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Programazio
didaktikoak eta
defentsa lantzeko
orientabideak

29.Nov - 31.Jan 2021

Cod. @62-21

Mod.:
Online

Edition
2021

Activity type
Long-term online course

Date
29.Nov - 31.Jan 2021

Languages
Basque

Academic Validity
60 hours

Organising Committee
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Description
Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2068170038 kod.)
unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren 
baliozkotzea ere  dauka irakasleen etengabeko prestakuntza gisa.

Ikastaro honetan, ikasleen errealitatetik abiatuta Haur Hezkuntza, Lehen Hezkunta, Bigarren Hezkuntza
zein Lanbide Heziketako araudian oinarritzen diren programazio didaktikoen gakoak eta aplikazioa
landuko dira metodologia aktiboak txertatuz (PBL, erronkak, STEAM, arazoak, ETHAZI).  Hortaz gain,
komunikazioa ere jorratuko  da, ahozko defentsa baten aurrean baliabideak eskuratzeko.

Metodologiari dagokionez, ikaslearen autonomia eta partehartzea sustatuko da. Irakaskuntza ikaskuntza
esanguratsuan oinarrituz.

Bakoitzaren errealitatetik abiatuta, programazio didaktiko baten gakoak bereiziko ditu ikasleak.

Zereginak euskaraz, gazteleraz edo ingelesez bidali daitezke.

Objectives

Programazioaren zein unitate didaktikoaren gakoak identifikatzea eta norberaren programaziorako
orientabideak jasotzea oposaketei begira batez ere.
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Program

29-11-2021 / 15-12-2021

Justifikazioa, testuingurua eta marko juridikoa

Atal honetan programazioaren lehenengo zatia azalduko da. Horrez gain ikastetxearen testuinguruak
duen garrantziari buruz hausnartuko dute ikasleak. Heziberri 2020n oinarritutako programazioaren
gakoak landuko dira. Gaia amaitzean ikasleak programazioaren atal bat aurkeztuko du.

15-12-2021 / 02-01-2022

Konpetentziak, helburuak eta edukiak

Marko juridikotik abiatuta, gai honetan oinarrizko zein diziplinako konpetentziak landuko dira. Bide
batez, bakoitzaren gaiari lotuta, helburuak formulatzen ikasiko dugu. Gaia amaitzean ikasleak
programazioaren atal bat aurkeztuko du.

03-01-2022 / 30-01-2022

Unitate didaktikoak eta defentsa

Atal honi buruzko gakoak landuko dira eta gaia amaitzean ikasleak UD bat landuta aurkeztuko du.
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Directed by

Virginia Lacarra Escorza

Cebanc, Irakaslea
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Registration fees
REGISTRATION UNTIL 01-12-2021

GENERAL 206,00 EUR

REDUCED FEE REGULAR 175,00 EUR

REDUCCIÓN APRENDER PARA ENSEÑAR 175,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS 144,00 EUR

ELKAR fellow members 175,00 EUR

Professionals and students of euskaltegis or approved self-learning
centers 175,00 EUR
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