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Lola Torres – Campamento Norte 

  

  

Ikastaro hau ikasgelan ahozko gaitasuna lantzeko jarduerak diseinatu eta horretarako estrategia 

didaktikoak garatu nahi dituzten euskara-irakasleei eta arduradun akademikoei zuzenduta dago, 

arreta berezia eskainiz ikus-entzunezkoek eta IKTek eskaintzen dizkiguten aukerei, haien praktika- 

eta ikaskuntza-aukerak zabaltzeko. Metodologia aktibo batetik abiatuta, modu praktikoan 

erantzungo diegu honako galdera hauei: zer ezaugarri ditu kalitatezko ahozko adierazpen- edo 

elkarreragin-jarduera batek? Zer jarduera-mota proposa dezakegu? Zer IKT baliabide ditut eskura? 

Nola ebaluatu eta feedbacka eskaini? 

 

Ikasgela (www.irakasbil.eus > NIRE IKASTAROAK)   

  

Matrikula egin ostean, ataritik plataforma barrura sartu, dagozkizun erabiltzaile-izena eta 

pasahitza idatziz. Ikasgela “Nire ikastaroak” sailean aurkituko duzu.   

  

  

Helburu orokorra 

  

Ikasgelan ahozko gaitasuna lantzeko jarduerak diseinatzen eta estrategia didaktikoak garatzen 

ikastea, arreta berezia eskainiz ahozkoaren praktika eta lanketa didaktikorako IKTek eskaintzen 

dizkiguten aukerei. 

  

Helburu operatiboak 

  

1. IKTen bidez, ahozko gaitasuna garatzeko jarduerak diseinatzea. 

2. Ahozko gaitasunean espezializatutako IKT baliabideak ezagutzea eta erabiltzen 

ikastea. 

3. IKTen bidez ahozko gaitasun-mota desberdinak ikastea.  

4. Ikaslearen ahozko gaitasuna ebaluatzea IKTen bidez. 
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Edukiak 

 

1. Ahozko gaitasuna eta IKTak ikasgelan  

2. Ahozko gaitasunerako IKT baliabideak eta estrategiak  

3. IKTen bidez ahozko gaitasunaren ebaluazioa 

 

Metodologia  

  

Ikastaroa metodologia aktibo eta kolaboratibo batetik abiatzen da. Edukiak eta online-bibliografia 

irakurtzeak gogoeta egitera eta jardueretan parte hartzera bultzatzen ditu parte-hartzaileak. 

 

Ebaluazioa  

 

Ebaluazioa moduluetan zehar landuko den zereginaren garapenean oinarrituko da: IKTak erabiliz 

ahozko gaitasunean oinarritutako proposamen didaktikoa diseinatzea. 

 

Azken ataza ebaluatzeko, honako osagai hauek hartuko dira kontuan: 

 

- komunikazio- eta lan-eremuetako esku-hartzeak eta parte-hartzea; 

- ikasturteko jarduerak eta online-autoebaluazioa egitea; 

- berdinen arteko feedbacka. 

 

Jarduera proposatutako helburuen lorpenari buruzko iritziaren arabera baloratuko da. Honela 

emango dira balorazioak:   

 

 A (Oso jarduera ona, eskuratutako ezagutzei berrikuntzak eta originaltasuna eransten 

dizkie.)  

 B (Jarduera ona, proposatutako helburuak kalitatez landu direla adierazten du.)  

 C (Jarduera zuzena.)  

 D (Proposatutako helburuak gainditu ez izana adierazten du.).  

 E (Proposatutako helburua erdiesten parte hartu ez izana adierazten du.)  

 

Ikastaroa gainditzeko beharrezkoa da:   

 

 proposatutako jarduera egitea eta horretan gutxienez C kalifikazioa lortzea   

 asistentzia % 80koa baino handiagoa izatea 
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