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PRESTAKUNTZA PLANA 2019/2020 

 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

“JAZARPEN KASUEN KUDEAKETA. ZIBERBIZIKIDETZA. SARE SOZIALEN ERABILPENA” 
(LAGUNTZA PROGRAMA) 

Modalitatea: Ikastaroa 
 
Etapa: Guztiak 
 
Parte-hartzaileak: Irakasleak 
 
Deitzailea: Bizikidetza Aholkularitza 
 
Justifikazioa:  
Jazarpena eta ziberjazarpena gaur egungo eskolan edozein haur jasaten ari den errealitateak dira. 
Haurren arteko harreman motak aldatu egin dira, eta, horregatik, ezin diegu bizkarra eman 
komunikatzeko modu berri horiei. Zalantzarik gabe, eskolak eremu segurua izan behar du 
ikasleentzat eta haien familientzat, eta horregatik, eskola-ingurunean gerta daitezkeen  izugarrizko 
ezinegona eragiten duten egoerak kudeatzeko irakasleak prestatuta egotea funtsezkoa da. 
Garrantzitsua da begiratzen jakitea, jardun ahal izateko, eta jarduera horren barruan hainbat 
tresna pedagogiko badago, ikasleen, familien eta irakasleen artean sortzen diren ondoezak 
lantzeko. 
 
Helburua/k:   
 

● Jazarpen eta/edo ziberjazarpen kasuak detektatzea, prebenitzea eta esku hartzen ikastea, 
bizikidetza sustatuz, gatazkak modu baketsuan konpontzen lagunduz eta jarduteko 
protokoloen bidez neurri eraginkorrak eta berehalakoak sustatuz. 

● Bizikidetzari eta ziberbizikidetzari laguntzen dioten jardunbide egokiak partekatzea. 
● Jazarpena eta/edo ziberjazarpena murriztea. 

 
 
 
Edukiak:  
 

● Jazarpen kasuak aztertzea. Ebaluazioa eta esku-hartzea. 
● Diagnostikoa (PIKAS, Sociescuela). 
● Esku-hartzea. 
● Ziberbizikidetza. Sare sozialen erabilera. 

 
 
 

 
Metodologia: Hitzaldiak eta praktikoa (bi orduko lana sare sozialei buruz). 
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Hizlariak:  
 
Silvia Sánchez (espezialista Sociescuela test inguruan) 
Mariví Fernández (espezialista Jazarpen inguruan) 
JAVYSER (formatzaileak teknologia berrietan) 
Pantallas Amigas Elkartea 
 
 
Arduraduna:  
 
Alvaro Iribarren Zia, Formakuntza Aholkularia 
848 420449 
airibarz@navarra.es 
 
Tokia: Hezkuntza Departamentua. 
(Otsailaren 19 eta 20ko saioak, NAPIn izango dira: Navarrería K. 39 Iruñea). 
 
  
Datak:   
Euskaraz: otsailaren 19a, martxoaren 4, 11 eta 18a. Martxoaren 25a (18:45-20:45) 
Gazteleraz: otsailaren 20a, martxoaren 5, 12, eta 18a. Martxoaren 25a (16:30-18-30) 
 
Ordutegia: saio guztiak 17:00-19:00 (martxoaren 25koa ezik). 
 
Iraupena: 12 ordu 
  
Plaza kopurua: 300 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 30 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna otsailaren 12a da.  
Esteka honen bitartez egin behar da:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● 1.”Ikastetxeko bizikidetzaren azterketa” ikastaroa egin zuten ikastetxeetako 
irakasleak. 
● 2. ”Ikastetxeko bizikidetzaren azterketa” ikastaroa egin ez duten funts publikorekin 
finantzatutako ikastetxeetako irakasleak. 

 
Hizkuntza: Gaztelera edo euskara. 
 
MESEDEZ, IZENA EMATEAN “NOTAS/OHARRAK” ATALEAN IDATZI “EUSKARAZ” JARRAITU 
BEHAR BALDIN BADITUZUE FORMAKUNTZA SAIOAK. TALDEA MATRIKULAREN ARABERA 
IREKIKO DA. 
 
Oharrak:  
 
 

● Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin zerikusia duten abisu eta jakinarazpen guztiak 



 

 

 

 

 

MD010301-Deialdia     

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. 

● Urrutiko prestakuntzako ikastaroei dagokienez, ikastaroa hasten den egunetik 15 
eguneko epean irakasleak ez badu "Nahitaezko lana: aurkezpena" izeneko lana 
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. 

 

 

 


