
 

2019-2020 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 

 

“Interneteko eta sare sozialetako arriskuak” 

 
 

Modalitatea: ikastaroa 
 
Etapa:   LHko hirugarren zikloa, DBH, Batxilergoa eta Lanbide Heziketako zikloak 
  
Norendako: zeinahi arlotako irakasleendako 
 
Antolatzailea:  Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa: 
Internetek eta sare sozialek aukera zabalak eskaintzen dituzte lanerako, ezagutzarako eta           
denbora-pasarako. Nolanahi ere, ikasleek ezagutu beharreko arrisku larriak ere badaude, eta zein            
diren jakinez gero, beren burua babestu eta halakoak saihestu ditzakete. Irakasle garen aldetik,             
gure lanaren parte eta betebeharra ere bada ikasleek arrisku horien berri izan dezaten eta beren               
burua babes dezaten.  

 
Helburuak: 
 

● Interneteko eta sare sozialetako peril eta arriskuen berri ematea. 
● Azaltzea zer neurri har daitezkeen arrisku horiei aurrea hartu eta nork bere burua             

babespean jartzeko. 
● Mintegiko partaide orok ikasgelan neurri horiek erakustea ikasleek erabil ditzaten. 
● Ikasleak babestea Interneteko eta sare sozialetako arriskuetatik gorderik egon daitezen. 
● Ikasleak heztea Internet eta sare sozialak egoki eta modu seguruan erabiltzen jakin            

dezaten.  
 

 
Edukiak: 

● Sexting. 
● Grooming. 
● Revenge Porn izenekoa (mendeku-pornoa). 
● Ziberjazarpena (ciberbullying) 
● Sextortsioa. 
● Online ludopatiak: gaming eta gambling. 
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Metodologia: 
Ikastaroko metodologia bizia eta parte hartzekoa izanen da, eta leku eginen zaie partaide guztien              
ekarpen eta iradokizunei. 

Material osagarriak eta bideoak eramanen dira, ikaskuntza ikasgelan abiarazten laguntzeko, eta           
Google Classroom hezkuntza-plataforma erabiliko da. 

 
Hizlaria:  Ricardo Martín Pérez. Basoko BHIko Filosofia irakaslea 
 
 
Arduraduna:  
Beatriz Vergara Landa. Lan Osasuneko aholkularia. Iruñeko ILZ. 
848 430398 
cap.pamplona.asesoria2@educacion.navarra.es 
 
 
Tokia: Iruñeko ILZ, Zubiri Pintorearen kalea 8 (Basoko BHIn kokatua) 
  
Egunak:  

● Urtarrilaren 28a  
● Otsailaren 4a, 11 eta 18a 

 
Ordutegia:  16:00 - 19:00 
 
Iraupena: 12 ordu 
 
Leku kopurua: 30 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna urtarrilaren 20a izanen da; esteka honetan egin behar da:             
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Izen-emateen hurrenkera 
 
Hizkuntza: Gaztelania 
 
Oharrak:  
 
 

● Aurrerantzean prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu guztiak         
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Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera bidaliko dira          
(erabiltzailea@educacion.navarra.es). Ikastetxe pribatu eta itunduetako irakasleei      
Educan ezarria duten helbide elektronikora iritsiko zaizkie abisu eta jakinarazpenak. 

● 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/ 

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

● Irakasle bat jarduera egiteko onartua izan bada, baina ezin baldin badu egin, mezu             
elektronikoz jakinarazi beharko dio deialdian ageri den arduradunari, hasi baino lehen           
baja emateko. Bestela zehapen-prozesua abiaraziko da, eta irakaslea ezin izanen da 5            
hilabetez sartu izena emateko plataforman; ondorioz, galdu eginen du Nafarroako          
Hezkuntza Departamentuak antolatzen dituen prestakuntza jardueretan izena emateko        
aukera. Zehapena 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. 
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