
 

 
 
 

PRESTAKUNTZA PLANA 2019 / 2020 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 

 
Izenburua:  

NIRE BURUA ZAINTZEN DUT – ELKAR ZAINTZEN DUGU 

COACHING-A ETA GAINBEGIRAPENA IRAKASLEEN ONGIZATERAKO.  

 
Modalitatea: Ikastaroa. 
 
Etapa: Etapa guztiak. 
 
Parte-hartzaileak: Iruña.- Hezkuntza Departamenturako lan egiten duten Ikastetxe publiko 
guztietako irakasleei. 
 
Deitzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa:  

Coaching-a eta gainbegirapena irakasleen orientazio eta aholkularitza sistemikorako        
tresna eta metodologia dira. Ikuspegi berria eskaintzen diete irakasleei, ikasgelan esku           
hartzeko eta ikasgelatik kanpo elkarreragina izateko garaian. 

Lantegi honek prestakuntzarako eta konfidentzialtasunez hausnartzeko gunea eskainiko die         
irakasleei. Hezkuntza lanari lagundu nahi dion gune horretan, aztertuko dira irakaslanari eta            
taldeko lanari loturiko egoerak eta hezkuntzan sortzen diren prozesu emozionalak, haien           
eragina apaldu eta aldatzeko asmoz, oreka pertsonalari eta jardun profesionalari eragin ez            
diezaieten. 

Helburua/k:  
 

● Hausnartzea eta ikastea, irakasle taldeek jardunean eta hezkuntza ingurunean 
aurkitzen dituzten harreman-zailtasunetatik abiatuta. 

● Pertsonen barneko zein pertsonen arteko gatazkei aurre egiteko eta ebazteko 
gaitasuna hobetzea.  

● Babesteko estrategiak garatzea tentsio emozionala sorrarazten duten egoeren 
aurrean, eta elkarreragin profesionalak eta irakaslearen beraren ongizatea 
hobetzeko erabakiak hartzea. 
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Edukiak:  
 

- Pertsonen arteko harremanak ikastetxe baten barnean; ikuspegi sistemikoa. 
- Nire gaitasun emozionalak: kontzientzia emozionala, erregulazio emozionala, 

autonomia emozionala eta gaitasun soziala. 
- Komunikaziorako teknikak eta tresnak. 
- Irakasleei beldurra eragiten dieten eszenak: taldeen lanaren eta lan horri loturiko 

bizipenen inguruko egoera zehatzak kontatzea. 
- Tentsiotik estresera eta komunikaziotik aldaketa prozesuetara. 
- Prozesu emozionalak, ekintzazkoak eta parte-hartzaileak aldatzekoak. 

Metodologia: 

Azalpen teorikoa, eta banakako eta taldeko entrenamendu praktikoa bateratuko dira. Egoera           
gatazkatsuetatik abiatuta, aurre egiteko, ebazteko, aldatzeko… estrategiak landuko ditugu.         
Banakako-taldeko hausnarketa sartuko da, gaitasun sozialak eta pertsonalak gehituko         
dituzten estrategiak ezartzeko. Parte hartzen dutenei eskatuko zaie jarrera irekia izatea           
ikaskuntzaren eta jarduteko modu berrien esplorazioaren gainean. 

Hizlaria/k: Blas Campos . BIDARI 
 
Arduraduna:  
Beatriz Vergara Landa, Iruñako ILZko aholkularia.  
Tfno.: 848 430 398.  cap.pamplona.asesoria2@educacion.navarra.es 

 
Tokia: Iruñeko ILZtan. Pintor Zubiri kalean, 8. 
 
Datak:  
Urtarrila: 27 
Otsaila: 3, 10, 17 
Martxoa: 2, 9 ,16, 23 
 
Ordutegia: 17:30 - 20:00 

Iraupena: 20 ordu 
  
Plaza kopurua: 20 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna urtarrilaren  20 arte.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

1. Izena ematearen ordenaren arabera. 
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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-zerrenda/ 

● 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 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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