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Ikaskuntza-
-irakaskuntza 
prozesua
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak, 

HUHEZIk, hezkuntzaren lan munduko erronka 

berriei aurre egin ahal izateko gaitasun PERTSO-

NALA, PROFESIONALAK eta SOZIALAK izango 

dituzten pertsonak heztea du helburu.

Horretarako, bere hezkuntza-eredua egungo eta 

biharko gizartearen erronkei heltzeko egokitu du, 

ondoko puntuetan oinarriturik.
EZAGUTZA 
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GIZARTEAREKIKO
KONPROMISOA

IRAKASLEA
BIDELAGUN

GRADU
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AUTONOMIALAN-PROPOSA-
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EBALUAZIO
JARRAITUA

PRAKTIKAK

Hezkuntza 
eredua,
Mendeberri 
2025

MUNDUKO HERRITARRA

IDENTITATEA 
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PERTSONALAK

KOMUNIKATZAILEA ETA 
KOMUNIKAZIOAREN 

BIDERATZAILEA

IKASTUN AKTIBOA IKASTUN MALGUA

MENDEBERRI

2025

KOOPERATIBOA
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LAN-PROPOSAMENETAN ANTOLATUTAKO IKASKETA
Lan-proposamenak irekiak, jarraituak eta diziplina artekoak dira: ikasleak 
aurre egin behar dio arazo erreal bati, hainbat arlotako ezagutzak 
erabilita. Abiatuta diziplinartekotasunetik eta materia ezberdinetatik, 
ikaslea jartzen da arazoen eta erronka errealen aurrean. Taldeka 
zein bakarkako lanak eginda, ikasleak ikasten du irtenbidea ematen 
proposatutako proiektuei, kasuei eta arazoei, hau da, metodologia 
aktiboen bidez lan eginda. 

IKASTE-EMAITZETAN OINARRITUTA 
Ikaste-emaitzak, pertsona batek ikasketa prozesu baten baitan 
barneratzen dituen ezagutza, trebetasun zein konpetentziei egiten die 
erreferentzia. Ikasketetan maila goreneko ezagutza eta esperientziak 
jasotzeaz gain, horiek testuinguru errealetan aplikatzen ditu. Titulazio 
bateko arlo espezifikoak zein zeharkako konpetentziak lantzen dira: talde 
lana, ahozko zein idatzizko komunikazioa, ikasten ikastea, pentsamendu 
kritikoa eta arazoen ebazpena.

EBALUAZIO JARRAITUA 
Ebaluazioak izaera hezigarria du, eta ez da kalifikatzaile hutsa. Ebaluazio 
eredu hori ezinbestekoa da gaur egungo gazteak bizitzan zehar ikasten 
jarraitzeko gai izan daitezen. Prozesuala eta formatiboa da. Irakaslea 
eta ikaslea dira ebaluatzaileak eta ikaskuntzaren lorpenak egiaztatzera 
bideratuta dago. 

IKASLEA IKASKETEN MUINA 
Ikaslea bera da bere garapen pertsonalaren eta profesionalaren 
protagonista eta arduraduna. Horretarako hainbat tresna eta baliabide 
eskaintzen zaizkio: tutoretzaren bidez ikaslea hartutako konpromisoak 
betetzera animatzen da; porfolioaren bidez ikasleak bere ikaskuntzaren 
ibilbide akademiko zein pertsonala jasotzen du.  

IRAKASLEA BIDELAGUN 
Ikaskuntza prozesua metodologia aktiboen bidez bideratzen 
denez, irakasleak ikaste-emaitzak irakatsi eta ebaluatzen ditu, 
profesionalizatzailea den ikuspegi batetik, bizitzan zeharreko ikaskuntza 
bideratzeko asmoarekin. Ikasleari ikasten irakasten dio; hau da, 
ikasketetan, lanbidean eta bizitzan zehar ikasten lagunduko dioten 
ezagutza, prozedura eta jarrerak irakasten dizkio. Irakaslea bideratzailea 
da, gidatu eta lagundu egiten du ikaslea autonomo eta burujabe 
bihurtzeko.

GRADU BUKAERAKO LANA 
Ikasleak zenbait erakunderekin harremana izango du ikasketa 
prozesuan: graduaren arabera, komunikazio enpresekin, eskola edo 
eragile hezitzaileekin. Laugarren mailako Gradu Bukaerako Lanaren 
(GBL) helburu da, azterlan sakon baten bidez, sortzea harremana 
estua ikaslearen eta erakundearen artean. Elkarlan hori egokituta dago 
ikaslearen profil profesionalera. 

Mendeberri da 2000. urtean, eta gogoeta pro-
zesu baten ondorioz,   Mondragon Unibertsita-
teak abian ipini zuen hezkuntza eredu propioa, 
garai berrien erronkei beste modu batez eran-
tzuteko asmoz.

Gure hezkuntza proiektuaren xedea da ikaslea gai izatea bere he-
ziketa prozesuaren erantzukizuna bere gain hartzeko, taldean lan 
egiteko, proiektuak zuzentzeko, erabakiak hartzeko, negoziatzeko 
eta modu eraginkorrean komunikatzeko.

Horretarako, ezinbestekoa da hezkuntza eredu klasikotik aldendu 
eta ikaslearen autonomia sustatuko duen beste eredu batera igaro-

tzea. Eredu berriak, ikaslearen egitekoa aldatzeaz gain, irakaslearen 
rolak eta funtzioak ere aldatu eta dibertsifikatzen ditu. Irakasleak 
ikaslea zuzendu eta orientatuko duen tutore funtzioa ere hartzen 
du.

Edukien tratamendua ere aldatzen da hezkuntza proiektuan. Dizi-
plina arteko planteamendu batean oinarritzen da, eta horrek jakin-
tza-alor ugariren arteko harremana sustatzen du.

Lan egiteko modu berriak proposatzen ditu. Izan ere, talde txikie-
tan eginiko lana heziketa proiektuaren ardatz nagusi bihurtzen bai-
ta. Modu horretan, komunikazio eta giza trebetasunak garatu ahal 
izango dituzte. Hain zuzen, ezaugarri horiek lagunduko diete bizi-
tza profesionaleko erronkei arrakastaz aurre egiten.
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Gradu honen helburua  da prestatzea profesional ekintzaileak moldatu ahal izango direnak komunikazioa-
ren egungo esparru zabal eta aldakorrera. Hala, ikasleak barneratuko ditu ikus-entzunezko hizkuntzari zein 
tresneriari buruzko ezagutzak; horrez gain, talde-lanean jardungo du, eta sormena eta komunikazio zein 
giza trebetasunak jorratuko ditu. Komunikatzaile arduratsu, sortzaile eta konprometituak formatu nahi 
dira, errealitatearen interpretazio kritikoa egingo dutenak eta, aldi berean, jakingo dutenak egokitzen gi-
zarte aldakorrera.

Profil profesionalaEzaugarriak

Ikus-entzunezko 
Komunikazioa

. Komunikatzaile ekintzaileak prestatzea da helburu nagusia, komunikazioa-

ren egungo esparru desberdinetan aritzeko gai direnak: prentsa, irratia, 

telebista, zinema (dokumentalgintza zein fikzioa), internet, diseinu grafi-

koa, enpresetako komunikazio sailak… Komunikabide eta lanbide desber-

dinetan aritzeko prestatu nahi dira ikasleak, profil profesional jakin hauei 

begira: kazetari-komunikatzaile, ekoizle, diseinatzaile, gidoilari, zuzendari, 

errealizadore.
. Horrekin batera, eduki eta formatu berrietara egokitzeko kapaz diren pro-

fesionalak sortu nahi dira, gaur egun, komunikatzaile batek ezin duelako 

komunikazioaren alor bakar batera mugatu soilik, eta, ondorioz, komunika-

zioa era integralean ulertu behar delako mundu profesionalean aritzeko.

1. Komunikazioaren esparru zabalera egokitutako ikasketak: ikus-entzunezkoak, 

telebista, internet, irratia, argazkilaritza, prentsa, grafismoa…

2. Proiektu errealetan eta erronketan ardaztutako metodologia parte-hartzailea. 

(Lan-sekuentzietan oinarritutako metodologia aktiboak erabiltzen ditugu).

3. Euskaran oinarritutako eleaniztasuna.

4. Tutoretza pertsonalizatua.

5. Praktikak 3. mailan (12 ECTS). Hitzarmenak egin dira Euskal Herriko hainbat te-

lebista, ekoiztetxe, irrati, kazeta eta komunikazio enpresarekin.

6. Atzerrian egonaldiak: Erasmus egonaldiak Europako hainbat herrialdetan 

(Belgika, Herbehereak, Estonia, Finlandia…).

7. Enpresa, erakunde edo elkarteen eskaera errealei erantzuten dieten Gradu 

Bukaerako Lanak, tutoretza bikoitzarekin (24 ECTS).
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Lan eremuaProfil profesionalaren 
oinarriak

ECTS: 60

ECTS: 60

ECTS: 60

ECTS: 60

1.

3.

2.

4.

MAILA

MAILA

MAILA

MAILA

240
ECTS KOPURUA 

GUZTIRA:

Ikus-entzunezko komunikatzailea
Ikus-entzunezko dokumentazioa
Diseinuaren oinarriak 
Argazkigintza eta irudiaren lanketa digitala 
Idatzizko komunikazioa 
Ikus-entzunezko komunikazioaren historia 
Komunikazioaren teoria eta egitura  
Ikus-entzunezko teknologia 
Ahozko komunikazioa 
Proiektua: komunikazio digitala
Proiektua: irratsaioa sortzea

Ikus-entzunezko narratiba  
Fikzioko gidoia 
Kultura garaikidearen oinarriak  
Argazkigintza eta argiztapen zuzendaritza I 
Soinuaren teoria eta teknika I 
Ikus-entzunezkoen errealizazioa 
Aktore zuzendaritza
Ikus-entzunezkoen produkzioa eta finantzaketa 
Argazkigintza eta argiztapen zuzendaritza II 
Soinuaren teoria eta teknika II 
Hautazkoak
Proiektua: dokumental garaikidea
Proiektua: fikzioko praktikak
Praktikak enpresetan

D  Derrigorrezkoak    H Hautazkoak    GBL  Gradu Bukaerako Lana    OF  Oinarrizko Formazioa

ECTSak ikaslearen lan-ordutan neurtzen dira, ECTS bat= 25 lan-ordu (bertan sartzen dira ordu presentzial eta ez-presentzialak).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko Jaurlaritzaren 47/2012 Dekretuaren arabera, HIZKUNTZEN EUROPAKO ERREFERENTZI 

BATERATUKO C1 mailaren baliokide den euskara ziurtagiria jasoko da.

ERASMUS AKADEMIKORAKO AUKERA  (ECTS: 30)

Ikus-entzunezko komunikazioaren zuzenbidea 
Ikus-entzunezko kultura 
Ikus-entzunezko lengoaia   
Animazio grafikoa I
Ingelesa, ikus-entzunezko komunikazioan
Zinemaren eta telebistaren teoria eta analisia 
Entretenimendurako gidoia
Antolaketa, programazioa eta audientziak 
telebistan
Identitatea, kultura eta informazioaren gizartea
Animazio grafikoa II 
Proiektua: telebistarako albistegiak 
Proiektua: telebista programa

Berrikuntzako laborategia 
Ikus-entzunezko enpresen eraketa eta 
kudeaketa 
Ikus-entzunezko obraren publizitatea, susta-
pena eta hedapena 
Gizarte aldaketa eta informazio aroa
Ikus-entzunezko animazio teknikak
Hautazkoak
Proiektua: formatu eta eduki berriak sortzea
Gradu bukaerako lana

2

6

6

6

6

6

6

4

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

3

12

6

6

6

3

3

6

3

6

6

3

6

6

3

4

4

6

4

9

6

24

D

OF

D

OF

OF

OF

OF

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

H

D

H

D

OF

OF

OF

D

D

OF

D

D

OF

D

D

D

D

D

D

D

D

H

D

GBL

Eginkizun profesionalak:
. Ikus-entzunezko komunikatzaile.
. Ikus-entzunezko ekoizle.
. Diseinatzaile grafiko.
. Zuzendari eta telebista errealizadore.
. Gidoilari.

Funtzioak:
. Informazioa zehatz erabili komunikabide desberdinetan eta edozein 

ikus-entzuleren aurrean eraginkortasunez komunikatzeko.
. Ikus-entzunezko lanak era kritikoan sortu eta interpretatu.
. Sortu, zuzendu eta ekoiztu edozein ikus-entzunezko lan, edozein euskarri-

tan, horretarako beharrezko diren ezagutza eta prozesu tekniko zein narra-

tiboak erabilita.

Konpetentzia profesionalak:
. Informazioa identifikatu eta egokitu ikus-entzunezko eremu desberdinetan 

eraginkortasunez adierazteko.
. Planifikatu eta kudeatu era guztietako baliabideak ikus-entzunezko lan baten 

antolaketa, ekoizpen eta zabalkunde fase desberdinetan.
. Sortu ekoizpen grafiko eta animaziozkoak euskarri desberdinetan.
. Sortu eta zuzendu ikus-entzunezko ekoizpenen eszenaratze integrala.
. Sortu, idatzi eta interpretatu ikus-entzunezko testuak.

Zeharkako konpetentziak eta konpetentzia orokorrak:
. Talde lana.
. Ikasten ikastea.
. Ekintzailetasuna eta berrikuntza.
. Espiritu kritikoa eta konpromiso etikoa.
. Hizkuntza konpetentzia eleanitza.

7



Graduaren helburua da ondorengo bi funtzio profesionalak garatzea: batetik, 0-6 urte bitarteko haurren ongizatea berma-
tzea,  euren garapen osasuntsurako testuinguru egokiak sortuz eta  garatuz (eremu kognitibo, fisiko, emozional eta sozialak 
barne). Bestetik, hezkuntza erakunde baten funtzionamenduarekin lotutako jarduera multzoa (administratiboa, pedagogi-
koa, ekonomikoa,…) aurrera eramatea  erakundeko pertsonen parte-hartze eta ongizatea bultzatuz.

Irteera profesionalaEzaugarriak

Haur Hezkuntza

Haur Hezkuntzako graduatuak irakasle lanetan aritzen dira nagu-

siki, 0-6 urte bitarteko haurrekin, Haur Hezkuntzako bi zikloetan, 

hezkuntzako arlo guztietan: publikoan, pribatuan eta hitzartuan.

Gainera, profesional hauek aritu daitezke eskolarako materiala di-

seinatzen edo hezkuntzarekin zerikusia duten beste arlo batzue-

tan; baita eskolaz kanpoko jardueretan ere. Bestalde, Atzerriko 

Hizkuntzako aipamenak ingeles hizkuntza eta kultura irakasteko 

gaitzen ditu ikasleak.

1. Metodologia aktiboa eta partehartzailea.

2. Diziplinartekotasuna.

3. Euskaran oinarritutako eleaniztasuna.

4. Tutoretza pertsonalizatua.

5. Praktikak 2., 3. eta 4. mailan. 48 ECTS.

6. Atzerrian egonaldiak:
. Praktikak atzerrian egiteko aukera, beste hezkuntza sistema batzuk ezagu-

tzeko.
. Erasmus egonaldiak Europako hainbat herrialdetan: Danimarka, Belgika, 

Estonia, Erresuma Batua...

7. Bi aipamen egiteko aukera:

 a. Haur Hezkuntza orokorra.

 b. Atzerriko Hizkuntza.
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Zeharkako konpetentziakKonpetentzia espezifikoak

ECTS: 60 ECTS: 60

ECTS: 60

ECTS: 60

1.

3.

2.

4.

MAILA

MAILA

MAILA

MAILA

240
ECTS KOPURUA 

GUZTIRA:

Irakasle lanbidearen definizioa eta testuingurua
Begirada orokorra errealitateari: pertsona, 
jendartea eta natura
Hezkuntza Europan eta mundu globalean; 
jardunbide egokiak
Guztiontzako eskola
Haur-hezkuntzaren oinarri psikopedagogikoak
Hezkuntzan esku-hartzeko oinarrizko irizpideak
Arreta goiztiarraren oinarriak  
Haur hezkuntza antolatzeko irizpide psikopeda-
gogikoak
Komunikazio-trebetasunak

D  Derrigorrezkoak    H Hautazkoak    GBL  Gradu Bukaerako Lana    OF  Oinarrizko Formazioa

ECTSak ikaslearen lan-ordutan neurtzen dira, ECTS bat= 25 lan-ordu (bertan sartzen dira ordu presentzial eta ez-presentzialak).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko Jaurlaritzaren 47/2012 Dekretuaren arabera, HIZKUNTZEN EUROPAKO ERREFERENTZI 

BATERATUKO C1 mailaren baliokide den euskara ziurtagiria jasoko da.

ERASMUS AKADEMIKORAKO AUKERA  (ECTS: 30)

ATZERRIAN PRACTICUM-ERAKO AUKERA

Hezkuntzaren erronkak eta funtzioak
Kultura arteko hezkuntza eta balioen hezkuntza
Eskola-antolamendua eta familiaren parte-hartzea
Esku-hartzea arreta goiztiarrean
Estrategia metodologikoak eta ebaluazioa haur 
hezkuntzan
Behaketa ikasgelan irizpide didaktiko orokorretatik 
abiatuta
Bigarren hizkuntzen irakaskuntza-ikaskuntza goiztia-
rra testuinguru eleanitzetan
Practicuma I
ATZERRIKO HIZKUNTZA AIPAMENA
Informazio- eta komunikazio-teknologien ekarpena 
gaitasun eleaniztasunaren garapenari

HAUR HEZKUNTZA AIPAMENA
Informazio- eta komunikazio-teknologiak hezkuntzan

Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra
Ikuspegi globalizatzailea eta integratzailea haur 
hezkuntzan
Practicuma III
Gradu bukaerako lana
ATZERRIKO HIZKUNTZA AIPAMENA
Ikerketa eskolan
Bizitza, ikasteko lekua
HAUR HEZKUNTZA AIPAMENA
Ikerketa eskolan
Bizitza, ikasteko lekua

Hizkuntza idatzia eta haur-literatura
Ahozko hizkuntza eta literatura Haur Hezkuntzan 
Gizarte-zientzien, zientzia esperimentalen eta mate-
matiken ikaskuntza
Ingurumenaren eta matematikaren ezagutza-espe-
rientziak haur hezkuntzan
Diziplinarteko tratamendua eta esku-hartzea 
arte-hezkuntzan
Musika-, plastika- eta gorputz- adierazpenaren 
oinarriak
Jarduera soziokulturalak: diziplinarteko proiektuen 
kudeaketa
Practicuma II
ATZERRIKO HIZKUNTZA AIPAMENA
Hirugarren hizkuntzen didaktika: esku-hartzea
Eleaniztasunaren garapena hizkuntza gutxituen 
testuinguruetan
HAUR HEZKUNTZA AIPAMENA
Norberaren zaintzarako hezkuntza
Bestearen zaintzarako eta bizikidetzarako hezkuntza

10

6

6

6

8

6

6

6

6

6

6

6

6

10

6

6

8

6

6

6

6

30

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

D

D

H

H

D

D

D

GBL

H

H

H

H

D

D

D

D

D

D

D

D

H

H

H

H

. Talde lana eta lidergoa.

. Komunikazio eraginkorra.

. Arazoen ebazpena erabakiak hartuz.

. Ikuspegi globala.

. Ikasten ikasi.

. Hezkuntzaren funtzioak eta eskolen osaketa, antolaketa eta funtzionamendua 

identifikatu eta garatu.
. Haur Hezkuntzaren oinarri psikopedagogikoak eta legedia ezagutu eta aplikatu 

testuinguru hizkuntz- eta kulturanitzari egokituz.
. Gelako kudeaketa era egokian egiteko behar diren prozesuak identifikatu eta 

aplikatu ikasleriaren aniztasunari eta garapen integralari erantzunez.
. Haurraren ongizatea, ikaskuntza integralen bidetik, sustatu familia eta hezkun-

tza komunitatearekin elkar lana eginez.
. Hizkuntza ofizialetan eta atzerriko hizkuntza batean ahoz zein idatziz komunika-

tu, bai ikasleekin eta irakasleekin, bai familiekin eta kanpoko pertsonekin.
. Informazio eta komunikazio teknologiek ikasgelan zein norberaren etengabeko 

formazioan aplikatu, dituzten ahalmenak eta arriskuak era kritikoan aztertuz.
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Graduaren helburua da ondorengo bi funtzio profesionalak garatzea: batetik, 6-12 urte bitarteko haurren ongizatea bermatzea,  eu-
ren garapen osasuntsurako testuinguru egokiak sortuz eta  garatuz (eremu kognitibo, fisiko, emozional eta sozialak barne). Bestetik, 
hezkuntza erakunde baten funtzionamenduarekin lotutako jarduera multzoa (administratiboa, pedagogikoa, ekonomikoa…) aurrera 
eramatea, erakundearen hezkuntza proiektuaren berrikuntza, pertsonen parte-hartze eta ongizatea bultzatuz.

Irteera profesionala

Zeharkako konpetentziak

Ezaugarriak

Konpetentzia espezifikoak

Lehen Hezkuntza

Lehen Hezkuntzako graduatuak irakasle lanetan aritzen dira, 6-12 urte bitarteko 
haurrekin,  hezkuntzako arlo guztietan: publikoan, pribatuan eta hitzartuan.

Gainera, profesional hauek aritu daitezke eskolarako materiala diseinatzen edo 
hezkuntzarekin zerikusia duten beste arlo batzuetan; baita eskolaz kanpoko jar-
dueretan ere, adibidez, egoera berezia bizi duten haurren hezitzaile gisa. 

Lehen Hezkuntza graduari dagokion profil orokorrarekin batera, beste perfil 
zehatzago bat ere garatuko da, hautatutako aipamenaren arabera:
. Lehen Hezkuntza aipamena: Lehen Hezkuntzako tutoreak prestatzen dira Hez-

kuntza Proiektuak kudeatu ditzaten eta hezkuntzaren berrikuntzari buruzko 
hausnarketarako konpetentziak gara ditzaten.

. Hezkuntza Bereziko aipamena: Lehen Hezkuntzako tutore izateko eta behar 
bereziak dituzten haurren hezkuntza eta bizi kalitatea bideratzeko konpeten-
tziak garatzen dira.

. Hezkuntza Fisikoko aipamena: Lehen Hezkuntzako tutore izateko eta Hezkun-
tza Fisikoko irakasleak izateko prestatzen dira.

. Atzerriko Hizkuntza aipamena: Lehen Hezkuntzako tutore izateko  eta atzerri-
ko hizkuntzako irakasleak izateko prestatzen dira. Irakaskuntza-tresna: atzerriko 
hizkuntza.

. Talde lana eta lidergoa.

. Komunikazio eraginkorra.

. Arazoen ebazpena erabakiak hartuz.

. Ikuspegi globala.

. Ikasten ikasi.

1. Metodologia berritzailea eta parte-hartzailea.
2. Diziplinartekotasuna.
3. Euskaran oinarritutako eleaniztasuna.
4. Tutoretza pertsonalizatua.
5. Praktikak 2., 3. eta 4. mailan. 48 ECTS.
6. Atzerrian egonaldiak:

. Praktikak atzerrian egiteko aukera, beste hezkuntza sistema batzuk ezagu-
tzeko eta beste egoera batzuk bizitzeko.

. Erasmus egonaldiak Europako hainbat herrialdetan: Danimarka, Belgika,  Es-
tonia, Erresuma Batua...

7. 4 aipamen egiteko aukera:
 a. Lehen hezkuntza orokorra.
 b. Atzerriko Hizkuntza.
 c. Hezkuntza Berezia.
 d. Hezkuntza Fisikoa.

. Hezkuntzaren funtzioak eta eskolen osaketa, antolaketa eta funtzionamendua 

identifikatu eta garatu.
. Haur Hezkuntzaren oinarri psikopedagogikoak eta legedia ezagutu eta aplikatu 

testuinguru hizkuntz- eta kulturanitzari egokituz.
. Gelako kudeaketa era egokian egiteko behar diren prozesuak identifikatu eta 

aplikatu ikasleriaren aniztasunari eta garapen integralari erantzunez.
. Haurraren ongizatea, ikaskuntza integralen bidetik, sustatu familia eta hezkun-

tza komunitatearekin elkar lana eginez.
. Hizkuntza ofizialetan eta atzerriko hizkuntza batean ahoz zein idatziz komunika-

tu, bai ikasleekin eta irakasleekin, bai familiekin eta kanpoko pertsonekin.
. Informazio eta komunikazio teknologiek ikasgelan zein norberaren etengabeko 

formazioan aplikatu, dituzten ahalmenak eta arriskuak era kritikoan aztertuz.
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ECTS: 60

ECTS: 60

ECTS: 60

ECTS: 60

1.

2.

3.

4.

MAILA

MAILA

MAILA

MAILA

240
ECTS KOPURUA 

GUZTIRA:

Lehen Hezkuntzako irakasle lanbidearen defini-
zioa eta testuingurua
Begirada orokorra errealitateari: pertsona, 
jendartea eta natura
Lehen Hezkuntzaren oinarri psikopedagogikoak
Guztiontzako eskola
Eskola-komunitatearen barruko aniztasunari 
erantzuteko printzipioak eta estrategiak

Hezkuntza-premia bereziko ikasleei emandako 
erantzuna esku-hartze esparru arruntetan
Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra I
Hezkuntza Europan eta mundu globalean
Gizarte-zientzien, zientzia esperimentalen eta 
teknologiaren irakaskuntza-ikaskuntza I

Hezkuntzaren erronkak eta funtzioak
Eskola-antolamendua eta familiaren parte-hartzea
Behaketa ikasgelan irizpide didaktiko orokorretatik 
abiatuta
Ahozko hizkuntzaren, hizkuntza idatziaren eta 
literaturaren irakaskuntza-ikaskuntza
Hizkuntzen irakaskuntza-ikaskuntza curriculum-
-edukien bidez H2 curriculumeko hizkuntza den 
testuinguruetan
Matematikaren irakaskuntza-ikaskuntza
Informazio eta komunikazio teknologiak hezkuntzan
Kultura arteko hezkuntza eta balioen hezkuntza
Practicuma I

Ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren 
irakaskuntza-ikaskuntza eta bere zailtasunak
Gizarte-zientzien, zientzia esperimentalen eta 
teknologiaren irakaskuntza-ikaskuntza II
Musika-, plastika- eta ikus-adierazpenaren oinarriak
Arte-hezkuntzaren diziplinarteko tratamendua 
eta esku-hartzea
Gorputz-heziketa, osasuna eta ongizatea
Jarduera soziokulturalak. Diziplinarteko proiektuen 
kudeaketa 
Practicuma II

Hizkuntza-prestakuntza diziplinarra II
Ikuspegi globalizatzailea eta integratzailea Lehen 
Hezkuntzan
Practicuma III
Gradu bukaerako lana

LEHEN HEZKUNTZA AIPAMENA
Kalitatezko bizitza baterako hezkuntza: norbera-
ren zaintza, bestearen zaintza eta bizikidetzarako 
hezkuntza Lehen Hezkuntzan
HEZIKETA FISIKOA AIPAMENA
Sarrera-modulua. Gorputz heziketaren testuin-
gururatzea
ATZERRIKO HIZKUNTZA AIPAMENA
Informazio- eta komunikazio-teknologien ekar-
pena gaitasun eleaniztasunaren garapenari
HEZKUNTZA BEREZIA AIPAMENA
Laguntza sistema XXI. mendeko hezkuntzan. 
Esparru barne-hartzailea esku-hartzerako espa-
rruak, zereginen profilak

LEHEN HEZKUNTZA AIPAMENA
Kultur ondarearen azterketa
Aisialdirako hezkuntza
HEZIKETA FISIKOA AIPAMENA
Haurraren garapena eta motrizitatea
Heziketa fisikoa eta bere didaktika I. Curriculuma
ATZERRIKO HIZKUNTZA AIPAMENA
Hirugarren hizkuntzen didaktika: hizkuntza eta 
curriculuma
Eleaniztasunaren garapena hizkuntza gutxituen 
testuinguruetan
HEZKUNTZA BEREZIA AIPAMENA
Autodeterminazioa eta bizi-kalitatea
Laguntza behar espezifikoei eman beharreko 
hezkuntza- erantzuna I

LEHEN HEZKUNTZA AIPAMENA
Bizitza, ikasteko lekua
Ikerketa eskolan
HEZIKETA FISIKOA AIPAMENA
Heziketa fisikoa eta bere didaktika II
ATZERRIKO HIZKUNTZA AIPAMENA
Bizitza, ikasteko lekua
Hizkuntza-hezkuntzaren garapenerako ikerketa 
eskolan
HEZKUNTZA BEREZIA AIPAMENA
Ikasteko zailtasunetan esku-hartzeko estrategiak 
Laguntza-behar espezifikoei eman beharreko 
hezkuntza-erantzuna II

D  Derrigorrezkoak    H Hautazkoak    GBL  Gradu Bukaerako Lana    OF  Oinarrizko Formazioa

ECTSak ikaslearen lan-ordutan neurtzen dira, ECTS bat= 25 lan-ordu (bertan sartzen dira ordu presentzial eta ez-presentzialak).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko Jaurlaritzaren 47/2012 Dekretuaren arabera, HIZKUNTZEN EUROPAKO ERREFERENTZI 

BATERATUKO C1 mailaren baliokide den euskara ziurtagiria jasoko da.
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Modalitateak

Presentziala

02

0 1

Online / erdi-presentziala 
modalitatea (e-learning)

Eskoriatzan, 18 urtetik gora dutenentzako gradu ikasketa presentzialak.

Irakasle Ikasketetan diplomatuei eta beste titulazio batzuetan graduatuei zu-

zenduta. Ikasketak euskaraz eta online, kurtsoan zehar saio presentzial batzuk 

tartekaturik. 

DIPLOMATURATIK GRADURA

NORENTZAT: 
Irakasle Ikasketetan diplomatuak.

Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan 
(Atzerriko Hizkuntza, Hezkuntza Berezia eta 
Hezkuntza Fisikoa aipamenetan) gradu-titu-
lua lortzeko aukera. 

HEZKUNTZAN BESTE GRADU BAT EDO 
BESTE AIPAMEN BAT

NORENTZAT: 
Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan gra-
duatuak. 
 
Bigarren gradu bat lortzeko aukerak:
·  Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara 

(Lehen Hezkuntza, Hezkuntza Fisikoa, 
Atzerriko Hizkuntza, Hezkuntza Berezia es-
pezializazioetan). 

·  Lehen Hezkuntzatik Haur Hezkuntzara 
(Haur Hezkuntza, Atzerriko Hizkuntza). 

Bigarren aipamen bat lortzeko aukerak: 
· Haur Hezkuntza (Haur Hezkuntza, Atzerri-

ko Hizkuntza). 
·  Lehen Hezkuntza (Lehen Hezkuntza, Atze-

rriko Hizkuntza, Hezkuntza Berezia, Hez-
kuntza Fisikoa). 

HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN 
HEZKUNTZA GRADUAK ONLINE

NORENTZAT: 
Aurretik edozein goi-mailako ikasketak egin-
da dituztenak (diplomatu,  lizentziatu, inge-
niari edo arkitektoak), Lanbide Heziketako 
Goi-Mailako Moduluko ikasketak(Hezkuntza 
alorrekoak) eta goi-mailako kirolariak.
 
· Haur Hezkuntza (Haur Hezkuntza, Atzerri-

ko Hizkuntza).  
· Lehen Hezkuntza (Lehen Hezkuntza, 

Atzerriko Hizkuntza, Hezkuntza Berezia 
eta Hezkuntza Fisikoa).

* Aukera bakoitzean aurretik zehaztutako plangintza era eta erritmo ezberdinetan aurrera eramateko aukera ezberdinak 
daude (informazio gehiago webgunean: www.mondragon.edu/huhezi)

Hiru aukera*:
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Unibertsitate Masterrak

Etengabeko 
Prestakuntza

HEZKUNTZA TESTUINGURU MULTIKULTURAL ETA 
ELEANIZTUNETAN UNIBERTSITATE MASTERRA (EKOMU)

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAN, BATXILERGOAN, LANBIDE 
HEZIKETAN ETA HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZAN IRAKASLE GISA ARITZEKO 
GAITZEN DUEN UNIBERTSITATE UNIBERTSITATE MASTERRA (BHM)

BERRIKUNTZA DIDAKTIKO METODOLOGIKOKO PROIEKTUEN GARAPENA 
ETA KUDEAKETA HEZKUNTZA ERAKUNDEETAN UNIBERTSITATE 
MASTERRA (BERRIMET)

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak esperientzia zabala garatu du 
irakasleen etengabeko prestakuntzan.

Fakultateak hainbat teknika garatu ditu irakasleak prestatzeko eta bi helburu 
bete nahi ditu eskaintza bidez:

·  Tresnak eskaini kalitatea hobetzeko hezkuntza ereduan eta formazio jar-
dueran.

·  Uztartu unibertsitatearen jarduera akademikoa errealitatean gertatzen den 
problematikarekin.

Etengabeko prestakuntzan eskaintza malgua egiten da eta aukera aurreikusten 
da erakundeen beharraren arabera egokitzeko.

KONTAKTUA: Idazkaritza akademikoa   TELEFONOA: 943 71 41 57   E-POSTA: idazkaritza.huhezi@mondragon.edu

60 ECTS.

60 ECTS.

60 ECTS.

Euskaraz edo gazteleraz eta kreditu batzuk ingelesez egiteko aukera

Euskaraz Eskoriatza

Euskaraz edo gazteleraz

Urte bat edo 2 urte (erritmoaren arabera).

Ikasturte bat, irailetik ekainera. PRESENTZIALA

Urte bat edo 2 urte (erritmoaren arabera).
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Nazioartekotza
Mundura erabat konektatuta lan egin nahi dugu, 
Hegoaldeko eta Iparraldeko herriekin. Ikasleen 
mugikortasunerako dauden programen bitar-
tez, ikasketak osatu, lan esperientziak izan eta 
graduondoko tituluak jasotzeko aukera izango 
duzu, Europa, Iparramerika eta Latinoamerika-
ko herrialdetan. Horretarako, akordioak ditugu 
herrialde hauetako unibertsitate, eskola eta en-
presekin: Kolonbia, Txile, Argentina, Venezuela, 
Nikaragua, Herbehereak, Norvegia, Suedia, Esto-
nia, Danimarka, Finlandia, Belgika, Eskozia, Inga-
laterra, Gales eta Amerikako Estatu Batuak.

ERASMUS

Programa honen bitartez, ikasleen mugikortasuna sustatzen da, hitzar-
menak sinatuz atzerrian ikasketa egonaldiak garatzeko sona handiko 
uribertsitateetan.

Egonaldiak iraupen ezberdinetakoak izango dira eta ikasleari  Europan 
adostutako“learning agreement” izeneko kredituko errekonozimendua 
emango zaio.

HEZKUNTZA GRADUETAKO PRAKTIKAK NAZIOARTEAN

Programa honen bitartez, 4. mailako ikasleek praktikak egiten dituzte 
atzerriko unibertsitate edo Erakunde ezberdinetan, Europan zein Ipar 
eta Hego Amerikan.

Praktiketako atzerriko egonaldiak 8 astekoak dira, eta kasu guztietan 
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak erakunde ezberdine-
kin hitzarmenak ditu. Ikasleei jarraipena egiten zaie atzerriko erakunde-
ko tutore baten eta Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 
tutore baten artean.

LAGUNTZA EKONOMIKOAK

Erasmus ikasle izateko aukeratutako ikasleek OAPEE-k Espainiako Mi-
nisteritzak edo Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak ema-
ten dituen dirulaguntzak jasoko dituzte. Horretaz gain, atzerriko edo-
zein programatan parte hartzeagatik ikasle guztiek Eusko Jaurlaritzak 
ematen duen dirulaguntza jasoko dute.

Erasmus programa akademiko guztiak graduko 3. mailan eta praktikak 
atzerrian 4.ean ematen dira. Ikasleek programan parte hartzeko urte-
bete lehenago izena emango dute eta lehentasunez inkesta beteko 
dute programa, iraupena, lekua... aukeratzeko.
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Bekak, laguntzak 
eta dirulaguntzak

Bizi 
unibertsitatea

Arazo ekonomikoak ez daitezela oztopo izan gure unibertsitatean ikasi ahal 
izateko. Helburu hau betetzen laguntzeko, Bekabide dugu. Programa honen 
bidez, ikaslearen familiaren egoera ekonomikoa aztertzen dugu, ikasketa ba-
koitzari dagozkion ordainketak egokitzeko eta, bere kasuan, beka bat aurkitzen 
eta bideratzen laguntzeko. Honako beka eta laguntza hauek eskaintzen dira:

AISIALDIA:  KIROLA ETA KULTURA

Kirol ekintzak, hezkuntza-proiektuko zati bat dira eta ikaslearen bizitza-
kalitatea hobetzea dute helburu.

Mondragon Unibertsitateko kirol zerbitzuak, ikastaroak, irteerak, uni-
bertsitate txapelketak, etab. antolatzen ditu. Horrez gain, aholkularitza 
eta material mailegurako zerbitzua ere eskaintzen du.

BEKA OFIZIALAK - DEIALDI OROKORRAK 
Matrikula, Material didaktikoa, Joan-etorriak, 
Egoitza, Osabidezkoa, Garraiorako beka-deial-
dia, Lankidetza bekak (4. mailakoentzat).

UNIBERTSITATEAREN LAGUNTZAK 
- Familia ugarientzako dirulaguntzak.
- Familian kideren bat elbarritua duten 

familientzako dirulaguntzak.
- Guraso bakarreko familientzako 

dirulaguntzak.
- Batxilergoan ohorezko matrikulak 

lortzeagatiko dirulaguntzak.

ERASMUS BEKAK
- Ikasketak atzerrian egiteko 

dirulaguntzak.
- Mugikortasunerako 

dirulaguntza osagarriak.

UNIBERTSITATEAK 
KUDEATURIKO BEKAK
- Unibertsitateko 

departamentuetan 
laguntzeko bekak.

- Gradu Bukaerako Lanerako 
laguntza-poltsa.

ALECOP
- Ikasketak eta lana aldi berean. 

KONTAKTUA:  Idazkaritza akademikoa 
TELEFONOA:  943 71 41 57
E-POSTA:  bekabide.huhezi@mondragon.edu

Mondragon Unibertsitatean orokorrean, eta Hu-
manitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 
campus ezberdinetan aukera zabala dago kirolaz, 
kulturaz, eta oro har, aisialdiaz gozatzeko. Uniber-
tsitatea, gainera, oso inplikatuta dago bere ingu-
ruarekin, eta ikasleek gero eta ekintza gehiago an-
tolatzen dituzte gizarte osoari zuzenduta: azokak, 
lehiaketak, Literatur Astea, eta abar.
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ARETXABALETAKO CAMPUSA

Otalora, 29

20550 ARETXABALETA, Gipuzkoa

tel. 943 71 41 57
harrera.huhezi@mondragon.edu

KOMUNIKAZIOA

www.mondragon.edu/huhezi

ENTITATE LAGUNTZAILEA:

 HEZKUNTZA

ESKORIATZAKO CAMPUSA

Dorleta, z/g. 

20540 ESKORIATZA, Gipuzkoa
tel. 943 71 41 57
harrera.huhezi@mondragon.edu


