
PRESTAKUNTZA PLANA 2019/2020

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA

Izenburua: 
“Neurohezkuntza: nola  ikasten du garunak?”

Modalitatea: ikastaroa
Etapa: etapa guztiak
Parte-hartzaileak: Gai honekin interesa duten irakasle eta orientatzaileak
Deitzailea: Iruñeko ILZ
Justifikazioa: Garunari esker ikasten dugu. Hezkuntzan, ordea, organo nahiko ezezaguna da. Nola funtzionatzen
duen, nola garatzen den eta nola ikasten duen hobeto ezagutzea oso baliagarria da, zalantzarikgabe, gure praktika pedagogikoak ikasteko duen modu naturalarekin bat etor daitezen. Leslie Hart-en  hitzetan:  “esperientzia  pedagogiko  bat  diseinatzea  garuna  ulertu  gabe,  eskularru  bat
diseinatzea bezala da esku bat konprenitu gabe”. Honen harira, azken urteetan jaiotako diziplinaberri  bat  dugu:  Neurohezkuntza  edo  Neurodidaktika.  Ez  da  metodo  bat,  hezkuntzarekiko
begirada  berri  bat  baizik,  pedagogia  eta  psikologiako  jakintzei  garunaren  funtzionamenduariburuzkoak batzen zaizkiona. Diziplinarteko ikuspegia du beraz, zeinetan helburu nagusia zientzian
oinarritutako kultura bat sortzea den, erabaki bat hartzerako garaian ikerketetan eta ebidentzietanoinarritu ahal izango gara, asmakarietan baino gehiago. Gaur egun, teknologien aurrerakuntzeiesker, geroz eta jakintza gehiago lortzen ari gara organo honen inguruan. Aurkikuntza berri horiek
ezagutzeko  interesa  izateak  gure  ikasleei  eskaintzen  dizkiegun  hezkuntza-esperientziakoptimizatzen lagunduko digu, ahalik eta modurik osoenean garatzen laguntzeko.
 
Helburuak:  

 Hezkuntzan zabalduak dauden neuromitoak ezagutzea.
 Jolasa, emozio eta arteen garrantziari buruzko kontzientzia hartzea.
 Neurozientziaren proposamenak ezagutzea eta gure eguneroko praktiketan txertatzea.
 Neurozientziekiko eta zientzian oinarritutako hezkuntzarekiko jakin-minak sortzea.

Edukiak: 
 Neuromitoak eta pseudozientzia: balio duena eta balio ez duena bereiztea
 Epigenetika eta plastizitatea:  testuinguruaren eta aldi sentikorren eragina

   



 Emozioen
garapena eta  haueneragina ikaskuntza prozesuan

 Arretaren neuropsikologia, memoria eta motibazioa
 Funtzio betearazleak: zer diren, zertarako balio duten eta nola sustatu behar diren.
 Hazkunde-mentalitatea

          
Metodologia:

Azalpenak, bideoak, pentsamendu errutinak, eztabaidak, aurkezpenak, lan indibidual eta
kooperatiboa.
Hizlaria/k: 

David  Castrillo  Alvarez.  Lehen  Hezkuntzako  irakaslea  eta  Neuropsikologoa,
Neurohezkuntzan, Adimen Emozionalean eta AFNH-an espezializatua.
Arduraduna: 
Bittori Errotaberea PachaAsesora de Educación Infantil y Primaria  - Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia848 430393
primaria1.cap.pamplona@educacion.navarra.es

Tokia:  Iruñeko ILZ (Zubiri margolaria 8, 31008 Iruña, IES Basokoko eraikinean) 
Datak: martxoa-maiatza( ostegunak)
martxoak 26: 17.30etatik 20.00etara apirilak  2, 23, 30: 17.30etatik 20.00etara
 maiatzak 7: 17.30etatik-19.30 etara
Ordutegia: 4 saio bi ordu eta erdiko saioak eta azken saioa  bi ordukoa

  Iraupena: 12 ordu
 Plaza kopurua: 30
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20
Izena emateko epea: 
Izena emateko azken eguna  martxoaren 13 eguna da. Esteka honen bitartez egin behar da:  http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/ 
Hautatzeko irizpideak: 

● Izen emateen hurrenkeran 

   



Hizkuntza: gaztelaina
Oharrak: 

● Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin zerikusia duten abisu eta jakinarazpen guztiakHezkuntzako  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 honetarakoonartuen  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 denjardueraren  arduradunari  esan  beharko  dio  posta  elektroniko  baten  bitartez,  bajaemateko  jarduera  hasi  baino  lehen.  Bestela  zehapen-prozesua  abiaraziko  da,  eta
irakaslea ezin izanen da 5 hilabetez sartu izena emateko plataforman; ondorioz, galdukodu Nafarroako Hezkuntza Departamentuak antolatzen dituen prestakuntza jardueretan
izena  emateko  aukera.  Zehapen  horrek  ez  du  inor  salbuetsiko  ikasturteanprestakuntzako 35 ordu egiteko beharkizuna betetzetik.● Urrutiko  prestakuntzako  ikastaroei  dagokienez,  ikastaroa  hasten  den  egunetik  15
eguneko  epean  irakasleak  ez  badu  "Nahitaezko  lana:  aurkezpena"  izeneko  lanaentregatzen, 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  ezintasunegoeran egonez gero, ezinezkoa da prestakuntzara joatea.

● Ziurtagiria eskuratzeko saio presentzialen %85era joan beharko da eta saio bakoitzarensinaduren orrian bolaluma ezabaezinarekin sinatu.  Ez da kontuan hartuko sinatu ez den
saiorik;  hau  da,  ez  da  onartuko  bestelako  bertaratze-ziurtagiririk.   Prestakuntzarendiseinuan lan praktiko bat egitea sartuta badago, bertaratzeaz gain, nahitaezkoa izanenda lanak aurkeztea ziurtagiria lortzeko.

   


