
  

  
 

2016-2017 IRAKASLERIARENTZAKO PRESTAKUNTZA PLANA 

 

Izenburua: IRUÑA. “Mindfulness-a eta gogo-aldartearen kudeaketa”. 

Mota: Ikastaroa 

Etapa: Etapen artekoa 

Norentzat: Haur Hezkuntza 2. Zikloa, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Iruñeko ILZri atxikiriko 

irakasleentzat. 

Justifikazioa: Gaur egun gure hezkuntza sisteman irakasleen estres mailak oso altua izaten 

jarraitzen du. Irakasleek beren lan esparruko eguneroko erronkak kudeatzen lagunduko dieten 

tresnak behar dituzte. Oinarri zientifiko sendoa duen Mindfulness-a gakoa izan daiteke laneko eta 

erkidegoaren ongizatea sustatzeko tresna gisa. 

Helburuak: 

 Arreta Osoan oinarrituriko teknikak ikasi eta praktikatzea. 

 Arreta Osoaren esparruan psikologiak eta neurozientziak egindako aurrerapenak 

eskolarekin eta ikasgelako kudeaketarekin lotzea. 

 Gure burua hobeto tratatzen ikastea, Arreta Osoko tresnen bidez. 

Edukiak: 

● Mindfulness-a, irakasleen gogo-aldartearen autokudeaketarako. 

● Mindfulness-a, ikasgela egoki kudeatzeko. 

● Mindfulness-a, ikastetxeko pertsonen arteko harremanak egoki kudeatzeko. 

Metodologia: Metodologia teoriko-praktikoa izanen da. Mindfulness-a hezkuntzan ardatz izanen 

duen oinarri teorikoa eta ezarritako helburuak eta edukiak lortzen lagunduko duten praktikak 

uztartuko dira. Gainera, irakasleen estresari buruzko kasuak aztertuko dira eta azalduko da estres 

hori mindfulness-aren bidez nola kudeatu.  

Hizlariak:  

 DAVID ALVEAR: Euskal Herriko Unibertsitateko Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia 

Departamentuko irakaslea eta ikerlaria da. Esparru horretan, ondoko ikerketa arloak garatzen 

ditu: "Mindfulness-aren pedagogia", "Mindfulness-aren ebaluazioa eta autoerrukia hezkuntzan” 

eta “Psikologia positiboaren eta Mindfulness-aren arteko lotura”.  

Denborarekin, hiru izan dira gailendu diren lan tresnak bere kontsultara joaten diren pertsonei 

laguntzeko orduan: mindfulness-a, psikologia positiboa eta EMDR-a. 



  

  
 

Mindfulness-eko taldeak zuzendu ditu hainbat erakundetan, publiko zein pribatuetan.11 urte 

daramatza psikologiaren profesional gisa BARAKA Psikologia Integraleko Institutuan 

(www.barakaintegral.org).Horrez gain, BARAKAn Mindfulness-en gainean ikertu eta 

prestakuntza ematen dute. Bosgarren promozioa ari da jada bideratzaileak prestatzeko egiten 

dituzten ikastaroetan.  

 UNAI ARRIETA: Psikologoa eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea. Azken urteetan bizitza- 

estilo osasungarrietan espezializatu da. Alor honetan, pertsonei beraien funtzionamendu 

fisikoa, psikologikoa eta soziala hobetzen laguntzen die. Horretarako, batez ere hiru lan tresna 

erabiltzen ditu: jarduera fisikoa, Mindfulnessa eta Psikologia Positiboa.  

Aldi berean, kirolaren eta errendimenduaren psikologia alorrean ere lan egiten du, 

entrenatzaileak eta liderrak trebatzen, eta kirolariei zein beraien gehienezko potentziala lortu 

nahi duten pertsonei aholkularitza ematen. 

 

Arduraduna: Joseba Razkin. Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia. 

                 cap00107@educacion.navarra.es   tfnoa: 848 430392 

Lekua: Iruñeko ILZ (Basoko BHI) 

Iraupena: 12 ordu     

Datak: astelehena 

 Apirilaren 3an, 10ean eta 24an 

 Maiatzaren 8an  

Ordutegia: 17:15etik 20:15etara 

Izena emateko epea: Izena emateko azken eguna 2017ko martxoaren 28a izanen da, ondoko 

web orrian: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/ 

Plaza kopurua: 30 

Gutxieneko kopurua: 15  

Hautatzeko irizpideak:  

1. - Iruñeko ILZri atxikiriko ikastetxe batekoa izatea. 

3. - Jardueran izena emateko ordena.     

Hizkuntza: Gaztelania 

Oharrak:  

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/


  

  
 

 Onartuak izan diren irakasleek ez badute jarduera egin behar, hasi baino lehen ILZn abisua 

eman behar dute. Horrela ez bada, urte batez ezin izango dute Prestakuntza Atalak 

plazaratzen dituen ikastaroetan izena eman. 

 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 abisu eta 

jakinarazpenak Educan ezarrita duten helbide elektronikora iritsiko zaizkie.  

 Ziurtagiria eskuratzeko saioen %80ra joan beharko da gutxienez.  

 

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

