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Ikastaro honetan egiten dituzuen ordu teorikoez gain, derrigorrezko praktika batzuk (ordaindu 
gabekoak) egin behar dituzue talde edo elkarte batean, begirale edo zuzendari funtzioak eginez. 
 

1. MODALITATEAK 

 
Praktikak 120 orduko iraupena izan behar dituzte, eta bi modalitate ezberdin daude; 
  
1.1. Estentsiboak: Talde edo elkarte batean lan eginez gutxienez 3 hilabete jarraian. 
1.2. Intentsiboak: Gutxienez 12 egun jarraian kanpaldi mugikor, zein estatiko batean parte hartuz 
eta honen programazioan, prestaketan, muntaian, bilketan eta ebaluazioan. Kanpaldia 12 egun baino 
gutxiagokoa baldin bada, zehaztu beharko duzue praktiken ziurtagirian egindako lana prestaketa 
garatzen eta horren ebaluazioan. 
 

2. PRAKTIKEN BETEBEHARRAK 

 
2.1. Praktikekin hasi baino lehen, Arduradun Eskolako oniritzia izan behar duzue. Horretarako, aldez 
aurretik abisatu beharko diguzue zein izango den zuek aukeratutako elkartea, modalitatea eta nor 
izango den zuen tutorea. Horretarako, komunikazio orria entregatu behar diguzue. 
2.2. Derrigorrez Zuzendari titulu ofiziala duen pertsona batengatik gainbegiratuak izan behar dira. 
Zuzendari honek era boluntario batean gainbegiratuko ditu zuen praktikak. Zuzendari titulua duen 
pertsona batek, begirale askoren praktikak sinatu ditzake baina zuzendari bakarrarena.  
2.3. Aldez aurretik azaldutako bi modalitateetan oinarrituak izan behar dira praktikak. 
 

3. ENTREGATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Praktikekin hasi baino lehen: komunikazio orria behar den bezala beteta entregatu . 
Praktikak egin eta gero: 
-Praktiken ziurtagiri bat.(erantsita dago azken orrialdean ) 
-Praktiken txostena (gida eransten da ) 
 

4. KONTUAN IZAN BEHARREKOAK  

 
Printzipioz zuek proposatu behar diozue Arduradun Eskolari non eta zein modalitatean egingo dituzuen 
zuen praktikak. Hala ere, talderik aurkitzen ez baduzue, Arduradun Eskolatik proposatuko dizuegu 
talderen bat praktikak egiteko. 
Datorren urtean errepikatu behar dituzuen moduluak, kurtso amaieran jakinaraziko dizkizuegu. 
Zalantzarik izatekotan, zuen tutoreekin hitz egin, edo Arduradun Eskolako lantaldea osatzen dugunon 
edonorekin. 
 

4. ENTREGATZEKO EPEA 

 
Lehenengo epea: 2018ko urriak 15. Egun honetan amaitzen da dokumentazio guztia entregatzeko 
lehenengo epea. 
 
Bigarren eta azken epea: 2019ko urriak 15. Data honetarako ez bada dokumentazio guztia 
entregatzen, baja izango zarete eta berriro matrikulatu beharko zinateke eta ikastaro guztia 
errepikatu. 
 
Ez dira onartuko ordaindutako praktikarik, ezta enpresetan egindakoak edota kirol ekintzekin 
erlazionaturikoak. 
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PRAKTIKEN TXOSTENA EGITEKO GIDA 

 
 
AURKEZPENA 
 
► Praktiken iraupena eta modalitatea. 
► Praktikak egiten dituzuen taldearen ezaugarriak. ( kokapena, egoera,…) 
► Talde horren barruan, begirale moduan egin beharreko funtzioak. 
 
EKINTZAREN PROGRAMAZIOA ETA PLANIFIKAZIOA 
 
► Ekintzaren helburu orokorrak eta espezifikoak 
► Aurrera eraman beharreko ekintzen planifikazioa 
► Ekintzak nori dauden bideratuak 
► Programazioan duzun funtzioa (erabaki hartzeak, esku-hartzeak…) 
 
BEGIRALE TALDEA 
 
► Antolakuntza eta betebeharren banaketa. 
► Zure burua, begirale talde horren barruan. 
► Begirale taldearen erlazioak (errespetua, rolak, gertutasuna, komunikazioa…) 
► Funtzionamendua (bilerak: iraupena, puntualitatea, garapena) 
 
EKINTZA GAUZATZEN DEN BITARTEAN 
 
► Gauzaturiko ekintzen balorazioa 
► Begirale taldearen arteko erlazioak. 
► Garrantzitsuak ikusten dituzun egoerak komentatu (ume baten jarrera, programazio 
aldaketak…) 
 
EBALUAKETA 
 
► Egindako ekintzak 
► Erlazioak 
► Helburuak bete diren edo ez 
► Zure papera begirale taldearen barruan (begirale taldean integrazioa) 
► Ideiak: aldatuko zenuketena, kontutan izan beharreko gauzak, hobetu daitezkeenak… 
 
BALORAZIO PERTSONALA 
 
► Nire burua begirale moduan 
► Nire inplikazioa ekintzetan, taldean, aurrera eraman ditudan betebeharretan. 
► Zelan sentitu naizen  


