Eginklik tailerra: metodologia
aktiboak IKTen laguntzaz
ECTS kopurua: 1

Kodea: ECTSB1914

Hartzaileak
IKTetan oinarrituta metodologia aktiboak erabiliz jardueren diseinua egin eta gai hauetan sakondu
nahi duten irakasleei zuzenduta dago ikastaroa. Horregatik ikastaroa ikasgelan metodologia
aktiboak erabili dituzten irakasleei zuzentzen zaie. Aurrez aurreko saioetan ikastaroan landuko diren
teknikak eta dinamikak jarriko dira praktikan. Horretaz gain ikasle bakoitzak garatutako jarduerak
aurkeztuko dira. Beraz, aurrez-aurreko saioetara joatea ezinbestekoa da.
Sarrera / Ikastaroaren deskribapena
Goi mailako ikaskuntza irakaskuntza prozesuetan erabili ohi diren metodologia aktiboak proiektuetan
oinarritutako ikaskuntza, arazoetan oinarritutako ikaskuntza, ikaskuntza kooperatiboa eta metodoaren kasua
izan ohi dira. Metodo hauen bidez honako gaitasunak garatzen dira: talde lana, autoikaskuntza, arazoen
ebazpena, analisia eta erabakiak hartzea. Beraz, ikaskuntza eraginkorragoa eta esanguratsuagoa bilakatzen
dute.
Bestalde teknologia berrien garapenak unibertsitate mailako hezkuntza testuingurua aldatu du. Gaur egun,
gure eskola saioetara datozen ikasleek, gutxienez, gailu mugikor bat daramate gainean, eta etengabe
erabiltzen dute Sarea. Guzti honek unibertsitatean irakasteko eta ikasteko moduaren gainean gogoeta
egitera eraman behar gaitu.
Ikastaro honetan berrikuntza metodologikoaren gaineko azterketa egin nahi da, baita IKTak erabilita garatu
daitezkeen metodologia aktiboetan ere. Komunikazioaren eta informazioaren kudeaketarako tresna
digitalen erabilerak aztertu eta hezkuntzarako eduki digitalen sorkuntzaren bidean sakondu. Guzti honekin
batera tresna digitalen erabilera aktiboaren bidez metodologia aktiboetan eta kooperazioan oinarritutako
hezkuntza testuinguruak diseinatu, birtualarekin aurrez-aurreko arloa osatzeko asmoz.
Hau guztia horrela izanik, ikastaroaren azken helburua ikaskuntza kooperatiborako sarea sortzea izango da.
Sare horretan bakoitzak bere proiektuaren diseinua egiteko aukera izango du, baita etengabeko laguntza ere.
Ikastaroak egitura semipresentziala izango du. Hiru saio aurrez-aurrekoak izango dira (bat hasieran, bigarrena
erdian eta azkena diseinuen aurkezpenerako). Ikastaroaren garapen osorako, kooperaziorako eta
gogoetarako plataforma digitalak erabiliko dira.

Ikastaroan lortzeko gaitasunak
1. Irakasleak izan behar duen irakaskuntzarako gaitasun digital maila aztertu bere eremu ezberdinak kontuan
hartuta (informazioaren kudeaketa, komunikazioa, sareko segurtasuna eta abar.)
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2. Metodologia aktiboen (PBL, Flipped Classroom, metodo kooperatiboak eta abar.) garapenerako tresna
digitalen erabileraren gainean gogoeta egin.
3. Hezkuntzara bideratutako eduki digitalak sortzea.
4. Metodologia aktiboetan oinarrituta eta IKTak eskoletan eta eskolaz kanpo erabiltzen dituen proiektu
didaktikoa diseinatzea.

Edukiak
1. Irakasleen irakaskuntzarako gaitasun digitala eta UPV/EHUk eskaintzen dituen tresna digitalak.
2. Informazioaren kudeaketan eta alfabetizazio informazionalaren garapenerako IKT tresnak.
3. Tresna digitalak erabiliz egiten den komunikazio eta metodo kooperatiboen garapena.
4. Hezkuntzarako eduki digitalak eta erabilpen lizentzia
4. Sareko segurtasuna.
5. Tresna teknologikoen erabilpenaz eskola magistralen aktibazioa.
6. Tresna digitaletan oinarrituta egongo den PBLaren (proiektuetan /arazoetan oinarritutako
ikaskuntza…) deskribapena, planifikazioa eta garapena.
Zereginak
Gaitasuna
1, 2, 3, 5, 6
4, 7
7
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Jarduera mota
- Gogoeta jarduerak
- Jarduerak diseinatu eta aurkeztu
- Diseinua aurkeztu

Iraupena1
4P+6EP
2P+10EP
3EP

Ordu presentziala (P) eta ez presentziala (EP)

Ebaluazioa /Akreditazioa

Gaitasuna

Ebaluaketa tresna

Ebaluaketa erizpideak

1

Irakaslearen gaitasun
digitalaren, tresnen eta
teknika ezberdinen
gaineko azterketa eta
analisia
Ikaskuntzara bideratutako
IKTen erabileran
oinarritutako PBLa
diseinatu

Egingo diren gogoetetan parte hartze aktiboa eta
kritikoa izatea

%40

Produktua diseinatzea eta aurkezpena egitea

%60
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Datuak
Iraupena
Aurrez-aurreko 9 ordu eta 16 ez-presentzial
Datak
Aurrez-aurreko saioak: irailaren 10, 24, urriak 8
Ordutegia
15.00-18.00
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Ehunekoa

Lekua
Bibliotekako eraikineko 6B gela
Partaide kopurua
Gehienez 20
Hizkuntza
Euskara
Campusa
Bizkaia
Irakaslea
Ainara Romero, Eneko Tejada eta Urtza Garay
Izena emateko epea
2019ko maiatzaren 2tik 10era, biak barne.
Izena emateko baldintzak
Derrigorrezko baldintza:
Metodologia aktiboetan trebakuntzarik gabeko irakasle atxiki eta agregatuek lehentasuna izango dute,
berriek batez ere.
Kontuan hartuko da baita ere eskatzaileak ikastaro hautaketari emandako lehentasuna, kanpusen arteko
banaketa bidezkoa, edo izena ematean eskatzaileek jarraitutako hurrenkera.
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