PRESTAKUNTZA
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KODEA

INFORMAZIO OROKORRA


DATAK

Urtarrilak 14 eta 15

IKASGELA/
TOKIA

Bilbo. EUDELeko gelategia
(Ertzilla kalea, 13)

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2015



1. Eguna: 11:0015:00
2. Eguna: 09:0015:00

IRAUPENA

10 ordu

ORDUTEGIA

MATRIKULA
EPEA

Urtarrilak 8

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

20 pertsona

HARTZAILEAK

Udaletako gizarte zerbitzuen
arloan diharduten langileak

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

--

LEHENTASUNA

Altua

IRAKASLEA

Valentín Escudero Doktorea. A
Coruñako Unibertsitatea

MATERIALA

DISEINUA

EUDEL-FORUAK-IVAP

AZPIEGITURA



Ikastaroari dagokion materiala
eskuragarri egongo da
Ordenagailu eramangarria,
proiektagailua, papelografoa

ZER LORTU NAHI DA
HELBURU
OROKORRAK

HELBURU ZEHATZAK

GAITASUNAK

Arazo desberdin, esku-hartze prozesu beraren ondorioz edota familia
arazoengatik kronifikatu diren egoeretan, esku-hartzearen eredu ulerkorrak eta
praktikoak eskaini.

Era praktiko batean, esku-hartze eredu baten ildo garrantzitsuenak
azaldu, beti ere, familiaren gizarte zerbitzu markoan lan-itunak sortuz, bai
lehen mailako laguntzan eta baita ere sistema espezializatuetan.

Kronifikarutiko familia arreta egoerei loturik dauden faktoreak
deskribatu (familia eta arretaren testuingurua).

Adin txikikoekin lana eta profesionalen arteko laguntza oztopatzen
eta arriskuan jartzen duten lotura oztopoak, eredu batez azaltzea.

Gizarte zerbitzuetan, egoera larrian edo arreta berezia behar duten
patologiak dauden familiak badira, lan-markoa deskribatuko duen
formulazioa egitea, bereziki, adiziozko arazoak daudenean: alkoholismoa
edo buruko nahasteak.
Ikastaroa amaitzean ikaslea gai izango da kronifikaturiko prozesuen analisia
egiteko eredu bat ezagutzeko eta arreta berezia behar duten familien inguruan
egin behar den esku-hartze prozesuan plangintza bat egiteko, beti ere sareko
lana beharrezko dela ikusiz.

PROGRAMA ETA EBALUAKETA
METODOLOGIA

PROGRAMA

Adibide praktikoetan oinarrituriko aurkezpena. Parte-hartzaileen arteko eztabaida,
irakasleak zuzenduta.
1.- Esku-hartze ereduaren oinarriak: 5 oinarrizko eginkizun:

Lehenengoa: Itun eta lankidetzen arteko testuingurua sortu:
hasierako kontraesanen analisia

Bigarrena: Baloratu ea zerk mantentzen duen arazoa kronifikatua
eta zer baliabide ditugun aldatzeko

Hirugarrena: Berriz elkartu eta motibazioa

Laugarrena: Helburuak 9 pausotan definitu eta aldaketak bultzatu
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EBALUAKETA

IKASTAROAREN
BALORAZIOA
ZIURTAGIRIA:
APROBETXAMENDUA

Bosgarrena: Bukatu eta amaierako erabakiak hartu.

2.- Gizarte zerbitzuen kronikotasuna ulertzen.

Zer bihurtzen da kroniko? Arriskutsua den testuingurua, familia edo
kasua?

Kronikotasuna esku-hartzearen helburu: Kronikotasunaren profilak

Kronikotasuna azaldu eta mantentzen duten faktoreak

Familiaren dibertsitatea eta funtzionamendua: etnikotasuna,
akulturazioa eta pobrezia

Arazo bat eduki versus arazo baten kontrola izatera.
3.- Ikusezina den gaizotasunak duen zailtasuna: atxikimenduen inguruko
eragozpenak.

Atxikimenduen eragozpenen efektua familien esku-hartzean

Trauma erlazionala

“Ikusezina den gaixotasuna” eta bere eboluzioa

Atxikimendua laguntza harremanean.
4.- Zailtasun bereziak: gaizotasun mentala, adizioak eta alkoholismoa

Ibilbide-orri on batekin lanean

Gaizotasun mentalaren kasua

Zerk adierazten duen gurasoen osasun mentalaren arazoak duen
efektua txikiengan

Familien ahulezia eta erresilientzia

Kaltetuen komunitatea sortu

“Familia alkoholikoarekin” lanean: kaltetuen komunitatea.
5.- Inguru kronifikatu edo zailtasun berezia dagoen lekuetan esku-hartzeko
printzipio praktikoak.

Hamar oinarrizko ideia kasu zailetan bizirauteko

Esku-hartze ingurugiro kolaboratzaile bat sortu hiru pausotan

Elkarte produktibo bat osatu kezka eta baliabideen artean
 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete
edo lortu direla bermatzea.
 Ebaluaketak jaso beharko du: Erantzun anitzeko galdetegia pasatuko
da. Proba gainditzeko beharrezkoa izango da galderen erdia ondo
erantzutea. Honetaz aparte, gelako parte-hartzea kontuan izango da.
Azken nota GAI/ EZ GAI bezala adieraziko da.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
 Aprobetxamendu proba gainditzea

114€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri
PREZIOA

Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen
duena).

