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Sarrera / Ikastaroaren deskribapena
Ikerkuntzarekin batera IIPen zeregin nagusietako bat eskolak ematea da, beraz irakaste
funtzioak ez luke izan beharko intuizioz egin beharreko zeregina. Aitzitik, oinarrizko ezagutza
batzuk eduki behar dira nola irakatsi jakiteko.
Irakasle bakoitzaren egoera abiapuntutzat hartuta, irakastearen teoriak, ikasteko estiloak eta
programazio didaktikoaren oinarrizko kontzeptu eta prozedurak jorratuak izango dira
ikastaro honetan, alderantzizko deseinuko estrategian arreta berezia jarriz.
Ikastaro honek norberaren irakasteko praktika hobetzea du helburu, horregatik gai honen
inguruan bere ezagutza zabaldu nahi duen edozein irakasleri zuzentzen zaio (hezkuntza
arloko departamentuko irakasleak direnak izan ezik). Ikastaroa bereziki zuzenduta dago
irakaskuntza zereginetan azken urte hauetan hasi direnentzat.

Ikastaroan lortzeko gaitasunak
1. Hezkuntza jardueran aplikatzeko ikastearen teoriak eta estiloak ezagutzea.
2. Ikuspegi berrietan oinarritutako ikas-prozesuak diseinatzeko terminologia didaktikoa
barneratzea.
3. Alderantzizko diseinuan eta metodologia aktiboetan oinarritutako proposamen
didaktikoak aztertzea.

Edukiak
-Irakasteko oinarrizko teorien oinarriak: konduktistak, kognitibistak eta humanistak.
-Ikasteko estiloak eta ikasteko estrategiak.
-Programazio didaktikoaren oinarrizko kontzeptuak: terminologia, faseak eta atalak
(gaitasunak, ikaskuntza-emaitzak, edukiak, metodologia eta ebaluazioa).
-Planifikazio didaktikorako joera berriak: eredu klasikoa Vs. alderantzizko diseinua.
-Alderantzizko diseinua gelan aplikatzeko antolakuntza: irakasle eta ikaslearen rolak,
baliabideak, denbora, eta jardueren hurrenkera.
-Irakasteko metodoei hurbiltzea: azalpenezko metodoa Vs. metodo aktiboak.
-Hezkuntza ebaluazioko lehen oinarriak.
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Zereginak
Gaitasuna
1

1

2

Jarduera mota
- Azalpenezko saioen entzute aktiboa eta dinamiketan
parte-hartzea.
- Hezkuntza jarduera desberdinetan egon daitezkeen
ikaskuntzaren teoriak identifikatu.
Geletako jardueretan parte-hartzea.

Iraupena 1
2,5 P

-

Saio baten aurre-diseinua egin eta programazio
didaktikoaren oinarrizko osagaik identifikatu.

4 EP

-

Gaiarekin lotutako testuen irakurketa egin ondoren
egindako diseinua berrikusi eta egokitu joera didaktiko
berritzailearen arabera.

-

Azalpenezko saioen entzute aktiboa eta dinamiketan
parte-hartzea.
Partaide bakoitzaren proposamena aurkeztu eta
eztabaidatu. Egindakoaren berrelikapena.

-

1

2 NP
5P

4 EP

2,5 P
5 EP

Ordu presentziala (P) eta ez presentziala (EP)

Ebaluazioa /Akreditazioa
Bete beharreko baldintzak:
-Saio presentzial guztietara agertzea.
-Egin beharreko jarduerak burutzea, ebaluaketa positiboa lortuz ondorengo irizpideen
arabera.
Gaitasuna

Ebaluaketa tresna

Ebaluaketa erizpideak

Hezkuntza
jardueran
aplikatzeko
ikastearen
teoriak eta
estiloak
ezagutzea.
Ikuspegi
berrietan
oinarritutako
ikasprozesuak
diseinatzeko
terminologia
didaktikoa
barneratzea.
Alderantzizko
diseinuan eta
metodologia
aktiboetan
oinarritutako
proposamen
didaktikoak

Gelan ematen diren
egoera desberdinei
buruzko galderasorta.

Ikastearen teoriak modu egokian identifikatu

20

Jarduera/saio batzuen
aurre-diseinu
didaktikoa.

Terminoen erabilera egokia.

50

Aurkeztutako
proposamen
didaktikoen analisitaula.

Ehunekoa

Egitura didaktikoaren erabilera zuzena.

Alderantzizko diseinuaren ezaugarriak txertatze
egokia.
Metodo aktiboen erabilera egokia.

2

30

garatzea eta
aztertzea

Datuak
Iraupena
Aurrez-aurreko (P) 10 ordu eta 15 ordu ez-presentzialak (EP)
Datak
2019ko ekainaren 3, 4, 10 eta 11
Ordutegia
11.00-13.30
Lekua
Ekainaren 3 eta 4:
-

4. Gela, Carlos Santamaria zentroan

Ekainaren 10 eta 11:
-

Irakaskuntza tailerra, Carlos Santamaria zentroan

Partaide kopurua
Gehienezkoa: 20
Hizkuntza
Euskeraz
Campusa
Gipuzkoa
Irakaslea
Arkaitz Lareki
Izena emateko epea
2019ko maiatzaren 2tik 10era, biak barne
Izena emateko baldintzak
Izena Langilearen Atariaren bidez emango da. Ikasle kopurua mugatua izanik, partaideen
izena ematearen ordenari, aukeraren lehentasunari eta campusari jarriki hautatuko dira.
Matrikula baliogabetzea
Lantegian izena eman eta onartua izan den norbaitek ezin izango balu bertara joan, 72 ordu
aurretik jakinaraz dezan eskatzen diogu, sortutako hutsunea kanpoan geratu den beste
pertsona bati eskaintzeko. Horrela egiten ez duenak ezin izango du parte hartu hurrengo
UIPRE deialdian.
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