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ZER DA PRACTICUMA?

• Lan munduarekin harremana.

• Ezagutza teoriko praktikoak uztartzeko aukera.

• Eskakizun profesionalak modu praktikoan ezagutzeko parada.

• Unibertsitateko irakaskuntzarekin bat egiten duen formazioa. Ikasle eta

eskoletako nahiz unibertsitateko tutoreekin hausnartzeko eta

eztabaidatzeko parada.

• IRAKASGAI bat da.
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PRACTICUM IIa

PRAKTIKALDIA 2023/02/20tik 2023/04/7ra (7 ASTE)

HELBURUA • Esku-hartzea

JARDUERAK

• Irakaslearen zeregin guztietan parte hartu (gelakoak zein 
gelaz kanpokoak).

• Ikasleak ikasgelako dinamikari jarraituz, ahal den 
neurrian, esku hartzeren bat antolatu eta bertan burutuko du.

PRACTICUM I: LEHEN HURBILKETA
Ikastetxea / ikasgela behatu eta aztertu.

PRACTICUM II: BESTE URRATS BAT
Behatzaile izatetik > esku hartzera.
Irakasteak dituen alde guztiak barrutik ezagutu eta bizi.
Ikasgelako dinamikari jarraituz, esku hartzeren bat antolatu eta bertan burutu.
Ekintza eta behaketa uztartu.
Azterketa hausnarketa bihurtu.
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• Practicuma formaziorako aukera paregabea da.

– Irakaslearen rola barneratu eta ikuspegi horren arabera eraiki
norberak bere bidea.

– Eskola eredu ezberdinak ezagutzen ahalegindu: eskola txikiak, ikas
komunitateak, Amara Berri sistema, inguru eta profil ezberdineko
ikastetxeak edota bestelako Berrikuntza Proiektuak dituztenak ere
ezagutu.

– Hori izan dadila zure irizpidea, ez bestelakorik (etxetik gertu
egotea…). Eskatu informazioa Haur Hezkuntzako edo Lehen
Hezkuntzako irakasleei, hezkuntza arloan dituzun ezagunei...

• Gogoratu: ikastetxe batean baino gehiagotan egin behar dira hiru
practicumak, eta norberak bermatu behar du hori.

PRACTICUM IIa

GARRANTZITSUA
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EGUTEGIA

PRACTICUM HASIERA DATA AMAIERA DATA IRAUPENA

PRACTICUM I 2022/10/10 2022/11/11 5 aste

PRACTICUM II 2023/02/20 2023/04/7 7 aste

PRACTICUM III 2022/11/14 2022/02/17 12 aste

Astean 30 ordu dira.
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KASU BEREZIAK

PRACTICUM IIa

• Enborreko irakasgaia da; beraz, errespetatu beharreko egutegi, ordutegi eta ordu kopuruak
zehaztuak ditu.

• Ikasle batek ezin badu Practicuma ezarrita dagoen moduan bete, bere egoera Kasu Berezi bat
izan daiteke:

1. Ikasketak eta lana batera egin behar duten ikasleak.
2. Erditzeko, adopzioko edo harrerako kasuetan eta hiru urtetik beherako seme-alaben
ardura dituzten ikasleen kasuan.
3. Mendeko senide baten zaintzaile direla egiaztatzen duten ikasleak.
4. Goi mailako kirolari, teknikari eta epaile gisa edo errendimendu handiko kirolari
gisa egiaztatutako UPV/EHUko ikasleak.
5. Mugikortasun programetan parte hartzen duten ikasleak.
6. Garapenerako Lankidetza programetan parte hartzen duten ikasleak.
7. Beste egoera batzuetan dauden ikasleak:

a. Gaixotasunak, istripuak
b. Arazo administratiboak
c. Aldez aurretik ikusi ezin daitezkeenak

• Egoera horien aurrean ikasleak egin ditzakeen eskaera motak: egutegia, ordutegia edo zentro
aldaketa. Eskaera HEFAk zehazturiko epean egin behar da, dagokion dokumentazioa gehituz.

• Eskaera egiteko epea: OTSAILAK 10 OSTIRALA.

https://www.ehu.eus/eu/web/hefa/haur-hezkuntza-eta-lehen-hezkuntza-graduak

Ikus webgunean (HEFA)
“Kasu Bereziak” Praktikei dagokien atalean
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EBALUAZIOA

PRACTICUM IIa 2022-2023 ikasturtea

NOTA

 Unibertsitateko irakasleak, % 70, eta ikastetxeko tutoreak, % 30.

 Beharrezkoa da biak gainditzea.

 Egonaldia edo lana gainditzen ez bada, gutxiegi izango du 1. deialdian.

 Ezohikoan ez bada gainditzen, Practicum OSOA errepikatu behar da.

 Egonaldia bakarrik gaindituz gero ez da nota hurrengo ikasturterako gordetzen.

BERTARATZEA

 Arrazoitu gabeko hiru goiz edo arratsalde huts eginez gero egonaldian

SUSPENTSO jarriko da.

 Unibertsitateko tutoreak antolatutako jardueren % 80an parte hartu behar da.



ANTOLAKUNTZA

PRACTICUM IIa 2022-2023 ikasturtea

Izen-abizenak e-maila tel.

Practicum Dekanordea 
Magisteritza arloan

Itziar Iriondo itziar.iriondo@ehu.eus 943 018444

Teknikaria
(HEFA-II Eraikina)

Begoña Urbieta hefa.practicum2@ehu.eus 943 018484

Practicum IIko
Koordinatzaileak

HH Maribi Urruzola mariavictoria.urruzola@ehu.eus 943 017058

LH Iera Arrieta iera.arrieta@ehu.eus 943 017048



MILA ESKER!


