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IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA PLANA 2016-2017 
 

Izenburua: Elkarlana RESPIRA “Aire berriak Hiri Jasangarri, Osasungarri eta Seguru baten 
alde” proiektuaren inguruan 

 
Modalitatea: Mintegia 

 

Etapa: Lehen Hezkuntza (5.a eta 6.a) eta Bigarren Hezkuntza.  

 

Norentzat: Iruñerriko ikastetxeetako irakasleak. Lehen Hezkuntzako 5.a eta 6.a eta DBH. 

 

Justifikazioa: 
Hirietako airearen kutsadurak sortzen dituen osasun arazoen ondorioz, urtean  heriotza goiztiar 
ugari gertatzen dira Europan, eta gauza jakina da kutsadura horren eragile nagusiak ibilgailu 
motordunak direla.  

Ingurumenaren arloan hain erro sakonak dituen erronka honi aurre egiteko, beharrezkoa da 
gizarteko esparru desberdinetako agenteek esku hartzea, eta, horien artean, hezkuntza sektorea 
giltzarria da, etorkizunerako ohitura osasuntsuak eta mugikortasun jasangarriaren aldekoak 
plantatu ahal izateko.  

Hiria eraldatu behar dugu, bertan kutsagarriak ez diren garraiobideak aise erabili ahal izateko. 
Erronka horri modu irudimentsuan ekin behar genioke, ikasleen parte-hartzea erraztuz, herritar 
bereziki sentikorrak direlako, gaitasun sozial eta elkarbizitzakoak jasotzeko prest daudenak.  

Mintegi hau irakasleei eskaintzen zaie, RESPIRA “Aire berriak Hiri Jasangarri, Osasungarri eta 
Seguru baten alde” proiektu didaktikoa garatzeko prestakuntza eta elkarlanerako esparru 
gisara. Proiektu haulotua dago Iruñerrian garatzen ari den LIFE+RESPIRA ikerketari, zeinak 
herritarrak engaiatzen dituen bere inguruan, bizikletan dabilen boluntario talde baten bidez. 

 
Helburuak: 

• Irakasleei ezagutaraztea LIFE+RESPIRA proiektua eta hari lotutako hezkuntza proposamena: 
programazioa, lantegiak, tresnak eta materialak. 

• Lankidetza esparru bat eratzea, “RESPIRA – Aire berriak Hiri Jasangarri, Osasungarri eta 
Seguru baten alde” proiektu didaktikoan elkarlanean aritzeko. 

• Hiri jasangarritasunaren arloko ezagupenak eguneratzea (airearen kalitatea, garraioa eta 
mugikortasuna, kalitatea eremuetan…) eta ikasgeletan izandako lan esperientziak ezagutzea. 

 
Edukiak: 

• LIFE+RESPIRA proiektua 
− Hiriko airearen kutsatzaileak: PM partikula solido esekiak, NO, CO 
− Osasunean duten eragina eta prebentzioa 
− Garraioa eta airearen kalitatea. Ingurumen inpaktua 
− Mugikortasuna, osasungarria eta jasangarria 
− Metodo zientifikoa eta berrikuntza teknologikoa. Esperimentazioa. Proiektua lantaldean 

https://www.youtube.com/watch?v=Uf8z7JoZEoc
http://www.liferespira.eu/es/educacion.html
http://www.liferespira.eu/es/educacion.html
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− Boluntarioak eta gizarte ekintza 

• RESPIRA “Aire berriak Hiri Jasangarri, Osasungarri eta Seguru baten alde” proiektu didaktikoa 
− Tresnak, materialak eta programaziorako proposamena 
− Zientzia eta herritarren partaidetzako lantegia eta hiri sormeneko lantegia 
− Lankidetza eta sarean lotutako ikastetxeen lana 
− Ingurumen hezkuntzako Mancoeduca programarekiko lankidetza 

• Hiri jasangarritasunari ekiteko beste tresna, programa, hezkuntza-erreferentzia batzuk 
(airearen kalitatea, garraioa eta mugikortasuna, hiri eremuaren eraldakuntza): 
− Ikasleen ibilbideak 
− Mugikortasun jasangarriko planak ikastetxeentzat 
− Haurren parte-hartzea hiria eraldatzeko prozesuetan 

 

Metodologia: 
Bertaratu beharreko saio guztietan, alde batetik, azalpen zati bat izanen da, eta bestetik parte 
hartzeko lantegi bat, irakasleek beren esperientziak parteka ditzaten eta elkarlanean ari daitezen.  

 
1. SAIOA – Urria (azalpen zatia eta parte hartzeko lantegia) 
− LIFE+RESPIRA ikerketa proiektua eta RESPIRA “Aire berriak Hiri Jasangarri, Osasungarri eta 

Seguru baten alde” hezkuntza proposamena  
− Parte hartzeko lantegia (esperientziak trukatzea) 

 
2. SAIOA – Urria (lantegi praktikak) 
− Praktika: zientzia eta herritarren partaidetzako lantegia 
− Praktika: hiri sormeneko lantegia 
 
3. SAIOA – Azaroa (azalpen zatia eta parte hartzeko lantegia) 
− Hiri jasangarritasunari ekiteko tresna, programa, hezkuntza-erreferentziak, RESPIRArekin 

zerikusia duten gaietakoak.  
− Parte hartzeko lantegia (lan plana) 

  
4. SAIOA – Apirila (Ebaluazio eta bateratze laneko lantegia) 
− Proiektuen ikasgeletako emaitzen aurkezpena eta bateratze lana 
− Parte hartzeko lantegia (proiektuaren ebaluazioa) 

 

Ikasgelako lana ere txertatzen da, prestakuntzan sartutako praktika gisara (aurreikusitako denbora: 
12 ordu) 

Ikasgeletan egindakoa justifikatzeko, haren egiaztapenari eta hari buruzko ebaluazio eta bateratze 
saioari begira, ikastetxean egindakoaren aurkezpen labur bat eskatuko da (6 diapositiba). 

 
Hizlariak:  

Nafarroako Unibertsitateko LIFE+RESPIRA proiektuko ikertzaileak: 
 
− Jesús Miguel Santamaría. Ingurumen Kalitateko Laborategi Integratuko zuzendari tekniko eta 

LIFE+RESPIRA proiektuko zuzendaria. 
 

− Arturo Ariño. Ingurumen Biologiako Departamentuko zuzendari eta LIFE+RESPIRA proiektuko 
zuzendari teknikoa. 
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− Juan José Pons Izquierdo. Geografia eta Lurraldearen Antolamenduko Arloko irakaslea, 
mugikortasun jasangarrian aditua. 

 
− María Isabel Gómez. RESPIRA “Aire berriak Hiri Jasangarri, Osasungarri eta Seguru baten 

alde” hezkuntza proiektuko koordinatzailea. 
 

− Jordi Puig. Ingurumen Biologiako Departamentuko irakaslea; "Ingurumena eta Gizartea" 
ikertzaile taldea zuzentzen du. 

 
− Arturo Larrasoain eta Mª Eugenia Oroz. La Compasión Eskolapioak ikastetxeko zientzietako 

irakasleak eta LIFE+RESPIRA proiektuko boluntario txirrindulariak 
 
− Rafael Aldai. Ingurumeneko hezitzailea eta Nafarroako Gobernuko Ikastetxe Jasangarrien 

Sarean sartutako CONFINTeko koordinatzaile teknikoa. 
 
− Carlos Arruti eta Anabel Barona. Maushaus-eko arkitektoak (hiria bizitzarako esparru izateko 

ideia eta eduki pedagogikoen laborategia). 

 

Arduraduna: Ebaluazioaren, Kalitatearen, Prestakuntzaren eta Bizikidetzaren Zerbitzua. 
Prestakuntza Atala. Irene Mercapide Idoate. imercapi@navarra.es Telefono zk.: 848-423250 

 

Tokia: Basoko BHI 

 

Iraupena: 24 ordu (3 orduko 4 saio, eta ikasgelan lan egin beharreko 12 ordu).  

 
Datak: Lehen hiruhilekoa: 1. saioa: urriak 17, astelehena; 2. saioa: urriak 24, astelehena; eta 3. 

saioa: azaroak 7 astelehena. 
Hirugarren hiruhilekoa: oraindik finkatu gabeko data, segur aski apirilean. 

 
Ordutegia: 17:00etatik 20:00etara. 

 

Izena emateko epea: Izena emateko azken eguna urriaren 13 izanen da honako helbidean: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/ 

 
Postu kopurua: 25  

 

Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak:  
- Lehentasuna izanen dute RESPIRA “Aire berriak Hiri Jasangarri, Osasungarri eta Seguru baten 
alde” hezkuntza proiektua garatu behar duten ikastetxeetako irakasleek. 

- Ikastetxe bakoitzeko hainbat pertsona etortzea baloratuko da. 

- Izena emateko ordena. 

 

 

mailto:imercapi@navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/
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Hizkuntza: Gaztelania (ikastaroa gaztelaniaz izanen da, baina proiektua garatzeko ikastetxeetan 
emanen den laguntzaren parte bat euskaraz egin daiteke) 

 

Oharrak:  

• Aurrerantzean prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu guztiak Hezkuntzako 
Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera bidaliko dira 
(erabiltzailea@educacion.navarra.es). 

• Izena emateko epea amaituta, ahalik eta lasterren argitaratuko da jarduera honetarako 
onartuen zerrenda honako web-orri honetan:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/ 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxx@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/
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