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Teknologiaren 
garapena 

Online 
prestakuntza 

Era guztietako 
ikasketak 

Online formakuntza gaur egun 



UEU eta online prestakuntza 

Ibilbide luzea 

Konpromiso sendoa 

Online eskaintza akademiko anitza 

Graduondoko, ikastaroak, barne-
formazio eta prestakuntza-planak 



Zer da UEU?  

Zeintzuk dira UEUren printzipioak? 

• Pertsonengan zentratuta 

• Balioetan oinarrituta 

• Ikaskuntza autonomo eta 
esanguratsua 



Autonomia 

Gatazka kognitiboa 

Errealitatea oinarri 

Testuinguruarekin harremana 

Lankidetza 

Ikaskuntza esanguratsua 

Ikasi = 
Ezagutza 

eraiki 

Protagonista = 
Ikaslea 

Ardatza = 
Interakzioa 

Gaitasunak 
oinarri  

+  

Gaitasun 
instrumentalak 
= Egiten ikasi 



Noiz sortu zen? 

• 2013-2014 

Zertarako sortu 
zen? 

• Online eskaintza 
akademikoan ere 
UEUren printzipio 
eta balioak 
ziurtatzea 

Nola? 

• Online ikastaroen 
diseinurako eta 
kudeaketarako 
irizpideak eta 
prozedurak 
zehaztuz 

 

UEUren Irakaskuntza Telematikorako 

eredu pedagogikoa 



ITrako eredu pedagogikoa: 

etengabeko hobekuntza 

Ebaluazio-
tresna 

Ebidentziak 
jaso 

Ereduaren 
jarraipena 

Erreferentzialtasun-
ikur 



Ebaluazio-tresna sortu: matriza  

UEUren 
irakaskuntza 
telematikoaren 
ereduan 
oinarritutako 
ebaluazio-
matriza sortu 

1. aztekerta: matriza 

Ebaluazio-matriza 
aztertu 

• 9 ikastaro + 1 
graduondo 

Matriza moldatu 

Azterketaren 
emaitzak 
abiapuntu hartuta 
ebaluazio-matriza 
moldatu 

2. azterketa: 
matriza + gure 
egitekoa 

Ebaluazio-matriza 
balioztatzea + 
UEUren 
irakaskuntza 
telemeatikoaren 
egoera aztertu 

• 2015-2016 
ikasturtea 

ITrako eredu pedagogikoa indartzeko 

ebaluazio-prozesua 



ITrako eredu 
pedagogikoaren jarraipena 

egiteko ebaluazio-tresna 
balioztatu eta finkatu  

Online eskaintza 
akademikoaren egoera 

ezagutu 

ITrako eredu pedagogikoa 
indartzeko aurrerapausoak 

finkatu 

ITrako eredu pedagogikoa indartzeko 

ebaluazio-prozesuaren emaitzak 



Ebaluazio-matriza 

Matriza: ebaluazio-tresna baliagarria 

ITrako eredu pedagogikoaren oinarriak neurtu, 
1-4 eskalan 

Ebaluaziorako, jarraipenerako eta 
hobekuntzarako 



Ebaluazio-matriza 

Ikastaro-
formatua 

Antolamendua  

Blokeak 

Diseinu 
didaktikoa 

Ikastaroaren 
gida 

Arazoa 

Lan-saioak 

Talde-lana 

Sintesia 

Jarduerak 

Informazioa 

Jarduera-
tipologia 

Egutegia 

Komunikazioa 

Foroak 

Egunkaria 

Komunikazio 
didaktikoaren 

trataera 

Ebaluazioa 

Kalifikazio-
liburua 

Kalifikazioak 

Autoebaluazioa 



Adibidez? 

Diseinu didaktikoa 

1 2 3 4 

Ikastaroaren  

gida 

Ez dago Badago 

baina ez 

da argia 

datu ugari 

falta 

direlako 

Ulergarria 

da nahiz eta 

gida osoa 

ez egon 

Gida osoa 

dago: 

iraupena, 

aldiak, 

helburuak, 

edukiak, 

metodologia

, zereginak 

eta 

ebaluazioa 



Egoera 

• Indargune eta ahulguneen berri 

• Emaitza positiboak 

• ITrako eredu pedagogiko indartsua 

 

Aurrerapausoak 

• Irakaslearen gida 

• Irakasleei zuzendutako formakuntza 

Etorkizunerako erronkak 

• Ikaslearen gida 

• Ereduaren eta matrizaren etengabeko ebaluazioa eta 
eguneraketa 

Online eskaintza akademikoaren egoera, 

aurrerapausoak eta etorkizuneko 

erronkak 
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Eskerrik  

asko! 
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