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1. Ikastaroaren deskribapena 

 Covid-19ak eragindako osasun-larrialdiak eta pandemiaren ondorioz sortu ziren 
irakaskuntza-esperientzia guztiek hezkuntza-praktikan sakoneko aldaketak egin behar 
izatea ekarri zuten. Salbuespenezko egoera horri egungo gizartearen bizi-erritmo 
bizkorra gehitzen badiogu, bistakoa da lana eta familia bateragarri egitea erraztuko duen 
irakaskuntza-eredua behar dela, betiere pertsona bakoitzaren ikaskuntza-erritmoetara 
egokituta. Agian, irtenbidea izan liteke egoera pedagogiko misto edo jardun biko bat 
sortzea, ikaskuntza sinkronoaren denbora murriztu eta ikasleen ikas-plangintza 
asinkronikoa erraztu ahal izateko. 

 
Bestalde, SBLENDID (Schools using Blended Learning to Engage iN Dialogue 

about Inter relating Didactics) programaren baitan, Espainiako zenbait autonomia-
erkidegotan (Galizia, Nafarroa eta Madrilen, besteak beste) eskolak ematen ari diren 
Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleentzat jardun biko ereduaren gainean gauzatutako 
prestakuntza-esperientzia dugu.  
 

Ikastaro honetan, jardun biko modalitatean arituko diren irakasleentzako 
estrategiak eta orientatzeko erremintak landuko ditugu, eta, ondorioz, irakaskuntza-
eredu horretan murgildu ahal izateko esparru teoriko-praktiko bat eskainiko dugu. 
 

Ikastaro hau osatzen duten 5 moduluetan, ikaskuntza-ingurune birtualetan 
oinarrizkoak diren zenbait alderdi ezagutaraziko ditugu, baita jardun biko ikastaroetako 
prozesuan ikasleei laguntza emateko funtsezko printzipioak ere, non eremuak eta 
denborak oso ezberdin lotzen diren. 
 

Lau ikastaroetatik lehendabizikoa da honako hau. Ikastaro hauek irakasleei jardun 
biko modalitatean egoki jarduteko behar dituzten tresnak eskaintzeko sortu dira: 1) bi 
mundu plataformaren bidez konektatu, 2) ikasleei ikaskuntzan lagundu, 3) autonomia 
sustatu eta 4) ebaluazioa ikaskuntzaren eragile edo motore bihurtu. 
 

2. Helburuak 

2.1 Orokorra 

Plataforma birtual bat diseinatzeko eta erabiltzeko oinarrizko printzipioak 
identifikatu, eta jardun biko modalitatean ikaskuntza-esperientzia esanguratsuak 
sortzeko praktika egokiak hautatu.  

 

2.2 Zehatzak 

● Aztertu ikaskuntzako ingurune birtual baten egiturazko elementuak. 

● Integratu ikaskuntza sinkronikoaren eta asinkronikoaren alderdi metodologikoak.  

● Erraztu elkarreragina eta taldearen kohesioa. 

● Sustatu ikasleen autonomia jardun biko inguruneetan. 

● Bideratu autoebaluazioa eta koebaluazioa. 
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3. Tutoreak 
 Ikastaroaren tutoreak Ana Rodríguez Arangoa eta Iñaki Murua Anzola izango dira. 

 

 Tutoreak zure ikasprozesuan lagundu eta gidatuko zaitu, atzeraelikadura emanez 

eta zure lana ebaluatuz. Halaber, zure esanetara egongo da sor daitezkeen zalantzak 

argitzeko. 

 

4. Irakasleen gaitasun profesionalak 

Ikastaro honetan, ingurune birtual atsegina, eraginkorra eta elkarlanaren bidezkoa 
abian jartzen ikasiko duzu, jardun biko modalitatera egokitua, plataforman egindako lan 
asinkronoa gela fisikoarekin eta sinkroniarekin lotzen duten estrategia pedagogikoak 
kontuan hartuta.  
 

5. Edukiak 

Ikastaroaren iraupena, gutxi gorabehera, 20 ordukoa izango da, eta modulu 
hauetan antolatuko dira: 

● 0. modulua. Aurkezpena. Ikastaroaren deskribapena eta parte-hartzaileen 
aurkezpena. Parte-hartzaileen aurrezagutzen balorazioa inkesta baten bidez. 
Netiketako arauen aurkezpena, eta, ondoren, galdetegi labur bat. 

● 1. modulua. Aurrez aurrekoaren paradigma. Jardun biko modalitatearen baitan 
dauden printzipioak aztertu eta portfolio digitala aurkeztu ikaskuntzaren 
ebidentzia-tresna gisa. Parte-hartzaile bakoitzak portfolio bat sortu. 

● 2. modulua. Plataformak eta ingurune birtualak. Labur aztertu urrutiko 
prestakuntzako plataformarik ohikoenak, baita plataforma horiek osatzen dituzten 
oinarrizko elementuak ere. Plataforma birtual batek dituen onurei eta erronkei 
buruzko gogoeta egin, elkarlanean jarduteko Moodleko hiru baliabide erabiliz: 
ideien mapa, kontsulta eta eztabaida-foroa.  

● 3. modulua. Ikaskuntza egituratu. Gilly Salmonen online ikaskuntzarako e-
moderatzailearen eredu konstruktibistaren aurkezpena. Eredu honetako bost 
faseei buruzko laburpen-testua egin. Portfolio digitalean jardueraren ebidentzia 
jaso. 

● 4. modulua. Edukia aurkeztu. Jordi Adellek eta Manuel Areak definitutako 
ingurune birtualen lau dimentsio pedagogikoen aurkezpena. Ingurune birtual 
baterako diseinu-gomendioak biltzen dituen infografia bat egin. Portfolio digitalean 
jardueraren ebidentzia txertatu. 

● 5. modulua. Ikaskuntza-eremuak konektatu. Jardun biko ereduan denborak eta 
eremuak konektatzea ahalbidetzen duten estrategia pedagogikoen aurkezpena. 
Aurreko moduluetan eskuratutako ezagutzak aktibatu, ikastaroko gainerako parte-
hartzaileekin partekatuko den sekuentzia didaktiko integratzailea diseinatzeko, 
ikas-komunitatea dinamizatuz. Portfolio digitalean jardueraren ebidentzia jaso. 
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 Aipatutako modulu bakoitzean, edukiak honako kategoria hauetan daude 
taldekatuta: 

 
Atal honetan daude parte hartzeko foroak, non ekarpenak egin beharko dituzun, 

horietako bakoitzean zehaztutako jarraibideei jarraikiz. 

 
Atal honetan topatuko dituzu modulu bakoitzaren edukiak, eta, jarduera bakoitza 

egin ahal izateko, ezinbestekoa izango da horiek irakurtzea. 

  
Hemen daude zure jarduna egiaztatzeko eta modulu bakoitzean eskuratutako 

ezagutzak ebaluatzeko egingo dituzun jarduerak. Emaitzak kalifikazio-liburuan 
kontsultatu ahal izango dituzu. Kontuan izan beti jarduera bakoitzean zehazten diren 
ebaluazio-irizpideak, jarduera horiek gainditu ahal izateko. 

6. Metodologia 

Ikastaroaren edukiak jardun biko irakaskuntzaren paradigma lantzeko lau 
ikastaroetako helburuen arabera daude egituratuta. Kontuan hartu helburu horiek, 
modulu bakoitzean lortuko baitituzu amaierako bi produktuak osatzeko piezak: 1) 
sekuentzia didaktiko integratzaile bat eta 2) portfolio digital aberats eta askotarikoa, non 
zenbait ikaskuntza, gogoeta eta baliabide interesgarri txertatuko dituzun eta, zuretzat 
diseinatu ditugun ikastaroetan aurrera eginez gero, ekarpenak egiten jarraitu ahal izango 
duzun. 
 

Jarduerak “Eginez ikasi” leloan oinarritutako ikuspegi konstruktibistaren arabera 
antolatu dira. Jarduera horiek motiba zaitezen daude diseinatuta, praktikara eramateko, 
gainerako parte-hartzaileekin komentatzeko eta eskuratutako ezagutzak zeure azken 

produktuaren diseinuan zehaztu ditzazun. 
 

Tutoreek zure ikas-esperientzian zehar lagunduko dizute, eta zure beharrei 
erantzungo, bai foroetan egingo dituzten ekarpenen bidez, bai jardueren ebaluazioan 
eskainiko dizuten feedback pertsonalizatuak igorriz, baita mezu pribatuen bidez ere. 
Gero eta autonomoagoa den prozesu batean lagunduko dizute, eta jardun biko 
modalitatearen funtsezko zutabe diren autoerregulazio- eta metakognizio-estrategiak 
praktikan jartzeko aukera izango duzu. 
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7. Ikastaroaren jarraipena  

Modulu bakoitzean, jarduera praktiko bat edo batzuk proposatzen dira, eta, 
ikastaroa gainditzeko, honako epe hauetan aurkeztu beharko dituzu: 

Egutegia 

0. modulua: Aurkezpena (2 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 
1 Ikastaroaren gida irakurri. 

Urtarrilaren 
15era arte 

2 Netiketari buruzko irakurketa eta, nahi izanez gero, netiketari buruzko 
galdetegia egin dezakezu. Aurkezpena egin parte-hartzaileen foroan, 
ziberespazioko jokabide-arauei jarraikiz. 

3 Parte-hartzailearen profila eguneratu ikasgela birtualean eta zure 
abiapuntua zehazteko inkesta egin. 

1. modulua. Jardun bikoaren paradigma (2 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

4 Jardun biko ereduaren paradigmari buruzko liburu interaktiboa irakurri 
eta portfolio digitalaren funtzionaltasunak ezagutu. Urtarrilaren 

15era arte 5 JARDUERA. Zure portfolio digitala diseinatu. Horretarako, zure 
irakasle-profila idazten hasiko zara. Partekatu. (% 15) 

2. modulua. Plataformak eta ingurune birtualak (3 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

6 Teleprestakuntza-plataformarik ezagunenak aurkezten eta horien 
osagaiak aztertzen dituen liburu interaktiboa irakurri. Urtarrilaren 

22ra arte 7 JARDUERAK. Mindmap eta kontsulta baliabideetan parte hartu. 
Eztabaida-fororako ekarpena egin: ikas-plataformen erronkak. ( % 15) 

3. modulua. Ikaskuntza egituratzea (4 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

8 Gilly Salmonen eredu konstruktibista aurkezten duen liburu interaktiboa 
irakurri, ingurune birtualetan e-moderazioa kudeatzeko. Urtarrilaren 

22ra arte 9 JARDUERAK. Ereduari buruzko testu-laburpena idatzi. Testuaren 
kopia zure portfolio digitalean txertatu. (% 20) 

4. modulua. Edukia aurkeztea (4 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

10 Ingurune birtualen lau dimentsio pedagogikoak aurkezten dituen liburu 
interaktiboa irakurri. 

Urtarrilaren 
29ra arte 

11 JARDUERAK. Ingurune birtual batean edukiak diseinatzean eta 
aurkeztean kontuan hartu beharreko bost aholku biltzen dituen 
infografia bat egin. Emandako errubrikaren bidez egiaztatu egindako 
lana. Infografiaren kopia zure portfolio digitalean txertatu. (% 20) 

5. modulua. Ikaskuntza-eremuak konektatzea (5 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

12 Ikaskuntza sinkronoa eta asinkronoa lotzeko denbora-eremuen segida 
deskribatzen duen liburu interaktiboa irakurri. 

Otsailaren 5era 
arte 

13 JARDUERAK. Datu-base baten bidez sekuentzia didaktiko bat 
diseinatu. Emandako errubrikaren bidez egiaztatu egindako lana. 
Sekuentziaren kopia portfolio digitalean txertatu. Ikaskideen 
proposamenak kontsultatu eta iruzkindu. (% 30) 
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8. Tutore nahiz gainerako partaideekiko komunikazioa 

Prestakuntza-ikastaro honen hasieran, zeure burua aurkeztu beharko duzu ikas-
komunitatean. Horretarako, lehenengo moduluan aurkituko duzu parte-hartzaileak 
aurkezteko foroa, zeina automatikoki aktibatuko den ikastarora sartu eta ikastaroaren 
gida irakurtzen duzunean, aurkeztutako helburuak eta metodologia ezagutzen dituzula 
egiaztatzeko.  

 

Lehen mezu hori baliatuko duzu ikas-komunitateari eta ikastaroko tutoreei 
aurkeztuko zeure burua. 

Zenbait aukera daude tutorearekin komunikatzeko, eta guztiak izan daitezke 
eraginkorrak: 

➔ Ikastaro bakoitzean dauden foroen bidez; adibidez, a) modulu bakoitzeko 
kontsulta-foroaren edo b) albisteen, oharren eta iragarkien foroaren bidez. 
Foroetan gauzatzen den komunikazioa publikoa da; hau da, ikastaroan parte 
hartzen duen edonork irakurri ahal izango ditu foroan egiten dituzun ekarpenak.  

  

➔ Plataformaren barne-mezularitzako sistemaren bidez. Bide horretatik bidalitako 
mezuak pribatuak dira beti, bai tutorearekin, bai beste edozein parte-
hartzailerekin. Sistema egokia da nork bere kontsultak egiteko.  

 

9. Ebaluazioa 

Modulu bakoitzean, aurreikusitako epeetan egin beharreko jarduera bat edo gehiago 
izango dira. Jarduera bakoitzaren jarraibideetan adierazten dira balioespen-irizpideak eta 
azken emaitzari begira duten eragina. Emaitza negatiboa lortuz gero, jarduera horiek 
errepikatu ahal izango dituzu, ezarritako epeetan eta tutorearen jarraibideei jarraikiz. 
Hurrengo taulan ikus ditzakezu ikastaroko jarduera puntuagarri guztiak, moduluan nahiz 
ikastaroan duten eragina eta horietako bakoitzean erabiliko dugun balorazio-eskala:  
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JARDUEREN ERAGINA 

1. modulua. Jardun bikoaren paradigma 

Zk JARDUERAREN DESKRIBAPENA 
MODULUAN 

DUEN 
ERAGINA 

IKASTARO
AN DUEN 
ERAGINA 

ERABILITAKO 
ESKALA 

5 1. JARDUERA: Zure portfolio digitalaren 
diseinua.  

% 100 % 15 
osatua/ 

osatugabea 

2. modulua. Plataformak eta ingurune birtualak 

Zk JARDUERAREN DESKRIBAPENA 
MODULUAN 

DUEN 
ERAGINA 

IKASTARO
AN DUEN 
ERAGINA 

ERABILITAKO 
ESKALA 

7 2. JARDUERA: Eztabaida-fororako ekarpena: 
ikaskuntza-plataformen erronkak. Mindmap eta 
kontsulta baliabideetan parte hartu. 

% 100 % 15 
osatua/ 

osatugabea 

3. modulua. Ikaskuntza egituratzea 

Zk JARDUERAREN DESKRIBAPENA 
MODULUAN 

DUEN 
ERAGINA 

IKASTARO
AN DUEN 
ERAGINA 

ERABILITAKO 
ESKALA 

9 3. JARDUERA: Ereduaren testu-laburpena idatzi. 
Testuaren kopia zure portfolio digitalean txertatu. 

% 100 % 20 
osatua/ 

osatugabea 

4. modulua. Edukiaren aurkezpena 

Zk JARDUERAREN DESKRIBAPENA 
MODULUAN 

DUEN 
ERAGINA 

IKASTARO
AN DUEN 
ERAGINA 

ERABILITAKO 
ESKALA 

11 4. JARDUERA: Ingurune birtual batean edukiak 
diseinatzean eta aurkeztean kontuan hartu 
beharreko bost aholku biltzen dituen infografia bat 
egin. Emandako errubrikaren bidez egindako lana 
egiaztatu. Infografiaren kopia zure portfolio 
digitalean txertatu. 

% 100 % 20 
Errubrika 

(Puntuak: 10) 

5. modulua. Ikas-eremuak konektatzea 

Zk JARDUERAREN DESKRIBAPENA 
MODULUAN 

DUEN 
ERAGINA 

IKASTARO
AN DUEN 
ERAGINA 

ERABILITAKO 
ESKALA 

13 5. JARDUERA: Datu-base baten bidez diseinatu 

sekuentzia didaktiko bat. Beste parte-hartzaile 

baten sarrera bati buruzko iruzkina egin. 

Emandako errubrikaren bidez egindako lana 

egiaztatu. Sekuentziaren kopia zure portfolio 

digitalean txertatu. 

% 100 % 30 
Errubrika 

(Puntuak: 10) 
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10. Kontuan hartzeko oharrak 

Ikastaro honetan, eremu birtual bat modu eraginkorrean diseinatzeko baldintzak eskaini 
nahi dira, baita kontuan hartzeko zenbait irizpide ere:  
 

● Argi aurkeztu edukia eta nortasun bisualarekiko koherentziari eustea. Edukiak eta 
jarduerak erraz nabigatzeko moduan daude diseinatuta, baita gogoeta sustatzeko 
ere, bai ikastaroan bertan (foroetan), bai kanpoan (portfolioan, sare sozialetan).  

● Moodle plataformak dituen baliabideen erabileran ardaztea. Aukeren erabilera 
(inkesta, galdetegia, eztabaida-foroa, mindmap, kontsulta, datu-basea...) ez da 
arbitrarioa eta ikasprozesuaren beraren bidez lortzen da parte-hartzaileek 
plataforma ezagutzea eta horretara ohitzea. 

● Interfaze atsegina duten tresnetarako sarbidea eskaintzen da. Ikastaroaren 
alboetako atalek ikastaroa egiteko beharrezkoak diren elementuak biltzen dituzte: 
ikastaroaren glosarioa, ezinbesteko tresna digitalak, portfolio digitalaren eredu 
editagarria, portfolio digitalaren adibidea eta portfolio-abaraska. Jardun biko 
ikastaro bat abian jartzean, diseinu hori kontuan hartzea proposatzen dizugu.   

● Ikaskuntza asinkronoari laguntzeko egitura: egin beharreko urratsak, ibilbide-
orriak, netiketa eta tutoreek modulu guztietan emandako laguntza birtuala.   

● Ikasgela birtual bat erabiltzeak dakartzan berezko erronkak. Teknologiak 
batzuetan jokaldi makurrak egin diezazkiguke, eta, ondorioz, zenbait arazo 
tekniko konpondu beharko dira ikastaroan. Litekeena da inprobosatze-maila batek 

bidean dauden oztopoak gainditzen laguntzea. Hala eta guztiz ere, gorabehera horiek 
erronka izan daitezkeen arren, ikas-esperientzia onuragarri ere izan litezke, 
ikuspegi didaktikotik eta teknikotik. 

● Ikastaroa, nagusiki, euskaraz emango da, baina zenbait eduki beste hizkuntza 
batzuetan eskainiko dira; esaterako, gaztelaniaz edo galegoz. 

 

11. Ikasitako estrategiak ohiko eskoletan gauzatzea 

Ikastaro honetan, zuzenean bizi ahal izango dituzu jardun biko irakaskuntzan 
denborak eta eremuak egoki lotzeko zenbait jarduera; esaterako, ikaskuntzaren portfolio 
digitala kudeatzea, tutoretza sinkronoak edo foroak erabiltzea ereduan hain beharrezkoa 
den komunitate-zentzua sortzeko. Gomendagarria litzateke ikasitako irakaskuntza-
estrategiak nork bere eskoletan erabiltzea, ikasgela birtual batek eskaintzen dituen 
aukera amaigabeei ahalik eta etekinik handiena ateratzeko. 

 


