
 

2017-2018 PRESTAKUNTZA-PLANA 
 

PRESTAKUNTZA-JARDUERARAKO DEIALDIA 
 

Izenburua:  VACA proiektua 

 
Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Etapa guztiak. 
 
Norentzat:  NAFARROA. Edozein arlotako etapa guztietako irakasleak. 

Deitzailea:   Iruñeko ILZ 

Justifikazioa:  
 
Ezagutza berri bat esanguratsua izan dadin, nolabaiteko lotura egin beharra 
dago norbanakoak aldez aurretik dituenekin, bai eta haren interes, nahi, premia 
eta beldurrekin ere. Proiektuetan oinarrituriko ikaskuntzaren metodologiak 
berekin dakar gai baten inguruan ezar daitezkeen loturak bilatzea eta 
sakontzea, arazoak planteatzeko gaitasuna garatzea, informazio iturri 
kontrajarriak edo osagarriak erabiltzen ikastea eta helmuga oro berez 
abiapuntua dela jakitea. Hezkuntzak ikasleengan norberaren ikaskuntzaren 
kontzientzia sustatu behar du halabeharrez, haiek erabakiak hartzeko plano 
batera pasa daitezen. Horretarako irakasleek ere jabetu behar dute beren 
ikaskuntzaz, eta beldurra galdu behar diete ikasleak protagonista diren egoerei. 

Artea, zeharkakoa denez, aldaketa metodologikoa ahalbidetzen duen tresna da, 
“eskola-emaileen” eta “estudianteen” artean ohikoak diren harremanen mugak 
urratuz. Arte Hezkuntzak ikasleei interpretazio bisualerako eta kultura 
ekoizpenerako tresnak eman behar dizkie, proiektuetan oinarrituriko 
ikaskuntzari, ikerketari (prozesu gisa ulertuta), tokiko esparruan parte hartzeari 
eta kultura ekoizpenari loturiko ikaskuntza esanguratsua errazten duten 
esperientziak sor ditzaten.  

Helburua/k:  
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● Proiektuetan oinarrituriko metodologia eta ikasgelan izan ditzakeen 

aukerak ezagutaraztea.  

● Ikasleak beren ikaskuntzan inplikatzea bizipen artistiko baten bitartez.  

● Irakasle parte-hartzaileek prestakuntzaren alorrean dituzten premia eta 
interesak katalizatuko dituen gunea sortzea. 

● Ikasgelan arte garaikidea sustatzea zeharkako tresna gisa.  

● Sormena garatzea ikaskuntza erkidegoak berak eragindako prozesu 

berrien bitartez.  

● Elkarlanean aritzea, norberak kudeatuz eragile desberdinen arteko 

erabakiak, denborak eta edukiak, ikaskuntzako sinergia berriak sortzeko.  

● Artea prozesu gisa hartzen duen ideia garatzea.  

● Ikastetxeetako pareten atzean gertatzen dena ikusaraztea, hezkuntza 

esperientzia gizarteko gainerakoekin konpartitzeko eta, batez ere, 

ikaskuntza-irakaskuntza prozesuak kolektibizatzeko. 

● Eskola curriculumaz harago joatea hezkuntza prozesuak gure 

testuinguruko esperientzia, arazo eta erronketara hurbiltzeko. 

● Irakasleen erkidegoan sareak bultzatzea, elkarrekin aurrera egin ahal 
izateko irakasleriaren beharrei erantzuten dien ikuspegi batetik, arteen 
didaktikatik. 

Metodologia:  

Prestakuntzaren esparrua ikasgelara hedatzen da atal praktiko baten bitartez, 
irakasle bakoitzak kultura garaikidearen gaineko arte proiektu bat eginen baitu 
bere taldearekin. 

Bertaratu beharreko saioak ikaskuntza dialogiko eta emozionala sustatzen duen 
partaidetza metodologia dinamikoarekin eginen dira. Saioak prestatuko dira 
irakasleek nor bere gelan garatzen ari den proiektuei loturik dituzten 
beharrizanetatik abiatuz. Horregatik, antzemandako beharrizanei erantzuteko 
gonbidatuak izan daitezke. 

Bertaratu beharreko baterako saioez gain, Bitartean taldeko hezitzaileek 
proiektuen jarraipena eginen dute banakako saioen eta saio ez-presentzialen 
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bidez. Saio horietan aholkuak, laguntza eta erreferentziak emanen dituzte 
proiektu bakoitzaren garapena aberasteko. 

Ikastaroa bukatutakoan, hala nahi duten parte-hartzaileen proiektuekin, ikastaro 
bukaerako baterako erakusketa eginen da Uharteko Zentroan, sormen eta 
hezkuntza prozesuaren parte bezala. 

Hizlaria(k):   
Bitartean arte y educación taldeko hezitzaileak eta hizlari gonbidatuak. 
 
Arduraduna:  
Jose Azpirotz, Esparru Artistiko-teknologikoko eta Lan Osasuneko aholkularia 
Iruñeko ILZn. 

tecnología.cap.pamplona@educacion.pamplona.es 

Tel.: 848 430396 

Tokia: Uharteko Arte Garaikideko Zentroa 

Datak: Urriaren 25ean, azaroaren 22an, urtarrilaren 31an, martxoaren7an, 
apirilaren 18an, maiatzaren 23an. 

Ordutegia: 17:00etatik 20:00etara. 
 
Iraupena: 33 ordu ziurtatuko dira. 18 ordu bertaratu beharreko  eta 15 ordu 
banakako lanerako (Arte garaikidearen prozesuak, teknikak eta/edo 
kontzeptuak erabiliz, norbere ikasleekin hezkuntza proiektu bat egiteko 
konpromisoa).  

Plaza kopurua: 30 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea: Urriaren 22 arte, ILZko webgunean:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/ 
 
Hautaketa irizpideak:  
 
Arte garaikidearekin loturiko esperientzia edo proiektuetan parte hartu izana. 

Irakasle bat baino gehiago inskribatzea ikastetxe berean proiektu amankomun 
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batekin (edo ikastetxeko proiektu batekin). 

Marrazketa, Plastika edo Arte Hezkuntzako arloetakoa izatea. 

Zuzendaritza taldeko kide izatea. 

Izena emateko ordena. 

Hizkuntza: Gaztelania baina lanaren jarraipena euskeraz ere egin daiteke. 
 
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-z
errenda/ 

● 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. 

● Prestakuntza jarduneko irakasleek soilik egin dezakete eta haiei baino 
ez zaie ziurtatuko; salbuespena amatasun-lizentzia duten irakasleak 
dira, abuztuaren 23ko 71/2017 Foru Dekretuan ezarri bezala. 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 
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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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