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2014ko azaroak 21 eta 22  

Ostirala: 16:00-20:00 Larunbata: 10:00-14:00 

1. IKASTAROAREN DESKRIBAPENA 

Ikastaro teoriko praktikoa izango da. Parte hartze aktiboa izango dugu; ikastaro 

esperimentala izango da. Lehen pertsonan sentitzen ez duguna ezin baitugu egiazki irakatsi. 

Horra hor, gure inplikazioa. Norbere  buruaren ezagutzarako, egin beharreko bidearen mapa 

eskaini nahi diogu subjektuari, bide berri bati ekiteko aukera eman nahi diogu, alegia.  

Laburbilduz, hezkuntza esparruan eragiteko, euskarri praktiko bat eskaini nahi dugu.   

2. HELBURUAK 

Yogatxiki hezkuntza egitasmoaren barruan kokatutako formazioa dugu  eta gure hezkuntza 

kalitatea hobetzeko egiten dugun proposamena da, guk ere hezkuntza komunitatearen parte 

garelako.  

Hezkuntzako profesionalak, bere egunerokotasunean, heziketa esparru propioan, 

praktikan jartzeko baliabideak  eskaintzea da, gure helburua.  

Baliabide hauek yogan oinarritutako tresnen bidez eraikiko dira eta gelako giro zein 

subjektu bakoitzaren osasun integrala lortzea dugu helburu. Hots, osasun fisiko, emozional eta 

mentalaren oreka bilatzen dugu.  

Yogaren oinarrizko ezagutzak bereganatuko ditugu, zein osasunaren bost zutabe nagusien 

kontzientzia hartuko dugu. Elikadura orekatua, arnasketa kozientea, ariketa egokia, atseden 

indar berritzailea, eta pentsamendu positiboa.  

3. EDUKIAK 

1. MINTEGIA: KOKAPEN OROKORRA ETA ARNASKETAK. 

Lehenik dagokigun gaiaren aurkezpen orokorrari ekingo diogu. Yoga eta adimen 

emozionalaren gaiaren kokapena egingo dugularik. Jarraian osasunaren lehenengo bi zutabeez 

arituko gara; Elikadura eta arnasketa kontzienteaz. Arnasketak erlaxazioan, atseden mental, 

fisiko eta emozionalean duen eragina ikasiko dugu.
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2. MINTEGIA: PENTSAMENDU POSITIBOA ETA A SANAK. 

Pentsamendu positiboaren nondik norakoaz arituko gara; norbere buruaren ezagutzaz 

abiatuta, pentsamendu positiboak nola eraiki behar ditugun ikasiko dugu. 

Emozioen eta Pentsamenduen aldaketa nola gauzatu daitekeen  arnasketen bidez 

praktikan jarriz, hots, barne lasaitasuna nola eraiki ikasiko dugu.  

Azkenik, Asanak edo jarrerak praktikatu ditugu, gure gorputzaren ariketa fisiko egokitik 

haratago joango gara eta lehen pertsonan emozioak eta pentsamenduak nola baretu ditzakegu 

ikusiko dugu. 

 Amaitzeko, taldeak elkarrizketarako tartea edukiko du, denen artean formazioa baloratu 

dezagun. 

4. NORI ZUZENDUA 

Ikastaroa irakaskuntzako profesional orori zuzenduta dago. Irakasle, hezitzaile, 

zuzendari, koordinatzaile eta hezkuntzan interesa duen orori. 

5. TALDEA 

Murriztua izango da. Gutxienez 7 eta gehienez 15 pertsona. 

6. TARIFA 

130€ (azaroaren 1a baina lehenago ORDAINDUZ gero, 105€) 

**Hezitzaile Eskolako partaideak 90€ 

**Guraso eskolako partaideak 100€ 

IRAKASLEA: 

Lorena Somoza Chamizo, pedagogoa eta yoga irakaslea. 

info@yogatxiki.com 

www.yogatxiki.com 


