
 

 
PRESTAKUNTZA   PLANA   2019/2020  

 
 

PRESTAKUNTZA   JARDUERARAKO   DEIALDIA  
 
 

Izenburua:   
Diziplina   positiboa   ikasgelan:   modu   positiboan   lagun   egitea   II  

 
 

Modalitatea:    Ikastaroa  
 
Etapa:     Haur   eta   Lehen   Hezkuntza  
  
Norendako:    Haur   Hezkuntzako   2.   zikloko   eta   Lehen   Hezkuntzako   irakasleak  
 
Antolatzailea:     Iruñeko   ILZ  
 
Justifikazioa:  

 
Diziplina  positiboa  oinarritua  dago  Alfred  Adler  eta  Rudolf  Dreikurs  psikiatra  vienarren            

teorietan;  izan  ere,  biak  konprometituak  zeuden  pertsona  guztientzako  errespetuarekin  eta           
duintasunarekin.  

Adlerren  abiapuntua  zen  ume  guztiek  behar  dutela  heziak  izan  bai  ordenan  (egitura  eta              
erantzukizuna)  eta  bai  askatasunean,  gizarteari  laguntzen  dioten  herritar  arduratsu  gisa  hazteko.            
Ohartu  zen  giza  jokabidearen  oinarria  dela  talde  bateko  kide  sentitzeko  eta  garrantzitsu  sentitzeko              
borroka,  eta,  ondorioz,  bere  printzipioak  oinarritu  zituen  bestearekiko  loturaren  garrantzian,           
haurrak   familia   edo   gizarte   taldeko   kide   direla   sentitzearen   garrantzian.  
 

Ezbaian  jartzen  diren  haurren  jokabide  txar  gehienak,  berez,  beste  arazo  baten  irtenbideak             
dira;  loturarik  ez  dutela  eta  nonbaiteko  kide  ez  direla  sentitzeari  emandako  irtenbideak.  Beraz,              
lagundu  behar  diegu  irtenbide  eraginkorragoak  eta  gizartean  erabilgarriak  izanen  direnak           
aurkitzen,  talde  bateko  kide  direla  senti  dezaten.  Adler  konturatu  zen  gure  baitan  gogo  bizia  dugula                
komunitate  bateko  kide  izateko;  gizarteari  ekarpena  egiteko  trebetasunak  ikastea  osasun           
mentalaren   epe   luzeko   osagai   garrantzitsua   da.  
 

Diziplina  positiboak  laguntzen  digu  zenbait  galdera  egiten  gure  buruari  besteekiko           
errespetuari   buruz,   lotura   sentitzeari   buruz,   izateko   gaitasunari   buruz.   Hortaz,   diziplina   positiboa:  

● Lagungarria  da  umeek  lotuak  daudela  senti  dezaten,  kide  direla  eta  kontuan  hartuak  direla              
senti   dezaten.  

● Elkarrekiko  errespetuzkoa  eta  adore-emailea  da,  atsegina  eta  irmoa  da  aldi  berean.            
Pertsona  larriek  irmotasuna  lantzen  dute  beren  burua  eta  egoeraren  beharrak  errespetatuz,            
eta   aldi   berean   umearen   beharrak   errespetatzen   dituzte   adeitasunez.  

● Irtenbideetan   jartzen   du   arreta,   ez   zigorretan.  
● Eraginkorra  da  epe  luzera;  kontuan  hartzen  du  haurrek  zer  pentsatzen  duten,  zer  sentitzen              

duten,  zer  ikasten  duten  eta  zer  erabakitzen  duten  beren  buruaz  eta  beren  munduaz,  eta               
etorkizunerako   tresnak   ematen   dizkie.  

● Trebetasun  sozial  eta  emozional  garrantzitsuak  irakasten  ditu  bizitzarako,  errespeturako,          
enpatiarako,   lankidetzarako.  

 
 
 
 

 



 

 
 

● Haurrei   laguntzen   die   ohar   daitezen   gai   direla,   eta   larriarengan   eta   beren   buruarengan  
konfiantza   izaten.   Adore-emailea   da,   arreta   jartzen   du   ahaleginean   eta   hobekuntzan.  

● Irakasleei   laguntzen   die   identifikatzen   portaera   txarraren   atzean   zein   uste   dagoen,   begira  
dezaten   zergatik   jokatzen   duen   ume   batek   modu   jakin   batean,   eta   lan   egiten   du   uste   oker  
hori   aldatzeko,   ez   portaera   bakarrik.  

 
 
Helburuak:  

● Diziplina   positiboaren   oinarriak   ezagutzea.  
● Larriak  eta  umeak  elkar  aditzeko  gune  bat  sortzea,  hartara  ekintzaren  atzean  zein  mezu              

dagoen   ulertzeko.  
● Modu   positiboan   errespetuz   hezteko   tresnak   eskuratzea.  

 
Edukiak:  

● Zergatik   diziplina   positiboa?   Diziplina   positiboaren   oinarriak   ezagutzea.   
● Adeitasuna   eta   irmotasuna.   Adeitsua   eta   irmoa   aldi   berean.   
● Ikasgelako   bilerak.   Adostea.   
● Okerreko   helburuak:   sarrera.   Jokabidearen   atzean   dagoen   ustea.   
● Kartarik  garaiena.  Estresa  kudeatzea.  Nork  bere  burua  ezagutzea.  Nork  bere  burua            

zaintzea.  
● Zigorraren   ordezko   aukerak.   Ondorio   logikoak   eta   naturalak.   
● Irtenbideetan   jartzea   arreta.   Arazoak   konpontzea.   Aldatzeko   prozesua.   Itxiera.  

 
 
Metodologia:   
Programa sekuentzietan  banatua  dago,  ikasteko  modu aktiboak  erabiltzen  ditu,  trebetasun           
pertsonalak  edo  sozialak  garatzera bideratua  dago  eta  asmo esplizitua  da  trebetasun            
sozioemozionalak   garatzea.  
Hobeki  ikasten  ditugu  jokabide-eredu  berriak  materialarekin  jostatuz  eta  esanahia  esperientziaren           
eta   kontrastearen   bidez   deskubrituz,   irakurtzera   eta   entzutera   mugatu   beharrean.  
 
 
Hizlaria:   
 M.ª  Camino  Mateo  Remiro,  Haur  Hezkuntzako  irakaslea  eta  teknikaria,  haurren  garapenean  eta              

hezkuntza-laguntzaren  beharretan  aditua;  ikasgelarako,  familietarako  eta  lehen  haurtzarorako         
diziplina   positiboko   ziurtagiria   du,   Positive   Discipline   Association   elkarteak   emana.  
Gainera,  bideratzailea  da  “nola  hitz  egin  zure  seme-alabek  eta  nerabeek  entzuteko”  gaian,  bai  eta               
emozioak  lantzeko  tresnetan  ere,  esaterako,  Garapen  sozio-emozionalerako  planean;  hortaz  gain,           
haurren   masajeko   hezitzailea   da   eta   Pikler   pedagogian   prestakuntza   jaso   du.  
 
Arduraduna:   

Bittori   Errotaberea   Pacha,    Haur   eta   Lehen   Hezkuntzako   aholkularia  

848   430393  

primaria1.cap.pamplona@educacion.navarra.es  
 
Tokia:    Iruñeko,   ILZ   Pintor   Zubiri   kalea,   8,   Iruñea   (Basoko   BHI)  

 
 
 
 

 



 

 
  
Egunak :    astelehenak   martxoa-apirila  
 
Martxoa:   2,   9,   16,   23,   30  
Apirila:   6  
 
Ordutegia :17:30   -   20.00  
 
Iraupena:    15   ordu  
 
Leku   kopurua:    25  
 
Parte-hartzaileen   gutxieneko   kopurua:    20  
 
Izena   emateko   epea:   
Izena  emateko  azken  eguna otsailaren  20a  izanen  da;  esteka  honetan  egin  behar  da:              
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3 /   
 
Hautatzeko   irizpideak:   
 

● Aurreko   deialdian   plazarik   gabe   geratu   diren   irakasleak  
● Izen   ematearen   hurrenkeran  

 
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/ h�p://formacionpr 
ofesorado.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  onartu,  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  egingo  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           
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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.  
 
 
 

 
 
 
 

 


