2008-09rako IKT mintegiak – Kontrasterako proposamena
2007-08 ikasturtearen amaieran, IKT dinamizatzaile guztioi mintegiaren balorazioa egin eta
hurrengo ikasturterako proposamenak egitea eskatu genizuen. Galdetegia prestatu zen IKT
dinamizatzaileon mintegiaren helburuak finkatu eta prestakuntza beharrak ere aztertzeko.
Garai hartan jasotako erantzunak bildu eta IKT azpitaldeetako arduradunekin bilera egin zen
2008ko ekainean. Bilera horren ondorioz honako proposamena luzatzea erabaki zen:
•

IKT dinamizatzaile mintegiak, informazio orokorra emateaz gain, elkarri esperientziak
komunikatzeko baliatu beharko genituzkeela eta honela, IKT azpitalde bakoitzetik,
ikastolaren batean edo batzuetan burutzen den esperientzia interesgarriak edo
berritzaileak aukeratu eta besteen aurrean azaltzea.

•

Bestalde eta prestakuntza proposamenean jasotako balorazioak ikusiz, ikastoletan,
gehiago

edo

gutxiago,

erabiltzen

diren

zenbait

aplikazioen

inguruan,

IKT

dinamizatzaileontzat formakuntza saio trinkoak (tailer formatuan) antolatzea.
Aurreko bi puntuak kontuan izanik 2008-09rako IKT dinamizatzaile mintegien antolaketa
honela egitea proposatzen da:
•

Hilabete batean, IKT mintegia honako formatuarekin egitea:
o
o

•

Mintegiaren lehen zatia informazio orokorra azaltzeko eta kontrastatzeko
Mintegiaren denbora zati handiena, IKT azpitalde baten eskutik, aukeratutako gai
baten inguruan, ikastola baten edo batzuetan burutzen den esperientziaren
azaltzea eta konpartitzea

Hurrengo hilean, IKT dinamizatzaileoi zuzenduriko prestakuntza tailerra egitea. Tailer
hauen iraupena bi-hiru ordutakoa izango da.
o
o

Aurreko urtean aipatutako gaien inguruan, Blogak, Wikiak, Google Apps,
Moodle,…
Tailer praktikoak egin, batetik, dinamizatzaileak prestatu ondoren ikastoletan
baliabide hauen erabilpena bultzatzeko eta bestetik, hauei buruzko erabilpen
pedagogikoa kontrastatzeko.

Bi formatoak tartekatuz egingo genituzke eta hauetaz gain, IKT azpitalde bakoitzak bere
biltzeko modu eta egunak ere definitu beharko lituzke. Data proposamena hauxe da:
1.
2.
3.
4.

Irailaren 24 - 1. mintegi orokorra + Google Apps
Urriaren 29 – 1. Prestakuntza Tailerra. Gaia: Gelako bloga
Azaroaren 19 – 2. Mintegi orokorra + 1. IKT azpitaldearen esperientzia
Abenduaren 10 – 2. Prestakuntza Tailerra. Gaia: Wikiak eta webquestak + bideoak
eta audioak
5. Urtarrilaren 14 - 3. Mintegi orokorra + 2. IKT azpitaldearen esperientzia
6. Otsailaren 18 - 3. Prestakuntza Tailerra. Gaia: Italc + sare kudeaketa
7. Martxoaren 18 - 4. Mintegi orokorra + 3. IKT azpitaldearen esperientzia
8. Apirilaren 29 - 4. Prestakuntza Tailerra. Gaia: Moodle plataforma
9. Maiatzaren 20 - 5. Mintegi orokorra + 4. IKT azpitaldearen esperientzia
10. Ekainaren 17 – 5. Prestakuntza Tailerra + Bilera orokorra + Ikasturte amaierako
bazkaria.
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