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ONLINE IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZAREKIN HASTEKO PROZEDURA

IKASLEAK:
● Konfinaturiko ikaslea webgunean publikaturik dauden arreta ez presentzialerako taulak

egunez egun begiratu beharko ditu.
● Osasunez ongi egonez gero, ohiko ordutegia jarraituz (8: 30-14: 30) agindutako lana egin

beharko du. Ikasgai batzuetan irakasleek horrela adierazi baldin badiete, MEETen bidez
konektatu beharko dira.

FAMILIAK:

● Gurasoek tutoreei emailez jakinaraziko diete ikaslearen konfinamendua. Horretaz gain,
aipatuko diote zergatik dagoen konfinatuta (positiboa den edo harreman estua den) eta
zein egunetan bueltatuko den (osasun-zentroan emandako informazioa).

ONLINE BIDEZKO IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA PROZESUAREN KUDEAKETA

Online bidezko irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan irakasle nahiz ikasle guztiek hiru tresna nagusi
izanen ditugu: Classroom, Google Meet eta web-ean zintzilikatuta egongo den Asteko Lan
Plangintza Taula.

1. CLASSROOM

Ikasturte hasieran irakasle guztiek Classroom plataforman gela birtuala sortuko dute bere
irakastalde guztietan. Tutoreek ere tutoretzarako gela birtuala sortuko dute. Classroom
plataforman argitaratuko dira ikasleek behar dituzten materialak eta egin beharreko lanak, eta
plataforma berean entregatuko dituzte ikasleek haien lanak.
Irakasleek plataforma horiei lotutako mezularitza-zerbitzuei erantzungo diete, ohiko ordutegiari
jarraituz (8: 30-14: 30).

2. MEET

Irakasleek Google Meet bidezko saio birtualak (bideokonferentziak) antolatu ahal izango dituzte
ikasleekin harremana izateeko, beharrezko azalpenak emateko edo zalantzak argitzeko. Meet
bidezko saioen ordutegia Asteko Lan Plangintzan zehaztuko da. Ez da derrigorrezkoa izango Meet
egunero egitea. Irakasle bakoitzak, irakasgaiaren eta taldearen izaera kontuan harturik, baloratuko
du Meeten bidez egin behar diren saio horien maiztasuna.

3. ASTEKO LAN PLANGINTZA

Ikasleek egin beharrekoa talde bakoitzarentzat sortuko diren tauletan izanen dute jarrita. Taula
hauek ikastetxeko webgunean argitaratuko dira online bidezko irakaskuntza izango dugun aste
bakoitzaren lehenengo egunetan. Bertan irakasgai bakoitzeko saio/aste bakoitzean jarraitu
beharreko urratsak, egin beharreko zereginak entregatzeko data eta modua eta irakasgai



bakoitzean Meet saioa egingo den data adieraziko dira. Lan hori ebaluatu eta kalifikatu egingo da,
eta kontuan hartuko da ebaluazio-notarako.

4. KOMUNIKAZIO BIDEAK

4.1 Ikasle eta irakasleen arteko komunikazio bideak
Ikasleek irakasleekin kontaktuan jartzeko bi bide izanen dituzte. Alde batetik, Meet saioak izanen
dituzten eta, bestetik, Classroom. Ikastetxearen webgunean astero jarraipen-tauletan talde
bakoitzean eskolak ematen dituzten irakasle guztien izen-abizenak eta kontaktuak argitaratuko
dira, behar dituenaren eskura egon daitezen.

4.2 Ikasle eta tutorearen arteko komunikazio bideak
Irakasleekin bezala, tutorearekin kontaktuak jartzeko bi bide horiek izanen dituzte. Alde batetik,
Meet saioak eta, bestetik, Meet saiorik ez dagoen egun edo momentuetan, Classroomeko
iruzkinak.

4.3 Guraso eta tutoreen arteko komunikazio bideak
Arreta ez presentziala aktibatzen den unetik aurrera, guraso eta tutoreen arteko komunikazioa
telematikoa izanen da derrigorrez, hau da, e-mail, telefono ala Meet bidezkoa.
Tutoreek gutxienez kontaktu bat izanen dute familia bakoitzarekin, etxeko egoeraz galdetu eta
ikaslea egoera berrira egokitzeko izaten ari den zailtasunen ala erraztasunen berri izateko.
Gainera, familiekin komunikatuko da beharrezkotzat jotzen duen momentu guztietan.

5. AZTERKETAK

Ahal den neurrian eta segurtasun-arauak errespetatuz, zentroan bertan egingo dira.

6. WEBGUNEA

Zentroaren webguneak Covid-19arekin lotutako atal bat du, eta bertan hainbat erlaitz zabalduko
dira beharrezko informazio guztiarekin.

7. EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Ebaluazio- eta kalifikazio-irizpideak aldatu ahal izango dira 4. egoeran edo eszenarioan sartuz
gero. Kasu horietan familiei eta ikasleei jakinaraziko zaie eta webgunean argitaratuko dira.


