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Interneten argitaratu Google Sites erabiliz 
 

Modalitatea: 

Mintegia 

Prozedura: 

On-line (Aurrez aurreko saioak on-line eginen dira, bideokonferentziak erabiliz) 

Etapa:  
Interetapa 
Norentzat:  
Nafarroako Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako, publiko zein itunpeko ikastetxeko irakasle           
guztientzat 

Justifikazioa:  
Google-k zerbitzu ugari eskaintzen ditu dohainik erabiltzaileentzat. Tresna hauetako batzuk erabat           
erabilgarriak dira irakasleen eta ikastetxeko hainbat eginbeharretan. 

Google Sites erabiliz, web toki bat sor daiteke erraz, azkar eta dohainik. PNTE-ko kontua erabiliz,               
nahi adina leku sor ditzakegu, gure laneko gauzetarako. Mintegiarekin lortu nahi dena zera da,              
eskola saioetan lagungarria izan daitekeen web toki bat sortzen ikasi eta bertan kanpoko edukia              
sartzen jakin. 

Helburuak:  
● Sites erabiliz, web toki bat sortu eta konfiguratzeko gai izan. 

● Sites-eko erabiltzaileak eta harien baimenak  kudeatzen ikasi. 

● Sites toki batean, kanpoko edukia sartzen ikasi. 

Edukiak:  
● Google Sites-ekin egindako web tokiaren konfigurazioa. 

● Sites baten erabiltzaileen kudeaketa 

● Kanpoko edukiaren sartzea 

Metodologia:  
Aurrez aurreko 5 saio izanen dira hizlariarekin, webinar (bideokonferentzia) moduan garatuko           
direlarik (1,5 ordukoak). Mintegia osatzeko beste 10,5 orduak, norberaren lanarekin beteko dira. 

Lehen saioaren aurretik, partaide bakoitzari bidaliko zaizkio dagozkion azalpenak posta          
elektronikoaren bidez (norberaren Educa-ko perfilean agertzen den helbide elektronikora), saioak          
garatzeko erabiliko den gela birtualean sartu eta erabil ahal izateko. 

Arduradunak eta Hizlariak:  

 
 



 

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 

Tokia: 
On-line 

Iraupena: 

18 ordu 

Saioen datak eta ordutegia: 

Aurrez aurreko saioak (on-line): 2017ko apirilaren 25 eta 27an eta maiatzaren 2, 4 eta 25a, 17:30h                
- 19:00h ordutegian 

Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna 2017ko apirilaren 10a izanen da, honako helbidean: 

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

Postu kopurua: 
40 

Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 

10   

Betekizunak:  

Interneteko konexio zabala erabiltzeko aukera izan, bideokonferentziak jarraitzeko aukera izateko. 

Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak:  
1. Iruñeako ILZ-ko ikastetxeko irakasleak 
2. Izena ematearen ordena 

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. 
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● Lehen saioaren aurretik, partaideen Edukako perfilean agertzen den e-mail-era 
bidaliko da beharrezko informazioa, saio praktikoak gauzatzeko erabiliko den gela 
birtualean sartu eta erabiltzearen inguruan. 

● 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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