
 

 

IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA PLANA 2016-2017 

  

Izenburua:  

EMOZIOAK KUDEATZEN: pentsatzen dut, sentitzen dut, egiten dut...  

(2. Deialdia. Etapa guztiak) 

 

Modalitatea: Mintegia 

 

Etapa: Etapen guztiak 

 

Hartzaileak : Nafarroako Haur Hezkuntzako 2. Zikloko irakasleentzat, Lehen Hezkuntzako 
irakasleentzat eta Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat. 

 

Justifikazioa: 

Prestakuntza eraginkorrak pentsamoldeei, estrategiei eta sentimenduei erreparatzen die. 
Ikastaro honen funtsa norbanakoaren barne egoeren ezagutzara hurbiltzea da, kalitatezko 
ikaskuntzak errazteko. Emozioak presente daude gure bizitzako ekintza guztietan eta gaur 
egun konstrukturik aztertuenetakoak dira, hein batean, irakaste-ikaste prozesuan berebiziko 
garrantzia dutelako. 

Bestetik, irakasleek eguneroko jardunean jasaten dituzten estres prozesuek eragina izan 
dezakete bai maila pertsonalean bai antolakuntzan. Horregatik, emozioak kudeatzea 
funtsezko tresna da irakasleentzat, egunero lanean sortzen zaizkien errealitate desberdinei 
aurre egiteko.  

Prestakuntza jarduera hau NUPekin elkarlanean eskaintzen da. Gainera, adimen 
emozionalaren gaineko prestakuntzari esker irakasleen estres maila nola murrizten den eta, 
aldi berean, "engagement" maila nola handitzen den ikertzen ari den azterlan baten 
esparruan sartzen da. Izan ere, irakasleek prestakuntza jardueran beteko dituzten galde-
sorta anonimoak adimen emozionalari buruzko azterlanean erabiliko dira. 

Mintegi honekin emozioen psikologiaren gaineko prestakuntzaren eskariari modu praktikoan 
erantzun nahi zaio, irakaslearen autoanalisia laguntzeko eta horrek ikuspegi zabalago bat 
eman diezaion prestakuntza eredu berriak ikasten hasten denerako.  

 

Helburuak: 

 Oinarriak eskuratzea: zer diren emozioak eta zer eginkizun duten ezagutza 
prozesuetan. 

 Irakaslanak pizten dizkigun emozioak identifikatzea horiek sortzen diren egoerak 
aztertuz. 



 

 Jabetzea pentsamenduak nola sorrarazten dituen emozio desberdinak. 

 Gure irakaslana hobetuko duten gaitasun emozionalak eskuratzea eta probatzea. 

 

Edukiak: 

 Emozioa eta adimen emozionala Mayer-en eta Salovey-ren eredutik abiatuta 

 "Pentsamendua – emozioa – ekintza – emaitzak + -" gurpila 

 Gaitasun sozioemozionalak 

 Irakasleen estresa, "burnout" eta "engagement" kontzeptuak 

 

Metodologia: 

 Aktiboa eta parte-hartzean oinarritua, irakasleen errealitatetik abiatuta 

 Saioan planteatutakoa lantzeko praktika aktiboak 

 Bakarkako eta taldekako hausnarketak 

 

Hizlaria:  

Jesús Barrientos González, Lanbide Heziketako irakaslea. 

 

Arduraduna:  

Rakel Laspidea Arnedo, Iruñeko ILZko aholkularia 

848 43 03 95 

fp.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

 

Lekua: Iruñeko ILZ, Basoko BHIn kokatua (Zubiri Pintorearen kalea, 8, Iruña) 

 

Iraupena: 20 ordu (bertaratu beharreko 15 ordu + banakako lanerako 5 ordu) 

 

Egunak:  

Azaroa 2, 9 y 16 

Abendua 14 

Maiatzak 17 

 

Ordutegia: 16:30-19:30 

 

mailto:fp.cap.pamplona@educacion.navarra.es


 

Izena emateko epea: urriaren 21era arte edo postuak bete arte, webgune honetan: 

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

 

Postu kopurua: 40  

 

Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20  

 

Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak:  

 Jardunean dauden Lanbide Heziketako, Batxilergoko eta DBHko irakasleak, izena 
emateko ordenaren arabera. 

 Gaian interesa duten beste etapa batzuetako irakasleak, jardunean daudenak, ez 
direnak aurreko kasuan sartzen. 

 

Hizkuntza: Gaztelania 

 

Oharrak:  

 
 

● Prestakuntza jardueran izena eman eta gero onartuta izan diren irakasleek 
jarduera egiteko asmorik ez badute, abisua eman beharko diote 48 ordu baino 
lehenago  prestakuntza jardueraren  arduradunari. Horrela ez bada, urte batez 
ezin izango dute prestakuntza atalak plazaratzen dituen ikastaroetan izena eman.  
 

● Onartuen zerrenda izen-emate data bukatu eta epe laburrenean argitaratuko da 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/ 
helbidean. 
 

● Aurrerantzean prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu guztiak 
Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontura bidaliko dira 
(erabiltzailea@educacion.navarra.es) eta kontzertatu zein pribatuko irakasleei 
Educan duten helbidera. 
 

● Ziurtagiria lortzeko, parte-hartzaileek saioen %80ra joatea eta norbanako lana 
betetzea beharrezkoa da. 
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