
 

2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua: 
“Disrupzioa. Aurrea hartzeko eta erantzuteko estrategiak” 

 
 

Modalitatea: Ikastetxe arteko ikastaroa. 
 
Etapa: Etapa guztiak 
 
Parte-hartzaileak: Lehen eta Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako ikastetxeetako         
irakasleentzat. Jarduera hau prestakuntza instituzional gisa eska daiteke, klaustro         
osoarendako edo klaustroko talde batendako. 
 
Deitzailea: Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoa. 
 
Helburua/k:  

 
● Disrupzioaren fenomenoa sakonago ezagutzea. 
● Ikasgelan gertatzen diren disrupzio egoerei aurrea hartzeko eta aurre egiteko          
estrategiak ezagutzea. 
● Norberaren hezkuntza praktikaren gainean hausnartzea. 

 
Edukiak:  
 

● Disrupzioa: definizioa. 
● Kausak eta faktoreak. 
● Disrupzioaren prebentzioa: ikastetxea, ikasgela, irakasleak. 
● Disrupzioari erantzuteko estrategiak. 
● Kasuen azterketa eta esku hartzeko proposamenak. 

  
Metodologia: Azalpen bidezko metodologia taldeko jarduerekin eta banakako gogoetarekin         
konbinatuko da. Ikastaroa hiru orduko lau saio presentzialetan eginen da. 
 
Hizlaria/k: Belén Pérez de Prado. Irakaslea, gainbegiralea, bizikidetzako prestatzailea,         
hezkuntzako aholkulari teknikoa. 
 
Arduraduna: Txon Vega eta Lierni Galarraga. Bizikidetzaren arloko Aholkularitza         
Bulegoa. 848 424777 / 848 423 215. Posta elektronikoa: convive@cfnavarra.es,          
eskualdeko ILZrekin lankidetzan. 
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Tokia: Ikastaroa eskualdeko ILZn eginen da. Parte-hartzaile kopuruaren, ikastetxeen         
azpiegituraren eta hizlarien prestasunaren arabera, Aholkularitzak beste toki batean egin          
dezake ikastaroa.  
  
Datak: 2017ko urritik 2018ko apirilera, Bizikidetzarako Aholkularitzak jakinaraziko dituen         
egunetan. 
 
Ordutegia: 17:00 - 20:00. 
 
Iraupena: bertaratu beharreko 12 ordu. 
 
Plaza kopurua: 40. 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua 15. 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2017ko irailaren 21a da.  
 
Baldintzak eta izena emateko prozedura: 

● Ikastetxe beretik gutxienez 5 lagunek ematea izena. 
● Ikastetxe bakoitzeko eskaera bat igortzea Bizikidetzaren arloko Aholkularitza        
Bulegoaren helbide elektronikora: convive@cfnavarra.es, deialdi honen bukaeran       
atxikitako formularioa erabiliz eta eskatzaileen izenak zehaztuz. 
● Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoak esleitzen dituen egunak, tokia eta         
hizlaria onartzea, behin ikastetxe bakoitzari emanen zaion ikastaroa argitaratu denean. 
● Behin ikastetxea onartu denean, honek esteka bat jasoko du, irakasle bakoitzak           
banakako inskripzioa egin ahal izan dezan. 

 
Hautatzeko irizpideak: 
Eskaria handiagoa bada eskura dauden hizlarien kopurua eta eskaintza baino, irizpide           
hauek erabiliko dira ikastetxeak hautatzeko: 

● Eskualde bakoitzeko eskatzaileen kopurua guztira. 
● Aurreko ikasturteetan jarduera eskatu duten baina posturik eskuratu ez duten          
ikastetxeak. 
● Ikastetxean bizikidetzarekin edo ikastaroko gaiarekin loturik dauden proiektu        
edo lantaldeak izatea (halakorik bada, eskabidean zehaztu beharko da). 
● Bizikidetzaren gaineko prestakuntzako berariazko premiak (justifikatu beharko       
direnak).. 

 
Hizkuntza: Gaztelania. 
 
Oharrak:  
 

● Jarduera honen ezaugarriak direla eta, “beren borondatez” parte hartu nahi duten           
irakasleei zuzenduta dago. Horretarako, izena eman aurretik, deialdiaren edukien         
eta baldintzen jakinaren gainean izan beharko dute. 
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● Izena emateko epea amaitu eta gero ikastetxe onartuen eta baztertuen zerrenda           
eta ikastaroa eginen den tokia argitaratuko dira prestakuntzako webgunean:         
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/ 

● Ondoren, ikastetxeei jakinaraziko zaie zein egunetan eginen den ikastaroa. 
● Oso garrantzitsua: Ikastetxeek jarraian atxikitako eskaera orria posta elektronikoz         

bidali behar dute Hezkuntza Departamentuko Bizikidetzaren arloko Aholkularitza        
Bulegora, convive@cfnavarra.es, eta honek aukeratuko ditu ikastetxe       
parte-hartzaileak, lehen azaldutako irizpide eta baldintzetan oinarrituta.       
Parte-hartzaileak hautatzeko orduan ez dira kontuan izanen eskaera orrian         
erantzun gabe gelditu diren alderdiak. 

● Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin zerikusia duten abisu eta jakinarazpen        
guztiak Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera         
bidaliko dira (erabiltzailea@educacion.navarra.es). Ikastetxe pribatu eta      
itunduetako irakasleei abisu eta jakinarazpenak Educan ezarria duten helbide         
elektronikora iritsiko zaizkie. 

● Irakasle bat onartu badute jarduera egiteko eta ezin badu egin, deialdian agertzen            
den jardueraren arduradunari esan beharko dio posta elektroniko baten bitartez,          
baja emateko jarduera hasi baino lehen. Bestela zehapen-prozesua abiaraziko         
da, eta irakaslea ezin izanen da 5 hilabetez sartu izena emateko plataforman;            
ondorioz, galduko du Nafarroako Hezkuntza Departamentuak antolatzen dituen        
prestakuntza jardueretan izena emateko aukera. Zehapen horrek ez du inor          
salbuetsiko ikasturtean prestakuntzako 35 ordu egiteko beharkizuna betetzetik. 

● Aktiboan dauden irakasleek soilik egin dezakete prestakuntza eta haiei baino ez           
zaie ziurtatuko. Aldi baterako ezintasun egoeran egonez gero, ezinezkoa da          
prestakuntzara joatea. 

● Ziurtagiria eskuratzeko saio presentzialen %85era joan beharko da eta saio          
bakoitzaren sinaduren orrian bolaluma ezabaezinarekin sinatu. Ez da kontuan         
hartuko sinatu ez den saiorik; hau da, ez da onartuko bestelako           
bertaratze-ziurtagiririk. Prestakuntzaren diseinuan lan praktiko bat egitea sartuta        
badago, bertaratzeaz gain, nahitaezkoa izanen da lanak aurkeztea ziurtagiria         
lortzeko.  
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ERANSKINA: 

IKASTETXE ARTEKO IKASTAROA EGITEKO ESKABIDEA 

(Atal guztiak bete behar dira) 

ILZ:________________ 

Ikasturtea:__________________ Etapa:______________________________________ 

________________________________________________________ jaunak/andreak,  
__________________________________________________________ 

__________________________________________________ ikastetxeko zuzendariak,   
_______________________________________________ 

eskatzen du ikastetxeko _______________________ (kopurua) irakaslek parte hartzea        
ondoko prestakuntza ikastaroan: 

GAITASUN EMOZIONALA HEZKUNTZAREN ESPARRUAN 

Irakasle eskatzaileen zerrenda: 

IZEN-DEITURAK ZIKLOA / MAILA /    
DEPARTAMENTUA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   
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10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

Iaz ikastetxean bizikidetzaren gaineko prestakuntza jarduera bat egitea eskatu zenuten          
eta ez zizueten eman?  Ez / bai. Zein? 

Bizikidetzarekin loturiko proiektuak edo lantaldeak, ikastetxean martxan direnak: 

Prestakuntza hau eskatzeko arrazoia diren berariazko premiak: 

Ikastetxeak ondoko konpromisoak hartzen ditu: 

•    Bizikidetzarako Aholkularitzak esleituriko egunak, tokia eta hizlaria onartzea. 
•    Izena emana duten irakasleak saio guztietara bertaratzea. 
• Ikastetxeko pertsona bat izendatzea ikastarora joanen direnen artetik         

aholkulariaren eta ikastetxearen arteko koordinazioaz ardura dadin. 
• Zuzendariak behar bezala jakinaraziko die irakasleei zeintzuk diren deialdiaren          

ezaugarriak eta eskakizunak, eta zein den hartutako konpromisoa. 

__________________(e)n, _____(e)ko _________aren ____(e)an 

Zuzendariaren sinadura: 
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