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“Hezkuntza baliabideen bilatzea Didactalian”

Ekintza mota: Informazio saioa on-line

Etapa: Etapa guztiak

Norentzat:  Iruñeako ILZko Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat

Justifikazioa: 

Hezkuntza baliabide irekiak berriz erabiltzea eta ikaskuntza erkidegoen sortzea, ikasle, 

guraso zein irakasleen ikasteko ohiturak aldatzen ari dira . Testuinguru honetan, Didactalia 

hezkuntza komunitate bat da,  guraso, irakasle zein ikasleentzat baliabide horiek bilatzeko. 

Bertan, 50.000 hezkuntza baliabide irekiak aurki daitezke, haur hezkuntzatik batxilergoa 

arte.

Helburuak: 

● Baliabideen hezkuntza erkidegoa den Didactalia ezagutu.

● Gelan lana egiteko hezkuntza digital materialak aurkitzeko prozedurak ezagutu..

Edukiak: 

● Didactalia bilatzailea

● Didactalia lezioak

● Didactalia erkidegoa

Metodologia: 

Azalpen saioa.

Hizlaria: Didactaliako edukien taldeko arduradunak        

Arduraduna:  

Fernando Lezaun, , Iruñeako ILZko Teknologia berriak-Informatikako aholkularia. 

Telefonoak: 848423287, 608535641.

Posta elektronikoa: informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es.
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Lekua: On-line. Saiorako osatuko den gela birtual baten bidez eginen da. Saioa jarraitzeko 

nahikoa izanen da banda zabala eduki eta nabegatzailea eta honen osagarriak gaurkotuak 

edukitzearekin.

Iraupena: Ordu bat eta erdi 

Saio birtualaren data:

2013ko martxoaren 12a (saioa zuzenean eginen da).

Ordutegia: 17:30 h. - 19:00h.

Izena emateko epea: 2013ko martxoaren 7a.

Plaza kopurua: 50

Gutxieneko kopurua:   8                   

Hautatzeko irizpideak:   

● “Baliabide didaktikoak. Ihardueren bilaketa eta sortzea” mintegiko ikasleek lehentasuna 

izanen dute.

● zena ematearen ordena

Hizkuntza: Gaztelaniaz

Oharrak:

● Norberaren posta elektroniko aktiboa adieraztea, derrigorrezkoa da (ez ikastetxeko posta 

elektronikoa).

● Onartuen zerrenda  izena emateko epea bukatu eta ahalik eta azkarren, ondorengo 

web orrialdean argitaratuko da:

http://dpto.educacion.navarra.es/formacionprofesorado
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