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1. Abiapuntua (aurreko ikasturtetik)
▪
▪
▪

Proiektua landu aurretiko egoeraren deskribapen laburra, eta baita ere proiektuarekin
lortutakoaren laburpena, hots, ikastetxeari zer ekarri dion.
Proeiktuaren eskaeran aipatzen zenari egin behar zaio erreferentzia, eta zein neurritan izan
duen benetako eragina ikastetxeko irakas-ikas prozesuetan.
Ikastetxearen hezkuntza proiektuarekin duen lotura ere aipatu behar da.

2. Gauzatu diren proiektuaren atalak eta lorpen Maila.
2.1 PROPOSAMEN METODOLOGIKOAK
▪
▪

Proiektuan aipatzen ziren IKTek lagundutako metodologiak zehaztu behar dira, eta zein
neurritan izan duten eragina gelako lanean.
Metodologia zehatzak aipatzea komeni da: POI, Flipped Classroom...

PROIEKTUAREN HELBURUA

ERABILITAKO METODOLOGIA

LORPEN ADIERAZLEAK

LORPEN %a

2.2 BALIABIDE DIGITALAK
●

Erabilitako baliabide digitalen zerrenda egingo da, hardwarea zein softwarea. Oharra: 2.5
atalean baliabide horiek arloekin edota egindako jarduerekin lotuko dira; beraz, ez da komeni
zerrenda hori oso zehatza izatea.
▪ Liburu digitalak
▪ Ikasleentzako gailuak
▪ Irakasleentzako gailuak
▪ Interneterako: wifi, sareak...
▪ Erabilitako programak eta aplikazioak

PROIEKTUAREN HELBURUA

GAUZATU DIREN JARDUERAK

LORPEN MAILA %

2

2.3 PROIEKTUARI ZUZENKI LOTUTAKO ARLOAK
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zein arlotan lan egin da zuzenean IKTen bitartez?
Jardueren lorpen maila
Ikasleen/irakasleen lorpenak
Koaderno digitalaren erabilera
Erabili diren plataformak: GSuite, Educamos, norberaren plataformak…
Erabili diren material-biltegiak
Sortutako material-biltegiak.
Aplikazioak

2.3.1 XXXX (ADIBIDEZ MUSIKA)
PROIEKTUAREN
HELBURUAK

GAUZATU
JARDUERAK

DIREN

LORPEN ADIERAZLEAK

LORPEN %

2.3.2 XXX
2.3.3 XXX
2.3.4 XXX

2.4 IRAKASLEEN PARTE HARTZEA
2.4.1. PARTE HARTU DUTEN IRAKASLEAK
▪
▪

Proiektuan zenbat irakaslek parte hartu duten, eta horrek zentroaren %a zein den.
Etapaka islatzea komeni da, proiektuaren eragina hobeto ikusi dadin.

2.4.2. IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA
●
●
●
●

Egin diren formazio-ekintzak zehaztu behar dira.
Labur-labur, Konpetentzia Digitalaren mailaren auto-ebaluazioak ere jasoko dira: Ikanos,
ePortfolio Digitala.
Zonalde mailako eta Berritzegunean egin diren eformazio-jarduerak aipatu behar dira.
Proiektuaren lehen ikasturtearen ostean, zentroko EIAn isladatuko da.

2.5 SORTUTAKO BALIABIDE DIGITALAK.
●

Zentroan sortutako material digitalen zerrenda egin. Ahal dela, estekak jarri behar dira,
baliabide horiek eginda eta eskuragarri daudela ziurtatze aldera.
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●

Atal hau betetzeko galdetegi bat sortzea gomendatzen da, irakasleek sortu dituzten materialak
zerrendatu ditzaten bertan: Blogak, Sites, Aurkezpenak, Bideoak, Egutegia, Classroom, Moodle,
Arbela Digitalean lantzeko jarduerak...

Adibidez: sortu diren Site-ak
Arloak
▪

Mailak

Adibidea: sortu diren blogak
Arloak
▪

Mailak

Erreferentziazko estekak

Erreferentziazko estekak

2.6 DENBORALIZAZIOA ETA EBALUAZIOA
●

Sekuentzia islatzeko, Sare Hezkuntza proiektuan egindako kronograma erabiliko da

2017-2018 IKASTURTEA
HILA

EKIPAMENDUA

PROGRAMATUTAKO
PRESTAKUNTZA-EKINTZAK

GARATU DIREN
GELAKO JARDUERAK

AZPIEGITURA

ZABALKUNDEA
ETA
EBALUAZIOA

IRAILA
URRIA
AZAROA
ABENDUA
URTARRILA
OTSAILA
MARTXOA
APIRILA
MAIATZA
EKAINA

Ebaluazioa galdetegi erara garatzea komeni da. Google Forms edo antzeko tresna baten bitartez egin
bada, aipatu zeintzuk izan diren galderak, eta baita galdetegiaren emaitzak/ondorioak. Emaitza hori %an sartu daiteke.
Ebaluazio adierazleak

Betetze-maila
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3. Proiektuaren eragina eta zabalkundea
▪

▪

Proiektuaren zabalkundea eskola komunitateko agenteen artean nola egin den:
▪ Irakasleak
▪ Ikasleak
▪ Gurasoak
▪ Administrazio eta Zerbitzuen Pertsonala
Ikastetxetik kanporako zabalkundea eta beste entitate batzuekin lankidetza
▪ Eusko Jaurlaritzak antolatutako jarduerak.
▪ Berritzeguneek antolatutako jarduerak.
▪ Foroetan, bileretan… izandako parte hartzea.
▪ Beste hezkuntza komunitatetan emandako prestakuntza.

4. Hurrengo ikasturtera begirako aurreikuspenak.
▪
▪
▪

Hurrengo ikasturtean garatuko diren jarduerak zehaztu.
Lehen ikasturtean ehuneko ehunean lortu ez diren helburuak bigarren ikasturtean zein
neurritan erdietsiko diren zehaztu.
Helburu-zerrenda aurkeztu.

5. Proeiktuaren memoria ekonomikoa.
▪
▪
▪

Zertan zentratu den azaldu: konektibitatea, gailuak, prestakuntza ekintzak, lizentziak…
Fakturak erantsi.
Gastatutako diruen balantze laburra erantsi.
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