Curs d’introducció a la Pedagogia Sistèmica

La Pedagogia sistèmica,
una mirada de futur
A M P O S TA — F E B R E R - M A R Ç 2 022

Imagen: Gelatin (Pexels)
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2022

La Pedagogia Sistèmica és una aposta per un acompanyament holístic, estratègic i respectuós, dels
infants i joves, contemplat des de la complexitat de
les circumstàncies familiars i socials amb les que ens
toca conviure en aquesta època, farcida de reptes
que necessitem encarar per la sostenibilitat de la
convivència i pel desenvolupament integral de les
persones.

Continguts
La pedagogia sistèmica:
fonaments i nou paradigma
- Anàlisi de la realitat educativa
- Definició de la pedagogia
sistèmica
- Aportacions, fonaments
de la pedagogia sistèmica

- L’evolució de la consciència,
tipus de consciència
en els sistemes humans.
- Les relacions i els vincles.
- Enllaços i lleialtats sistèmics
- Principis d’una relació d’ajuda
eficaç.

Què aconseguiràs amb aquesta formació?
• Viure un procés de transformació personal per millorar
l’acompanyament a nens, adolescents, joves, famílies…

La mirada sistèmica:
un canvi de perspectiva
- Els sistemes i la seva diversitat
- Diferències de la visió lineal
i la visió sistèmica
- La mirada sistèmica:
contextualització i inclusió
- Acceptació i respecte
- Percepció de dinàmiques
ocultes
- Comunicació no verbal

La gestió emocional a l’aula
des de la mirada sistèmica
- Tipus d’emocions
- Aportacions de la neurociència
a l’educació emocional
- Dimensions de l’educació
emocional sistèmica
- Enllaços i relacions dins del
sistema educatiu: mestres,
alumnes, famílies i comunitat
educativa
- Gestió dels climes emocionals

• Millorar la comunicació i el treball en equip.
• Augmentar el teu grau d’autoconeixement.
• Desenvolupar eines de gestió emocional per a la teva vida
i el teu àmbit de treball.
• Comprendre les xarxes relacionals que conformen els sistemes
• Aprendre estratègies i eines per millorar les relacions
i la comunicació amb les famílies.
• Canviar la mirada en l’acompanyament dels processos de vida.
A qui va dirigida: Aquesta formació està adreçada a educadors/res
de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors,
educadors i treballadors socials… d’alguna manera a totes aquelles
persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i
famílies, en contexts diversos.
Formadores: Marisol Aznar, Sofia Romero, Ariana Roca i Xavi Inglés
Dies: 22 de febrer i 1, 8, 15 i 22 de març de 2022
Durada: 20 hores (16 h presencials i 4 hores de treball personal)
Horari: Dimarts, de 18 a 21 h
Preu: 160 €
Lloc: Institut de Tecnificació, c. França, 19-21 Amposta
Degut als protocols pel Covid19, el Departament d’Ensenyament
no reconeix cap activitat presencial fins a nou avís.

Els ordres que regulen
els sistemes
- Les lleis que operen
en els sistemes humans:
els ordres de l’amor

Aplicació de la pedagogia
sistèmica a el context educatiu
Lideratge de la vida a l’aula.

Informació: bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripcions: https://bit.ly/3m51tFg

Organitzat i dirigit per:

