorrari bide ematea

FIROren aurkezpena

9:50-10:15

Kasu azterketa bat — arreta
gertakarietan jartzea

Bilera/talde txikitako lana

10:15-10:35

Atsedena

10:35-11:45

Talde lan eraginkorrari bide ematea

Gogoeta eztabaida
(parte-hartzaileetako batek gidatuko du taldea)

11:45-12:45

Bazkaria

13:00-13:45

Talde lan eraginkorrari bide ematea

Talde jarduera

14:00-14:30

Talde lan eraginkorrari bide ematea

Jarduera berrikustea

14:30-14:45

Atsedena

14:45-15:45

Talde lan eraginkorrari bide ematea

15:45-16:00

Errepasoa eta itxiera

Gogoeta eztabaida
(parte hartzaileetako batek gidatuko du taldea)
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5. eguna:Etika zaintza-lanean eta kalitatezko lanean
Ordua

Gaia

9:00-9:20

Egunari buruzko informazioa

Metodoa

Bertaratzeen txostena
9:20-10:00

Gidaritza sistemak kalitatezko lanerako

Aurkezpena

10:00-10:20

Atsedena

10:20-11:00

Etika adineko pertsonen zaintzan

Aurkezpena

11:15-12:30

Gogoeta

Gogoeta eztabaidak

12:30-13:30

Bazkaria

13:30-13:50

KASAM

Aurkezpena

13:50-14:30

KASAM — Koherentzia sentipena

Talde lana

sortzea gogoeta taldeko parte
hartzaileengan
14:30-14:50

Atsedena

14:50-15:45

Gogoeta

15:45-16:00

Errepasoa eta 5. egunaren itxiera

Gogoeta eztabaida

6. eguna: Gogoeta eztabaidaren gidariaren papera eta ikuspegi etiko bat hartzea
Ordua

Gaia

9:00-9:15

Egunari buruzko informazioa

Metodoa

Feedbacka eta bertaratzeen txostena
9:15-10:00

Gogoeta eztabaidaren gidariaren papera

Aurkezpena

Taldearekiko ikuspegi etiko bat hartzea
10:00-10:20

Atsedena

10:20-11:00

Zaintza lanaren alorreko legedia

Aurkezpena

11:10-12:15

Gogoeta

Gogoeta eztabaida

12:15-13:15

Bazkaria

13:15-14:30

Eztabaida teknikak

14:30-14:50

Atsedena

14:50-15:45

Gogoeta

15:45-16:00

Errepasoa eta 6. egunaren itxiera

Aurkezpena, talde jarduera

Gogoeta eztabaida
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7. eguna: Gogoeta-eztabaidaren gidariaren papera eta ikuspegi etiko bat hartzea
Ordua

Gaia

Metodoa

9:00-9:15

6. eguneko feedbacka

6. egunari buruzko gogoeta eztabaida

Egunari buruzko informazioa
9:15-10:00

Hezitzailearen eta trebatzailearen papera
Trebakuntzaren alorreko hezkuntza
metodoak
Lankideak eta/edo ikasleak nola lagundu
jardueretan, adibidez, motibazioaren bidez

10:00-10:20

Atsedena

10:20-10:50

Hezitzailearen eta trebatzailearen papera
Trebakuntzaren alorreko hezkuntza
metodoak

Aurkezpena
Talde eztabaida

Lankideak eta/edo ikasleak nola lagundu
jardueretan, adibidez, motibazioaren bidez
11:00-12:00

Gogoeta

12:00-13:00

Bazkaria

13:00-14:30

Gogoeta

14:30-14:50

Atsedena

14:50-16:00

Errepasoa eta programaren itxiera

Gogoeta eztabaida

Gogoeta eztabaida
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