
PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA

2016-2017 PRESTAKUNTZA PLANA. PRESTAKUNTZA ATALA

Izenburua: “Gatazken ebazpena pedagogia sistemikoaren ikuspegitik”

Modalitatea: ikastaroa

Etapa: etapen artekoa

Norentzat:  IRUÑEA.  Haur  Hezkuntzako  2.  zikloko,  Lehen  Hezkuntzako  eta  Bigarren
Hezkuntzako (DBH, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa) irakasleentzat.

Justifikazioa:

Paradigma  sistemiko  fenomenologikoaren  gainean  garatzen  den  pedagogia  sistemikoa

hezkuntzaren  praktikan  jada  ezagutzen  diren  ideiei  ideia  berriak  gehitzen  dizkien

proposamen gisa sortu da.

Begirada sistemikoan oinarritzen da. Begirada honek giza kolektibo eta taldeak ulertzea

dakar, eta baita erakundeak ere, zenbait patroiri jarraitzen dioten dinamiken araberako

sistema  konplexu  gisa.   Kokapena,  hots,  nork  berari  dagokiona  egitea,  bakoitzaren

testuinguru pertsonal eta soziala, eta inklusioa, sistema bateko parte sentitzea.

Ikastaro  honetan,  proposamen  honen  hastapenak  irakasleei  ezagutaraztea  da  asmoa

maila pertsonalean eta profesionalean aurrera egitea ahalbideratzeko. 

Helburuak:

 Irakasleen etengabeko prestakuntzan  laguntzea,  beren lana ikastetxeetan kudeatzea
erraztuko duten baliabideez hornituz.

 Dagokigun tokiaren, gure eginkizunen eta jarduteko eremuaren gaineko kontzientzia
hartzea, dugun tokitik beretik. 

 Norberaren ezagutza pertsonalean aurrera egitea. Ariketa sistemikoen bidez lan egitea,
familian  dagokigun  tokia  aurkitzeko,  hau  baita  bizitzako  beste  sistemetan  ditugun
harremanen oinarria.



 Gatazkaren  jatorria,  gatazka  motak  eta  horiek  konpontzeko  teknika  sistemikoak
ezagutzea.

 Praktikan jartzea irakasleak begirada sistemikotik izan behar dituen jarrerak.

Edukiak:

 Pedagogia sistemikoaren definizioa

Pertsonen eta sistemen arteko orekari eta harmoniari buruzko lege sistemikoen azalpena.

 Munduan dugun tokia

Familian dudan tokia.

Ariketa sistemikoak.

 Eskolan dugun tokia

Ikastetxean gurasoekiko, ikasleekiko eta zuzendaritzarekiko dudan tokia.

Ariketa sistemikoak.

 Begirada sistemikoa

Gure begirada eta honek gure bizitzan dituen ondorioak.

Epaitzearen, pena sentitzearen eta kezkatua egotearen ondorioak.

 Gatazken ebazpena

Gatazkaren definizioa.

Gatazka motak.

Kasu praktikoak.



Metodologia:

Aurrez  aurreko  saioak  hizlariekin. Saio  horietan,  aurretik  aipatutako  edukien  gaineko

prestakuntza teorikoa emanen da eta baliabide sistemikoen bidezko praktikak ere eginen

dira. 

Hizlaria: 

Clotilde Caro Herrera, Bigarren Hezkuntzako irakaslea, Pedagogia Sistemikoan diplomatua,

Familia  Konstelazioetan  aditua  eta  Programazio  Neurolinguistikoan  eta  Analisi

Transakzionalean trebatua.

Jardueraren arduradunak:

Nora  Iriarte,  Iruñeko  ILZ.  Tfnoa.:  848-430391;
cap.pamplona.asesoria2@educacion.navarra.es

Idoia  Sara,  Iruñeko  ILZko  aholkularia.  Tfnoa.:  848-430393;
cap00124@educacion.navarra.es   

Deitzailea: Iruñeko ILZ

Tokia: Iruñeko ILZ, Pintor Zubiri kalea, 8, Iruñea (Basoko BHI)

Iraupena: 15 ordu

Datak: 

Urtarrilak 19 eta 26 (osteguna)

Otsailak 2, 9 eta 16 (osteguna)

Ordutegia: 17:30-20:30

Izena emateko epea: urtarrilaren 11 arte

Postu kopurua: 30

Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 

Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak: izen-ematearen ordena

Hizkuntza: gaztelania
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Oharrak:

 Onartuak  izan  diren  irakasleek  jarduera  egin  behar  ez  badute,  hasi  baino  lehen
jardueraren arduradunari jakinarazi beharko diote. Horrela ez bada, urtebetez ezin izanen
dira izen-emate plataforman sartu eta, ondorioz, ezin izanen dute Nafarroako Hezkuntza
Departamentuak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan parte hartu. 
Era berean, sinadura-orrian beste pertsona baten izenean sinatzen duten irakasleei zigor
bera ezarriko zaie; baita jarduerara agertu ez eta bere izenean beste norbaitek sinatzea
onartu dutenei ere.
Aipatutako  zigorrek  ez  dituzte  urtero  derrigorrez  egin  beharreko  formakuntzako  35
orduetatik salbuesten.

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

 Aurrerantzean,  prestakuntza  jarduerekin  zerikusia  duten ohar  zein  mezu guztiak
Hezkuntzako  Sare  Publikoko  irakasleek  duten  PNTE  kontu  ofizialera  bidaliko  dira
(erabiltzailea  @educacion.navarra.es).  Ikastetxe  pribatu  eta  itunduetako  irakasleei
Educan ezarrita duten helbide elektronikora iritsiko zaizkie abisu eta jakinarazpenak.

 Ziurtagiria lortzeko, parte-hartzaileek saioen %80ra joan behar dute.

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

