
2018-2019 EUSKARAZKO PRESTAKUNTZA PLANA  

  

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA  

  

  

Izenburua:   

“BERTSOLARITZAREN HASTAPENAK ESKOLA EREMUAN”  

  

Modalitatea: aurrez aurrekoa.  

  

Etapa: Lehen Hezkuntza.  

  

Parte hartzaileak: Iruñeko San Frantzisko Ikastetxeko Lehen Hezkuntzako irakasleak, eta Iruñerriko 

gainerako ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako irakasle interesdunak.   

  

Deitzailea: Hezkuntza Departamentuko Euskara Atala.  

  

Justifikazioa:  

Komunikazio gaitasunak –bereziki mintzamena eta hizkuntzaren berezko erabilerak– garatzeko tresna 

eraginkorra da bertsolaritza. Hala, haurrek eta gazteek beren buruarengan konfiantza eta 

segurtasuna har dezaten baliagarri suertatzen da. Modu berean, komunikazioa hobetu eta hitzezko 

jarioa fintzeko erraminta indartsua da bertsoa. Prestakuntza honen bidez irakasleek baliabideak 

ikasiko dituzte ikasgelan bertsogintza landu ahal izateko, eta, kasuan kasu, Bertsolaritza 

Irakaskuntzan programa garatzen ari diren Nafarroako Bertsozale Elkarteko irakasle profesionalen 

jarduna osagarritzeko.  

 

Ikastaro honek 2017-2018 ikasturtean Iruritako Ikastetxe Publikoan egindako tailer pilotua du 

abiapuntu. Ikastaro horren emaitza eta balorazioa ona izaki, Iruñean errepikatzeko proposamena 

egin du Nafarroako Bertsozale Elkarteak, eta San Frantzisko ikastetxea egoki ikusi da horretarako, 

Bertsolaritza Irakaskuntzan programa ongi errotua duen zentroa delako, eta irakasleen inplikazioa 

handia delako. Gainera, hainbat urte dira Bertso Eskola eskaintzen dela ikastetxeetan, eskolaz 

kanpoko jarduera gisara, eta bertsozaletasuna sustraitua ere badago Guraso Elkartean eta 

ikastetxeko giroan. Kasu honetan, gainera, ikastaroaren iraupena luzatzeko proposamena egiten da, 

iazko Iruritako esperientzia laburregi geratu zela iritzita.  

 

Helburuak:    

  

● Lehen Hezkuntzako irakasleak bertsogintzaren alorrean trebatzea.  

● Irakasleen ohiko jardunean bertsolaritza baliatzeko tresnak eskaintzea.  

● Bertsolaritzaren bidez ikasleen ahozkotasuna, trebetasun sozial eta komunikatiboak lantzea.  

  



  

Edukiak:   

  

● Bertsolaritzaren ezaugarriak.  

● Bertsoaren teknika: doinuak, neurria, errimak, oinak, puntua…  

● Bertsoak komunikazio estrategiarako eskaintzen dituen baliabideak.  

● Bertsolaritza eta bertsogintzaren inguruko ariketak eta jolasak: bertso ipuinak, bertso 

komikiak, opari bertsoak, errima jolasak, bertso bingoa, errima kartak...  

  

Metodologia:  

  

● Bertsolaritzaren ezaugarriak ezagutzeko ikus-entzunezko baliabideak.  

● Bertsoaren teknikak ezagutzeko ereduen azterketa 

● Bertsogintzarako ariketa dinamiko eta praktikoak.  

  

Hizlaria:   

Eneko Fernandez (Nafarroako Bertsozale elkarteko bertsolaria eta Lehen Hezkuntzako irakaslea).  

  

Arduraduna:   

Alberto Barandiaran, Euskara Ataleko teknikaria  

848 42 60 94  

abaranda@navarra.es  

  

Tokia: Iruñeko San Frantzisko Ikastetxe Publikoa.   

  

Datak:    

Urtarrilak 9, 16, 23, 30 eta otsailak 6 eta 13.  

  

Ordutegia: 17:00-20:00  

 

Iraupena: 18 ordu 

   

Plaza kopurua: 20  

  

Parte hartzaileen gutxieneko kopurua: 8  

  

Izena emateko epea:   

Izena emateko azken eguna azaroaren 27a da.   

Esteka honen bitartez egin behar da:   

 
https://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/hasi/inscripciones/nueva_inscripcion.php?idiom

a=euskaraz&id_curso=18125 

https://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/hasi/inscripciones/nueva_inscripcion.php?idioma=euskaraz&id_curso=18125
https://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/hasi/inscripciones/nueva_inscripcion.php?idioma=euskaraz&id_curso=18125


Hizkuntza:  euskara.  

  

Oharrak:   

 

● Izena emateko epea amaituta, onartuen zerrenda  argitaratuko da ondorengo 

webguneetan: 

https://eibz.educacion.navarra.es/web1/kategoria/irakasleen-

gaitasunak/ikastaroak/onartuen-zerrendak/ 

 

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. 
 

● 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. 
  

● Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publikoetako eta itunduetako 

irakasleek soilik egin dezakete prestakuntza, jarduneko zerbitzuan badaude edo 

administrazio edo lan kontratu bat badute, eta haiei baino ez zaie ziurtatuko; salbuespena 

amatasun-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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