
 

2018-2019 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua: Lidergo tailerra, zuzendaritza gaitasunak hobetzeko. 
 

Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Etapen artekoa 
  
Hartzaileak: Ikastetxe publikoetako zuzendaritza taldeetako kideak.  
 
Antolatzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa: 
 
Gure lan ingurunea itxuraz geroz eta konplexuagoa, dudazkoagoa eta aldakorragoa          
da. Ziurgabetasun hori gobernatzea eta proiektu pertsonal eta profesionalaren         
kudeaketa norberaren gain hartzea, horiek dira betetasun eta asetasun maila          
handiagoak eskuratzeko baldintzak. 
Gaitasun berriak behar dira, antolamendua, lana, berrikuntza, prozesuak, erlazioak eta          
parte-hartzea ulertzeko modu berriak, konpromiso bikoitz bat sortzeko pertsonen         
garapenarekin eta ikastetxeko emaitzekin. 
 
Helburuak: 
 
1.- Norabide partekatu bat eta joko arau batzuk adostea, tailerra behar den gisan egin              
dadin, segurtasunezko eta lankidetzako giroan. 
 
2- Lidergoaren/akonpainamenduaren interpretazio adeitsuagoa eta naturalagoa      
txertatzea, hura beren gain hartzen duten pertsonek lasaitasunez gauzatu dezaten eta           
norberaren garapenerako eta inguruan dituzten pertsonendako (zeinekin atazak eta         
erronkak konpartitzen dituzten) aukera gisa bizi dezaten. 
 
3.- Komunikazio eraginkor baterako gakoak sartzea taldeen lanerako eta kohesiorako          
tresna gisa. 
 
4.- Ulertzea autonomia garatzeko prozesua -gaitasuna + erantzukizuna- eta         
harremanetarako eta aitorpenerako estiloarekin duen elkarreragina. 
 
5.- Talde lanaren bereizgarriak eta gakoak ematea, taldeen eraginkortasuna eta          
lankidetza eta kolaborazio mailak hobetzeko. 
 
6.- Koordinazio eraginkorreko prozesua ulertzea eta barneratzea, pertsonen eta         
departamentuen arteko konfiantza eta konpromisoa sortzeko. 
 



 

Hori guztia errealitatera aplikatzea, emaitzak ikusirik, lor dezagun pertsonak eta taldeak 
laguntzeko beharrezkoa den uste osoa. 
 
Edukiak: 
 
 Proiektu honetarako xede partekatu bat eta arauak eraikitzea 

● Taldearen kezkak gaurko egoerari eta etorkizun hurbilari dagokienez.  
● Prestakuntza honetan espero diren emaitzak eta itxaropenak argitzea.  
● Taldearen xede komuna eta joko arauak eraikitzea. 

  
Akonpainamendua, behatzailea eta ikaskuntza 

● Akonpainamendua. Nola ulertzen dugu?  
● Lidergoaren bilakaera eta ikuspegiak. Mitoak hautsiz. 
● Coaching ikuspegia eta teknikak, akonpainamendurako tresna gisa. 
● Pertsonen prozesua. 
● Behatzailea: ikuspegi bakar eta askotarikoa. Diferentzia, gatazka gisa edo 

ikaskuntzarako eta hazkunderako aukera gisa?  
● 1., 2. eta 3. ordenako ikaskuntza. 
● Itsutasun esparruak. Ohartzea. Johari: gainerakoekin haztea. 
● Gaur egun naizen behatzaile hau: nire historiak, sinesmenak, iritziak, emozioak. 

 
Autonomia eta autonomiaren garapena. 

● Proaktibotasuna: zer da? Biktima edo arduraduna. Erantzun ala 
erreakzionatu. 
● Autonomia: garapen pertsonal eta profesionaleko prozesu bat. 
● Transakzio azterketa, harremanak ulertzeko eta hobetzeko mapa. 
● Nire lanaren zentzua. Zertarako nago?: misioa, balioak, jarduera gakoak. 
● Nortasun profesionala: bilakaera, erronkak, aukerak, erresistentziak eta 
onurak. 
● Autonomia mailak eta akonpainamendu estiloak 
● Autonomiaren eboluzio prozesua. 
 

Elkarrizketak, kohesiorako eta akonpainamendurako tresnak. 
● Hitzen pisua komunikazioan. 
● Entzuketa dinamika eta elkarrizketan duen eragina. 
● Elkarrizketa pribatu eta publikoak: zeinek baldintzatzen du gehiago emaitza? 
● Entzutea: zer da? 
● Entzute mailak eta entzute eraginkorra. 
● Entzuteko oztopoak. Zeintzuk erabiltzen ditut? Zein emaitzarekin? 
● Nola hobetu entzuketa? 

 
● Hizkuntzaren ekintzak eta ondorioak: zer egiten dugu mintzatzean? 
● Baieztapenak, iritziak eta adierazpenak. 
● Eskaerak, eskaintzak eta zinak. 
● Hitz egiteko moduak: ikertzea eta proposatzea 
● Ikertzea, ulertzeko eta prozesu kognitiboa aktibatzeko. 
● Parafraseoa eta rapport-a. 
● Proposatze eraginkorra: testuingurua, xedea, irizpideak eta ekintza 

proposamenak. 



 

● Isiltasuna eta pausa.  
● Nire elkarrizketa estiloa eta estiloaren hobekuntza. 

 
Emozioak eta aldarteak. 

● Emozioak eta aldarteak bereiztea eta prozesuak ulertzea. 
● Emozioak identifikatzea. Funtsezko bi emozioak. 
● Iritziak eta emozioak: harremana eta eragina. 
● Oinarrizko lau aldarte egoerak, pertsonei eta erakundeei dagokienez. 
● Sinesmenak zalantzan paratzea eta aldatzea, aldarteak lantzeko. 
● Emozioen gainean esku hartzea. 

 
 Eskuordetzea, konfiantza, konpromisoa eta feedbacka. 

● Eskuordetzearen xedea: jarduera gakoak eta balioa sortzea. 
● Zer da eskuordetzea? 
● Eskuordetzearen prozesua, maila eta mugak. 
● Eskuordetze eraginkorraren baldintzak. 
● Konfiantza eta betebeharrak. Konpromisoaren zikloa. 
● Zinak eta pertsonaren eta ikastetxearen nortasunean duten eragina. 
● Feedbacka eta ebaluazioa. Aitorpena, aldaketa palanka gisa. 

 
 
Gatazken kudeaketa: konponbide berrietara bidean. 

● Gatazka ez da arazoa. Kausa ≠ sintoma 
● Aurre egin beharreko gatazkak eta sormenezko konponbideak. 
● Xede erkidea, aitorpena eta errespetua, abiapuntu. 
● Mugak eta ezin utzizkoa. 
● Asmo positiboa, oztopoen eta erantzun berrien ondotik. 
● Aldaketak aurreratu eta laguntzea: gatazkak desegitea ala ebaztea. 

 
 
Metodologia: 
 
Laneko saioetan benetako egoerak landuko dira eta talde-lana laguntzeko bereizketak, 
adibideak eta teknikak erabiliko dira. Horregatik, metodologia da: 

● Aktiboa : ekiteko gaitasun erreala handitzen du. 
● Erabilgarria : erantzunak aurkitzeko balio du. 
● Kooperatiboa : parte-hartzaile guztiek egiten dute beren ekarpena 

gainerakoendako. 
● Esanguratsua parte-hartzaile bakoitzarendako, bere garapen pertsonal eta       

profesionalari lotua. 
 
Hizlaria:  
  
José Ramón Mandiola: Erakundeak eta pertsonak enpresa txiki eta ertain          
industrialetan zein zerbitzuetan, hezkuntzan eta administrazioan garatzeko       
proiektuetan oinarritzen da bere esperientzia. Coachingari eta lidergoari buruzko         
prestakuntza eman die Nafarroako zuzendaritza-taldeei 2017-18an,      
zuzendaritza-taldeen prestakuntza programaren baitan. 
 



 

Arduraduna:  
 
Eva Agudo Arrarás, esparru soziolinguistikoko aholkularia 
848 431227    -  sociales.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Iturramako Civivox, Ezkirotz kalea 24, Iruña. 
  
Egunak: 
Urriaren 27a, azaroaren 24a, urtarrilaren 12a, otsailaren 9a, martxoaren 23a, apirilaren 

13a. 

 
Ordutegia: larunbatetan 09:00-14:00. 
 
Iraupena:  
42 ordu: 5 orduko 6 saio (bertaratu beharreko 30 ordu eta banakako lanerako 12 ordu,               
hizlariaren esanei jarraikiz).  
 
Postu kopurua: 25 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna urriaren 23 izanen da; esteka honetan egin behar da:             
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-2/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Ikastetxe publikoetako zuzendaritza taldeetako kideak.  
● Izen-emateen hurrenkera.  

 
Hizkuntza: Gaztelania 
 
Oharrak:  
 

● Aurrerantzean prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu        
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-zerrend
a/ 

● Jardueren ziurtagiriekin zerikusia duten galderak ILZko idazkaritzak       
erantzunen ditu: 848 424775, 848 424776, 848 426232 ;         
secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

● Irakasle bat jarduera egiteko onartu, baina ezin baldin badu egin, mezu           
elektronikoz jakinarazi beharko dio deialdian ageri den arduradunari, hasi         

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-2/
mailto:erabiltzailea@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/
mailto:secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es


 

baino lehen baja emateko. 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. Zehapenak jasotzen        
duenak berdin-berdin izanen du ikasturtean prestakuntzako 35 orduak egin         
beharra. 

● 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. 

● Prestakuntzarako eskubidea izateko, jardunean egon behar dute irakasleek,        
eta haiei baizik ez zaie ziurtatuko; salbuespena amatasun, adopzio eta          
harreraren ondoriozko lizentzia duten irakasleak dira, abuztuaren 23ko        
71/2017 Foru Dekretuan ezarri bezala. Aldi baterako ezintasun-egoeran        
egonez gero, ezinezkoa da prestakuntzara joatea. 

● Ziurtagiria eskuratzeko, bertaratu beharreko saioen %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. 

 
 


