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PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA 
 
 
 

Izenburua:  
“Ikus-entzunezkoa Chromebook, tableta edo mugikorra erabiliz. Bideo-tutoriala. Youtube.” 

 
 
Modalitatea: Mintegia 
 
Etapa: Etapa guztiak 
  
Norentzat: Nafarroako irakasleak 
 
Antolatzailea: Iruñeko ILZ 
 
Justifikazioa: 
Bideoak hezkuntzarako tresna gisa ezagutzeko eta erabiltzeko beharrak eragin du ikastaro hau.            
Batetik, YouTube da bideo plataforma buruzagia, ikasleek nahiz irakasleek aisialdirako zein           
prestakuntzarako erabilia. Plataforma hau erabil daiteke geure bideoak igotzeko, chromebook,          
mugikorra edo tableta erabiliz sortuta, are hezkuntzarako kanal bat sortzeko ere, bertan            
bideo-tutorialak paratzeko. 
 
Helburuak: 

● YouTubek eskaintzen dituen aukerak ezagutzea. Kanal bat sortzea eta bideoak igotzea bai            
ordenagailu finko batetik bai chromebook gailu batetik, tabletetik edo mugikorretik. 

● Chromebook, tableta edo mugikorra erabiliz bideoak egitea, kalitate oneko irudi eta soinua            
bermatuta. Gailu horien bitarteko grabazioa nahiz edizioa.  

● Bideo-tutorialak grabatzen eta igortzen jakitea. 

 
Edukiak: 

● Ene YouTube kanala. 
● Grabazioa gailu mugikorra erabiliz (Chromebook, telefonoa edo tableta). 
● Oinarrizko edizioa gailu mugikorrean. 
● Bideo-tutorialen grabazioa 

 
Metodologia: 
Metodologia teoriko-praktikoa izanen da: 
 
Hizlaria:   
Oier Fuentes, Laboratorios Creativos KATUBI 
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Arduraduna:  
Eneko Sueskun, Iruñeko ILZko aholkularia. 
848431225 
cap00125@educacion.navarra.es 
 
Tokia: Bideo-ediziorako gela, Iruñeko ILZ, Taxoare kalea 16 (José Vila eraikina). 
  
Egunak: otsailaren 13, 20, eta 27an, eta martxoaren 13 eta 20an 
 
Ordutegia: Asteazkenetan, 17:30 - 20:30. 
 
Iraupena: 25 ordu. 10 ordu, horietako 15 bertaratu beharrekoak eta beste 10 lan             
pertsonalerako 
 
Leku kopurua: 20 
 
Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 
 
Izena emateko epea:  
Izena emateko azken eguna otsailaren 6a izanen da; esteka honetan egin behar da:             
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/inscripciones-3/  
 
Hautatzeko irizpideak:  
 

● Izen emateen hurrenkera 
 
Hizkuntza: Gaztelania 
 
Oharrak:  
 
 

● Aurrerantzean 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 ezarria duten helbide elektronikora iritsiko zaizkie abisu eta jakinarazpenak. 

● 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/ 

● Jardueren ziurtagiriekin zerikusia duten galderak ILZko idazkaritzak erantzunen ditu; tel.:          
848 424775, 848 424776, 848 426232 ;       
secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

● Irakasle bat jarduera egiteko onartua izan bada, baina ezin baldin badu egin, mezu             
elektronikoz jakinarazi beharko dio deialdian ageri den arduradunari, hasi baino lehen           
baja emateko. 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.        
Zehapena jasotzen duenak berdin-berdin izanen du ikasturtean prestakuntzako 35         
orduak egin beharra. 
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● 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. 

● Prestakuntzarako eskubidea izateko, jardunean egon behar dute irakasleek, eta haiei          
baizik ez zaie ziurtatuko; salbuespena amatasun, adopzio eta harreraren ondoriozko          
lizentzia duten irakasleak dira, abuztuaren 23ko 71/2017 Foru Dekretuan ezarri bezala.           
Aldi baterako ezintasun-egoeran egonez gero, ezinezkoa da prestakuntzara joatea. 

● Ziurtagiria eskuratzeko, bertaratu beharreko saioen %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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