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Modalitatea:  

Informazio saioa 

 

Etapa:  

Guztiak  

  

Norentzat:  

eTwinning ataria ezagutu nahi duten edo jada ezagutzen duten irakasleak, Europako 

beste herrialde batzuekin IKTen bidez lankidetza proiektuak bultzatu nahi dituztenak.  

  

Justifikazioa: 

Azken urteetan, hezkuntza esparruan gero eta gehiago ari dira metodologia aktiboak 

ezartzen, hala nola proiektuetan oinarritutako ikaskuntza (POI). 

eTwinning plataforma seguru bat da, IKTen bidez proiektuka lan egiteko aukera ematen 

duena, Europako beste ikastetxe batzuekin lankidetzan. 

eTwinning proiektuak batez ere ingelesez burutzen dira. Hori hala izanik ere, bada 

gaztelaniaz ere lan egiteko aukera, hots, bigarren hizkuntza bat ez jakiteak ez du 

Europako programetan parte hartzea galarazten; are gehiago, gure hizkuntza sustatzeko 

eta beste herrialde batzuetara hurbiltzeko aukera izan daiteke. Azkenik, esan behar da 

zeinahi hiruhileko izan daitekeela egokia irakasleek eTwinning-en hasteko. Orain, behin 

ikasturtea bukatuta, denbora izan dezakegu proiektu bat diseinatzeko edo beste irakasle 

batzuek jada proposatu dituzten proiektuetara batzeko. 

 

Helburuak: 

� eTwinning plataformara ohitzea 

� Erregistratzen ikastea 

� Irakasleei bazkideak nola bilatu erakustea  

� Proiektu bat diseinatu eta erregistratzea 

� Twinspace nola erabiltzen den eta zer aukera dituen ezagutzea 

� Zenbait jarraibide ezagutzea, gure proiektua kalitatezkoa izan dadin 

 

Edukiak: 

� Hausnarketa: Zergatik eTwinning? 

� Norbera erregistratzea eTwinning-en  

� Bazkideak bilatzea eta haiekin harremanetan jartzea 

� Proiektu bat erregistratzea 

� Twinspace, taldeak eta gertaerak 

� Kontuan hartu beharreko alderdiak, proiektua kalitatezkoa izan dadin 

� Proiektuak etapa desberdinetan aurkeztea 

 

Metodologia:  

Saioak bi zati izanen ditu: 

 

➢ Lehen zatiaren metodologia azalpenezkoa izanen da; aurkezpen baten bidez 

proposatutako edukiak (plataforma, erregistroa, twinspace…) eta proiektuen adibideak 

aztertu eta erakutsiko dira. 

➢ Bigarren zatian galderetarako tartea izanen da. Hizlariek eta parte-hartzaileek hartu-

emanak izanen dituzte eta sortzen diren zalantzak ebazten saiatuko dira. 
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Hizlariak:  

Elena Oses, aniztasunaren arretako maistra (Ingelesa), Arrotxapeko HLHIPn. Iruña. 

Future Classroom Lab eta eTwinning enbaxadorea Nafarroan. 

Adriana Rípodas, Gizarte Zientzietako irakaslea Bigarren Hezkuntzan (Ingeleseko AEak), 

Navarro Villoslada BHIn. eTwinning enbaxadorea Nafarroan. 

 

Iraupena 

3 ordu 

 

Egunak eta ordutegia: 

Maiatzak 25. 

17:00etatik 20:00etara 

 

Lekua 

José Vila (ILZ zaharra) 

 

Hizkuntza: 

Gaztelania 

 

Plaza kopurua:  

25 ikaspostu 

Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 10 

 

 

 

Izen ematea: 

Izena emateko azken eguna maiatzaren 19a izanen da. 

 

Hautaketa irizpidea: 

Izena emateko ordena. 

Oharrak 

• Aurrerantzean prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu guztiak 

Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera bidaliko dira 

(erabiltzailea@educacion.navarra.es). 

• Izena emateko epea amaituta, ahalik eta lasterren argitaratuko da jarduera 

honetarako onartuen zerrenda honako web orri honetan:  

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/ 

 

Antolatzailea: 

Eva Alcayde 

ILZko atzerriko hizkuntzen aholkularitza 

ingles.cap.pamplona@educacion.navarra.es  

Telefonoa: 848426721 

 

 


