
 

2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“Ikaskuntza Kooperatiboa: Ikasteko Kooperatu, Kooperatzen Ikasi 

IK/KI Programa. HASTAPENAK” 

 
Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Haur Hezkuntza (bigarren  zikloa), Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: Nafarroako ikastetxeko irakasle taldeentzat (2-3 koordinatzaile ikastetxe        
bakoitzetik) 
 
Deitzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa:  
Ikaskuntza kooperatiboa talde txikien erabileran datza. Talde txikietan ikasleek norbere          
ikaskuntza eta taldekideena maximizatzen dute. Ikastetxeek gero eta gehiago eskatzen dute           
metodologia aktibo honi buruzko formakuntza eta, hain zuzen ere, eskaera horri           
erantzuteko, Formakuntza Atalak Vic-eko Unibertsitatean - Kataluniako Unibertsitate        
Zentralean (Uvic-UCC) sortutako IK/KI (Ikasteko Kooperatu / Kooperatzen ikasi) programan          
oinarritzen den prestakuntza jarduera eskaintzen du. 
Prestakuntza jarduerak irakasleei estrategia kooperatiboetan sakontzen lagundu nahi die,         
ikasgelan IK/KI programa ezartzeko eta ondoren ikastetxe osora zabaldu ahal izateko. 
 
Helburua/k:  

● Ikasteko Kooperatu / Kooperatzen Ikasi programa ezagutu eta martxan jarri.  

● Estrategia kooperatiboen bidez, ikasleen arreta hobetu eta autonomia garatu.  

● Gako gaitasunak garatzeko proposamen metodologiko bat praktikan jarri eta 
ebaluatu. 

● Irakasleen hausnarketa metodologikoa sustatu.  

● Ikasleen autoebaluazioa eta koebaluazioa antolatu eta bultzatu. 

Edukiak:  
 

1. Gaia: Justifikazioa eta oinarri teorikoa: 
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● Ikaskuntza Kooperatiboaren oinarri teorikoa. Autoreak.  
● Ardatza: inklusioa  
● Oinarrizko gaitasunekin duen lotura eta berorren lanketa naturala.  
● Irakaslearen rol berria. 

2. Gaia: Ikastaldearen kohesioa lantzeko dinamika kooperatiboak. IK/KI Programaren 
A eremua: 

● Ikastaldearen kohesioa diagnostikatzeko prozedura eta materialak. 
● Kohesioaren 5 eremutan esku hartzeko dinamikak. 
● Irakasleen hausnarketarako baliabideak (auto-txostenak).  
● Gelan dinamikaren bat aplikatzea.  

3. Gaia: Arloetako edukiak lantzeko eta ikasteko prozedurak. IK/KI Programaren B 
eremua: 

● Ikasleen lan-taldeak eratzeko irizpideak (laukoteak) 
● Egitura kooperatiboak eta teknika kooperatiboak eduki zehatzak lantzeko eta 

ikasteko. 
● Ohiko unitate didaktikoetan egitura kooperatiboak txertatzea. 
● Gelan egituraren bat aplikatzea.  

4. Gaia: Kooperatzea helburu bihurtzea (kooperatzen ikasi). IK/KI Programaren C 
eremua: 

● Talde plana. 
● Banakako eta taldeko helburuak.  
● Banakako eta talde kooperatiboaren lanaren ebaluazioa.  
● Errubrikak autoebaluazioaren, koebaluazioaren eta abarren tresna gisa.  

5. Gaia: IK/KI Programaren eragina  ikastetxeko berrikuntza eta hobekuntza 
prozesuetan. 

● Ikastetxean IK/KI Programa zabaltzeko eta finkatzeko prozedura. 
● Berrikuntza eramangarria: “Txikitik handira”. 
● Programaren arrakastarako baldintzak, praktika onak eta gomendioak: 

“Lekuak eta Denborak”.  

Metodologia: 
Parte hartzen duen ikastetxe bakoitzak bere koordinatzaileak izendatuko ditu eta          
koordinatzaileek ILZk eskainiko duen prestakuntza jarduerara joan beharko dute. Aurreko          
atalean zehaztutako gaiak azaltzeko, mintegiak aurrez aurreko 5 saio eta 3 online-saio            
izanen ditu, ikastetxe bakoitzeko koordinatzaileei zuzenduak. Aipatutako saioetan, iritziak         
trukatu, talde lana bultzatu eta klasean eta ikastetxean esperimentatutakoaren balorazioa          
azalduko da. 
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Ondoren, koordinatzaileek saio horietako alderdirik garrantzitsuenak beraien ikastetxeetara        
eraman eta hango irakasleekin konpartituko dituzte. Ikastetxeko formakuntza bi motatakoa          
izan daiteke: mintegia ikastetxean edo lan-taldeak. Koordinatzaileen funtzioa        
aurreraxeago zehaztuko da “Programako koordinatzailearen eginkizunak” eta       
“Ziurtapena” ataletan. 

ILZko ikastaroa hasi ondotik, ikastetxeak egindako aukeraren arabera koordinatzaileek         
mintegia ikastetxean edo lan-taldea egiteko eskaera beteko dute eta gainontzeko          
irakasleak inskribatuko ditu. Fomakuntzak gehienez ere 30 orduko iraupena izanen du.           
Eskaera ikastetxe bakoitzari dagokion ILZko aholkulariaren bitartez bideratuko da. 
 
Mintegiaren orduak talde lanarekin eta lan pertsonalarekin osatuko dira. Ordu horietan           
ondokoa eginen da: IK/KI programaren eta bestelako autoreen oinarrizko testuen irakurketa,           
ikasgelan egindako dinamiken eta egituren aplikazioa baloratzea, etorkizunean programak         
izanen duen aplikazioa eta garapena simulatuko dituen talde-plan bat aurkeztea.  
 
Iruñeko ILZk, aholkularien bidez, IK/KI programa modu arrakastatsuan ezartzeko beharrezko          
dokumentazio eta materiala emanen dizkie ikastetxeei. 
 
Hizlaria/k:  

● ILZko zein EEAko Berritzeguneetako aholkulariak 

● Programa hau gelan aplikatzen esperientzia duten irakasleak  

Arduradunak:  
● Joseba Razkin, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia 

primaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es  

848430392 

● Konsue Salinas, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia  

● primaria2.cap.pamplona@educacion.navarra.es  

848430391 

● Nora Iriarte, Iruñeko ILZko Bigarren Hezkuntzako aholkularia 

● cap.pamplona.asesoria2@educacion.navarra.es 

848430395 
 
Tokia: Iruñeko ILZ. Zubiri pintorea kalea, 8 (Iruñea) 
 
Datak eta ordutegia: 
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A- Aurrez aurreko saioak: 
 
● Hasierako saioa: 

o Urriak 10, asteartea: gaztelaniazko eta euskarazko ereduetako       
irakasleendako amankomuna (18:00etatik 20:00etara). 

● 2. saioa: 
o Urriak 24, asteartea: gaztelaniazko ereduetako irakasleendako (18:00etatik       

20:00etara). 
o Urriak 26, osteguna: euskarazko ereduetako irakasleendako (18:00etatik       

20:00etara). 
● 3. saioa: 

o Urtarrilak 9, asteartea: gaztelaniazko ereduetako irakasleendako (18:00etatik       
20:00etara). 

o Urtarrilak 11, osteguna: euskarazko ereduetako irakasleendako (18:00etatik       
20:00etara). 

● 4. saioa: 
o Martxoak 13, asteartea: gaztelaniazko eta euskarazko ereduetako       

irakasleendako amankomuna (18:00etatik 20:00etara). 
● 5. saioa: 

o Maiatzak 22, asteartea: gaztelaniazko eta euskarazko ereduetako       
irakasleendako amankomuna (18:00etatik 20:30etara). 

 
B- Online saioak: 

 
Ordubeteko 3 saio eginen dira programa praktikan jartzeak sortzen dituen zalantzak 
argitzeko, iruzkinak jasotzeko etab. 
 
● 1. saioa: 

o Abenduak 12, asteartea:  
▪ (17:30etik 18:30era) gaztelaniazko ereduetako irakasleendako.  
▪ (18:35etik 19:35era)  euskarazko ereduetako irakasleendako. 

● 2. saioa: 
o Otsailak 27, asteartea:  

▪ (17:30etik 18:30era) gaztelaniazko ereduetako irakasleendako. 
▪  (18:35etik 19:35era)  euskarazko ereduetako irakasleendako. 

● 3. saioa: 
o Maiatzak 8, asteartea:  

▪ (17:30etik 18:30era) gaztelaniazko ereduetako irakasleendako.  
▪ (18:35etik 19:35era)  euskarazko ereduetako irakasleendako.  

Iraupena: 30 ordu guztira (10.5 ordu presentzial, 3 online eta 16.5 lan pertsonala) 
  
Plaza kopurua: 60 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20 
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Izena emateko epea:  
Deialdi honetan ikastetxe bakoitzeko koordinatzaileek soilik emanen dute izena.         
Ikastaroa hasi ondoren, dagokion eskaera beteko dute “mintegia ikastetxean” edo          
“lan-taldeak” egiteko. Bertan, beraien ikastetxeko gainontzeko irakasleen inskripzioak        
eginen dituzte. Eskaera hori ikastetxeari dagokion ILZko aholkulariaren bitartez eginen da. 
 
Izena emateko azken eguna 2017ko urriaren 4a  izanen da. 
 
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● 2017-2018 ikasturterako prestakuntza beharren antzematean eskatutako gaia izatea.  

● Programa honetan lehenengo aldiz parte hartzen duten ikastetxeak. 

● Izena emateko ordena. 

 
Hizkuntza: gaztelaniaz eta euskaraz 
 
Betebeharrak: 

● Ikastetxeetako zuzendaritza taldearen konpromisoa programa ikastetxean 
aplikatzeko eta ezartzeko. 

 
Programako koordinatzailearen eginkizunak: 

Aurkeztuko diren ikastetxeek 2-3 koordinatzaile izanen dituzte, ondoko funtzioak beteko 
dituztenak: 

● Bertaratu beharreko zein online prestakuntza saioetan parte hartzea.  
● Ikastetxearekin, hizlari tutoreekin eta administrazioarekin bitartekari lana egitea. 
● Beraien ikastetxeetan egiten den lanaren informazioa kudeatzea.  
● Irakasleak inskribatzea, ezarritako moduan, eta beharrezkoak diren tramiteak egitea. 
● Hizlari lana egitea ikastetxeak “mintegia ikastetxean” modalitatea egitea aukeratzen 

badu. 
● Sinadura orriak:  

o Ikastetxeko mintegiko aurrez aurreko saio bakoitzean edo lan-taldeetako saio 
bakoitzean partaideei pasatu sinatzeko.  

o Ikastetxeari dagokion ILZko aholkulariari bidali ikastaroa amaitzen denean.  
 

Ziurtapena: Programan parte hartu dela honela ziurtatuko da: 
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Koordinatzaileak:  

o 30 ordu ILZk antolatutako mintegiarengatik. 
o Ikastetxeak gainontzeko irakasleei formakuntza helarazteko mintegia ikastetxean       

egitea erabakitzen badu: eskaeran adierazitako aurrez aurreko orduak jasotzen         
dituen ziurtagiria, hizlari gisa. 

o Ikastetxeak gainontzeko irakasleei formakuntza helarazteko lan-taldeak egitea       
erabakitzen badu: ordu kopuru osoa jasotzen duen ziurtagiria, heren bat          
gehiagora ere zabal daitekeena.  

 
 
Ikastetxeko formakuntzan parte hartzen duten irakasleak: ikastetxeak erabakitako 
formakuntza jardueraren ordu kopuru osoa jasotzen duen ziurtagiria. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
MD010301-Deialdia   

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

