


 Ikaslea laugarren mailako Practicumean kokatzea   Ikaslea laugarren mailako Practicumean kokatzea, 
prestakuntza-aldi horretako prestakuntza-
jardueretan eta -zereginetan izan dezakeen j g
teilakapena bideratzea, eta praktiketako prozesua 
kokatzeko eta aztertzeko egokiak diren ikaskuntza-
t k h t  l ttresnak zehazten laguntzea.

 Ikaslea rol profesionalera ohitzea, behaketaren,
gogoetaren eta praktikaren bidez bestegogoetaren eta praktikaren bidez, beste
profesional batzuekin elkarlanean.



PEDAGOGIAKO GRADUKO PRACTICUM II
1  LAUHILEKOAN 4 MAILA1. LAUHILEKOAN 4. MAILA

24 KREDITU ECTS     600 ORDU
(404 ordu aurrez aurrekoak eta 196 ordu bestelakoak)( )



I. BLOKEA: FAKULTATEAN
( Irailaren 11tik 22ra)( )

34 ORDU AURREZ AURREKOAK

II. BLOKEA: PRAKTIKETAKO ZENTROAN
( Irailaren 25tik abenduaren 22ra)

370 ORDU AURREZ AURREKOAK370 ORDU AURREZ AURREKOAK



PEDAGOGIAKO GRADUKO PRACTICUM II

3 EGUN + GOIZ 1 / ASTEKO 26 ORDU/ ASTEKO



METODOLOGIAMETODOLOGIA

I. BLOKEA: fakultatean
 Practicum II aurkeztea eta kokatzea.
 Aukeren azterketa eta doikuntza.
 Garatutako gaitasun akademikoei buruzko 

gogoeta.
 Praktiketako zentrorako gaitasun eta 

trebetasun profesionalak.
 Practicum II-ra egokitutako metodologia-

tresnen berreraikitzea.



METODOLOGIAMETODOLOGIA

II. BLOKEA: praktiketako
t tzentroetan

 Zentroetako, zerbitzuetako eta  Zentroetako, zerbitzuetako eta 
erakundeetako praktikak.

 Jarraipeneko mintegiak eta lanketa  Jarraipeneko mintegiak eta lanketa 
teoriko-praktikoa Fakultatean.



AZKEN MEMORIAAZKEN MEMORIA

 Ikaslearen datu pertsonalak.
 Praktiketako zentroko testuinguruaren  Praktiketako zentroko testuinguruaren 

identifikazio eta analisia.
 Praktika prozesua: Prestakuntza Proiektuaren p

diseinua, Pedagogoaren profil profesionala, 
zentroaren beharren identifikatzea.
P ti k  k k t t  d  k Practicumeko prozesuan kokatuta dagoen esku-
hartze jardueren eta/edo proiektu/programen 
azterketa.azterketa.

 Burututako lanaren inguruko banakako analisia 
eta gogoeta.g g



 Zentroko instruktorea: %50a
k l k   % 0 Fakultateko tutorea: %50a

 Bi atalak gainditu beharko dira nahitaez.g
 Ezinbestekoa da fakultatean antolatzen 

diren ekintza guztietan parte hartzea  diren ekintza guztietan parte hartzea. 



 Proiektu formatiboak (1. Eranskina )
T t f t ( d  ffi  › Testu formatoa (word, openoffice, 
libreoffice…)

 Orientazio eta elkartrukatze mintegia
› Ikasleen bizipenak.
› Zentroetan egindako ekintzak eta funtzioak.Zentroetan egindako ekintzak eta funtzioak.


