
 

2018-2019 PRESTAKUNTZA PLANA 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 

 

Izenburua:  

«Zuzendaritza funtzioan aritzeko gaitasunak eguneratzeko ikastaroa» 

Modalitatea: Mintegia. 

Etapa: Etapen artekoa. 

Hartzaileak:  

- Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxe 
publikoetako jarduneko zuzendariak izanik, dituzten gaitasun profesionalak 
eguneratzeko interesa duten profesionalak.  

- Zuzendari izateko ziurtagiria duten edo abenduaren 9ko 8/2013 Lege         
Organikoa indarrean sartu zenetik zuzendariak izan diren Nafarroako        
Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxe publikoetako      
irakasle funtzionarioak, dituzten gaitasun profesionalak eguneratzeko interesa       
dutenak.  

Deitzailea: Prestakuntza Atala.  

Justifikazioa: 
Abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak maiatzaren 3ko Hezkuntzako 2/2006 Lege          
Organikoaren 134. artikuluaren 1. apartatua aldatu zuen, zuzendariak hautatzeko         
merezimendu-lehiaketetan parte hartzeko baldintzen artean honakoa sartzeko:       
«Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak edo autonomia-erkidegoetako       
administrazioek emandako zuzendaritza funtzioan aritzeko prestakuntza ikastaro bat        
gainditu izanaren ziurtagiria izatea. Prestakuntza ikastaroaren ezaugarriak Gobernuak        
garatuko ditu arau bidez. Ziurtagiriak Estatu osorako balioko du». 

894/2014 Errege Dekretuak, urriaren 17koak, zuzendaritza funtzioan aritzeko        
prestakuntza ikastaroaren ezaugarriak definitzen ditu, baita zuzendaritza gaitasunak        
eguneratzeko ikastaroenak ere. 

Helburuak:  
Ikastaroak irakasle interesdunei zuzendaritza funtzioan aritzeko beharrezko gaitasunak        
eskuratzeko aukera eskaintzea du helburu nagusi, betiere oinarrizko arau izaera duen           
urriaren 17ko 894/2014 Errege Dekretuaren markoan.  

 

   



 

Zuzendaritza funtzioan aritzeko gaitasunak eskuratzeko eta gaitasunok eguneratzeko        
prestakuntza programek gaitasun generiko eta espezifikoak eskuratzea ahalbidetu        
behar dute:  

1. Gaitasun generikoak lortzeak honako trebetasun hauek garatzea ahalbidetuko        
du:  
 

a) Lidergoko eta talde-lana sustatzeko trebetasunak. 
b) Motibazio gaitasunak. 
c) Informazioa kudeatzeko eta erabakiak hartzeko trebetasunak. 
d) Komunikazio-trebetasunak. 
e) Gatazkak kudeatu eta bizikidetza sustatzeko trebetasunak. 
f) Ikastetxe bat antolatu, kudeatu eta koordinatzeko trebetasunak. 
g) Zuzendaritza estrategikoko trebetasunak: egitasmo eta proiektuen planifikazio, 
inplementazio eta ebaluazioa. 
h) Kontrol eta ikuskapen trebetasunak. 
i) Aldaketa eta berrikuntza kudeatzeko trebetasunak. 

 
2. Gaitasun espezifikoak lortzeak honako trebetasun hauek eta haien ezagutza 

teorikoak garatzea ahalbidetuko du: 
 

a) Ikastetxeei aplika dakieken marko normatiboa. 
b) Informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera. 
c) Kudeaketa administratibo eta ekonomikoa. 
d) Giza baliabideen zuzendaritza eta kudeaketa. 
e) Agiri instituzionalen kudeaketa. 
f) Denbora eta espazioen antolaketa. 
g) Hezkuntza-komunitatearen partaidetza eta kanpo irudiaren sustapena. 
h) Kudeaketa instituzionala. 
i) Zentroaren ebaluazioa, hobekuntza planak eta kalitatearen sustapena. 

 

Edukiak:  

I. modulua. Ikastetxeei aplika dakieken araudia eguneratzea. 
 

II. modulua. Planteamendu instituzionalen kudeaketa. 
a) Ebaluaziorako, hausnarketarako eta agiri instituzionalak zein plangintzakoak        

hobetzeko tresnak. 
 
b) Irudi instituzionala, elkarlana eta zentroaren kanpo sustapena hobetzeko         

estrategiak. 
 

 

   



 

c) Gatazken prebentzioko eta elkarbizitzaren hobekuntzako jardunbide egokiak. 
d) Emaitza akademikoak hobetzeko planen inplementazioa. 
 

III. modulua. Ikastetxeko baliabideak modu eraginkorrean kudeatzea. 
a) Kalitatezko kudeaketa baterako tresnak. 
b) Informazio eta komunikazio teknologikoen aprobetxamendua zentroan.       

Informatika tresnak. Sareko lana. Irakaskuntza eta ikaskuntzako eredu berrien         
garapena. 

c) Zentroei eta programa instituzionalei laguntza emateko zerbitzuekin elkarlana.         
Ikaskuntza prozesuak hobetzeko Europako hezkuntza programak. 

 
IV. modulua. Zuzendaritza eraginkor baterako funtsezko aldagaiak. 

a) Lidergo partekatu bat garatzeko estrategiak. 
b) Hezkuntza lidergoko Europako joerak. Prestakuntza eta elkarlan plataformak. 
 Jardunbide egokiak. 
c) Lidergoa ikaskuntza hobetu eta berrikuntzako, motibazioko, ekintzailetzako,        

coachingeko eta orientazioko gaitasunak garatzeko baliatzeko tresnak. 
 
d) Pertsonen arteko komunikazioa eta taldeen funtzionamendua hobetzeko        

estrategiak. Trebetasun emozionalak. Erabakiak hartzea. Negoziazio teknikak.       
Denbora kudeatzea. 

 
V. modulua. Kontuak ematea eta hezkuntzaren kalitatea. 

a) Ikastetxeetako kalitate kudeaketa eta autoebaluazio ereduak. 
b) Autonomiaren, gardentasunaren eta kontu ematearen gauzatzea. 
c) Aldaketaren kudeaketa zentroetan. Hobekuntza planak. Prozesuen planifikazio        

estrategikoa. 
 

VI. modulua. Zuzendaritza proiektua. 
a) Ikastetxearen azterketa diagnostikoa. 
b) Hobekuntza arloak. 
c) Proiektuaren helburuak. 
d) Jarduera-planak eta planon tenporalizazioa. 
e) Zentroaren baliabideak eta antolakuntza helburuak betetzeko. 
f) Proiektuaren jarraipena eta ebaluazioa: lorpen adierazleak. 
  

Metodologia:  
 
Mintegia bertaratu beharreko 11 saiotan banatzen da, non zenbait adietuek edukiak           
azalduko dituzten. Presentziala ez den atala jardueraren helburuak betetzeko egokiak          
izango diren zenbait dokumentuak irakurtzeko, foroetan parte hartzeko, galdetegiren         

 

   



 

bati erantzuteko edo ariketaren bat egiteko erabiliko da, Moodle plataforma baten           
bitartez.  

Hizlariak:  

Ikastaroak eman, ikuskatu eta moduluak ebaluatuko dituzten profesionalen gaitasunak         
egiaztatuta daude. Guztiak ere hezkuntzako ikuskarien kidegoko kideak, hezkuntzako         
administrazioaren zerbitzuko ikuskarien kidegoko kideak, ikastetxeetako zuzendariak,       
unibertsitate-ikasle eta ikertzaileak, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko edo         
autonomia-erkidegoetako hezkuntza administrazioetako langile funtzionarioak edo gai       
zehatzetan adituak diren administrazio publikoetako bestelako langileak edo        
administraziotik kanpoko adituak dira. 

Arduraduna:  
Eva Agudo Arraras, Iruñeko ILZko esparru soziolinguistikoko aholkularia.  
848 431227    sociales.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Lekua: José Vila eraikina (Taxoare kalea 14) - 16. ikasgela. 
 
Data: 2018ko azaroaren 6an eta 27an, eta abenduaren 11an; 2019ko urtarrilaren 
15ean, otsailaren 12an eta 19an, martxoaren 12an eta 26an, apirilaren 16an eta 30an 
eta maiatzaren 14an.  
Ohar garrantzitsua: Data hauetako baten bat  “Kalidadeko” deialdiarekin bat etor 
daiteke.  
 
Ordutegia: 9:30-14:00. 
 
Iraupena:  
60 ordu: bertaratu beharreko 4ordu eta erdiko 11 saio eta 10 ordu eta erdi              
bakarkako lana egiteko.  
 
Plaza kopurua: 40 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 

Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna urriaren 30a izanen da, esteka honetan:          
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  

Hautaketa-irizpideak:  

● 1. irizpidea: lehentasuna izanen dute 2017ko otsaileko deialdian ohiko         
prozedura jarraituz zuzendaritza funtziora igaro ondoren beharrezko ziurtagiria        
ez izateagatik hasierako prestakuntza jasotzera derrigortuta dauden Nafarroako        
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Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxe publikoetako      
zuzendariek.  

● 2. irizpidea: Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko       
ikastetxe publikoetako jarduneko zuzendariak izanik, dituzten gaitasun       
profesionalak eguneratzeko interesa duten profesionalak. 

● 3. irizpidea: Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko       
ikastetxe publikoetako irakasle funtzionarioak izanik, zuzendari izateko       
ziurtagiria duten edota abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa indarrean sartu          
zenetik zuzendariak izan direnak, dituzten gaitasun profesionalak eguneratzeko        
interesa duten profesionalak.  

● Irizpide bakoitzaren baitan, kontuan hartuko da izen-emate ordena.  

Hizkuntza: Gaztelania 

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 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/ 

● Ziurtagirien kudeaketarekin sortzen diren galderak ILZ-ko idazkaritzan 
erantzunen dira; Telef: 848 424775, 848 424776, 848 426232; 
secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

● 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       
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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. 

 
 

 

   


