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1. Sarrera
Prestakuntza Ekimen Globala (PEG), Sare_Hezkuntza, eta formazio online elementu nagusiak izan dira. IKT
Heldutasun Eredua , Departamentuko irizpideak eta gaur egungo egoera eta beharrak kontutan hartuta hauek
izan dira ildo estrategikoak:
- PEG3 (Komunikazio digitala) Formazioak
- Irakasleriaren Gaitasun Digitala (competencia digital docente) garatu. Gasteizko Berritzegunetan definitu dira
Konpetentzia digitalean Irteera profila bai LHn eta LHn
- Ohikoen eta erabilgarrien IKT tresnak garatu.
- Irekiko Hezkuntzako Baliabidak (REA) sortu eta partekatu.
- Ikastetxeetan IKT Batzordea eta Plana sormena bultzatu: zonaldeko batzordea mantendu dugu, eta beste
zonaldetan zabaldu dugu.
Horretaz gain, IKT Programako aholkulariek zenbait ekintza martxan jarri dituzte:
- Gasteizkada: ikt + pbi lotutako gymkana (labur.eus/gasteizkada). Aurten bigarren urtea izan da. Parte hartu
dute 800 ikaslek eta 80 irakaslek.
- Berritzeguneko IKT web gunea elikatu. Labur.eus/ikt. Aurten ere sortu ditugu beste web batzuk eta bultzatu
dugu moodle gunea.
- Zonaldeko Batzordea: Los Herrán BHIra joango diren ikastetxeekin (Arantzabela, Aranbizkarra, Lpz de Gereñu
eta Los Herrán) batzorde bat sortu formakuntza, dispositiboen erosketa. Aurten Murgian ere, eredua kopiatu da
eta zabaldu da formazioa.
- NewsletTIC: ostiraleroko aldizkaria IKTri buruzko informazioarekin (formakuntza, tresnak, aholkuak,
berrikuntzak…). Mantendu da eta balorazioa oso positibioa izan da.
- Youtubeko kanala elikatu: Ikastaroak, mintegiak, tutorialak… batez ere Youtubeko kanala arlo digitalean.
- eTwinning enbaxadoreak: Nazioarteko proiektuak bultzatu. Formazioan parte hartu dugu eta ideiak eta
proposamenak zabaldu dira.
- Barneko formazioa Vitoria-Gasteizko Berritzeguneetako aholkularientzat.
- Moodle: Berritzeguneko plataforma gaurkotu da eta ikastaroak inportatu eta sortu dira. Aurten Berritzegune
Nagusiko jendearekin taldean parte hartu dugu eta bileretan eta proiektuetan kolaboratzaileak izan gara.
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2. Ikastetxeetan garatu diren eskuhartze nagusiak [esanguratsuak] Sailaren lehentasunezko
jarduera-eremuen arabera
Ondo egindakoa
Lo que se hizo bien
- Esanguratsuen balorazioa: bataz bestekoa 8tik gora
izan da.
- PEG + PAM lotzea: PEG eskatzen dutenei “PEG+”
ematen diegu.
- Proiektu berriak eta formazio Online

Hobetzeko aspektuak eta proposamenak
Aspectos a mejorar y propuestas
IKT formakuntzako eskaera eta beharra gero eta
handiagoa da.
Denbora faltagatik ezin ditugu atenditu eskatzen
duten ikastetxe guztiak.
Irakasleriaren autoformazioa bultzatu behar da.

3. Prestakuntza ekintzak: ikastaro eta mintegiak
Ondo egindakoa
Lo que se hizo bien
- Mintegietan eta ikastaroetan parte hartu dutenek
eskertu dute material osoa web orrialde publiko batean
(labur.eus/ikt) eskuragarri uztea.
- Dinatic mintegia Laudion egitea Aiaraldeko
dinamizatzailengandik gertuago egiteko.
-

Formazio ugari eta anitz eman dira.

Hobetzeko aspektuak eta proposamenak
Aspectos a mejorar y propuestas
- Unitate Didaktiko Digitalen biltegia elikatu.
Amarauna eta REA baliabideak bultzatu behar dira.
- Prestakuntza ekintza bukatu eta ondorengo
“papeleoa” (balorazioak, aktak, sinadurak…)
digitalizatu eta sinplifikatu.
- Erreferenteen inplikazioa IKTkin erlazionatuta
dauden proiektuak ( Gasteizkada, Zonaldeko
Batzordea…) garatzeko.

