eGelan hasteko tailerra: zure
ikastaroa sortzeko oinarrizko
nozioak
FnO2004
Hartzaileak
Ikastaro hau eGela erabiltzen hasi berriak diren irakasleentzat edo erabili ez dutenentzat eta
2020-21 ikasturtean erabiltzen hasteko asmoa dutenentzat diseinatuta dago.

Sarrera / Ikastaroaren deskribapena
Bizi dugun osasun-alarmaren ondorioz, nahitaez tresna digitalak erabili behar izan ditugu gure
irakasgaiak garatzen jarraitu ahal izateko. Baliozko tresna asko dauden arren, unibertsitateak
eGela plataforma jartzen du gure eskura. Trena honek irakasgai bat kudeatzeko, garatzeko eta
ebaluatzeko aukera ugari eskaintzen dizkigu. Ikastaro honen bidez, eGelako oinarrizko tresnak
ezagutzen eta erabiltzen hasteko aukera eskaintzen da, hau da, oinarrizko maila batetik
hasteko aukera.
Ikastaro honen helburua parte-hartzaile bakoitzak bere oinarrizko Gela Birtuala muntatzen
hastea da. Horretarako bidea 4 fasetan (Diseinua, Garapena, Elkarrekintza, Ebaluazioa)
antolatutako da, irakasleek irakasgaiak antolatzean egiten duten lan-zikloari jarraituz. Partehartzaile bakoitzak jardueren sekuentzia didaktiko bat egituratuko du, fase bakoitzean
aurkeztutako tresnak erabiliz.
Praktika eskemen eta bideotutorialen bidez gidatuko da. Material hauetan eGelaren
funtzionaltasunik garrantzitsuenak azaltzen dira. Lana eGelako erreplika batean egingo da,
irakasle eta irakasle rolak izango dituzten fikziozko kontuak erabiliz. Ikastaroaren hasieran
bideokonferentzia bat egingo da Collaborate-ren bidez.

Ikastaroan lortzeko gaitasunak
1. Irakasgai baterako gela birtual bat diseinatzeko eta muntatzeko gai izatea.
2. eGelako ikastaro batean edukiak aurkezteko oinarrizko tresnak ezagutzea eta
erabiltzea (etiketak, orriak, egutegiak)
3. Ikasleen talde-lana erraztuko duten eGelako taldekatzeak egiteko gaitasuna izatea
(taldeak eta taldeak)
4. eGela bidez oinarrizko jarduera digitalak aurkezteko gai izatea
5. Ikasleak ebaluatzeko eta autoebaluatzeko tresnak oinarrizko maila batean
diseinatzeko eta ezartzeko gai izatea
6. eGela bidez Komunikazio eta interakzio birtualerako kanalak sortzeko gai izatea.
1

Edukiak
1. Modulua. Diseinua eta plangintza: ikastaroaren dinamika eta gela birtualak
ikastaroaren garapenean duen funtzioa definitzea. Ikastaroaren egitura eta formatua
konfiguratzea.
2. Modulua. Ikastaroaren garapena: material didaktikoak sortzeko tresnak. Gehien
erabiltzen diren jarduera motak. Ikasleak taldeka eta taldeka antolatzea.
3. Modulua. Interakzioa eta komunikazioa: eskuragarri dauden foro motak. Foroak
harpidetzeko eta horien jarraipena egiteko modalitateak. Mezularitzako tresnak. Bilera
birtualak.
4. Modulua. Ebaluazioa: oinarrizko ebaluazio-probak konfiguratzea "atazak" eta
"galdetegia" moduluekin. "Kalifikazio-liburuaren" oinarrizko antolaketa.
5. Modulua (hautazkoa): ireki gela bat 20/21 ikasturteko zure irakasgaietako
baterako, eta hasi gela birtualaren planteamendua eCampuseko langileen
laguntzarekin

Jarduerak
Gaitasunaren zbkia.
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Jarduera
-

T1 Ikastaroaren egitura eta funtzioa zehaztu
T2.1 Erabiliko diren eduko motak aukeratu
T2.2 Ikaskuntzarako jardueran zehaztu
T3 Ikasleekin komunikatzeko kanalak aukeratu eta
konfiguratu
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T4 Jarduerak kalifikatu eta feedbacka eman
* 5. Moduluko jarduerak, hautazkoak izanik, ez dira taula honetan agertzen

Partehartzailearen
denbora*
4H
4H
4H
4H

Ebaluazioa / Akreditazioa
Ikastaroa gainditzeko, proposatzen diren jarduera guztiak egin beharko dira.

Datuak
Iraupena
20 ordu
Datak
Ekainaren 8tik 28ra
Hasierako bilera ekainaren 8an goizeko 10.00etan izango da.
Modalitatea
Online
Partehartzaile kopurua
80
Hizkuntza
Euskara
Irakasleak:
Ramón Ovelar (eCampus)
Eneritz Ibarguengoitia (eCampus)
Iker Ros (SAE/HELAZ)
Urtza Garay (SAE/HELAZ)
Izen emateko epea
Deialdia zabaldu eta astebetez luzatuko da izena emateko epea
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4 H

Izen emateko baldintzak
Izena langileen atariaren bidez eman beharko da. Ikasle kopurua mugatua izanik, partaideen
izena ematearen ordenari, aukeraren lehentasunari eta campusari jarraiki 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.
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