PRESTAKUNTZA PLANA 2018/2019

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA

Izenburua:
“Montessori pedagogiara hurbilketa: Lehen Hezkuntzako
Montessori Tailerra”

Modalitatea:Mintegia
Etapa:Lehen hezkuntza.
Parte-hartzaileak: Lehen Hezkuntzako irakasleentzat.
Deitzailea: Lekarozko ILZ
Justifikazioa: Gaur egungo gizartean etengabeko aldaketan daude bizitzaren
arlo guztietan.
Teknologia berriak, familia egiturak, hiriak/herriak, kontsumo moduak, ingurugiroa, balio galtzeak,
harremantzeko modu berriak, globalizazioa, migrazioa, ekonomia aldakorra, gurasoen beharrak,
umeen beharrak... hezkuntzak, urtetan izan duen ikuspegia garai berrietara egokitu beharra du.
Hezkuntza sistema ez da gehiegi aldatu azken 30 urtetan. Gelaren egitura, materialak,
metodologiak, irakaslearen papera... aldaketak jasan izan baditu ere, ez dira nahikoak izan eta
irakasleetatik hasita, gurasoak eta baita haurrek ere aldaketak eskatzen dituzte.
Aldaketa edo egokitzapen horren bilaketan, hainbat oztopo estruktural izanda ere, arazo nagusia
hezkuntza sistema edota irakasleon noraeza da.
Tresna ezberdinei ateak ireki eta metodologi ezberdinei hurbilketak egitea beharrezkoa da, erronka
berriei aurre egiteko erantzunak aurkitu nahi badira.

Hau dela eta,
Montessori Pedagogiara hurbilketa bat egitea proposatzen da, izan ere,
esperientzian oinarrituta haurrak etorkizuneko erronkei aurre egiteko oinarri sendo bat eraikitzeko
bide egokia baita.

Helburua/k:
● Metodologia ezberdin batera hurbilketa egitea.
● Montessori filosofiaren zenbait oinarri eta helburu teoriko ezagutzea.
Ikuspegi kosmikoa zer den ulertzea.
● Haurraren garapenaren ikuspegi orokor bat gureganatzea.
Adinaren arabera dituen giza- jokaera, beharretaz,....
konziente egitea.
● Lehen hezkuntzako Tailer Montessori bat zer den ulertzea,
nola antolatzen den azaltzea, eta honetarako, aurkezpen
teoriko- praktiko aktiboa eta parte- hartzaileak egitea

Edukiak:
Teoria
Montessoriren filosofiaren oinarriak ezagutu.
Umea, Heldua eta Egokitutako giroa.
Behaketa.
Praktika.
Eremu desberdineko Montessori material batzuk ezagutu.
Adibideak
Umeak
Irakasleak
Eztabaida

Metodologia: Oinarri teoriko batetik abiatuz, aurkezpen teoriko-praktiko aktibo eta
parte-hartzaileak.
Hizlaria/k: Ainhoa Larretxea
Arduraduna:
María Jiménez Goya
Lekaroz ILZ
Tel: 948580606 ; 690842014
email: direccion.cap.lekaroz@educacion.navarra.es

Tokia: Lekarozko ILZ
Datak: apirilak 15 eta 16
Ordutegia: 17:00etatik 20:00etara
Iraupena: 8 ordu (6 bertaratu beharrekoak + 2 etxeko lanak egiteko)
Plaza kopurua: 20
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 10
Izena emateko epea: Izena emateko azken apirilaren 10a da. Esteka honen
bitartez egin behar da:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/

Hautatzeko
irizpideak:
● 1 Baztan-Bidasoa eskualdeko Lehen Hezkuntzako irakasleak, aurreko ikasturteetan
ikastaro hau egin ez dutenak.
● 2 Baztan-Bidasoa eskualdeko Lehen Hezkuntzako irakasleak.
● 3 Izena emateko ordena.

Hizkuntza: Euskara.
Oharrak:

● Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin zerikusia duten abisu eta jakinarazpen 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.
● 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
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prestakuntzako 35 ordu egiteko beharkizuna betetzetik.
● PNTEren urrutiko prestakuntzako ikastaroei dagokienez, ikastaroa hasten den egunetik 15
eguneko epean irakasleak ez badu "Nahitaezko lana: aurkezpena" izenekoa egin eta

entregatzen,
baztertuko da
Baztertuz
aipatutako zehapen-prozesu bera aplikatuko zaio.

automatikoki
ikastarotik.
gero, gorago

● 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.
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