
 
 

2017-2018 PRESTAKUNTZA PLANA 
 
 

PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“Errealitate Birtuala eta Handitua Hezkuntzan” 

 
 

Modalitatea: Mintegia (online, bideokonferentzia bitartez) 
 
Etapa: Lehen eta Bigarren Hezkuntza 
 
Parte-hartzaileak: Nafarroako ikastetxeetako irakasleak 
 
Deitzailea: Iruñeko zonaldeko Hezkuntza Teknologiako aholkulariak. 

Hezkuntzako Teknologiak Txertatu eta Ustiatzeko Atala. 
 
 
Justifikazioa:  
Errealitate Birtual murgilduaren (VR) bitartez, agertoki birtualak (nola ordenagailuz sortuak,          
hala 360ºko bideoz edo argazkigintza esferikoz) bertan egotearen sentipenarekin ikusi eta           
beraiekin bizipenak izan ditzakegu. Errealitate Handituaren (AR) bitartez, osagai birtualak          
(irudi, testu, audio, bideo, 3D objektuak…) txertatuz , mundu erreal fisikoa aberas dezakegu.             
Bi teknologiek irakaskuntza lanetarako aukera handiak zabaltzen dituzte. Mintegi honen          
helburua teknologia hauen oinarriak, hezkuntzaren ingurunean horien aplikazioak eta gure          
ikasleentzat edo ikasleekin horrelako edukiak sortzera nola irits gaitezkeen ezagutzea da. 
 
Helburuak:  
 

● Errealitate Birtual murgilduaren (VR) eta Errealitate Handituaren (AR) ezaugarriak,         
formatuak eta izan ditzaketen erabilera pedagogikoak ezagutu. 

● Hezkuntzarako erabilgarri dauden VR eta AR baliabide desberdinak arakatu. 
● VR eta AR edukiak formatu desberdinetan sortzera bideratutako zenbait tresnekin          

aritu. 
 
Edukiak: 

1. SAIOA 
● Sarrera: Errealitate Birtuala eta Errealitate Handitua. 

○ VR eta ARren ezaugarriak. 
○ Ikasgelan erabiltzen hasi aurretik kontuan hartu beharreko aholkuak. 

● Errealitate Birtual murgildua (VR): 
○ Erabilera didaktikoa ematen ahal diegun hezkuntzarako VR baliabideak        

arakatzea. 
● Gure irakas-esparrurako, VR edukietan oinarritutako proposamen didaktiko bat        

mamitzea. 
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2. SAIOA 
● VR edukiak sortzeko tresnak arakatzea eta, 360ºko argazki eta bideo esferikoaren           

bitartez, VR baliabide interaktiboak sortzeko jarduera. 

3. SAIOA 
● VR edukiak sortzeko tresnak arakatzea eta ordenagailu bitartez eratutako VR          

baliabide interaktiboak sortzeko jarduera. 

4. SAIOA 
● Errealitate Handitua (AR): 

○ Ikasgelan erabil ditzakegun AR hezkuntza-baliabideak. 
○ AR formatuan eduki pedagogikoak sortzeko tresnak. 
○ Formatu desberdinetan AR baliabide interaktiboak sortzeko jarduera. 

● Hezkuntza-inguruneetan teknologia hauen erabileraren eta aukeren gaineko       
amaierako hausnarketa eta ondorioak. Etorkizuneko joerak, proposamenak eta        
ideiak.  

 
Metodologia: 

Hizlariak emandako 4 saio burutuko dira, bakoitza 1,5 orduko iraupenekoa. Saio hauek            
webinar (bideokonferentzia) bidez izanen dira. Mintegia osatzeko beste 6 orduak,          
norberaren lanarekin beteko dira. 

Lehen saioaren aurretik, partaide bakoitzari saioak jarraitzeko erabiliko den gela birtualean           
sartu ahal izateko azalpenak posta elektronikoaren bidez bidaliko zaizkio (norberaren          
Educa-ko perfilean agertzen den helbide elektronikora) . 
 
 
Hizlaria: Alicia Cañellas (@acanelma). Pedagogoa, eduki didaktikoen sorreran eta         
formakuntza proiektuen kudeaketan espezializatua. MECDren Instituto Nacional de        
Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado-k (INTEF) eskainitako “Realidad         
Virtual inmersiva en Educación” MOOCaren egile eta koordinatzailea. 
 
Arduradunak:  
Garikoitz Iñigo, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona. 
848431224 
informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Patxiku Ganboa, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona. 
848431226. 
informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
 
Tokia: Online. 
  
Datak:  2018ko apirilaren 10, 12, 19 eta 26a. 
 
Ordutegia: 18:00etatik - 19:30era 
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Iraupena: 12 ordu 
  
Plaza kopurua: 40 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 10 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna apirilaren 3a da.  
Esteka honen bitartez egin behar da: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Bigarren Hezkuntzako irakasleak. 
● Izena ematearen ordena. 

 
Hizkuntza: Gaztelania 
 
Oharrak:  
 

● Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin zerikusia duten abisu eta jakinarazpen        
guztiak Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera         
bidaliko dira (erabiltzailea@educacion.navarra.es). Ikastetxe pribatu eta      
itunduetako irakasleei abisu eta jakinarazpenak Educan ezarria duten helbide         
elektronikora iritsiko zaizkie. 

● 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/ 

● Irakasle bat onartu badute jarduera egiteko eta ezin badu egin, deialdian agertzen            
den jardueraren arduradunari esan beharko dio posta elektroniko baten bitartez,          
baja emateko jarduera hasi baino lehen. Bestela zehapen-prozesua abiaraziko         
da, eta irakaslea ezin izanen da 5 hilabetez sartu izena emateko plataforman;            
ondorioz, galduko du Nafarroako Hezkuntza Departamentuak antolatzen dituen        
prestakuntza jardueretan izena emateko aukera. Zehapen horrek ez du inor          
salbuetsiko ikasturtean prestakuntzako 35 ordu egiteko beharkizuna betetzetik. 

● PNTEren urrutiko prestakuntzako ikastaroei dagokienez, ikastaroa hasten den        
egunetik 15 eguneko epean irakasleak ez badu "Nahitaezko lana: aurkezpena"          
izenekoa egin eta entregatzen, automatikoki baztertuko da ikastarotik. Baztertuz         
gero, gorago aipatutako zehapen-prozesu bera aplikatuko zaio. 

● Prestakuntza jarduneko irakasleek soilik egin dezakete eta haiei baino ez zaie           
ziurtatuko; salbuespena amatasun, adopzio edo harrera-lizentzia duten irakasleak        
dira, abuztuaren 23ko 71/2017 Foru Dekretuan ezarri bezala. Aldi baterako          
ezintasun egoeran egonez gero, ezinezkoa da prestakuntzara joatea. 

● Ziurtagiria eskuratzeko saio presentzialen %85era joan beharko da eta saio          
bakoitzaren sinaduren orrian bolaluma ezabaezinarekin sinatu. Ez da kontuan         
hartuko sinatu ez den saiorik; hau da, ez da onartuko bestelako           
bertaratze-ziurtagiririk. Prestakuntzaren diseinuan lan praktiko bat egitea sartuta        
badago, bertaratzeaz gain, nahitaezkoa izanen da lanak aurkeztea ziurtagiria         
lortzeko. 
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