Proiektua: IKT
Helburuak
1.- IKTen erabilera zabaldu ikastetxearen pedagogia prozesuetan sustatzeko
2.- Administrazio prozesuen digitalizazioarekin jarraitu
3.- Informazio- eta komunikazio-prozesuetan IKT erabili

Jarduerak

1. JARDUERA
1. Eskola 2.0ko baliabideak kudeatzea euren erabilera bultzatzeko
2. Moodle eta GoogleApps (Drive) plataformen erabilera bultzatzea
3. Formazioa antolatzea

PLANIFIKAZIOA
Arduradunaagenteak

Denboralizazioa

Nork koordinatuko
du jarduera?
Nortzuek hartuko
dute parte?
Ebaluazioak,
datak,
saioen/bileren
iraupena…

IKT batzordeak planifikatu eta antolatuko du jarduera
Irakasle guztiek hartuko dute parte
IKT batzordea astean behin batzartuko da.
Batzar horietan:
formazio saioak antolatuko dira
Eskola 2.0ko materialak erabiltzeko behar diren protokoloak finkatuko dira
Hartu behar diren erabakiak amankomunean eztabaidatuko dira.

Baliabideak

Jardueraren
ebaluazioa

Bibliografia,
aplikazio
informatikoak,
adituak…

Adierazleak eta
datak.

Berritzeguneko aholkulariaren laguntza izango dugu formazioa antolatzeko eta,
beharraren arabera, emateko.
Formazioa irakasleen eta zentroaren interesen arabera antolatuko da. Batzordeak
bere laguntza eskainiko du irakasleen zalantzak, beharrak eta interesak ebazteko.
Moodle, GoogleApps, blogak, siteak eta aurkezpenak egiteko dekalogo bat izango
dira, printzipioz, planteatuko ditugun aukerak.
Eskola 2.0ko baliabideen erabilera irakasleen koadernoetan eta Intraneteko
“Baliabideen erreserbak” erregistroan neurtuko dugu kurtso amaieran.
Moodleren erabilera Moodlen bertan neurtuko dugu kurtso amaieran.
Formazioaren balorazioa bi modu desberdinetan baloratuko dugu. Alde batetik
irakasleriaren partaidetza eta beste aldetik, kurtso amaieran baloratuko da galdetegi
baten bidez.

PLANAREN JARRAIPENA (Tarteko ebaluazioa)
Egindakoak

Ekintzak

Adierazleak

Gauzatu ezin
izango direnak.
Arrazoiak eman.
Txertatu d(it)uzuen
berria(k)
Lorpen maila

AZKEN EBALUAZIOA
Arduradunaagenteak

Arduradunak bere
lana bete du?

Denboralizazioa

Egokia izan da?
Espero bezala bete
dugu?

Baliabideak

Egokiak izan dira?
Nahikoak?

Jardueraren
ebaluazioa

Proposatutako
ekintzak bete dira?
Helburua lortu da?

DATA:

DATORREN URTEARI BEGIRA
Jarduera honek jarraipena behar
du datorren ikasturtean?
Hobetzeko proposamenik?

2. JARDUERA
1. Inika programa kudeatzea eta eskaintzen dituen aukeretan sakontzea
2. Duela bi ikasturte lortu genuen oinarrizko maila mantentzea eta maila ertaina lortzeko falta zaizkigun
puntuei aurre egiteko behar dena ikertzea eta garatzea.

PLANIFIKAZIOA
Arduradunaagenteak

Nork koordinatuko
du jarduera?
Nortzuek hartuko
dute parte?

Denboralizazioa

Ebaluazioak,
datak,
saioen/bileren
iraupena…

Baliabideak

Bibliografia,
aplikazio
informatikoak,
adituak…

Jardueraren
ebaluazioa

Adierazleak eta
datak.

IKT batzordeak planifikatu eta antolatuko du jarduera

Kurtso hasieran irakasle berriei Inikari buruzko formazioa eskainiko zaie.
Kurtsoan zehar, IKT Batzorde kideak eta zuzendaritzakoak Inikak dituen aukera
gehiago aztertzen joango gara: barneko komunikazioak, gurasoekiko harremanak,…
Kurtsoan zehar, “Ikastetxeetako teknologia-heldutasunaren eredua” proiektuan
hobetu behar ditugun puntuak ikertu
Inika erabiltzen duten beste ikastetxeekin eta enpresakoekin kontaktuan egongo
gara programari etekin gehiago ateratzeko.
Berritzeguneko aholkulariaren laguntza izango dugu “Ikastetxeetako teknologiaheldutasunaren eredua” proiektuan jarraitzeko eta bete beharrak burutzeko.
Kurtsoan zehar Inikaren garapen maila neurtuko dugu .
“Ikastetxeetako teknologia-heldutasunaren eredua” proiektua berak ikuskatzeko
prozesua planteatzen du.

PLANAREN JARRAIPENA (Tarteko ebaluazioa)

DATA:

Egindakoak

Ekintzak

Adierazleak

Gauzatu ezin
izango direnak.
Arrazoiak eman.
Txertatu d(it)uzuen
berria(k)
Lorpen maila

AZKEN EBALUAZIOA
Arduradunaagenteak

Arduradunak bere
lana bete du?

Denboralizazioa

Egokia izan da?
Espero bezala bete
dugu?

Baliabideak

Egokiak izan dira?
Nahikoak?

Jardueraren
ebaluazioa

Proposatutako
ekintzak bete dira?
Helburua lortu da?

DATORREN URTEARI BEGIRA
Jarduera honek jarraipena behar
du datorren ikasturtean?
Hobetzeko proposamenik?

3. JARDUERA
1.
2.
3.

Web orria kudeatzea
Google Apps kudeatzea
Intranetaren garapen osoa betetzea

PLANIFIKAZIOA
Nork koordinatuko
du jarduera?
Nortzuek hartuko
dute parte?

IKT batzordeak planifikatu eta antolatuko du jarduera.

Denboralizazioa

Ebaluazioak,
datak,
saioen/bileren
iraupena…

Kurtsoan zehar, IKT batzordea web orria eta Google Apps-en kudeaketaz arduratuko
da.
Pasa den urtean ezarri genuen Intranetaren garapena osatuko dugu lehenengo
hiruhilekoan.

Baliabideak

Bibliografia,
aplikazio
informatikoak,
adituak…

Batzorde kide berriak esperientzia izan du Web orria kudeatzen eta aprobetxatuko
dugu.
Intraneta Ikasbit enpresaren bidez garatuko dugu.

Jardueraren
ebaluazioa

Adierazleak eta
datak.

Ikasturtean zehar web orriaren eguneratze maila neurtuko dugu.
Google Appsen erabilera maila neurtuko dugu.
Intranetaren zerbitzu berriak (ekintza osagarriak eta konponketak) baloratuko ditugu.

Arduradunaagenteak

PLANAREN JARRAIPENA (Tarteko ebaluazioa)
DATA:
Egindakoak

Ekintzak

Adierazleak

Gauzatu ezin
izango direnak.
Arrazoiak eman.
Txertatu d(it)uzuen
berria(k)
Lorpen maila

AZKEN EBALUAZIOA
Arduradunaagenteak

Arduradunak bere
lana bete du?

Denboralizazioa

Egokia izan da?
Espero bezala bete
dugu?

Baliabideak

Egokiak izan dira?
Nahikoak?

Jardueraren
ebaluazioa

Proposatutako
ekintzak bete dira?
Helburua lortu da?

DATORREN URTEARI BEGIRA
Jarduera honek jarraipena behar
du datorren ikasturtean?
Hobetzeko proposamenik?

.

