Euskara eta
Literatura

Esku biak zabalik
jartzen badituzu,
indar ikusezin bat
sentituko duzu.

Proiektuak DBH

Zure hatz puntak baino
beheraxeago,
mundua aldatzeko
boterea dago.

Putz egiten baduzu
zure eskuetara,
zipriztinduko duzu
boterez euskara.

Itxi berriz eskuak,
sentitu airea,
sinetsi zeugan eta
egizu bidea.

Miren AMURIZA PLAZA

IBAIZABAL
HARRITUKO ZAITU

Jarri gurekin harremanetan:
Tel.: 94 453 20 09
Faxa: 94 453 20 91
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Proiektuen ibilbidea

Egin nahi duzu lan proiektuekin?
Ibaizabal argitaletxeak bidea erraztuko dizu

EGIZU ZEURE BIDEA proiektu digitalekin.
Material berriak belaunaldi berri baterako.

HASIERAKO
FASEA

GARAPEN
FASEA
1. atala

GARAPEN
FASEA
2. atala

AZKEN
FASEA

OROKORTZE
FASEA

• Sarrera
• Erronka
• Aurrediagnosia
• Konpromisoa eta
Planifikazioa

• Testu generoaren
ezaugarriak
• Komunikazio
egoera
• Ulermena
• .…

• Idazketan
trebatzea
• Ahozkoan
trebatzea

• Ikasitakoa
aplikatzea eta
komunikatzea

• Ikasitakoa beste
egoera batean
erabiltzea

Proiektuak

ERANSKINAK

1. PROIEKTUA

3. PROIEKTUA

2. zikloa

1. zikloa

Oparituko ditugu
ipuinak?
Ipuin kontaketa

2. PROIEKTUA

Zer hizkuntza
ditugu inguruan?
Jendaurreko aurkezpena

Ezaugarriak
+

Ezagutzen dugu
gure herria?

Konpetentziak
testuinguru
esanguratsuetan
lantzeko aukera.

+

+
Irakaslearentzako
materiala gune digitalean
bertan: programazioak,
erantzunak, iradokizunak,
baliabide gehigarriak...
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Materiala
Ikaslearentzat

Irakaslearentzat

• Proiektua faseka eta atalka landuta.

• Gida didaktikoa: irizpide

• Proiektuko ariketak egiteko
dokumentua bi euskarritan:
digitalean eta paperean.

• Pertsonalizatzeko aukerak gunean

+
+

Ulermen proba

4. PROIEKTUA

Hainbat gailu eta sistema
eragilerekin lan egiteko
aukera: Windows, Mac, Linux,
Android eta Chromebook.

Proiektuak lantzeko
ibilbidea euskarri digitalean,
www.edelvivesdigital.com
gunean, online eta offline
bertsioetan.

Nola bilatu
informazioa?

Debatea

Ikaste prozesuan,
ikaslea protagonista.

+

ERANSKINA II

Badakigu elkarrekin
pentsatzen?

Ibilbide turistikoa

+

ERANSKINA I

bertan (markagailuak, kontzeptu
mapak egiteko tresnak...).

metodologikoak, programazioa,
berrikuntzarako iradokizunak,
ariketen erantzunak eta baliabide
gehigarriak.

• Ariketa osagarriak: aniztasunari
erantzunez osatzeko eta egokitzeko
ariketa sorta.

Ibilbidea ikaslearen
beharretara
egokitzeko
baliabideak
irakaslearen eskura.

Baliabideen gunea
Ikasgelan lan
egiteko era
berriak aukeran:
metakognizioa,
lankidetza...

www.edelvives.com/es/recursos gunean
irakasleentzat:
 OC artxiboak: pentsamendu errutinak,
D
proiektuaren programazioa...
 dituen txostenak: lankidetza,
A
metakognizioa, ulermena...
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