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2

Aurrekariak

3

HPS-HABEren egitasmo estrategikoa

2 milioi euro

4.4 ekintza



Euskaltegira hurbiltzen ez direnak
hurbiltzeko zubi-lana egingo duen
metodo bat izatea.

2
Enkargua

Hizkuntza teknologiak integratzea.4

Euskara online ikasteko sistema integral
berri bat egitea. 1

Gailu guztietan erabilgarria.3

Atsegina, erabilerraza, motibagarria...
izatea.5



 

Euskaltegi eta
autoikaskuntza
zentroen 
eskarmentu eta
ekarpenetatik
abiatuta.



Euskaltegi eta
autoikaskuntza

zentroen  

ekarpenak 



Teknologia: plataformak, 
editoreak... aztertu (EJIE)4Lantaldea 

osatu1

Gaiaren konplexutasunaz 
jabetu2

2021

Pedagogia: 
ereduak aztertu3

Kontraste-lanak egin  
enpresa ezberdinekin5

Lehen zehaztapen mailaren oinarriak
erabaki (teknopedagogia)6



HABEk sortu, eguneratu eta mantenduko
du.

Zer da
Ingura?

A1-C1 ikastaroak eskainiko dira.

Inguru digitala da. Ez da ikastaro
bilduma bat. Ez da ikasmaterialen biltegi
bat.

Moodle plataforman garatuko da.

Doako eta matrikulapeko ikastaroak
egongo dira.

Erabiltzeko erregistratzea beharrezkoa
izango da eta edozein gailutatik ikasi
ahal izango da: nonahi eta noiznahi.

HABE eta euskaltegien arteko prozedura
administratiboak kudeatzeko baliabideak
izango ditu. 



Online ikaskuntza

Gamifikazioa

Bideo-ikaskuntza:  inputa eta azalpenak.
Azpitituluen erabilera .

Ikaskuntzaren ikuspegi komunikatiboa,
soziokonstruktibista eta ekintzara
bideratua. 

Eredu
teknopedagogikoa

HEOCa eta EEMBa oinarri hartuta

Mintzamena eta elkarreragina: jarduera
itxiak eta irekiak. errepikapenezko
jarduerak, feedbackik gabeak .

Hizkuntza Teknologien integrazio
didaktikoa  
 

Erabiltzailearen esperientzia (UX) 





Ikasleak bere progresioaren berri izango
du: emaitzak, denbora... 4

Nabigazio erraza eta intuitiboa.2
Ikaslearen
ikuspegia

Nahi duenean euskaltegi batean
matrikulatuko da. 1

Egindako jarduerak berrartu eta
errepasorako aukerak eskainiko zaizkio. 3

Ikasleak egindako ekoizpenak
biltegiratuko dira  (porfolioa)5



100 ikastordu

Guztira: 60 unitate

160 ikastordu

Ikastorduak

Doan: 30 unitate

Guztira: 80 unitate

Doan?

A1 A2



Ez da izango ohiko Moodlea. Garapena.1

Hizkuntza teknologiak: ahotsaren
ezagutza, azpitituluak, itzuli...3

Ikastaroez gain, gune informalak5

Ariketa-sortzailea: ariketa tipologia
aberatsa2

App bertsioa. Lehentasunezkoa.4

Ikas-
plataformaren
ezaugarriak



Integrala: edukiak, baliabideak,
eguneratzea, mantenua...1

Datu eta erregistroen bilketa
automatikoa.4

Tutoretza3

Matrikulazioa2

Euskaltegien
kudeaketa



A1-A2  Eredu metodologikoa eta diseinu
instrukzionala: programa, gidoien
hustuketa, edukien aukeraketa unitateen
hurrenkera, jarduera-motak...

LMSaren analisi funtzionala 
Euskaltegien kudeaketa 
HABEren aplikazioekin integrazioa 
Hizkuntza-teknologien integrazioa 
UX-aren analisia eta diseinua  
App-aren diseinua

HABE-EJIE: SOLUZIO TEKNIKOA ETA
GARAPENAK > BULEGO TEKNIKOA

HABE: ARLO PEDAGOGIKOA

2 lan-lerro paralelo

A1-A2 Bideoen ekoizpena: egoerak eta
azalpenak (gutxienez, 120) 



 

Ondo bidean eta
okerrik ez bada... 
A1 ikastaroa App
ereduan
2022ko abenduan
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ikasmaterialak@habe.eus
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Ingura ikastaroa

www.ikasten.ikasbil.eus
 
 INGURA lantaldea
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