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IKASTAROA:    Sortu 
  zure Ikasketa     
Ingurune 
  Pertsonala (PLE)

Tokia:
Donostia, IVAPeko egoitza. San Bartolomé kalea, 28
Bilbao, Txurdinagako Berritzegunea. Ondarroa 
kalea 14, behea
Ordutegia:
09:00etatik 13:00etara
Hizkuntza: 
Ikastaroa euskaraz izango da
Izena emateko epea: 
Donostiako ikastarorako: martxoaren 8tik 20ra 
Bilboko ikastarorako: apirilaren 8tik 22ra 
Izena emateko: 
944 03 16 45
www.gaztebehatokia.euskadi.net

Bilbon, maiatzaren 3an eta 10ean



> 

> 

> helburuak
> PLE ikasteko moduaz jabetzea.
> Informazioa eta komunikazioan oinarritutako ikasteko prozesuak bultzatzea.
> Komunikazio modu berriak ezagutzea.

metodologia 
Praktikoa izango da. Eginez ikasiko dugu, hau da, ikastaroan 
gure PLEa sortuko dugu. Gogoeta ere egingo du nork bere PLEaz. 
Ikasle-kopurua: Donostian 12 eta Bilbon 20.

hartzaileak 
> Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, 
   gazteen elkarteak eta beste erakunde batzuk).
> Hezitzaileak.
> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak. 

IKASTAROA:    Sortu 
  zure Ikasketa     
Ingurune 
  Pertsonala (PLE)

Zer da PLE (Personal Learning Environment) edo Ikasketa Ingurune Pertsonala?
PLEa gure ikasketa prozesuaren kontrola hartzen eta ezarritako helburuak lortzen 
lagunduko digun sistema da. Ikasketa Ingurune Pertsonalek ikaskuntza formala eta 
ez-formala hartzen dute euren baitan. 
http://www.youtube.com/watch?v=187srtzXrPQ

Zergatik behar dugu PLE bat?
Etengabeko aldaketa prozesu batean murgilduta gaude eta ezinbestekoa da, aldaketa 
horietara egokitzeaz gain, egokitzeko estrategia bat garatzea.
http://www.youtube.com/watch?v=PblWWlQbkUQ&feature=related

Komunikatzeko, ikasteko, gaurkotua egoteko eta eguneroko lanerako estrategia eta tresna berriak ezagutzeko.



> 

Maite Goñi Eizmendi, Mondragon Unibertsitatean eta Ordiziako Jakintza 
Ikastolan irakasle. Teknologia berriak eta irakaskuntza arloen arteko 
uztarketan aditua. 

 

> > irakaslea

edukiak

antolatzailea

> > 
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA > Kirol eta Gazteria Zuzendaritza > 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Sarrera  
> Zer da PLE edo Ikasteko Ingurune Pertsonala? Zertarako?
> Gazteak eta komunikazio bide berriak 

Osagai nagusiak
> Zure ikasketa helburuak ezarri
> Norengandik ikasi nahi duzun erabaki
> Erabaki zein izango diren zure lan 2.0 tresnak, baliabideak, 
  informazio iturriak...
> Zure harreman sarea osatu
> Ezagutuko ditugun tresnak:

· Informazioa eta eduki interesgarriak jaso: Twitter, RSS jario 
  irakurleak harpidetzak egiteko…
· Informazioa eta eduki interesgarriak kudeatu: marka-gune 
  sozialak (Diigo), …
· Informazioa aldatu, eraldatu, zabaldu: blogak, wikiak…
· Sarea osatu: komunitate eta sareetan parte hartzeko estrategiak 
  aztertu. 

IKASTAROA:    Sortu 
  zure Ikasketa     
Ingurune 
  Pertsonala (PLE)


