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2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“METODOLOGIA AKTIBOETARAKO ADIBIDE ONA: IKASKUNTZA ETA ZERBITZU 

SOLIDARIOA. HASTAPENAK” 
 

Modalitatea: Ikastaroa 
 
Etapa: Guztiak 
 
Norentzat: Etapa eta maila guztietako irakasleak. Zuzendaritza taldeak. 
 
Deitzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa: 
Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa metodologia aktiboa da eta, halako beste batzuek 
bezala, proposatzen duen Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren helburua da ikasleek 
oinarrizko gaitasunak erdiestea. Zenbait ebidentzia zientifikoren arabera, aurrerapen 
akademikoa eta garapen kognitiboa ekartzen ditu. Baina, orobat, hobetzen ditu 
autokontzeptua, hazkunde pertsonala eta hazkunde soziala. Era berean, eskolarekiko 
eta ikaskuntzarekiko jarrerak hobetzen ditu eta, aldi berean, konpromiso zibikoa eta 
elkar aditze soziala garatzen ditu. 
 
Hortaz, Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa filosofia bat ere bada: xedea ez da 
bizitzarako heztea, ezta egiazko bizitzan txertatzea ere, baizik eta bizitza eraldatzeko 
heztea, bizitza berri bat eraikitzeko, mundu hobeago bat. Ikastearen funtsa da 
errealitatea hobetuko duen zerbitzua hobeki ematea. 
Ikasleen, irakasleen eta eskola-erkidegoaren konpromisoa lortu nahi du, gizadiari 
begira engaiatu daitezen tokian tokiko erkidegoan. 
Helburuak gizartearen egiazko premiei lotzen zaizkie eta gogoetan oinarrituriko 
partaidetza pizten du, prozesu egituratu, berariazko eta malgu baten bidez. 
 
Helburuak: 
 

● Metodologia aktiboen oinarri teorikoak ezagutzea, Ikaskuntza eta Zerbitzu 
Solidarioaren testuinguru baitira. 
● Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioaren metodologia ezagutzea, ikasleek 
erkidegoaren zerbitzuko jardueretan esku har dezaten prozesua baita, beren 
garapen pertsonal eta akademikorako esperientzia bat emanez. 
●  Metodologia hori ikasgelan garatu eta erabiltzeko tresnak ematea irakasle 
parte-hartzaileei. 
●  Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioko proiektu simulatu bat diseinatzea saioetan. 
●  Ezagutzea hezkuntza-maila guztietan Nafarroan egin diren egiazko 
esperientziak Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioaren arloan.  
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Edukiak: 
 
1. Metodologia aktiboak. Zer dira? Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioaren testuinguru 

metodologikoa. 
2. Ikaskuntza-Zerbitzu Solidarioaren kontzeptualizazioa. 
3. Ikaskuntza-Zerbitzu Solidarioaren oinarriak. 
4. Zer ikaskuntza ahalbidetzen ditu Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioak? 
5. Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioko proiektu bat osatzeko faseak. 

5.1. Prestaketa-lana: zirriborroa osatzea; gizarte entitateekiko harremana; 
proiektuaren plangintza. 

5.2. Burutze-lana: taldearekin prestatzea; taldearekin gauzatzea; taldearekin 
amaitzea. 

5.3. Foku anitzeko ebaluazioa: taldea eta taldekideak; entitateekin eginiko lana; 
proiektua oro har; irakasleen autoebaluazioa. 

6. Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa maila ezberdineko ikastetxeetan aplikatzea: 
metodologia hori aplikatu duten irakasleen esperientzia.  

 
  

Metodologia: Lau saio, 2 ordu eta erdikoak. Saio guztiek bi zati izanen dituzte: 
lehenbizikoan eduki kontzeptualak eta metodologikoak azalduko dira; bigarrenean, 
berriz, Nafarroako zenbait ikastetxetako irakasleek beren esperientzien berri emanen 
dute.  

 

AURREZ AURREKO SAIOAK 
 1. 1go. SAIOA:  

Apirilaren 18a 
2. 2. SAIOA:  
Apirilaren 25a 

3. SAIOA: 
Maiatzaren 9a 

4. SAIOA: 
Maiatzaren 16a 

Ordu eta 
erdi 

Zerbitzu-
ikaskuntzaren 
kontzeptua.  

Oinarrizko 
beharkizunak. 

Metodologia: 
proiektua 
prestatzea eta 
burutzea 

Metodologia:  
ebaluazioa 

Ikaskuntza-Zerbitzu Solidarioko proiektu baten simulazioa 
Ordubete Lanbide 

Heziketako 
esperientzia bat:  
Sakana IIP. 
“Elkarlanean 
aritzea, gure 
nortasunaren 
ikur”. 

Sagrado 
Corazón 
Ikastetxeko 
esperientzia bat: 
“Bidezko 
merkataritza, 
gustuko 
merkataritza” 

HH, LH eta 
DBHko 
esperientzia bat:  
Faltzesko IP  
“Herri osoa da 
eskola-
erkidegoaren 
parte” 

Lehen 
Hezkuntzako 
esperientzia bat: 
Cabanillasko IP 
“Naturaren 
ikasgela” 
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Hizlaria(k):  
Nieves Ledesma. Didaktika eta Eskola Antolamenduko irakasle titularra NUPen. 
Ikaskuntza-Zerbitzu Solidarioko Nafarroako Sareko kidea. 
 
Francisco Soto. Maisua. Ikaskuntza-Zerbitzu Solidarioko Nafarroako Sareko kidea. 
 
Beren esperientzien berri emanen duten ikastetxeetako irakasleak: Berta de Pablo 
Górriz (Ikaskuntza-Zerbitzu Solidarioko Nafarroako Sareko kidea), Arantxa Ruiz 
Vidorreta, Mª José Cortés Itarte, David Ruiz Navascués, José Mª Aymerich (zehazteke 
dauden beste irakasle batzuk) 
 
Arduraduna: 
Konsue Salinas Ramos, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia 
848 430397 
primaria2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Iruñeko ILZ (Pintor Zubiri Kalea, 8; Basoko BHI)  
 
Noiz: Apirilaren 18a; apirilaren 25a; maiatzaren 9a; maiatzaren 16a 
 
Ordutegia:  
17:30-20:00 
 
Iraupena: 10 ordu 
 
Postu kopurua: 35  
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 20  
 
Izena emateko epea: 
Izena emateko azken eguna apirilaren 13a izanen da; esteka honetan egin behar 
da:  http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/ 
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Izen emateen hurrenkera 
 

 
Hizkuntza: Gaztelania 
 
Oharrak:  
 
Iruñeko Udalak prestakuntza hau onartzen du Ikaskuntza eta Zerbitzu 
Solidarioko proiektuen urteroko sariketara aurkezteko. 
 

● 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 abisu eta jakinarazpenak Educan ezarria duten 
helbide elektronikora iritsiko zaizkie. 
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● 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/ 

● 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, galduko du Nafarroako Hezkuntza Departamentuak antolatzen 
dituen prestakuntza jardueretan izena emateko aukera. Zehapenak 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. 

 
 


