ETXEAN ISOLAMENDUAN
EDO BERROGEIALDIAN
BAZAUDE, NORI ABISATU?
IRI
Irakasleak eta
ikertzaileak

p
p
p
p

AZP
Administrazio eta

Zerbitzuetako Pertsonala

p
p
p

Ikaslea

Gradukoak, graduondokoak
eta doktoregokoak

p
p

Zentroko COVID-19 arduraduna
Saila
Prebentzio Zerbitzua: medikua@ehu.eus
Ikasleak (eGela bidez)
Zentroko COVID-19 arduraduna
Prebentzio Zerbitzua: medikua@ehu.eus
Administratzailea - Zerbitzu burua
Zentroko COVID-19 arduraduna
Irakasleak

p

UPV/EHUko
COVID-19
arduraduna

B – IRAKASLEEN BERROGEIALDIA
IRAKASLEAREN BERROGEIALDIA
Irakasleak ikasleei eta sailari
jakinaraziko die, berrogeialdian
jarraituko duen irakaskuntza
modalitatea azalduz..

Lan baja
aurkeztu
du?

BAI

Sailak irakaslearen baja egin
ohi den moduan burutuko du.

EZ

IKASTURTE OSOAN ZEHAR
Irakasle guztiek eGela izango
dute indarrean eta posible den
guztietan BBC ere erabiltzea
gomendatzen da

1. Ikasgaia eGela plataformaren bitartez kudeatzen
jarraituko da: jarduerak, ariketak, irakurgaiak, bideoak,
lan taldeak, feed-backa, eta abar.
2. Klaseak BBCren bitartez emango dira eta ikasleek euren
ordenagailu eramangarriekin eta aurikularrekin jarraituko
dituzte, unibertsitatetik bertatik zein etxetik.
3. Irakasleak taldeetako lanen edo beste jardueren
jarraipena egiteko online tutoretzak egingo ditu,
ezarritako ordutegian.

C – IKASLEEN BERROGEIALDIA
KASU ISOLATUEN EDO PERTSONA ZAURGARRIEN
BERROGEIALDIA

Klaseko taldeak normaltasunez
jarraitzen du lanean

Irakaskuntza
bimodala
duen taldea al
da?

BAI

1. Ikasleak klaseak BBCren bidez
jarraituko ditu etxetik, bere
ikaskideek bezala.
2. Bere lana eGelaren bidez
eramango du aurrera.

NO
[Irakasgai presentziala da]
1. Ikasleak irakasleari berrogeialdian egon behar duela jakinarazten dionean, azken honek
online tutoretza batean berrogeialdian burutuko duen laguntza akademikoaren oinarriak
ezarriko ditu.
2. eGelaren bidez ikasleari arreta emango zaio eta irakasleak BBC lotunea zabalik edukitzeko
aukera izango du berrogeialdian dagoen ikasleak klaseak ordenagailuz “entzun” ahal izateko.

D – BERROGEIALDIAN DAGOEN IKASLEEI ARRETA
Ikastegiak
igortzeko kit
mugikorra al du
eskuragarri?

BAI

1. Ikasgelan bat jartzeko eskatu.
2. Kit mugikorraren ordenagailua erabili BBC emanaldiari hasiera emateko.
3. Berrogeialdian dagoen ikasleak BBCren bitartez jarraituko ditu klaseak, irakaslearen
azalpenak entzuten eta arbelean idazten dena ikusten. Ikasleen interbentzioak kit
mugikorraren bidez entzun ahal izango dira.
4. Ikasleei arreta emango zaie eGelaren bidez eta online tutoretzen bidez.

EZ
Irakasleak edo
sailak ba al du
ordenailu
eramangarririk?

BAI

* Irakasleek ezin izango dute gehiegi urrundu etxean dauden ikasleek jasotzen duten soinuak kalitatezkoa izan dadin. Etxean dauden ikasleek gelan dauden
ikasleen interbentzioak ez dituzte entzungo..

EZ
Irakasleak edo
sailak ba al du
USB
mikrofonorik?

1. Ordenagailu eramangarria ikasgelara eraman.
2. Ordenagailu eramangarriarekin BBC saio bati hasiera eman.
3. Berrogeialdian dagoen ikasleriak BBCren bidez jarraituko ditu klaseak, irakaslearen
azalpenak entzuten *. Berrogeialdiko ikasleen interbentzioak ordenagailu eramangarriaren
bozgorailuen bidez entzungo dira.
4. Ikasleei arreta emango zaie eGelaren eta online tutoretzen bidez.

BAI

EZ

1. USB mikrofonoa gelan dagoen ordenagailuan konektatu.
2. Gelako ordenagailuan BBC saio bati hasiera eman.
3. Berrogeialdian dagoen ikasleriak BBCren bidez jarraituko ditu klaseak, irakaslearen
azalpenak entzuten*. Berrogeialdiko ikasleen interbentzioak entzungo dira bakarrik baldin
eta gelako ordenagailuak bozgorailurik baditu.
4. Ikasleei arreta emango zaie eGelaren eta online tutoretzen bidez.
1.

Ikasleei arreta emango zaie eGelaren eta online tutoretzen bidez.

