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2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
Izenburua:  

ONGIZATERAKO YOGA 

  
Modalitatea: Ikastaroa. 
 
Etapa: Guztiak. 
 
Parte-hartzaileak: Hezkuntza Departamentuko ikastetxe publikoetako lan-
kontratudunak zein funtzionarioak diren irakasleentzat. 
 
Deitzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa:  
Yoga praktika eta ariketa aukera zabala eskaintzen duen diziplina da eta osasun 
orekatua mantentzen laguntzen digu, maila fisikoan, mentalean, emozionalean zein 
espiritualean. 

 
Helburua/k:   
 

• Yogaren teknikak eta estresari aurrea hartzeko nahiz ongiez fisiko, mental 
edo emozionaleko sentipenak murrizteko eskaintzen dituen tresnak 
ezagutzea.  

• Jarrera irekia eta norberarekiko konpromisorako prestasuna garatzea, teknika 
hauetako batzuk norbere eguneroko bizitzan sartzeko. 

• Egoera fisiko-organiko ona eragitea, ondoezak arinduz eta balizko minetarako 
prebentzio teknikak ikasiz.  

• Lasaitasun eta soseguzko egoera mentala garatzea. 

• Emozio eta sentimendu baikorrak sustatzea. 

• Eguneroko gorabeheren ondoren, gure onera etor gaitezen behar den 
lasaitasuna lortzea.  

• Barneko bake egoera orokorra erdiestea, interferentzia mental edo 
emozionalik gabe, gure alderdirik intimoenarekin bat eginez. 
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Edukiak:  
 
Ikastaro honek 8 saio izanen ditu, bakoitza 2 ordu eta erdikoa. Saioetan askotariko 
praktikak eginen ditugu, dinamika komun bati jarraituz:  
1. Energia mugiarazteko ariketak (20’). 
2. Tentsio emozionalak askatzeko dantza edo dinamikak (15’).  
3. Arnasketa teknikak eta kontzentrazio mentaleko teknikak (meditazioa) energia 
guztia helburu komun baterantz bideratzeko: barneko baretasuna, bake egoera (15’).  
4. Asana edo jarrera zehatz batzuk, ondoezei aurrea hartzeko, zonak indartzeko, 
giharren tentsioak askatzeko eta fisikoki pilatutako estresa askatzeko (20’).  
5. Erlaxazio teknikak (Jacobson, Schultz, bistaratzeak, kuartzozko ontzien eta 
musika lasaigarrien soinu suspergarrien bidezko lana...) (15').  
6. Masaje mota desberdinak praktikatzea mugimenduarekin landutako zonak 
askatzeko (15').  
7. Alderdi teoriko-filosofikoren baten garapena (30').  
8. Batera jartzea (20’). Praktikatzeko teknikak: Mugimendu dinamikoak:  

1. Sheda mugimenduak.  
2. Hanken luzamenduak eta jaurtiketa ariketak.  
3. Eguzkiari agurra (1) eta bizkarraren luzamendua.  
4. Eguzkiari agurra (2) eta bizkarrezurra birkokatzea.  
5. Eguzkiari agur dinamikoa eta Udiyana Bandha.  
6. Eskuen gaineko jarrera eta bikoteka egiteko luzamenduak.  
7. Gorilaren paseoa eta hodeiak bezalako eskuak.  
8. Erasoa-defentsa eta jolas kontzienteak. Dantzak eta aireztatze emozionala:  

1. Lurreko dantza.  
2. Bibrazio mugimendua. 
3. Katsugen eta dantza librea.  
4. “Haizetara askatzeko” dantza.  
5. Ahotsa askatuz.  
6. Aireko dantza.  
7. Om Namo Shivaya dantza.  
8. Margot dantza. Arnasketak:  

1. Arnasketa osatzailea.  
2. Sabelaldekoa.  
3. Osoa.  
4. Harmoniazkoa.  
5. Txandakakoa.  
6. Kapalabati arnasketa.  
7. Orbita mikrokosmikoa.  
8. Txandakako arnasketa erretentzioekin. Masajeak:  

1. Kolpetxoen bidezko masajea.  
2. Automasajea energia meridianoak aktibatzeko.  
3. Bibraziozko masajea.  
4. Masaje lasaigarria bizkarrean, lepoan eta buruan.  
5. Hanketako eta gerrialdeko tentsioa askatzeko masajea.  

Meditazioa:  
1. Begitarteko argia.  
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2. Izarra. 
3. Argi zorrotada.  
4. Esapide baikorrak (bakea, lasaitasuna, argia).  
5. Om. 
6. Tratak.  
7. Barrearen meditazioa.  

               Erlaxazioak:  
1. Jacobson eta lasaitasun hitza.  
2. Milaka urteko arbola.  
3. Turrusta.  
4. Hodeia.  
5. Argi burbuila.  
6. Mendia eta tenplua.  
7. Soinuaren espirala.  

8. Urpeko bidaia. Gaiak:  
1. Pentsamendu positiboa: gure egoera mentala eta emozionala eraldatzeko duen 
indarra.  
2. Eragin zirkulua eta kezka zirkulua (coachinga eta yoga).  
3. Kausa eta efektuaren legea: ni naiz neure buruaren arduradun (coachinga eta 
yoga).  
4. Erakarpenaren legea (coachinga eta yoga).  
5. Indarkeria eza: asertibitatea eta enpatia.  
6. Tresna asertibo eta enpatikoak herratik ateratzeko: gupida eta barkamena.  
7. Bistaratze teknikak iragan mingarria osatzeko. 
 8. Zoriontasuna bilatzea. 

 
Metodologia: 
 
Saioetan baliatuko den metodologia estrategia hauetan datza:  
1. Ahozko azalpena praktikatuko ditugun tekniken gainean, haien alderdi teknikoei 
zein onurei buruz.  
2. Praktika fisikoa.  
3. Azalpen teorikoa alderdi filosofiko eta psikologikoen gainean, funtsezko puntuak 
biltzen dituen power point baten proiekzioarekin lagundurik.  
4. Bideoren baten proiekzioa, meditazioaren eta adimen emozionalaren alderdiei 
buruz.  
5. Mahai ingurua, parte-hartzaileek aktiboki esku hartu dezaten beren zalantzekin 
eta burututako bizipenen gaineko iruzkinekin. 
 
Hizlaria/k:  
Lourdes Díez. 
 
Arduraduna:  
Jose Azpirotz, Iruñako ILZko aholkularia.  

Tfno.: 848430396. tecnologia.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

 



 

 
 
 
 
MD010301-Deialdia     

Tokia: Iruñeko ILZtan. Pintor Zubiri kalean, 8. 
 
Datak:   
Urriaren 2, 9, 16, 23, 26 y 30ean. 
 
Ordutegia: 17:30etik, 20tara 

 
Iraupena: 15 ordu 
  
Plaza kopurua: 25 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Irailaren 28 arte. 

Esteka honen bitartez egin behar da:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
Izena emateko ordena. 
 
Hizkuntza: Gaztelera 
 
Oharrak:  
 
 
Beharrezkoa da jantzi zabal eta erosoa eta yogako edo camping-o esterilla bat. 

 
● 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 
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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. 

 
 
 


