
 

2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua: “Montessori pedagogiara hurbiltzen: sensibilizazio mintegia” 
 

 
Modalitatea: Mintegia 
Etapa: 2. zikloko Haur Hezkuntza eta Lehen hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: 2. zizkloko Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza maisu-maistrak,         
laguntzako maisu-maistrak eta pedagogia terapeutikoko maisu-maistrak, baita Lanbide        
Heziketako Haur Hezkuntzaren goi mailako graduko irakasleak ere. 
 
Deitzailea: Formakuntza Atala 
 
Justifikazioa:  
Montessoriren pedagogia mundu osoko ikastetxeetan ehun urte baina gehiagoko         
esperientzia duen metodo bat da. Azken aurkikuntzek bere onurak baieztatu dituzte           
ikasketa kognitibo, neurozientzia eta emozioen hezkuntzan. Pedagogia honen bidez,         
ikasleak ikasketa esanguratsuak lantzen ditu bere interesetatik abiatuz eta haur bakoitzaren           
erritmoa eta gauzak egiteko modu eta indibidualtasuna errespetatuz. Ikasleak bere          
ikasketaren ardura hartzen du eta baita pertsona bezala bere burua osatzekoa ere. Honek             
gizarte kritiko bat sortzen laguntzen du, pertsona arduratsu eta errespetuzkoek osatua..           
Ikastaro honek oinarrizko gaitasunak lantzen laguntzen du. 
 
 
Helburua/k:  
 

● Montessori pedagogiari buruzko oinarrizko jakintzak gureganatzea, bizipenean       
oinarrituta.  

●  Montessoriren ezaguera arlo batzuk eta material batzuk ezagutzea. 
 
 
Edukiak:  
 

● Montessoriren ikuspegi eta kontzeptuen ezaguera: aurrez prestatutako giroak, giza         
garapena, gizakiaren joerak, sentikortasun aldiak, helduaren papera,  behaketa. 

●  Montessoriren ezagutza arloak.   
● Ezagutza arlo horietako batzuen garapenerako materialen sekuentzia; hezkuntza        

kosmimoa, bizitza praktikoa, sensoriala, matematikak, etb. 
●  Montessoriren material batzuen aurkezpena. 

 
 
  

 
Metodologia: 
 -Aurkezpen teoriko-praktiko aktibo eta partehartzaileak.  
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- Gelako bakoitzaren errealitatetik abiatu eta sortzen diren kezkak argitzea. Saio bakoitza            
taldeko hausnarketa batekin bukatuko da. 
- Azkenengo saioa talde txikitan praktikak izango dira; haurrak bezala espazioa eta            
materialak bizitzea 
 
 
Hizlaria:  
Ainara Muruzabal ( maistra eta haur eta lehen hezkuntzan Montessori gida) 
 
Arduraduna:  
Ana Turumbay, Negociado de Programas Formativos 
848 423250 
sf.programas@educacion.navarra.es 
 
 
Tokia: Uharteko eskola zaharrak, 

Lehenengo solairuan, Montessori gela 
San Juan enparantza, Huarte 

 
  
Datak:  Apirilaren 11a, 13a, 18a eta 20a, talde osoarentzat 
Apirilaren 25a, 27a eta maiatzaren 2a, taldearen herenarekin praktikak egiteko 
 
 
Ordutegia: 
Asteazkenetan 16.00etatik 20.00etara eta ostiraletan 17.00etatik 20.00etara 
Praktika saioak asteazkenetan 16.00etatik 19.00etara  
 
Iraupena: 23 ordu 
  
Plaza kopurua: 25 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 18 
 
Izena emateko epea:  apirilaren 3 eguna da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

1. irizpidea: Zuzendutako espezialitate batekoa izatea 
2. irizpidea: Izena emateko ordena 

 
Hizkuntza: Euskara 
 
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      
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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. 

● Prestakuntza jarduneko irakasleek soilik egin dezakete eta haiei baino ez zaie           
ziurtatuko; salbuespena amatasun, adopzio edo harrera-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 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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