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2019-20 – IKASTURTEA 

NORENTZAT? 

Ikaskuntza autonomoarekin trebatutako ikasleentzat dira ikastaro erdipresentzialak, hau 

da, lan-orduak ikasgelatik kanpo egiteko konpromisoa hartu eta egiteko gai diren 

ikasleentzat. Halaber, modalitate horretan izena ematea erabakitzen duen ikasleak 

Internet eta bestelako informatika-tresnak erabiltzaile-mailan baliatzen jakin beharko du.  

ESKAKIZUNAK 

Modalitate erdipresentzialean, ikasleak lan-kopuru bera egin beharko du eskolan egin 

beharreko saio presentzialetan zein online bidez. 

Modalitate horretako prestakuntzak hau hartzen du: 

• 2 ordu eta laurdeneko saio bat astean eskolan. 

• Banako lana ikaskuntza-ingurune birtualean (Moodle onlineko plataforma), irakasleak 

agindutako lanak egiteko. Horren baliokidea da astean lau ordu, gutxi gorabehera, 

egitea etxean banaka. 

Ikasleak Internetekin banda zabaleko konexioa, web-kamera eta mikrofonoa dituen 

ordenagailu edo tablet bat erabili beharko du, eta irakaslearen tutoretzapean modu 

autonomoan ikasteko gai izan behar da. 

FORMATUA 

Ikastaro presentzialak adina ordu ditu ikastaro erdipresentzialak, hau da, 130 ordu, eta 

haien erdiak eskolatik kanpo egin behar dira, ikasleari hobekien egoitzen zaion ordutegian. 

Ez da maila bera ordu gutxiagotan lortzea, baizik eta ikasgelako lana lan autonomo 

bihurtzea Moodle plataformaren bidez. 

NOLA EGITEN DA IKASTARO ERDIPRESENTZIALA? 

Zati erdipresentziala estu-estuki lotuta dago ikasleak eskolatik kanpo egiten duen lan 

pertsonalarekin.    Hori dela eta, beharrezkoa da onlineko plataforman argitaratzen diren 

atazak egitea eskola presentziala behar bezala aprobetxatzeko.  



   

 
 

Eskolako ohiko modalitateetan bezala, beharrezkoa da 2 ordu eta 15 minutuko eskola 

presentzialen %70, gutxienez, egitea ikasleak taldean jarraitu ahal izateko. Halaber, 

ofizialtasunari eusteko, plataformaren bidez proposatutako atazen %30, gutxienez, egin 

beharko du ikasleak. 

Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialaren ildo pedagogiko bera baliatuko du ikaskuntza-mota 

horrek, hau da, metodologia aktiboekin konbinatutako komunikazio-eredu bati jarraituko 

dio, ikaslea ikaskuntza-prozesuaren erdian jarrita. 

IKASTAROA 

Ikastaroak bi zati ditu: 

• Online zatia, Moodle plataformaren bidez, zeinak ikasleak bere denbora pertsonalean 

irakaslearen tutoretzapean ikasi behar dituen edukiak eta egin behar dituen atazak 

biltzen baititu. 

• Zati presentziala, 2 ordu eta 15 minutuko eskola bat hartzen duena astean.  

TUTORETZAK 

Ikasleak, aldian behin, tutoretzak izango ditu talde txikitan, online ahal bada, hau da,  

bideokonferentziaz irakaslearekin, zalantzak jorratzeko edo programazioaren helburuak 

behar bezala betetzeko jarraibideak emateko. 

Ikastaroaren lehen egunetan adostuko da nola antolatu tutoretzak. 

Ohiko onarpen-prozedurari jarraiki izena emango dute ikastaro horietako ikasle ofizialek: 

aurrez izena ematea, zozketa eta onlineko izena ematea. 

Informazio gehiago eskolako webgunean: https://eoip.educacion.navarra.es 


