
2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA

Izenburua: 

“Galerak eta dolua ”

Modalitatea: Ikastaroa

Etapa: Etapa guztiak

Parte-hartzaileak:Gai honekin interesa duten irakasle eta orientatzaileak

Deitzailea: Iruñeko ILZ

Justifikazioa: 
Irakatsi  eta  ikasteko  prozesuan  zehar,  galera  emozionalekin  eta  doluarekin  zerikusia  duten
askotariko egoera asko izaten dira eskolan. Beharrezkoa da horiek bizitzaren elementuak direla
ikusi eta onartzetik abiatzea, eta horiei aurre egiteko estrategiak edukitzea. Horregatik guztiagatik,
ikastaro honekin ikasleekin elkarri eragiten aritzen diren helduen (irakasleak) galera emozionalen
eta doluaren inguruko gogoeta sustatu nahi da, eta bestetik, galeren eta doluen normalizazioan lan
egiteko baliabidez hornitu nahi dira. 

Helburuak: 
• Galeren prozesu psikologikoak ulertzea.

• Dolu-egoeran (heriotza,  bereizte afektiboak...)  dauden haur eta nerabeei lagun egiten
ikastea.

• Galeren geure historia eta heriotzari «begiratzeko» dugun modua berrikustea.
• Hezkuntzaren esparruko doluari buruzko ezagupen teoriko eta praktiko garrantzitsuena

eskura jartzea, eta prebentzioa, ebaluazioa eta esku-hartzea ahalbidetzen duten tresna
eraginkorrak ematea, eskolaren inguruneko dolu edo galeran. 

Edukiak: 

• Eredu tradizionalak versus egungoak.

• Doluari begirako arreta integralaren sistema.
• Lan pertsonaleko eta talde-laneko dinamikak.
• Laguntza-harremana eta/edo counselinga. Jakintzaren 3 maila.



Metodologia:
Teorikoa eta bizipenezkoa.

• Eduki teorikoen azalpena.
• Taldeka, kasu praktikoetan lan egitea eta eztabaidatzea, parte-hartzaileak ariketa zehatzak

ikasiz joan daitezen, aurrerago beren pazienteekin lanean erabiltzeko.
• Gogoeta teoriko eta praktikoak.
• Bizipenezko lana.
• Parte-hartzailea, partaideekin adostuko dira egoera guztiak. 

Hizlariak: Goizargi elkarteko profesional adituak

Arduraduna: 
Idoia Sara, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia.
Tel: 848 430393. Posta elektronikoa: cap00124@educacion.navarra.es

Tokia: Iruñeko ILZ (Zubiri margolaria 8, 31008 Iruña, IES Basokoko eraikinean)

Datak: Azaroaren 13, 15, 20, 22 eta 27

Ordutegia: 17:30-20:00. Azaroaren 27an ordutegia 17:30etik 19:30era izanen da.

Iraupena: 12 ordu

Plaza kopurua: 30

Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20

Izena emateko epea: 
Izena emateko azken eguna azaroaren 6a izanen da. 
Esteka honen bitartez egin behar da: 

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

Hautatzeko irizpideak:
 

• Izena emateko hurrenkera

Hizkuntza: Gaztelania

mailto:cap00124@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/


Oharrak: 

• 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.
• 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/

• 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.

• PNTEren urrutiko prestakuntzako ikastaroei dagokienez, ikastaroa hasten den egunetik
15 eguneko epean irakasleak ez badu "Nahitaezko lana: aurkezpena" izenekoa egin eta
entregatzen, automatikoki baztertuko da ikastarotik.   Baztertuz gero, gorago aipatutako
zehapen-prozesu bera aplikatuko zaio.

• 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.

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

	Idoia Sara, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia.
	Tel: 848 430393. Posta elektronikoa: cap00124@educacion.navarra.es

