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EZAGUTZA-ARLOAK
- Kirol-hastapena.
- Eskola-kirola.
- Gorputz-hezkuntza.
- Garapen integrala.
- Estrategia didaktikoak.

- Gizarte inklusiboa.
- Gizarte-dinamizazioa.
- Berrikuntza.
- Aholkularitza.

Kirol jarduera tresna baliotsua da pertsona guztiek haien 

bizi kalitatea hobetzeko. Tresna hori modu inklusiboan 

eta integralean ulertzen dugu: pertsona guztiak desberdinak 

diren kontzientziatik abiatuta, hezitzaileok ume, gazte eta 

heldu bakoitzaren ezaugarriak, premiak eta egoerak kontuan 

hartzen ditugu. Bestalde, azkeneko urteotan kirolaren 

didaktikaren arloan garatu den jakintza baliatzen dugu 

jarduera berritzaileak proposatu eta gauzatzeko.

Kirola, bestalde, tresna eraginkorra da gizarte-

dinamizazioarekin eta gizarte-berrikuntzarekin lotuta, 

baldin eta helburu hori kontuan hartzen bada diseinatzen 

eta burutzen diren jardueretan. Sobera ezaguna da 

kirolaren balio erantsia hainbat esparrutan gure gizartean 

nahiz beste batzuetan: komunitatearen parte-hartzean, 

kulturartekotasunean eta integrazioan, genero-trataeran, 

euskalduntze-prozesuan, bizikidetzan, bakegintzan 

aniztasunaren trataeran oro har eta abar.

Aditu titulu honetan kirol esparruan pertsona anitzekin eta 

testuinguru anitzetan arituko den profesionala formatzea nahi 

dugu. Profesional hori ikuspegi berritzaile batetik abiatuko 

da pertsonen garapen integrala bultzatzeko eta gizarte 

inklusiboago bat eraikitzeko. 

Jakina denez, elite kirola, kirol konpetitiboa eta errendimenduari 

begirako kirolaren ereduak jarduera fi siko guztiak zipriztintzen 

ditu gaur egun, baita hezkuntza esparruan egiten direnak ere. 

Gizarteak eredu hezigarria eta ikuspegi soziala duena eskatzen 

du, eta eredu horren printzipioak ezarrita daude dagoeneko, 

baina hainbat urrats eman behar dira oraindik errealitatera 

eramateko. Aditu tituluak helburu hori lortzeko ezagutza eta 

tresnak eskaini nahi ditu.

 

Bi funtzio nagusi izango ditu aditu tituluaren profesionalak: 

hezitzailea eta aholkularia.

Hezitzailea

Kirola ardatza izanik, jarduera hezitzaileak garatzeko 

proposamen eta proiektuen diseinua, garapena 

eta ebaluazioa egitea planteamendu inklusibo eta 

berritzaileak txertatuz eta testuinguruan nahiz gizartean 

dauden errealitate eta erronkak kontuan hartuz.

Aholkularia

Erakunde edo talde batean aholkularitzarako jarduerak 

gauzatzea, zerbitzu berriak diseinatzea eta garatzea, 

edo enpresen sorkuntzan eta kudeaketan parte 

hartzea, komunitatearen baliabideak kontuan hartuz.



IRAKASLEAK
- Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasleak 

(MONDRAGON UNIBERTSITATEA). 
- Athlon Kooperatiba Elkarteko irakasleak. 
- Beste aditu batzuk.

METODOLOGIA
Aditu titulu honetan hainbat tresna eta estrategia bateratuko dira:  

- Eskolak. Irakasle adituek eskola teoriko-praktikoak emango 
dituzte. Metodologia dinamikoa eta parte-hartzailea izango 
da.

- Praktika eta esperientzia interesgarriak. Eskoletan 
landutakoa osatzeko, eskola-kirolean zein gorputz-hezkuntzan 
arituak eta adituak diren pertsonen eta taldeen ekarpenak 
izango dira, bertatik bertara. Halaber, erakunde batzuetara 
bisitak ere izango dira.  

- Gogoeta- eta eztabaida-mintegiak. Gaiak modu parte-
hartzailean lantzeko foroak izango dira. Foro horietan hainbat 
gairen inguruko gogoeta eta eztabaidak bultzatuko dira, 
ekintza-ikerketa mintegien bitartez.

- Proiektua. Ikasketetan zehar parte-hartzaile bakoitzak 
proiektu bat garatuko eta idatziz jasoko du (banaka edo 
taldean) eta kurtso bukaeran aurkeztuko du. Proiektua aurrera 
eramateko tutore baten laguntza izango du. 

- Praktikaldia. Kirol-erakunde batean praktikak egiteko aukera 
izango dute ikasleek, ikasitakoarekin loturak egiteko eta 
proiektua garatzeko. Nork bere lantokian praktikak egitea 
posible izango da. 

- Bertaratu beharrik gabeko jarduerak. Adituaren atal 
garrantzitsu bat bertaratu beharrik gabe egingo da eta ikasleak 
zenbait jarduera gelatik kanpo burutuko ditu (irakurketak, 
behaketak, ariketak…).

PRAKTIKAK ETA ADITU BUKAERAKO LANA

Kirol hezitzailearen
profi l profesionala

Marko profesionala Gizarte dinamizazioa 
kirolean: 

esparruak eta tresnak

Aholkularitza 
prozesuen diseinua 

eta estrategiak

- Funtzio profesionalak. 
- Nondik norakoak 

Praktikak eta ABL.
- Hezkuntza eredua. 

Profesional 
gogoetatsua.

- Hezkuntza inklusiboa. 
Pertsonen garapen 
integrala.

- Kirolaren hezkuntza.
-  Alderdi administratibo, 

juridiko, didaktiko zein 
pedagogikoak.

- Berrikuntza eta 
hobekuntza.
-  Kirol arloaren 

berrikuntza markoa.
-  Estrategia didaktiko 

metodologikoak.

- Esku-hartzerako 
esparruak.
- Kultur aniztasuna. 
- Aniztasun 

sozioekonomikoa. 
- Gizarte Inklusiboa. 
- Generoa eta aniztasun 

afektibo sexuala. 
- Euskararen 

normalizazioa. 
- Talde dinamizazioa.

- Berrikuntzarako 
aholkularitza. 

- Aholkularitza ereduak. 
- Aholkularitzan eragiten 

duten faktoreak.
- Aholkularitza 

estrategiak eta tresnak.

IKASKETA-PLANA



DATAK 
Hasi: 2016eko urtarrilak 11. 
Amaitu: 2016eko ekainak 25
(aditu bukaerako lanen aurkezpenak irailean izango dira).

ORDUAK/ECTS: 600 ordu (24 ECTS).
125 ordu bertaratuta.
200 ordu bertaratu gabe.  
275 ordu praktiketan eta aditu bukaerako lanean.

HIZKUNTZA: Euskara.

MODALITATEA: Aurrez aurrekoa.

ORDUTEGIA: Arratsalde bat astean behin (4 ordu) eta 
larunbat bat hilean behin (5 ordu).
- Ostegunetan, 17:00etatik 21:00ak arte.
- Larunbatetan, 09:00etatik 14:00ak arte.

PREZIOA: 2.800 euro.

TOKIA:
HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA
Aretxabaletako campusa
Otalora 29, 20550 Aretxabaleta, (Gipuzkoa)

KOORDINATZAILEAK:
IZASKUN URIBESALGO, iuribesalgo@mondragon.edu 
943 71 41 88  (Luz. 5221)

AMELIA BARQUÍN, abarquin@mondragon.edu 
943 71 41 88  (Luz. 5139)

www.mondragon.edu/profesionalak

NORI ZUZENDUA
Kirol eta hezkuntza munduko profesionalei honako esparruetan: 
- Gorputz hezkuntzan eta eskola-kirolean.
- Administrazioaren kirol sailetan (Eusko Jaurlaritza, foru 

aldundiak, udalak, mankomunitateak).
- Kirol enpresa eta erakundeetan.
- Kirol elkarte zein federazioetan.
- Aisialdiko jarduera eta ekintzak antolatzen dituzten 

elkarteetan.
- Hezkuntza eragileez osatutako foro eta lan-taldeetan.
- Komunitatearen garapenarekin lotutako proiektuetan…

HELBURUAK
- Pertsonen garapen integralari begira proposamen didaktiko 

berritzaileak diseinatzea, garatzea eta ebaluatzea.
- Pertsonen zaintzarako eta taldeen dinamizazio eta 

partaidetzarako estrategiak aplikatzea.
- Bere jarduera etengabe hobetzen duen profesional 

gogoetatsua izateko estrategiak aplikatzea.
- Jarduera fi siko eta kirol esparruan berrikuntza eta hobekuntza 

prozesuak txertatzeko estrategiak garatzea.
- Komunitatearen baliabideak detektatzea eta erabiltzea eta 

sare lana egitea.
- Jarduera fi sikoa eta kirola gizarte dinamizaziorako tresna 

bezala erabiltzeko estrategiak garatzea, honako esparruetan 
hain zuzen: kulturaniztasuna, aniztasun sozioekonomikoa, 
generoa eta aniztasun afektibo-sexuala, gizarte inklusioa, 
elkarbizitza eta euskararen normalizazioa.

- Erakunde edo talde baten barruan aholkularitza egiteko 
ereduak, faktoreak, estrategiak eta tresnak ezagutzea eta 
aplikatzea.


