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1. Ikastaroaren deskribapena 

Ikastaro hau jardun biko ereduan eskolak ematen ari diren edo lehen aldiz 
emango duten irakasleei laguntzeko osatu da, eredu honetan ikasleei laguntzeko 
bideratzen diren estrategia eta metodo eraginkorrak ezagutarazteko. 

 
Hurrengo ataletako informazioak badu oinarri teorikoa, eta jardun biko ereduan 

izandako irakas-esperientziarekin dago osatua. Laguntzearen esparruan, monitorizazio-
prozesuaren hainbat elementu eta estrategia jorratzen dira, baita bideoaren bidez egiten 
den feedbackaren baliabidea ere, ebaluazio-prozesuaren atal gisa. 
 

2. Helburuak 

2.1 Orokorra 

Monitorizazio-estrategiak eta -protokoloak identifikatzea, bai eta jardun biko 
ereduaren atzeraelikadurarako baliabideak ere, ikasleari ikaskuntza-prozesuan 
eraginkortasunez laguntzeko. 

 

2.2 Zehatzak 

● Ohitu jardun biko irakaskuntzan plataformaren eta portfolioaren erabileraren 

ikuspegi didaktikoarekin.  

● Ezagutu eta erabili ikasleen monitorizazio- eta laguntza-prozedurak. 

● Aplikatu Pantaila Grabatzeko Teknologia (PGT) ikasleari ikaskuntza-prozesuan 

laguntzeko. 

3. Tutoreak 
 Ikastaro honetan, Ana Rodríguez Arangoa eta Iñaki Murua Anzola izango dituzu 

tutore. 

 

 Tutoreek zure ikasprozesuan lagundu eta gidatuko zaituzte, atzeraelikadura 

emanez eta zure lana ebaluatuz. Halaber, zure esanetara egongo dira sor daitezkeen 

zalantzak argitzeko. 

 

4. Irakasleen gaitasun profesionalak 

Ikasleari laguntzea errazten duten metodologia eta prozesuetatik abiatuko zara, 
ondoren jardun biko ereduan aplikatu ahal izateko. Dena den, ikaskuntza-esparru 
birtualetarako edo IKTan baliatzen diren aurrez aurrekoetarako ere baliagarriak dira. 

 
Ikasleen monitorizazioa eta ebaluazioa laguntzen duten hainbat tresna erabiliko 

dituzu helburu didaktikoekin. 
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5. Edukiak 

Ikastaroak 20 orduko iraupena du eta honako modulu hauetan antolatuko da: 

● 0. modulua. Ikastaroaren deskribapena. Parte-hartzaileen aurkezpena eta 
taldeen eraketa. Inkesta. Netiketa. 

● 1. modulua. Jardun bikotasunaren erronkak. Jardun biko eredurako sarrera. 
Sinkronia eta asinkronia bateratzen. Ikaskuntza sinkronoa versus ikaskuntza 
asinkronoa. Erronkak jardun biko ereduan. Laguntzearen oinarriak. Portfolio 
digitala. Portfolio digitalaren funtzioak. Jardun biko ereduari buruzko hausnarketa. 

● 2. modulua. Jardun bikotasunean laguntzea. Irakaslearen presentzia. 
Ikastaroaren hasi aurretiko laguntza. Laguntzearen faseak. Face to face 
tutoretzak online: elkarrizketaren magia. Foroetan, mezuetan eta txatean 
lagunduz. Estrategiak. Alderdi afektiboak. Jarduera: ikasgelaren eguneroko bat 
egitea. 

● 3. modulua. Monitorizazioa irakaskuntza-praktika gisa. Monitorizazioaren 
oinarrizko alderdiak. Monitorizazio birtualaren izaera. Helburuen dekalogoa. 
Tresnak. Monitorizaziotik bizirik ateratzeko jarraibideak. Monitorizazio- eta 
laguntza-prozesuak monitorizatzea. Jarduera: monitorizazioari buruz foroan parte 
hartzea. Inkesta. 

● 4. modulua. Pantaila Grabatzeko Teknologiaren (PGT) erabilera didaktikoa. 
PGT ehun hitz baino gutxiagotan. PGT hezkuntzan. PGT: Aireratzeko lagin bat. 
Nola lortu argitasuna eta hurbiltasuna PGTarekin. PGTari beldurra galtzea. 
PGTaren aplikazio didaktikoak. Jarduera: laguntza-bideo bat sortzea. 

● 5. modulua. Bideo bidezko feedbacka. Dena al da abantaila? Bideo bidezko 
feedbackaren adibide bat. Kritikaren arauak. Veedback eraginkorraren 
ezaugarriak. Zure ikasleei laguntzeko beste aukera bat. Jarduera: bideo bidezko 
feedbacka egitea. 

 

6. Metodologia 

Ikastaroaren edukiak helburuen arabera daude antolatuta edo aldamiatuta. 
Eskura izan ditzazun gomendatzen dizugu, modulu bakoitzak zure azken produktua 
eraikitzeko piezak emango baitizkizu: portfolio digital oso aberatsa eta askotarikoa, non 
ikaskuntza, hausnarketak eta baliabide interesgarriak txertatuko baitituzu.  

 
Ikuspegi konstruktibista eta eginez ikastea dira moduluetako jarduera 

bakoitzaren oinarri. Motibatzeko, praktikatzeko, gainerako parte-hartzaileekin 
partekatzeko eta ikaskuntzetara transferitzeko daude diseinatuta horiek guztiak. Hala, 
zure ikasleekin jardun biko irakaskuntzan erabili ahal izango dituzun zenbait laguntza-
baliabide diseinatuko dituzu. 

 
Zein da tutoreen zeregin nagusia prozesuan? Zure ikaskuntza-esperientzian 

zehar gidatzea. Foroetan egingo dituzten ekarpenak, jarduerei buruz emango dizkizuten 
atzeraelikadura pertsonalizatuak edo mezu pribatuen bidez izan ditzakezuen 
komunikazioek zure beharrei erantzutea eta gero eta autonomoagoa den prozesu batean 
laguntzea dute helburu.  

  



 

 

5 

7. Ikastaroaren jarraipena  

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

Egutegia 

0. modulua: Aurkezpena (2 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 
1 Ikastaroaren gida irakurri eta plataforman lehen urratsak. 

Otsailaren 12ra 
arte 

2 Lankidetza-horman zeure burua aurkeztu eta taldekatzea hautatu*. 

3 Abiapuntuari buruzko inkesta. 

4 Netiketari buruzko galdetegia. 

1. modulua. Jardun bikotasunaren erronkak(2 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

5 Moduluaren edukiak irakurri eta foroetan parte hartu. 
Otsailaren 12ra 

arte 
6 JARDUERA. Jardun biko ereduari buruzko gogoetak portfolio 

digitalean (% 6). 

2. modulua. Jardun bikotasunean laguntzea (4 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

7 Moduluaren edukiak irakurri eta foroetan parte hartu. Otsailaren 12ra 
arte 8 JARDUERA. Ikasgelaren eguneroko digitala (% 28). 

3. modulua. Monitorizazioa irakaskuntza-praktika gisa (4 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

9 Moduluaren edukiak irakurri eta foroetan parte hartu. 
Otsailaren 19ra 

arte 
10 Inkesta. 

11 JARDUERA. Monitorizazioari buruzko iruzkina foroan (% 12). 

4. modulua. Pantaila Grabatzeko Teknologiaren (PGT) erabilera (4 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

12 Moduluaren edukiak irakurri eta foroetan parte hartu. Otsailaren 26ra 
arte 13 JARDUERA. Laguntza-bideo bat sortu (% 18). 

5. modulua. Bideo bidezko feedbacka (4 ordu) 

Zk. Jarduera Noiz arte 

14 Moduluaren edukiak irakurri eta foroetan parte hartu. Martxoaren 
5era arte 15 JARDUERA. Bideo bidezko feedbacka egin (% 36). 

 

* Otsailaren 8an 14:00etan izango da matrikulatutakoek taldeak autonomiaz osatzeko 
epearen muga. Egun eta ordu horretatik aurrera, tutoreek taldekatuko dituzte talderik 
gabeko parte-hartzaileak. 

Elkarlaneko horman aurkeztea ez da puntuagarria, baina egitea beharrezkoa izango da 
hurrengo moduluetako jardueretara sartzeko. 
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8. Tutore nahiz gainerako partaideekiko komunikazioa 

Plataforma baten bidez prestakuntza-ikastaro bat hasten den bakoitzean, 
ikaskuntza-komunitatean zeure burua aurkeztea da egin behar duzun lehenengo 
gauzetako bat. Kasu honetan, parte-hartzaileak aurkezteko foroa aurkituko duzu lehen 
moduluan.  

Lehenengo mezu hori ikaskuntza-komunitateari eta ikastaroko tutoreei aurkeztuko 
zaie. Kontuan hartu behar da, ohiko foroaren ordez, ikastaro honen lehenengo edizioan 
lankidetza-horma bat proposatzen dela parte-hartzaileen aurkezpenetarako. Sartzeko, 
aldez aurretik ikastaroaren gida hau irakurri beharko da: 

 

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

➔ Ikastaro bakoitzean dauden foroen bidez; adibidez, zalantza-foroetan. 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 zure komunikatzailearen (tutorea edo beste edoten parte-
hartzaile) eta bion artean. 

 

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.  

 

Ikastaro honetan derrigorrezko BOST jarduera daude, eta horietatik hiruk 
norbanako izaera dute eta beste biek zure taldearekiko lankidetza eskatzen dute. 
Horregatik, garrantzitsua da, ustekaberen bat sortzen bada eta ikastaroan parte hartzea 
eten behar baduzu, jakinaraztea zure taldekideei eta tutoreari lehenbailehen, lana 
berrantolatu ahal izateko, gainerako pertsonen kaltetan izan gabe. Hurrengo taulan ikus 
ditzakezu ikastaroko jarduera puntuagarri guztiak:  
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JARDUEREN ERAGINA 

Zk JARDUERA 
MODULUAN 

DUEN ERAGINA 
IKASTAROAN 

DUEN ERAGINA 

6 1. JARDUERA: Portfolio digitalaren jardun biko ereduari 
buruzko hausnarketa  

% 100 % 6 

8 2. JARDUERA: Ikasgelaren eguneroko digitala. % 100 % 28 

11 3. JARDUERA: Monitorizazioari buruzko iruzkina foroan. % 100 % 12 

13 4. JARDUERA: Laguntza-bideo bat sortzea. % 100 % 18 

15 5. JARDUERA: Bideo bidezko feedbacka egitea. % 100 % 36 

 

Kontuan izan ikastaro honetan taldean lan egiteak garrantzia handia duela eta, 
beraz, ikastaroan izena ematen baduzu, horrek dakarren konpromisoa onartzen duzu. 
Ikastaroaren diseinuak elkarlanaren arrakastarako baldintzak uztartu nahi ditu honelako 
espazio birtual itxi batean: 

 Gogoeta eta ideien nahiz jardunbide egokien trukea sustatzea. Edukiak 
eta jarduerak hausnarketa pizteko eta ikaskuntza-esperientziak partekatzeko 
diseinatuta daude, bai ikastaroaren barruan (foroak), bai ikastarotik kanpo 
(portfolioa, sare sozialak eta parte-hartzaileek beren lantaldeetan ezar 
ditzaketen beste batzuk).  

 Jarraibide eta helburu argiak jardueretan — bi jardueratan talde-lankidetza 
justifikatuta dago eta, prozesuak berak eraginda, parte-hartzaileak aberasten 
eta garatzen laguntzen du. 

 Lankidetza errazten duten tresnetarako sarbidea. Talde bakoitzak foro bat 
izango du esleituta, baina beste tresna osagarri batzuk erabiltzea adostu ahal 
izango da. Talde-prozesua tutoreekiko independentea izango da, eta une jakin 
batzuetan baino ez dute esku hartuko, beharrezkotzat jotzen badute edo 
eskatzen bazaie. Balorazio eta kritika konstruktiboko iruzkinak 2.1. eta 4.1 
jardueretan taldearen foroan trukatzea baloratuko dute.  

 Lankidetza-tresna posibleen iradokizunak, ezagutzen ez dituzten 
ikasleentzat.  

 Laguntza-egiturak honako hau du barnean: jarraitu beharreko urratsak, 
netiketa eta tutoreen laguntza. 

 Tutoreen inplikazioa eta laguntza lankidetza sustatzeko, kideren baten 
etengabeko falta kudeatzeko edo sor daitezkeen erronkei aurre egiteko.  

 Bi mailatan — taldeka eta banaka — ebaluazio-mekanismoak sartzea. 2.1 
eta 4.1 jardueretan, talde-lankidetza eskatzen dutenetan alegia, honako hauek 
baloratuko dira: sortutako produktua (gelaren eguneroko digitala eta bideo 
osagarria) eta gainerako kideen lanaren kritika konstruktiboa, taldearen foroan 
jasoko dena.  
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Nolanahi ere, kontuan izan behar duzu, taldeko prozesu guztietan bezala:  

 Nolabaiteko inprobisazio-dosia. Helburuek argi iraungo dute, baina 
batzuetan aldaketa koiunturalak egin behar izaten dira, eta horietara egokitu 
(taldeen berregituraketa, adibidez); akats edo gorabehera teknikoak ere gerta 
daitezke. 

 Talde-lanari datxezkion erronkak. Ez dago formula magikorik esperientzia eta 
helburu desberdinak dituzten pertsonen artean urrutiko ikastaro itxietan 
lankidetza-aukera eraginkorrak sortzeko. Dena den, erronka bat izan 
daitekeen bezala, aldi berean ikaskuntza-esperientzia aberats batera ere 
eraman dezake. 

 

10. Ikasitako estrategiak ohiko eskoletan gauzatzea 

Ikastaro honetan, ikasleei jardun biko irakaskuntzan laguntzeko hainbat jarduera 
egingo dituzu, hala nola, gelako eguneroko digital bat egitea, tutoretza sinkronoak, 
foroetan parte hartzea, bideo lagungarriak grabatzea eta bideo bidezko atzeraelikadura. 
Gomendagarria litzateke ikasitako irakaskuntza-estrategiak nork bere eskoletan 
erabiltzea, jardun biko eredurako ikasleei laguntzeko prozesua eraginkorragoa izan 
dadin. Era berean, gure irakaskuntza-jardunaren hausnarketak eta/edo baliabideak 
argitaratzeko eta partekatzeko portfolio digital bat erabiltzeak hezkuntza-komunitatean 
elkarrizketarako eta lankidetzarako giroa sortzen laguntzen du.  


