
 

IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA PLANA 2016-2017 

 

Izenburua: Psikologia positiboa hezkuntzari aplikatua: "Ikasgela zoriontsuak" eta 
beste jardunbide egokiak 

Modalitatea: Mintegia 

Etapa: Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak 

Hartzaileak: Nafarroako irakasleak 

Justifikazioa: 
Zoriontasuna da gizaki ororen helburu behinena, baina ikastetxeko hezkuntza-proiektuetan, 
curriculum-proiektuetan eta programazio didaktikoetan oso-oso gutxitan hartzen da 
espresuki aintzat ikasleek lortu beharreko xedeen artean. Psikologia positiboak, gero eta 
boladan sartuago dagoen korronte berriak eta oinarri zientifiko zorrotza duenak, ikasgeletan 
zoriontasuna lantzeko bideak erakusten dizkigu, ikaskuntzez arduratuz bidenabar. Ikuspegi 
horrek laguntzen ahal digu beste ikuspuntu batetik heltzen gure ikasgelako lanari, baita 
indartzen ere tutorearen ekintza, balioen hezkuntza eta gaitasun gakoak (honako hauek 
bereziki: ikasten ikastea, gaitasun sozial eta zibikoak, eta ekimena eta ekintzailetza). 
"IKASGELA ZORIONTSUAK" programa Psikologia Positiboan oinarrituriko gaztelaniazko 
lehen hezkuntza-proposamena da; gaur egungo hezkuntza sistemari egokituta dago, eta 3tik 
18 urtera bitarteko ikasleei zuzenduta. Hemendik jaitsi daiteke doan: www.aulasfelices.org. 
 

(“Ikasgela Zoriontsuak” proposamen ofizialetik ateratako testua) 

Helburuak: 

 Ezagutzea zein diren Psikologia Positiboak dakartzan esparru eta oinarri teorikoak 
ikasgelan ongizatea handitzeko programak aplikatzeko. 

 “IKASGELA ZORIONTSUAK” programa ezagutzea hala arlo teorikoan nola bizipen 
gisa, baita ikasgelako jardunbide egokien adibideen bitartez ere. 

 Ikasgelako jardunbide egokiak ezagutzea arreta osoaren eta adimen emozionalaren 
arloan. 

 Irakasle-ikasle harremanaren ezaugarri funtsezkoenak eta hauek irakaskuntza-
ikaskuntza prozesuetan dituzten ondorioak ezagutu.  

 Norberaren esperientziaren bitartez, oinarrizko bost gaitasun emozionalak gelan 
lantzen lagunduko diguten hainbat dinamika ezagutu. 

Edukiak: 

 Psikologia positiboa: oinarriak, hezkuntzarako inplikazioak.  

 “Ikasgela Zoriontsuak” programa: arreta osoa eta indar pertsonalak. Lan 
proposamenak eta hainbat jardueren adibideak. 

http://www.aulasfelices.org/


 

 “Mindfulnessa” ikasgelako kudeaketa egokia lortzeko 

 Kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsuak irakasle eta ikasleen artean eta 
harreman onuragarria eta betegarria eraikitzeko osagaiak.  

 Adimen emozionala osatzen duten oinarrizko gaitasunak: norberaren ezagutza, 
autokontrola, motibazioa, enpatia eta trebetasun sozialak.  

Metodologia: 
Saioak aktiboak izanen dira, tartekatuko direlarik hizlariaren azalpenak, programa bizitzeko 
dinamikak eta ikasgelako jardunbide egokien adibideak. Bertaratu beharrekoa ez den 
mintegiaren zatia erabiliko da "Ikasgela Zoriontsuak" programa ikasteko eta ematen diren 
agiriak irakurri eta aztertzeko. 

Hizlariak:  

 Silvia Hernández Paniello: Haur Hezkuntzako maistra, Filosofian eta 
Hezkuntza Zientzietan lizentziaduna, eta unibertsitateko aditua Gatazkak Ebazteko 
Bitartekaritzan. Irakasle jardun du hezkuntza etapa ezberdinetan. Irakasleen 
prestatzailea eta mintzalari aditua Psikologia Positiboan, hala Espainian nola bestelako 
herrialde batzuetan. Irakasle gonbidatu gisa aritzen da hainbat unibertsitatetako graduatu 
ondoko ikasketetan, garapen pertsonal eta sozialarekin zerikusia duten hezkuntza 
gaietan eta arreta osoaren arloan (mindfulnessa). 
Prestakuntza mindfulness arloan: Teacher Trainee, MSC Programan. Center for Mindful 
Self-Compassion. "Ikasgela Zoriontsuak" Programaren egilekidea /(www.aulasfelices.org) 
https://convivencia.wordpress.com/ blogeko egilekidea, hezkuntza arloko bizikidetzarako 
erreferentziako blogetako bat Espainian. 

 Marta Lasala Fernández: Entzumen eta Hizkuntzako maistra. Yoga, haurrentzako yoga 
eta hainbat praktika meditatiboetan trebatua. Bere irakasle jardunak Lizarra aldeko 
(Nafarroa) herri eskoletan hainbat Mindfulness programa martxan jartzea izan du ardatz.  

 Pilar Marco Gallo: Pedagogia Terapeutikoko maistra eta Hezkuntza Psikologoa. 
Ikasgelan portaera-arazoetarako esku-hartzean espezialista. Bere irakaskuntza jardunak 
ikastetxeetako profesionalei portaera arazoak dituzten ikasleekin izan behar den esku-
hartzean aholkularitza ematea izan du ardatz. Halaber, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 
etapetan desgaitasuna duten ikasleen arreta ere landu du. 

 Javier Agote Agúndez: Ekonomilaria eta maisua. San Ignacio Eskolako heziketa 
emozionalaren arduraduna 

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

 Telefonoa: 848 430392  

 Posta elektronikoa: primaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

Lekua: Iruñeko ILZ. Zubiri pintorearen kalea, 8 – Iruña (Basoko BHIko egoitzan kokatua) 

Iraupena: 17 ordu (bertaratu beharreko 13.5 ordu eta banakako lanerako 3.5 ordu) 
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Egunak:  

 apirilean: 5, 6 eta 27 

 maiatzean: 4 eta11 

Ordutegia:  

 Apirilaren 5ean eta 6an 17:30etik 20:30era. 

 Gainontzeko egunetan 17:30etik 20:00etara. 

Izena emateko epea: Izena emateko azken eguna 2017ko martxoaren 30a izanen da, 
honako helbidean: 

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

Postu kopurua: 30 

Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15  

Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak:  

 Izena emateko hurrenkera. 

Hizkuntza: Gaztelania 

Oharrak: 

 Irakasle bat onartu badute jarduera egiteko, eta ezin baldin badu egin, ILZri abisatu 
beharko dio hasi baino lehen baja emateko. Bestela, irakasleari urtebetez izena 
emateko plataforman sartzea galaraziko dion prozesua abiaraziko da. 

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

 Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin 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 ohar eta mezuak.  

 Ziurtagiria eskuratzeko saioen %80ra joan beharko da gutxienez.  
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