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3.saioa (apirilak 29)



Edukiak eta saioak
1. SAIOA (otsailak 4)

● Partaideen behar eta 
motibazioen identifikazioa.

● HBSP programaren 
oinarriak.

● Ikasteko zailtasunak 
dituzten ikasleen 
ezaugarriak.

● HBSPn dauden kasleei 
begirako hezkuntza indartze 
neurriak.

● Ikasgelaren kudeaketa 
hobetzeko estrategiak.

2. SAIOA (martxoak 18)

● Ebaluazio irizpide eta tresnak.
● Banakako lan planak.
● Programaren eskaerak eta 

memoriak.

3. SAIOA (apirilaren 29)

● Banakako lan planak.
● HBPS eta irakaskuntza digitala.
● Ingurune birtualeko 

ikas-irakaskuntza garatzeko 
orientabideak.

● IKTak eta oinarrizko 
konpetentzien ebaluazioa.

● Ikastaro hasierako behar eta 
motibazioen asetzea.



3.Saioaren helburuak
1. Banakako lan planak egiteko zailtasun eta 

erraztasunak elkarbanatzea eta hobetzeko neurriak 
identifikatzea.

2. Ingurune birtualeko ikas-irakaskuntza prozesuak 
garatzeko orientabideak ezagutzea.

3. Ikastaro hasierako behar eta motibazioen asetze 
mailaz gogoetatzea eta gehiago sakontzeko 
eremuak identifikatzea.



Ibilbide metodologikoa



2. saioko Jarduerak



7. Jarduera: Banakako Lan Plana
HBSP deialdiaren 10. artikuluak dio, “urriaren 15erako ikasle 
bakoitzak Banakako Lan Plan propioaizango duela, zeina 
Hezkuntza Ikuskaritzararen eta zonaldeko Berritzegunearen 
eskura egongo den”.

● Aukeratu HBSP programan dagoen edo egongo den 
ikasle bat eta osatu ezazu bere beharrak asetzeko 
egokia izan daiteken Banakako Lan Plana.

● Aurreko saioan landu genituen hezkunzta-indartze 
neurriekin batera, ebaluazioaz landu dugun guztia 
harremanetan jarri beharko duzu.

● Plana osatu ondoren, elkarbanatu ezazu moodle 
honetako “Lanerako Foro”ko dagokion atalean. 
Jaduerak egiteaz gain, elkarrengandik ikastea ere 
garrantzitsua da eta.

https://elearning3.hezkuntza.net/013156/mod/assign/view.php?id=5445
https://docs.google.com/document/d/1dNgY0FLohGXnqB8K7GCh_B_wZnqfxLM_51f6cq5ifBI/edit


7. Jarduera: Banakako Lan Plana

● Zein zailtasun izan duzu 
Plana egiterako orduan?

● Zein hobekuntza txertatuko 
zenituzke txantiloi honetan?

https://elearning3.hezkuntza.net/013156/mod/assign/view.php?id=5445
https://docs.google.com/document/d/1dNgY0FLohGXnqB8K7GCh_B_wZnqfxLM_51f6cq5ifBI/edit


2. Atala: “Ikaslearentzat, ikasteko erraztasun edo zailtasun diren gora-behera 
esanguratsuak”

7. Jarduera: Banakako Lan Plana

Irakasleok ikasle bakoitzaren ikasteko moduen banakako desberdintasunak ezagutu (eta deskribatu) behar 
ditugu, soilik horrela lortuko baitugu eskuhartzearen jarduera-eremua modu egokian mugatzea eta ikasle 

horrentzat benetako ikasteko zailtasuna izaten ari den gai horretan arreta jartzea.

https://elearning3.hezkuntza.net/013156/mod/assign/view.php?id=5445


3. Atala: “Curriculum arloa” taula

7. Jarduera: Banakako Lan Plana

https://elearning3.hezkuntza.net/013156/mod/assign/view.php?id=5445


INGURUNE BIRTUALEKO IKAS-IRAKASKUNTZA 
GARATZEKO ORIENTABIDEAK



Inguruen birtuala: bestelako estrategien beharra



Inguruen birtuala: orientabideak



1.- Arloa birpentsatu
Nondik abiatu?
● Zer nahi dut ikasleak lortzea? Zer da funtsezkoa?

● Zer zeregin edo jarduera dira interesgarrienak eta 
motibagarrienak ikasleentzat?

● Nola aurkeztuko dut materiala? Zer tresna 
erabiliko ditut?

● Nola kudeatuko ditut denbora eta zereginak?

● Noiz eta nolako elkarreragina proposatuko dut? 
Zertarako?

● Nola ebaluatuko ditut ikasleak eta nola emango 
diet feedback-a?Ataza sinple eta konplexuen 

adibideak

https://docs.google.com/document/d/1LpHcvNIKrye_Y79qQNws_FUnqlS16OC4o5Ko3s82New/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LpHcvNIKrye_Y79qQNws_FUnqlS16OC4o5Ko3s82New/edit?usp=sharing


1.- Arloa 
birpentsatu

Ikaskuntzarako 
Diseinu 

Unibertsala:
printzioak

https://docs.google.com/document/d/1KQUE_YFh8-GhpUUQKk9l-gWTttqejyRtLvw_tSiHsdc/edit
https://docs.google.com/document/d/1KQUE_YFh8-GhpUUQKk9l-gWTttqejyRtLvw_tSiHsdc/edit
https://docs.google.com/document/d/1KQUE_YFh8-GhpUUQKk9l-gWTttqejyRtLvw_tSiHsdc/edit
https://plenainclusion.org/sites/default/files/informacion_todos.pdf


2.- Tresnak eta baliabideak aukeratu
Kontuan izateko gakoak

● Ikaslearen eta norberaren gaitasun digitalak kontuan izan.

● Tresnen erabileran sinpletasuna lehenetsi.

● Aplikazio kopurua mugatu eta ikuspegi egokiak konbinatu (ikaskuntza 
sinkronikoa eta asinkronikoa).

● Ikasle zein familiei laguntza eman jarraibide (edo tutorialak) eskeiniz.

● Lankidetza-tresnak aukertua ikasleek elkarrekin lan egin eta 
komunitatea  eraiki dezaten ahalbidetzeko.

● Askotariko baliabideak eta materialak aukeratu. Ikus-entzunezkoak 
integratu.

● Material eta baliabide irisgarriak diseinatu. Aukera berdinatasuna 
sustatu.

● Ikasleei informazioa bilatzen, hautatzen, interpretatzen eta kudeatzen 
lagundu, ikas baliabide gisa.

● Datuen pribatutasuna eta segurtasuna babestu.

”Etxean ikasten” webgunea

https://sites.google.com/berritzegunenagusia.eus/etxeanikasten/zertarako-webgune-hau?authuser=0


3.- Ikasleen motibazioa piztu

Motibazioa pizteko estrategiak

https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-student-motivatio/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/como-llamar-la-atencion-de-los-estudiantes-y-como-aplicarlo-en-el-aprendizaje-virtual/


4.- Saioen Denbora eta atazak kudeatu
Saio sinkrono bat garatzeko 
egitura:
● Jarduera-labur batekin hasi, denak konektatu 

bitartean (5 min)

● Aurre-ezagutzak aktibatu eta motibatzeko 
jarduera egin: galdetegi/mapa-kontzeptuala (5 
min)

● Kontzeptuen azalpena eman (10 min)

● Praktika kontrolatua eta librea (10 min)

● Zuzenketa/azaldutakoaren laburpena (10 min)

Nola antolatu saioak? Aurrelana, 
bitartean eta ondoren

https://docs.google.com/document/d/1_H02SOLvZ3l3UIWF0dLa8WIwhOUbdo5sdZNoKIw2M50/edit
https://docs.google.com/document/d/1_H02SOLvZ3l3UIWF0dLa8WIwhOUbdo5sdZNoKIw2M50/edit


4.- Denbora eta atazak kudeatu

Nola antolatu saioak? Aurrelana, 
bitartean eta ondoren

AKATS
 OHIKOENAK

https://docs.google.com/document/d/1_H02SOLvZ3l3UIWF0dLa8WIwhOUbdo5sdZNoKIw2M50/edit
https://docs.google.com/document/d/1_H02SOLvZ3l3UIWF0dLa8WIwhOUbdo5sdZNoKIw2M50/edit
https://webdelmaestrocmf.com/portal/antes-de-planificar-una-clase-online-considerar-lo-siguiente/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/antes-de-planificar-una-clase-online-considerar-lo-siguiente/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/en-que-puede-fallar-un-profesor-al-hacer-su-clase-virtual/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/en-que-puede-fallar-un-profesor-al-hacer-su-clase-virtual/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/en-que-puede-fallar-un-profesor-al-hacer-su-clase-virtual/


5.- Elkarlanean ikasi
Planifikaziorako gakoak:

● Ikasleei beren artean konektatzen lagundu, ikaskuntza solidarioko 
komunitate bateko kide direla sentitzen lagundu.

● Ikasleek elkarrekin lan egin dezaten lankidetza tresnak proposatu.

● Talde proiektuak proposatu, ikasleek aukeratzen dituzten gaietan lan 
egin dezaten, ikaskuntza-helburuak kontuan hartuta.

● Kolaborazio eta lankidetzako teknikak, dinamikak eta estrategiak 
proposatu.

● Eztabaida-foroak proposatu: curriculumeko hainbat gairi buruzko 
ikuspegiak elkarlotu eta argudiatzeko aukera ematen dute.

● Taldekatze mota desberdinak sustatu (heterogeneo eta 
homogeneoak).

● Egituratutako talde-lana proposatu: ondo definitutako zereginekin, eta 
prozuan zehar beharrezkoa den laguntza eskeiniz.

● Lanerako rolak proposatu eta erantzukizunak esleitu.

● Irakasleen artean proposamenak berrikusi eta gomendioak egiten 
saiatu. Esperientziak trukatu.

Ikasgela birtual bero eta 
erakargarriagoa sortzeko aholkuak

https://www.edutopia.org/article/tips-create-warmer-more-engaging-online-classroom
https://www.edutopia.org/article/tips-create-warmer-more-engaging-online-classroom


6.- Ebaluazioa Kontuan izateko gakoak:
● Adierazle zehatz eta lorgarriak finkatu, eta hala behar denean 

egokitu.

● Ebaluazio prozesuaren gaineko informazioa eman (errubrikak 
erabili).

● Ikasleen ikaskuntza kontrolatzen lagundu: errutinak eta helburu 
pertsonalak ezartzera animatu (ikasteko denbora, autoebaluazioa, 
eguneroko birtuala…).

● Zereginak ezarri eta feeddback azkarra eta eraikitzailea eman.

● Atazak zein ebaluazio-jarduerak talde txikitan egitea proposatu.

● Prozesuari buruzko hausnarketa (metakognizioa) bultzatzeko 
tresnak erabili (autoebaluazioak, koebaluazioak…).

● Askotariko ebaluazio-tresnak erabili.

● Saioen bukaeran landutako laburtzeko eskatu (mapa 
kontzeptualak, galdetegiak, gogoetarako galderak, … erabiliz).

● Ikasleen jarraipena  eta aurrerapenen kontrola maiz egin.

Errubrikak egiteko ereduak

https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/


6.- Ebaluazioa

Ikaskuntzak

Feedback-a eta zuzenketak egiteko 
gomendioak

Ebaluazioa bideratzeko jarduera eta 
tresnak gehiago

e-portafolioa, sarean ikasteko tresna 
baliagarria

Ebaluazio hezigarria
Ebaluazio batutzailea

https://drive.google.com/file/d/1oPRP9Vgz57KgvZdh3Zic-Ul6d_QeM3xQ/view
https://drive.google.com/file/d/1oPRP9Vgz57KgvZdh3Zic-Ul6d_QeM3xQ/view
https://drive.google.com/file/d/11cYjSWc2AvDhKk77DGWSznSSJV-MT-NB/view
https://drive.google.com/file/d/11cYjSWc2AvDhKk77DGWSznSSJV-MT-NB/view
http://www.revpanorama.sld.cu/index.php/panorama/article/view/1083/pdf_401
http://www.revpanorama.sld.cu/index.php/panorama/article/view/1083/pdf_401


Zehar konpetentzien 
berariazko ebaluazioa 
(ingurune birtualean)

6.- Ebaluazioa

https://drive.google.com/file/d/1SZDnlWcJdl9v9SJQtOVdbPFwf2pFw1YP/view


6.- Ebaluazioa
1.tresna: Telefonoz edo bideo-deiaz 
elkarrezketa egiteko gidoia

2.tresna: Ikasleek betetzeko 
galdetegia (“paperean”)

3.tresna: Ikasleek betetzeko 
galdetegia (online)

4.tresna: Zehar konpetentzien 
ebaluazioa egiteko errubrika

https://drive.google.com/file/d/1SZDnlWcJdl9v9SJQtOVdbPFwf2pFw1YP/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTKMtFOWp9uY04_W1ooT-WBjW30eb9Q4zE60mLyqGXTU-9-w/viewform?fbzx=-2216639173475561595


Behar eta motibazioen ebaluazioa

● Zerekin gelditu naiz?

● Zein dira geratzen 
zaikidan 
galderak-beharrak?

PADLET Kolektiboa

https://es.padlet.com/bh02/k7uc1lbvcpfc4ydz
https://es.padlet.com/bh02/k7uc1lbvcpfc4ydz


Erreferentzia bibliografikoak
Berritzegune Nagusia (2020). Alarma-egoerari lotutako ikasleen zehar-konpenetzien garapena. Egoeraren ezagutzatik hezkuntza esku-hartzeko 
bidea. DBH.

Berritzegune Nagusia (2020). Ingurune birtuarleko ikas-irakaskuntza garatzeko orientabideak. Gako Metodologikoak.

Bilbao, N. eta Lopez de la Serna, A (2020). ¿Se puede evaluar hoy a los alumnos igual que antes de la pandemia?. The Conversation. 
https://theconversation.com/se-puede-evaluar-hoy-a-los-alumnos-igual-que-antes-de-la-pandemia-138485 -tik 2021eko apirilaren 26an 
berreskuratua.

Dans, E. (2020). La enseñanza online ya no es una opción. https://www.enriquedans.com/2020/04/la-ensenanza-online-ya-no-es-una-opcion.html 
-tik 2021eko apirilaren 26an berreskuratua.

Gisbert, M. (2020). Hacer virtual la docencia no debe ser hacer presencial la virtualidad. 
https://diaridigital.urv.cat/es/hacer-virtual-la-docencia-no-debe-ser-hacer-presencial-la-virtualidad/ -tik 2021eko apirilaren 26an berreskuratua.

Miller, A. (2020). Formative Assessment in Distance Learning. Edutopia. https://www.edutopia.org/article/formative-assessment-distance-learning 
-tik 2021eko apirilaren 26an berreskuratua.

Romero, M. (2020). Herramientas y recursos imprescindibles para la docencia no presencial (webinar). 
https://www.youtube.com/watch?v=rZUefuJB6yo -tik 2021eko apirilaren 26an berreskuratua.

UNESCO (2020). Propuestas para garantizar la educación online durante la pandemia. 
https://www.educaweb.com/noticia/2020/04/01/propuestas-unesco-garantizar-educacion-online-pandemia-19132/ -tik 2021eko apirilaren 26an 
berreskuratua.

https://theconversation.com/se-puede-evaluar-hoy-a-los-alumnos-igual-que-antes-de-la-pandemia-138485
https://www.enriquedans.com/2020/04/la-ensenanza-online-ya-no-es-una-opcion.html
https://diaridigital.urv.cat/es/hacer-virtual-la-docencia-no-debe-ser-hacer-presencial-la-virtualidad/
https://www.edutopia.org/article/formative-assessment-distance-learning
https://www.youtube.com/watch?v=rZUefuJB6yo
https://www.educaweb.com/noticia/2020/04/01/propuestas-unesco-garantizar-educacion-online-pandemia-19132/


Praktika onak elkarbatuz
Esperientziak elkarbanatzeko foroa Moodleen

Zuen ikastetxeetako Programetan erabiltzen dituzuen eta beste ikastetxeentzat interesgarriak izan daitezkeen 
baliabideak elkarbanatuko ditugu gune honetan: dinamikak, antolaketa ereduak, lanerako fitxa zehatzak, estrategiak... 

Praktika onak elkarbanatzea hezkuntzaren kalitatea sendotzeko neurri eraginkorrenetakoa da. Animatu!



Eskerrik asko!

                                                      Donostia
                       

Lan hau Creative Commons Aitortu-Ez-Komertziala 4.0 Nazioartekoa lizentziapean dago


