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2019-2020 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“Garapen Jasangarriaren Helburuak (GJH) ikasgelan.  

Pentsatzeko testuak: irakurtzea, hausnartzea, entzutea, argudiatzea, partekatzea” 
 

 
Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa:  Haur eta Lehen Hezkuntza 
  
Norendako: Gai honetan interesa duten irakasle guztiak. 
 
Antolatzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa: 
 

2030 Agenda definitzen duten Garapen Jasangarriaren Helburuek xedea dute bermatzea bizi 

jasangarri, baketsu, oparo eta zuzena, bai oraingoan bai geroan. Helburu horiek unibertsalak, 

eraldatzaileak eta inklusiboak dira. Irakasleok zeregin nahitaezkoa dugu GJHen lorpenean. 

Herritar aktibo eta parte-hartzaile gisa guztion beharra du delako garapen agendak; hortaz, 

irakasleon lana da, gizartea eraldatzeko eragileak garen aldetik, gogoeta egitea eta erabakiak 

hartzea eskolaren zereginaz eta laguntzeko moduaz agenda horrek aitzina egin dezan. 

Garapen jasangarriaren 17 helburuak (GJHak) lantzea eta hedatzea bat heldu da LOEn eta 

LOMCEn Hezkuntzarako bildutako xedeekin eta, orobat, hezkuntza etapa guztien curriculumarekin 

lotuta dago. 

Ikastaro honen bidez GJHetan sakontzeko aukera izanen dugu gai honi heltzen dioten mota 

desberdinetako testuak irakurriz, eta horien gaineko bateratze-lana eta trukaketa eginez. 

Horretarako, irakurketa dialogikoetan erabiltzen den metodologia erabiliko dugu, tresna hori 

ikaskuntzarako arrakastatsutzat jotzen baitute nazioarteko zientzialariek. Halaber, ikastaroaren 

xedea da GJHei buruzko testuak ezagutaraztea, gero ikasgelara eramateko eta ikasleekin 

lantzeko. 

 
Helburuak: 
 

● GJHak zer diren jakitea, gai honi heltzen dioten mota desberdinetako testuak irakurriz, eta 
horien gaineko bateratze-lana eta trukaketa eginez. 

● Irakurketak ezagutaraztea, irakasleei erraztuko dietenak GJHak ikasgelako jardueretan 
txertatzea.  

● Ikaskuntza dialogikoaren oinarri metodologikoak erabiltzea GJHak lantzeko eta zabaltzeko. 
● Geure gaitasun pedagogikoa eta irakasteko gaitasuna hobetzea, ikasleen gaitasun sozial 

eta zibikoak eskuratzean irakasle gisa dugun zereginaz jabetuz.  
● Ikasleei beren mundu ikuspegia zabaltzea, etorkizuneko herritarrak prestatzeko, parte hartu 

zaleak, kontzienteak, kritikoak eta konprometituak. 
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Edukiak: 
 

● Garapen Jasangarriaren Helburuak (GJH) eta 2030 Agenda, eskolan: erronka eta premia. 
● Pentsatzeko eta hitz egiteko testuak: nola partekatu eta hitz egin testu bati buruz? Lan-

metodologia ikaskuntza dialogikoaren printzipioetan oinarrituta. 
● Hurbiltze bat Garapenerako eta Herritartasun Globalerako Hezkuntzaren ikuspegi 

pedagogikora, eta gaitasun sozial eta zibikoekin duen loturara. 
● Inklusioa, jasangarritasuna, pentsamendu kritikoaren garapena, parte-hartzea eta ekintza. 

 
 
Metodologia:  
 

Erabili beharreko metodologia parte-hartzea izanen da. Irakurketa partekatuen gaineko saio 

praktikoak eginen dira, ikastaroan parte hartzen dutenek pentsa dezaten eta elkarrekin solasta 

daitezen. Tarteka, azalpen laburrak emanen dira lanerako metodologiarako sarrera gisa eta eduki 

kontzeptualak txertatzeko.  

Ikastaroan 12 ordu izanen dira bertan egotekoak eta 3 ordu, berriz, banakako lanerako, hau da, 

irakurketa partekatuko saio bat prestatzeko eta irakurketa indibiduala egiteko. 

 

Hizlaria:  Konsue Salinas Ramos 

 Haur Hezkuntzako maistra. Vicente Ferrer Garapenerako Hezkuntzarako 2009ko sariduna 

(AECID eta MECD). 

 Historia Garaikideko masterduna eta “Acercando la Educación para el Desarrollo a la 

Escuela. Una mirada internacional, una mirada local” (2014) liburuaren egilea. Hemendik 

jaitsi: https://drive.google.com/file/d/1N0uRkan1sSqRg-Tc342X1viwmQeDX8LS/view 

 Proiektu honen egilea, beste batzuekin elkarlanean: #PubliODS. Publicación Hendere y 

el derecho a la Educación: los ODS en la escuela (AECID y 

MECD),2017https://docentesparaeldesarrollo.blogspot.com/                                                                     

Hemendik jaitsi: https://issuu.com/publicacionesaecid/docs/primaria  

 
 
Arduraduna:  
Konsue Salinas, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia 
848 430397 
primaria2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Iruñeko ILZ (Basoko BHI, Zubiri Pintorearen kalea 8 ) 
  
Egunak:  

Astelehena:  

 Urtarrilak 27  

 Otsailak 3 eta 10  

 Martxoak 30 
 
Ordutegia: 17:30-20:30 
 
Iraupena: 15 ordu (aurrez aurreko 12 ordu eta lan pertsonaleko 3 ordu) 
 
Leku kopurua: 20 

https://drive.google.com/file/d/1N0uRkan1sSqRg-Tc342X1viwmQeDX8LS/view
https://docentesparaeldesarrollo.blogspot.com/
https://issuu.com/publicacionesaecid/docs/primaria
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Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna urtarrilaren 22a 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 
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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