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Blog hezkuntzagarrien kudeaketa, bloganiztun eta eleaniztunak, 
WordPress-en bidez 

 
Ekintza mota:  

Mintegia 

Prozedura: 

Presentziala 

Etapa:  

Etapa guztiak 

Norentzat:  

WordPress lekuanitza den instalazioa bat kudeatu eta eduki kudeatzaile honetan          
esperientzia duten, Iruñeako ILZ esparruko ikastetxe publikoko irakasleentzat. 

Justifikazioa:  

WordPress, blog eta bloganiztunak sortzeko kudeatzailea bada ere, ikastetxe bateko web           

orria, modu eraginkor eta erakargarrian kudeatzeko gaitasuna badu. PNTE-k soporte          

zabala eskeintzen du kudeatzaile honen bidez egindako web lekuentzat eta Nafarroako           

ikastetxe aunitz dira beraien web orria WordPress-en bidez kudeatzen dutenak 

Mintegi honetan, WordPress-ekin egindako ikastetxe baten web orriaren inguruko guztia          
landuko da sakonki. 

Helburuak:  

● Bloganiztunak diren web lekuen kudeaketa ezagutu eta hobetu. 

● Sakondu beste web tokiko edukiak eta multimedia edukiaren txertatzean. 

● WordPress-ekin egindako web lekuak babesteko segurtasun arau eta neurrien         
inguruan sakondu. 

● Erabiltzailak administratzen ikasi eta eduki babestua duten tokiak sortu. 

● Integratu web tokia sare sozialeko zerbitzuekin eta SEO eta analitikak kudeatu. 

● WordPress-en pertsonalizazioarako txantiloi, gai eta hobekuntzak ezagutu. 

Edukiak:  

● Multimedia edukien kudeaketa. 

● Beste web tokietako edukiaren txertatzea. 

● Eduki babestua duten web tokien sortzea. 

● Integrazioa giza sareekin, Jetpack plugin-a erabiliz. 

 
 



 

● SEO eta web analitikak (beti ere parte hartzaileen mailaren arabera). 

● WordPress-ekin izandako esperientzien partekatzea. 

Metodologia:  

Aurrez aurreko 15 ordu gauzatuko dira hizlariarekin, 2,5 orduko 6 saiotan banaturik.            
Parte-hartzaileek ordenagailua erabilgarri izanen dute eta internet konexioa. Mintegia         
osatuko da, 9 orduko norberaren lanarekin. 

Arduradunak:  

Fernando Lezaun, Iruñako ILZ-ko Hezkuntza Teknologien aholkularia. 
Telefonoak: 608535641, 848431224, 848423287. 
e-mail: informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

Patxiku Ganboa, Iruñako ILZ-ko Hezkuntza Teknologien aholkularia 
Telefonoa: 848431226. 
e-mail: informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

Hizlaria: 

Eduardo Martín Larequi García, Informazio eta Komunikazio Teknologien saila. 

Deitailea: 

Iruñeako ILZ. 

Tokia: 

José Vila eraikina (Taxoare kalea, 14 - Iruñea). 

Iraupena: 

24 ordu 

Bertaratu beharreko saioen datak: 

2017ko otsailaren 6, 13 eta 20a. 

2017ko martxoaren 6, 13 eta 20a. 

Ordutegia: 

17:30h - 20:00h 

Izena emateko epea:  

Izena emateko azken eguna, 2017ko urtarrilaren 31a izanen da. 

Postu kopurua: 

16 

Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua:  

8 

Bete-beharrak:  

Mintegiaren destinatzaileak, WordPress lekuanituneko web orriko administratzaileak dira        
bereziki. 

Mintegi aurreratua denez, suposatzen da parte-hartzaileek WordPress-eko edukien sortzea 
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eta kudeaketa menperatzen dutela baita aplikazioaren konfigurazioa ere. 

 

Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak:  

Parte-hartzailearen ikastetxeak WordPress lekuaniztun instalazioa eduki behar du  

Eskainitako plaza kopurua gainditzen bada, izena ematearen ordena jarraituko da, ikastexe           
bereko gehienez 2 partaide onartuko direlarik. 

Hizkuntza: 

Gaztelania 

Oharrak: 

● Onartuak izan diren irakasleek jarduera egin behar ez badute, hasi baino lehen            
jardueraren arduradunari jakinarazi beharko diote. Horrela ez bada, urtebetez ezin          
izanen dira izen-emate plataforman sartu eta, ondorioz, ezin izanen dute          
Nafarroako Hezkuntza Departamentuak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan      
parte hartu. Era berean, sinadura-orrian beste pertsona baten izenean sinatzen          
duten irakasleei zigor bera ezarriko zaie; baita jarduerara agertu ez eta bere            
izenean beste norbaitek sinatzea onartu dutenei ere. 
Aipatutako zigorrek ez dituzte urtero derrigorrez egin beharreko formakuntzako 35          
orduetatik salbuesten. 

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

honetarako onartuen zerrenda, honako web-orri honetan: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/ 

 
● Prestakuntza jarduerekin zerikusia duten ohar zein mezu guztiak Hezkuntzako         

Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera bidaliko dira         
(erabiltzailea@educacion.navarra.es). Ikastetxe pribatu eta itunduetako     
irakasleei Educan ezarrita duten helbide elektronikora iritsiko zaizkie abisu eta          
jakinarazpenak. 

 

● Ziurtagiria lortzeko, parte-hartzaileek saioen %80ra joan behar dute eta mintegiari          
dagokion lan pertsonalaren zatia egin behar dute. 
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