
 

2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua: ZERBITZU IKASKETA SOLIDARIOA ELKARBIZITZARAKO. Komunitateari       
laguntza emanez ikasi. 

 
Modalitatea: IKASTAROA 
 
Etapa:  Guztiak.  
  
Parte-hartzaileak: Nafarroako irakasleria osoa.   
 
Deitzailea:  Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Elkarbizitza Atala. 
 
Justifikazioa: Ikastea eta laguntzea uztartzen dituen proposamen hezitzailea da         
Zerbitzu Ikasketa Solidarioa. Ikasleek beraien inguru hurbileko behar batean laguntzen          
dute ondo antolatutako proiektu batean. Behar horietako bat giza elkarbizitzarena da.           
Kasu honetan, ikasleek berdinen arteko hartu-emana hobetzeko, beraien ikastetxeko         
ikaskideei laguntzeko proiektu batean parte har dezakete. Modu horretara ikasleriak          
bere konpetentziak hobetzeko aukera dauka hizkuntzari, hartu-emanei… dagokienean.        
Beraien buruaren irudia, autoestimua eta gizarte trebetasunak hobetzeko balio die.          
Azken finean, Zerbitzu Ikasketai Solidarioa gizarte konpromezua eta ezagueren,         
habilitateen, jarrera eta balioen ikasketarekin lotzeko metodo bat da.  
 
Helburuak:  
 

● Zerbitzu eta Ikasketa Solidarioa zer den ikastea. 
● Elkarbizitza hobetzeko Zerbitzu eta Ikasketa Solidarioaren potentzialitatea       
ezagutzea.  
● Elkarbizitza hobetzeko Nafarroa eta estatu mailako zenbait esperientzia        
ezagutzea. 

 
 
Edukiak:  
 

● Martxoak 5:  
○ Rafael Mendia. Zer den eta zer ez den Zerbitzu Ikasketa Solidarioa,           

helburuak, metodologia eta ikastetxe batean Zerbitzu Ikasketa Solidarioa        
martxan jartzeko prozedura. Zerbitzu Ikasketa Solidarioko proiektu batek        
kontuan hartu beharreko urratsak. 
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● Martxoak 12:  
○ Nieves Ledesma: Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioaren eragin positiboa        

ziurtatzen duten ikerlanak.  
○ Juan de Vicente Abad: Miguel Catalán DBH institutuko lantaldeko kidea,          

Zerbitzu Ikasketa eta Elkarbizitza elkartzen dituen proiektuaren       
aurkezpena. (bideokonferentzia). 

 
● Martxoak 19:  

○ Francisco Soto. Falcesesko ikastetxeak Zerbitzu Ikasketa martxan       
jartzeko eman zituen pausoak, nola egin zuten, zein arazorekin topo egin           
zuten, arazoei nola aurre egin zieten, zerbitzu ikasketa eskolako inklusio          
kurrikularrean txertatzea…  

○ Saioaren bigarren zatia: L´Hospitalet de Llobregat-eko Escola Pau de         
Vila-ko “compartiendo juegos en el patio”  esperientziaren aurkezpena.  

 
● Martxoak 26:  

○ Bullying-a eta ziberbullying-a saihesteko programak. José María Avilés:        
zibermentoreen esperientzia. Valladolid.  

○ FP Sakana. “Mejora de la cohesión del alumnado” . 
○ “Juegos compartidos”: Colegio Remontival de Estella. 

 
  

 
Metodologia: Aukezpen teorikoak eta tertuliak. 
 
Hizlariak: Rafael Mendia Gallardo, Nieves Ledesma Marín, Francisco Soto Alfaro, Juan            
de Vicente Abad, José María Avilés,... 
 
Arduraduna: Txon Vega Osés eta Lierni Galarraga Lekuona. Bizikidetzaren arloko          
Aholkularitza Bulegoa. 848 424777 / 848 423 215. Posta elektronikoa:          
convive@cfnavarra.es. 
 
Tokia: Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Areto Nagusia. Santo        
Domingo aldapa z/g. Iruña 
  
Datak: 2018ko martxoaren 5, 12, 19 eta 26a 
 
Ordutegia:  17:00etatik  20:00etara 
 
Iraupena: 12 ordu 
 
Plaza kopurua: 40 
 
Gutxieneko parte-hartzaile kopurua: 15 
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Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna otsailaren 28a da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Izena emateko ordena 
 
Hizkuntza: Gaztelania. 
 
Oharrak:  
 
 

● Mesedez oharren laukitxoan, adierazi tutorea, orientatzailea, bizikidetza       
arduraduna… zaren.  

● 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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