
Taldeko Gizarte-
langintzarako 
teknikak eta

tresnak

In formaz io  gehiago  eta  aur rez -aur reko

izen -ematea

Bizka iko  GLEOaren  Web  or r ia ldean

Tel .  944160740

bizka ia@cgt raba josoc ia l .es
Taldeekin eta pertsonekin

profesionalki
eta eraginkortasunez lan

egiteko teknikak eta tresnak
landuko ditugu



MODULUAK

Teoria sistemikoari eta hura taldean aplikatzeari

buruzko nozioak.

Talde-konposizioari buruzko oinarrizko

ezagutzak.

Taldea eta haren funtzionamendua ulertzea.

Taldeekin eta pertsonekin profesionalki eta

eraginkortasunez lan egiteko teknikak eta tresnak

garatu.

Taldea ulertu eta sostengatu.

Profesionalaren eta taldearen eta/edo pertsonaren

arteko loturaz jabetzea.

Taldeko gizarte-langintza egiteko tresnak eta

dinamikak ezagutzea.

ESKURATU BEHARREKO GAITASUNAK

Taldea eta talde-dinamika: konposizioari buruzko

oinarrizko ezagutzak.

Taldeko Gizarte Langintzaren jatorria eta bilakaera

Talde-egitura eta prozesuak.

Taldea, sistema gisa

Dinamika taldean.

Taldea laguntzeko trebetasunak eta gaitasunak.

Banakako eta taldeko emozioak, sentimenduak eta

beharrak.

Komunikazio-trebetasunak.

Gizarte langilearen zeregina taldean

Prozesuak aktibatzea, ez konpontzea.

Sare-baliabideak bultzatzea

Beldurrak taldeko esku-hartzean.

Praktikarako baliabide praktikoak

Esku-hartze sozialari aplikatutako antzerki-teknikak.

Talde-dinamikak.

Arte plastikoak: ikusezinetik ikusgarrira
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INFORMAZIO OROKORRA

On-line: Zoom plataforma. Matrikula gauzatzerakoan Ida eta

esteka erraztuko dira.

Plataforma hau ezagutzen ez baduzu, sarbidea pausoka

erakutsiko dizugu.

 Aurrez-aurreko saioak:

Modalitatea: erdipresentziala.

** 1. eta 2. moduluak on-line egingo dira, zuzeneko bideo-

deiarekin. 8 ordu.

** 3. eta 4. moduluak aurrez aurre izango dira. Bertaratzen diren

pertsonen segurtasunari eusteko beharrezkoak diren higiene- eta

prebentzio-neurriak mantenduko dira. 12 Ordu

Norentzat:

Gizarte Laneko profesionalak eta azken ikasturteko ikasleak.

 

Non: 

Bizkaiko GLEOeko egoitzan. Jardines 11, 1.D -

48005 Bilbo (Zazpi Kaleak)

1. Modulua (online)

Urriak 1

Urriak 8

2. Modulua (online)

Urriak 15

Urriak 22

3. Modulua (aurrez-aurre)

Urriak 29

Azaroak 5

Azaroak 12

4. Modulua (aurrez-aurre)

Azaroak 19

Azaroak 26

Abenduak 3

Iraupena: 20 ordu

 

Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara

 

Datak: ostegunero



Gure metodologia dinamikoa eta parte-

hartzailea da, "Ikaskuntza" dimentsioa

sustatuz "irakaskuntza"ren aurrean, talde-

lana bultzatuz eta esperientzien trukea

sustatuz. Bizipena, hausnarketa eta teoria

uztartzen ditugu.

Jarduera praktikoak proposatzen ditugu,

ondoren bizi izandakoari buruzko

hausnarketak egiteko, esparru teorikoan

oinarrituta: egoera profesional desberdinei

taldean aurre egiteko ditugun baliabideetan.

Sormen-prozesua erabiltzen dugu, pertsonei

eragiten diena identifikatzen eta adierazten

laguntzeko.

Sormen-prozesuaren bidez adierazten

denean, pertsona gai da eragiten diona

adierazteko, gertatzen zaiona epaiketarik

gabeko giroan lantzen den bitartean.

Ikastaro praktikoa, funtsean

Maitane Ortega

Talde Gizarte Langilea, ikuspegi sistemikoaz.

Gizabi, Inteligentzia Sozialaren sortzailea eta zuzendaria.

Gatazkak kudeatzeko eta bizikidetza sustatzeko Masterra.

Esku-hartze sistemikoetan aditua.

Lorena Pla

Talde Gizarte Langilea, ikuspegi sistemikoaz, eta humanista.

Gizabi, Inteligentzia Sozialaren sortzailea eta zuzendaria. Esku

hartzeko eta Familia Bitartekaritzako Unibertsitate arteko

Masterra. Sexu eta Emozio Hezkuntzako Monitorea.

Lan-, eskola- eta gizarte-eremuetan Gizarte Laneko zerbitzuak

eskaintzen

ditugu, beren bizitzako edozein unetan gure esku-hartze

profesionala behar

duten pertsonen eta kolektiboen gizarte-beharrak asetzera

bideratuta.

NORTZUK GARA GURE METODOLOGIA


