
 

2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“Emozioak kudeatuz; pentsatzen, sentitzen, egiten... dut.” 

 
Modalitatea: Ikastaroa. 
 
Etapa: Etapa guztiak. 
 
Parte-hartzaileak: Lehen eta Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako ikastetxeetako         
irakasleentzat. 
 
Deitzailea: Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoa. 
 
Justifikazioa:  
Irakasleek eguneroko jardunean estres prozesuak jasaten dituzte eta horiek eragina izan           
dezakete bai maila pertsonalean bai antolakuntzan. Horregatik, emozioak kudeatzea         
funtsezko tresna da irakasleentzat, egunero lanean sortzen zaizkien errealitate desberdinei          
aurre egiteko. 

Ikastaro hau NUP egiten ari den azterlan baten esparruan sartzen da. Azterlan horrekin             
erakutsi nahi da adimen emozionalaren gaineko prestakuntzari esker irakasleen estres maila           
murrizten dela eta, aldi berean, "engagement" maila handitzen dela. Prestakuntzaren          
barruan, parte-hartzaileei galde-sorta anonimoa emanen zaie, ikerketa egiteko beharrezkoak         
diren datuak lortzeko. 

Prestakuntzak aukera ematen die irakasleei, eguneroko lanean lagunduko dieten gaitasun          
emozionalak ezagutu eta praktikatzeko. 
Prestakuntzan, lan pertsonala egiteko tartea izanen da: egunkari emozionala idatziko da           
sarean, norberaren irakaslanari buruz hausnartzeko, prestakuntzan landu denetik abiatuta. 
 
Helburua/k:  
 

● Irakaslanak pizten dizkigun emozioak identifikatzea horiek sortzen diren egoerak         
aztertuz. 

● Jabetzea pentsamenduak nola sorrarazten dituen emozio desberdinak. 
● Gure irakaslana hobetuko duten gaitasun emozionalak eskuratzea eta probatzea.  
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Edukiak:  
 

● Irakasleen estresa, "burnout" eta "engagement" kontzeptuak. 
● Emozioa eta adimen emozionala Mayer-en eta Salovey-ren eredutik abiatuta. 
● "Pentsamendua – emozioa – ekintza – emaitzak + -" gurpila. 
● Gaitasun sozioemozionalak.  

  
Metodologia: Aktiboa eta parte-hartzean oinarritua, irakasleen errealitatetik abiatuta.        
Saioetan planteatu denaren praktika aktiboak eta parte-hartzaile bakoitzaren zein taldearen          
hausnarketak. 
 
Hizlaria/k: Jesús Barrientos. Pedagogoa. Lanbide Heziketako irakaslea, NUPeko        
doktoregaia. 
 
Arduraduna: Txon Vega eta Lierni Larrañaga. Bizikidetzaren arloko Aholkularitza         
Bulegoa. 848 424777 / 848 423 215. Posta elektronikoa: convive@cfnavarra.es 
 
Tokia: Edificio José Vila. Tajonar kalea 14 B 31006 Iruña. 
  
Datak: 2018ko urtarrilaren 10a, 17a eta 24a, otsailaren 20a eta maiatzaren 30a. 
 
Ordutegia: Asteazkenetan, 17:00 - 20:00. 
 
Iraupena: 20 ordu. 
 
Plaza kopurua: 40. 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15. 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2017ko abenduaren 20a  da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Bizikidetzaren arduradunak. 
● Talde baten tutoretza duten irakasleak. 
● Orientatzaileak. 
● Izena emateko ordena. 

 
Hizkuntza: Gaztelania. 
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Oharrak:  
 
 

● Izena ematerakoan hautazeko irizpideak betetzen diren ala ez zehaztea eskatzen          
dizuegu. Oharren laukitxoan tutorea, bizikidetza arduraduna, orientatzailea… den        
adieraziz. 

● 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. 

● 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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