
  

Ezagutu bere zentroaren potentzial digitala 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zentroko koordinatzaile maitea,  

Dokumentu honetan hezkuntza maila bakoitzeko adierazpen eta galdera guztiak aurkituko dituzu (adibidez, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, eta 
abar).  

Galdera batzuk ohikoak dira maila guztietarako eta ezin dira aldatu (kutxa urdin argietan). Beste batzuk aukerakoak dira (kutxa berde argietan), beraz, haiek 
sartzea edo ez, beren zentrorako duten garrantziaren arabera erabaki dezaketen. Falta bazara, hamar galdera pertsonalizatu ditzakezu zure zentroan.  

Gogoan izan Ikaslea primarioarentzat galdera gutxiago daudela eta horiek errazagoak direla. Lanbide Heziketako zentroetarako galdera batzuek enuntziazio 
desberdinak dituzte, lan-merkatuarekin duten testuingurua eta harremana hobeto islatzeko.  

Galdera bost puntuko eskala erabiliz erantzuten dira (zure zentroan sor ditzakezun galderak barne):  

1. Ez nago batere ados / Nik ez dut halakorik egiten 
2. Ez nago ados  
3. Hein batean ados nago  
4. Ados nago  
5. Oso ados nago / Oso ongi egiten dut 

Aukera Aplikaezina (N/A) ere eskuragarri dago. 

Erantzun eskalak desberdinak direnean, ohar batean adieraziko dira. 

Informazio gehiago eta laguntza gehiago aurki ditzakezu gure webgunean: https://education.ec.europa.eu/selfie 

Galderak ikus ditzakezu: 

Lehen Hezkuntza  

Bigarren Hezkuntza eta antzekoak - Batxilergoa  

Lanbide Heziketa  

Lanbide Heziketa- Lanean oinarritutako ikaskuntza 

 

 

    SELFIE taldea 



  

Lehen Hezkuntza Zentroetarako galdetegiak 

 



Área A: Lidergoa 
Atal hau lidergoak teknologia digitalak ikastetxe mailan integratzean betetzen duen funtzioari buruzkoa da, baita teknologia digitalek ikastetxearen zeregin 

nagusietan (irakaskuntza eta ikaskuntza) duen erabilera eraginkorrari buruzkoa ere.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea1 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

A1 Estrategia digitala Gure ikastetxean, estrategia digital bat dugu Gure ikastetxean, estrategia digital bat dugu  

A2 
Estrategia irakasleekin 

garatzea 
Gure ikastetxeko estrategia digitala irakasleen 

laguntzarekin garatzen dugu 

Gure zuzendaritza-taldeak irakasleak 
inplikatzen ditu ikastetxeko estrategia 

digitalaren garapenean 

 

A3 
Irakaskuntzako 

modalitate berriak 

Irakasleei laguntza ematen diegu teknologia 
digitalekin irakasteko modu berriak froga 

ditzaten 

Gure zuzendaritza-taldearen babesa dut 
teknologia digitalen bidezko irakasteko modu 

berriak frogatzerakoan. 

 

A4 OP 
Irakaskuntza digitala 
aztertzeko denbora 

Gure ikastetxean, irakasleek denbora dute 
teknologia digitalen bidez haien irakasteko 

modua nola hobetu aztertzeko 

Gure ikastetxean,  denbora dut teknologia 
digitalen bidez nire irakasteko modua nola 

hobetu aztertzeko 

 

A5 OP 
Egile-eskubideei eta 
erabilera-lizentziei 

buruzko arauak 

Gure ikastetxean, egile-eskubideak eta 
erabilera-lizentziak errespetatzen ditugu 
irakaskuntza zein ikaskuntzan teknologia 

digitalak erabiltzen ditugunean 

Gure ikastetxean, egile-eskubideak eta 
erabilera-lizentziak errespetatzen ditugu 
irakaskuntza zein ikaskuntzan teknologia 

digitalak erabiltzen ditugunean 

 

 
1 Kode hau eskola auto-txostenean galderak identifikatzeko ere erabiltzen da. 

  



Área B: Kolaborazioa eta sareak 
Eremu honek ikastetxeek kolaborazio- eta komunikazio-kultura sustatzeko aplikatzen dituzten neurrietan jartzen du fokoa, erakundearen mugen barruan 

eta haietatik kanpo eraginkortasunez bizipenak partekatu eta ikasteko.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

B1 
Aurrerapenaren 

ebaluazioa 

Gure ikastetxean, irakaskuntza eta ikaskuntzan 
teknologia berriak erabiltzeari dagokionez 
egiten ditugun aurrerapausoak ebaluatzen 

ditugu 

Gure ikastetxean, irakaskuntza eta ikaskuntzan 
teknologia berriak erabiltzeari dagokionez 
egiten ditugun aurrerapausoak ebaluatzen 

ditugu 

 

B2 
Teknologiaren 

erabilerari buruzko 
eztabaida 

Gure ikastetxean, teknologia berriekin ikasi eta 
irakastearen abantaila eta desabantailei buruz 

eztabaidatzen dugu 

Gure ikastetxean, teknologia berriekin ikasi eta 
irakastearen abantaila eta desabantailei buruz 

eztabaidatzen dugu 

Gure ikastetxean, ikasteko teknologia 
erabiltzeak dituen abantaila eta desabantailei 

buruz eztabaidatzen dugu irakasleekin 

B3  Elkarlana 
Gure ikastetxean, teknologia digitalak 
erabiltzen ditugu beste erakundeekin 

elkarlanean aritzerakoan 

Gure ikastetxean, teknologia digitalak 
erabiltzen ditugu beste erakundeekin 

elkarlanean aritzerakoan 

 

B4 OP 
Urruneko irakaskuntza 

eta ikaskuntzarako 
sinergiak 

Gure ikastetxean beste ikastetxe edo erakunde 
batzuekin kolaboratzen dugu teknologia 

digitalen erabilera bultzatzeko. 

Gure ikastetxean beste ikastetxe edo erakunde 
batzuekin kolaboratzen dugu teknologia 

digitalen erabilera bultzatzeko. 
 

  



 

Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 

Atal hau azpiegitura egoki, fidagarri eta seguruei buruzkoa da (adibidez, ekipamendua, software-a, baliabide informatiboak, Interneterako konexioa, 
laguntza teknikoa eta espazio fisikoa). Elementu horiek irakaskuntzan, ikaskuntzan eta ebaluazioan praktika berritzaileak erabiltzea ahalbidetu eta erraztu 

dezakete. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

C1 Azpiegitura 

Gure ikastetxean, azpiegitura digitalak 
irakaskuntza eta ikaskuntza babesten ditu 
teknologia digitalen bidez 

Gure ikastetxean, azpiegitura digitalak 
irakaskuntza eta ikaskuntza babesten ditu 
teknologia digitalen bidez 

 

C2 
Irakaskuntzarako gailu 

digitalak 
Gure ikastetxean, irakaskuntzan erabiltzeko 

gailu digitalak daude 
Gure ikastetxean, irakaskuntzan erabil 

ditzakedan gailu digitalak daude 
 

C3 Interneterako sarbidea 
Gure ikastetxean, Interneterako sarbidea 
ematen da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

erabiltzeko 

Gure ikastetxean, Interneterako sarbidea 
ematen da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

erabiltzeko 

Gure ikastetxean, Interneterako sarbidea dut 
ikasteko 

C5 Laguntza teknikoa 
Gure ikastetxeak laguntza teknikoa du 

teknologia digitalekin suertatzen diren arazoak 
konpontzeko 

Gure ikastetxeak laguntza teknikoa du 
teknologia digitalekin suertatzen diren arazoak 

konpontzeko 

Gure ikastetxean, laguntza teknikoa jasotzen 
dut teknologiarekin arazoak ditudanean 

C7 Datuen babesa 
Gure ikastetxean, datuak babesteko sistemak 

daude 
Gure ikastetxean, datuak babesteko sistemak 

daude 
 

C8 
Ikaskuntzarako gailu 

digitalak 

Gure ikastetxean gailu digitalak daude, 
ikastetxearenak dira edo ikastetxeak 

kudeatzen ditu, eta ikasleek behar dituztenean 
erabil ditzakete 

Gure ikastetxean gailu digitalak daude, 
ikastetxearenak dira edo ikastetxeak 

kudeatzen ditu, eta ikasleek behar dituztenean 
erabil ditzakete 

Gure ikastetxean, erabil ditzakedan 
ordenagailu edo tabletak daude 

C10 OP 
Ikasleentzako gailuak 

 

Gure ikastetxeak gailu eramangarriak eduki 
eta kudeatzen ditu ikasleek, beharrezkoa 

izanez gero, etxera eramateko aukera izan 
dezaten. 

Gure ikastetxeak gailu eramangarriak eduki 
eta kudeatzen ditu ikasleek, beharrezkoa 

izanez gero, etxera eramateko aukera izan 
dezaten. 

Gure ikastetxean gailu eramangarriak daude 
eta beharrezkoa denean etxera eraman 

daitezke. 

C11 OP 

Arrakala digitala: 
erronkak 
identifikatzeko 
neurriak 

 

Gure ikastetxean neurriak ditugu urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntzarekin sortzen diren 

erronkak identifikatzeko, betiere ikasleen 
ikaskuntza-premiekin eta testuinguru 

sozioekonomikoarekin lotuta. 

Gure ikastetxean neurriak ditugu urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntzarekin sortzen diren 

erronkak identifikatzeko, betiere ikasleen 
ikaskuntza-premiekin eta testuinguru 

sozioekonomikoarekin lotuta. 

 



Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

C12 OP 

ARRAKALA DIGITALA: 
ERRONKEI AURRE 

EGITEKO LAGUNTZA 
 
 
 

Gure ikastetxean plan bat dugu irakasleei 
urruneko irakaskuntzarekin eta ikaskuntzarekin 
sortzen diren erronkei aurre egiten laguntzeko, 

betiere ikasleen ikaskuntza-premiekin eta 
haien testuinguru sozioekonomikoarekin 

lotuta. 

Gure ikastetxean plan bat dugu irakasleei 
urruneko irakaskuntzarekin eta ikaskuntzarekin 
sortzen diren erronkei aurre egiten laguntzeko, 

betiere ikasleen ikaskuntza-premiekin eta 
haien testuinguru sozioekonomikoarekin 

lotuta. 

 

C13 OP 
Nork bere gailua 

ekartzea 

Gure ikastetxean, ikasleek haien gailu 
eramangarriak ekarri eta eskoletan erabil 

ditzakete 

Gure ikastetxean, ikasleek haien gailu 
eramangarriak ekarri eta eskoletan erabil 

ditzakete 

 

C14 OP Espazio fisikoak 
Gure ikastetxean, espazio fisikoek irakaskuntza 

eta ikaskuntza errazten dute teknologia 
digitalen bidez 

Gure ikastetxean, espazio fisikoek irakaskuntza 
eta ikaskuntza errazten dute teknologia 

digitalen bidez 

 

C15 OP Laguntza-teknologiak 
Gure ikastetxean, hezkuntza premia bereziak 
dituzten ikasleek laguntza-teknologietarako 

sarbidea dute 

Gure ikastetxean, hezkuntza premia bereziak 
dituzten ikasleek laguntza-teknologietarako 

sarbidea dute 

 

C16 OP 
Online 

liburutegiak/gordailuak 

Gure ikastetxean online gordailuak edo 
liburutegiak daude, irakaskuntza zein 
ikaskuntzarako materialak dituztenak 

Gure ikastetxean online gordailuak edo 
liburutegiak daude, irakaskuntza zein 
ikaskuntzarako materialak dituztenak 

 

  



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala– Parte 1 
Atal honek aztertzen du ea ikastetxeak maila guztietan bertako langileen etengabeko prestakuntza profesionala (EPP) errazten duen eta ea prozesu 

horretan inbertitzen duen. EPP-ak lagun dezake teknologia digitalak erabiltzen dituzten ikaskuntza- eta irakaskuntza-eredu berriak garatzen eta 
integratzen, betiere ikaskuntzan emaitza hobeak eskuratze aldera. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

D1 EPP beharrak 
Gure irakasleekin eztabaidatzen dugu 

teknologia digitalekin irakastearekin lotuta 
dauden EPP beharrez 

Gure zuzendaritza-taldeak gurekin 
eztabaidatzen du teknologia digitalekin 

irakastearekin lotuta ditugun EPP beharrez 
 

D2 EPP-n parte hartzea 
Gure irakasleek EPP-n parte hartzeko aukera 

dute teknologia digitalekin irakatsi eta ikasteari 
dagokionez 

EPP-n parte hartzeko aukera dut teknologia 
digitalekin irakatsi eta ikasteari dagokionez 

 

D3 Bizipenak partekatzea 
Gure irakasleei laguntzen diegu teknologia 

digitalekin irakastearekin lotutako bizipenak 
hezkuntza-komunitatearekin partekatzen 

Gure zuzendaritza-taldeak laguntzen digu 
teknologia digitalekin irakastearekin lotutako 

bizipenak hezkuntza-komuniatearekin 
partekatzen 

 

 

  



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala - Parte 2 
Erantzun aukerak: Ez da batere erabilgarria; Ez da erabilgarria; Nolabaiteko erabilgarritasuna du; Erabilgarria da; Oso erabilgarria da; Ez du parte hartu 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

- 
Utilidad de las actividades 

de DPC 
 

Azken urtean parte hartu baduzu teknologia 
digitalak helburu pedagokikoekin erabiltzeari 

buruzko honako EPP (Etengabeko 
prestakuntza profesionala) jardueraren 

batean, adierazi zer erabilgarritasun maila 
izan duen zuretzat. Ez baduzu parte hartu, 

markatu  

 

- 
Garapen profesional 

presentziala 
 

Ikastaroak, mintegiak edo konferentzia 
presentzialak ikastetxetik kanpo 

 

- 
Garapen profesionala 

online 
 

Online ikastaroak, web mintegiak edo online 
konferentziak 

 

- 
Garapen profesionala 

kolaborazio bidez 
 

Ikastetxeko beste irakasle batzuengandik 
ikastea online edo zuzenean kolaborazio 

jarduerak eginez 
 

- 
Garapen profesionala sare 

profesionalen bidez 
 

Beste irakasle batzuengandik ikastea online 
irakasleen sare edo praktiken komunitateen 

bidez (eTwinning kasu) 
 

- 
Barne-orientazioa eta -

aholkularitza 
 

Orientazio edo aholkularitzarako barne-
zerbitzuak, hezkuntza-hitzarmen ofizial baten 

barruan eskainita 
 

- 
Bestelako barne-

prestakuntza 
 

Ikastetxeak antolatutako beste prestakuntza-
jarduera interno batzuk (esaterako, IKT-en 
koordinatzaileak emandako mintegiak edo 
lankideek nola lan egiten duten behatzea) 

 

- Ikasketa-bisitak  
Ikasketa-bisitak (adibidez, beste ikastetxe 

batzuetara, enpresetara edo erakundeetara) 
 

- Programas acreditados  
Programa akreditatuak (adibidez, 

akreditatutako ikastaro laburrak edo gradu 
ikasketak) 

 

  



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala - Parte 2 
Opciones de respuesta: No es nada útil; No es útil; Tiene cierta utilidad; Es útil; Es muy útil; No ha participado 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

- Bestelako EPP aukerak  
Teknologia digitalen bidez irakastearekin 

lotutako beste EPP aukera batzuk (zehaztu) 
 

Pregunta 
abierta 

EPP jarduera eraginkorren 
adibideak 

Eman benetan erabilgarria iruditu zaizun teknologia digitalen erabilera pedagogikoari buruzko 
EPP jarduera baten adibide bat 

 

 

  



Área E: Pedagogia: laguntzak eta baliabideak 
Eremu honek zerikusia du ikaskuntzarako teknologia digitalak erabiltzeko prestakuntzarekin, baita horretarako irakaskuntza eta ikaskuntza praktikak 

eguneratu eta berritzearekin ere.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

E1 
Hezkuntzako online 

baliabideak 
Gure irakasleek hezkuntzako online baliabideak 

bilatzen dituzte 
Hezkuntzako online baliabideak bilatzen ditut  

E2 
Baliabide digitalak 

sortzea 
Gure irakasleek baliabide digitalak sortzen 
dituzte haien irakaskuntza lana indartzeko  

Baliabide digitalak sortzen ditut nire 
irakaskuntza metodoa indartzeko  

 

E3 
Ikaskuntzarako 

ingurune birtualak 
erabiltzea 

Gure irakasleek ikaskuntzarako ingurune 
birtualak erabiltzen dituzte ikasleekin 

Ikaskuntzarako ingurune birtualak erabiltzen 
ditut ikasleekin 

 

E4 
Hezkuntza-

komunitatearekin 
komunikatzea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikastetxearekin lotutako komunikazioan 

Ikaskuntzarako ingurune birtualak erabiltzen 
ditut ikasleekin 

 

E5 OP 
Hezkuntza-baliabide 

irekiak 
Gure irakasleek hezkuntza-baliabide irekiak 

erabiltzen dituzte 
Hezkuntza-baliabide irekiak erabiltzen ditut  

Pregunta 
abierta  

Irakaskuntzarako 
teknologia erabilgarria 

 

Eman irakaskuntzarako benetan erabilgarria 
iruditzen zaizun teknologia digital baten 

adibide bat (gailua, software-a, plataforma, 
baliabidea, etab.) 

 

  



Área F: Pedagogia: ikasgelan aplikatzea 

Eremu honek zerikusia du ikaskuntzarako teknologia digitalak ikasgelan erabiltzearekin, baita horretarako irakaskuntza eta ikaskuntza praktikak 
eguneratu eta berritzearekin ere. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

F1 
Ikasleen premietara 

egokitzea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte irakaskuntza-metodoa ikasle 
bakoitzaren premietara egokitzeko 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut nire 
irakaskuntza-metodoa ikasle bakoitzaren 

premietara egokitzeko 

Gure ikastetxean, irakasleek jarduera 
ezberdinak esleitzen dizkigute, gure 

premietarako egokiak diren teknologiak 
erabiliz egin behar ditugunak 

F3 Sormena sustatzea 
Gure irakasleek ikasleen sormena sustatzen 

duten ikaskuntza digitaleko jarduerak 
erabiltzen dituzte 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleen 
sormena sustatzeko 

 

F4 Ikasleen inklusioa 
Gure irakasleek ikasleak motibatzen dituzten 
ikaskuntza digitaleko jarduerak egiten dituzte 

Ikasleak motibatzen dituzten ikaskuntza 
digitaleko jarduerak egiten ditut 

Gure ikastetxean, teknologia erabiltzen 
dugunean gehiago parte hartzen dut 

F5 
Ikasleen arteko 

elkarlana 
Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikasleen arteko elkarlana bultzatzeko 

Ikasleen arteko elkarlana bultzatzeko, 
teknologia digitalak erabiltzen ditut 

Gure ikastetxean, teknologia taldean lan 
egiteko erabiltzen dugu  

F6 
Diziplinarteko 

proiektuak 

Gure irakasleek ikasleek diziplinarteko 
proiektuetan parte-hartzea sustatzen dute 

teknologia digitalak erabiliz 

Ikasleek diziplinarteko proiektuetan parte-
hartzea sustatzen dut teknologia digitalak 

erabiliz 
 

 

  



Área G: Ebaluazio-jarduketak 

Atal hau ebaluazio tradizionala baztertu eta jarduketa-sorta zabalago batekin pixkanaka ordezkatzeko ikastetxeek kontuan har litzaketen neurriei buruzkoa 
da. Sorta horrek ikaslea ardatz hartzen duten ebaluazio-jarduketak barne har litzake, pertsonalizatuak eta errealistak, teknologiak eskaintzen dituen 

aukerak baliatuko dituena. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

G1 Gaitasunen ebaluazioa 
Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 

dituzte ikasleen trebetasunak ebaluatzeko 
Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleen 

trebetasunak ebaluatzeko 
 

G3 Atzeraelikadura egokia 
Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 

dituzte ikasleei atzeraelikadura (feedback) 
egokia emateko 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleei 
atzeraelikadura (feedback) egokia emateko 

 

G5 
Nork bere ikaskuntzari 
buruzko hausnarketa 

egitea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikasleek haien ikaskuntzaren gainean 

hausnar dezaten 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleek 
haien ikaskuntzaren gainean hausnar dezaten 

 

G6 
Beste ikasle batzuei 
haien lanari buruzko 

iruzkinak egitea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikasleek haien ikaskideek egindako 

lanari buruzko ohar konstruktiboak egin ahal 
izan ditzaten 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleek 
haien ikaskideek egindako lanari buruzko ohar 

konstruktiboak egin ahal izan ditzaten 
 

G7 OP Ebaluazio digitala 
Irakasleei ebaluatzerakoan teknologia digitalak 

erabiltzen laguntzen diegu  

Gure zuzendaritza-taldeak laguntzen dit 
ebaluatzerakoan teknologia digitalak 

erabiltzen 
 

G8 OP 
Ikaskuntza 

dokumentatzea 

Gure irakasleek ahalbidetzen dute ikasleek 
teknologia digitalak erabiltzea haien 

ikaskuntza dokumentatzeko 

Ahalbidetzen dut ikasleek teknologia digitalak 
erabiltzea haien ikaskuntza dokumentatzeko 

 

G9 OP 
Datuak erabiltzea 

ikaskuntza hobetzeko 

Gure irakasleek ikasle jakin batzuei buruzko 
datu digitalak erabiltzen dituzte haien 

ikaskuntza hobetzeko 

Ikasle jakin batzuei buruzko datu digitalak 
erabiltzen ditut haien ikaskuntza hobetzeko 

 

G10 OP 
Ikastetxetik kanpo 

garatutako gaitasunak 
ebaluatzea 

Gure irakasleek ikasleek ikastetxetik kanpo 
garatu dituzten trebetasun digitalak baloratzen 

dituzte 

Ikasleek ikastetxetik kanpo garatu dituzten 
trebetasun digitalak baloratzen ditut 

 

  



Área H: Ikasleen konpetentzia digitalak 
Atal hau ikasleek teknologia digitalak era seguru, sortzaile eta kritikoan erabiltzea ahalbidetzen duten gaitasun, ezagutza eta jarrerei buruzkoa da. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

H1 Portaera segurua 
Gure ikastetxean, ikasleek Interneten 
segurtasunez jokatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneten 
segurtasunez jokatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, Interneten segurtasunez 
jokatzen ikasten dut 

H3 Portaera arduratsua 
Gure ikastetxean, ikasleek Interneten era 

arduratsuan jokatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek Interneten era 

arduratsuan jokatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, Internet erabiltzen dudanean 
era arduratsuan jokatzen eta besteak 

errespetatzen ikasten dut 

H4 
Informazioaren 

kalitatea egiaztatzea 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneteko 
informazioa fidagarria eta zuzena den ala ez 

egiaztatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneteko 
informazioa fidagarria eta zuzena den ala ez 

egiaztatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, Interneten topatzen dudan 
informazioa fidagarria eta zuzena ote den 

egiaztatzen ikasten dut 

H6 
Besteek egindako lana 

aitortzea 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneten topatu 
duten beste pertsona batzuen lanaz fidatzen 

ikasten dute  

Gure ikastetxean, ikasleek Interneten topatu 
duten beste pertsona batzuen lanaz fidatzen 

ikasten dute  
 

H7 Eduki digitalak sortzea 
Gure ikastetxean, ikasleek eduki digitalak 

sortzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek eduki digitalak 

sortzen ikasten dute 
 

H8 Komunikatzen ikastea 
Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 

erabiliz komunikatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 

erabiliz komunikatzen ikasten dute 
 

H10 OP 
Arlo ezberdinetarako 
trebetasun digitalak 

Ikasleek arlo ezberdinetarako trebetasun 
digitalak garatzen dituztela ziurtatzen dugu. 

Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 
erabiliz komunikatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, teknologia ikasgai 
ezberdinetan erabiltzen dut 

H11 OP 
Kodetzen edo 

programatzen ikastea 
Gure ikastetxean, ikasleek kodetzen edo 

programatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek kodetzen edo 

programatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, kodetzen edo programatzen 

ikasten dut 

H13 OP 
Arazo teknikoak 

konpontzea 

Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 
erabiltzean sortzen diren arazo teknikoak 

konpontzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 
erabiltzean sortzen diren arazo teknikoak 

konpontzen ikasten dute 
 

 

  



Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Adina Adina2 Adina2 Zein urtetan jaio zinen? 

Sexua Sexua Sexua Sexua 

Lan-eskarmentua hezkuntzan 
Ikasturte hau barne hartuta,  osotara zenbat 

urtetako lan-eskarmentua duzu hezkuntzan??3 
Ikasturte hau barne hartuta,  osotara zenbat 

urtetako lan-eskarmentua duzu hezkuntzan??3 
 

Teknologiaren harrera 
Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

teknologia digitalen erabilerarekin duzun 
harremana hobe deskribatzen duen aukera?4 

Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 
teknologia digitalen erabilerarekin duzun 

harremana hobe deskribatzen duen aukera?4 

 

Etxean teknologia erabiltzeko 
faktore negatiboak (urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntza) 

Zure ikastetxean, teknologia digitalek 
irakaskuntza eta ikaskuntzari kalterik eragiten 

al diete honako eragileak direla eta? 
?5 

Zure ikastetxean, teknologia digitalek 
irakaskuntza eta ikaskuntzari kalterik eragiten al 

diete honako eragileak direla eta? 
?5 

 

Etxean teknologia erabiltzeko 
faktore negatiboak (urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntza) 

 

Honako faktoreek eragin negatiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan?6 

Honako faktoreek eragin negatiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan?6 

 

 

2 25 baino gutxiago; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 edo gehiago; Nahiago dut ez erantzun 

3 1 urte baino gutxiago; 1-2 urte; 3-5 urte; 6-10 urte; 11-15 urte; 16-20 urte; Más de 20 años; Prefiero no responder 

4 Normalean nire ikaskide gehienak baino beranduago erabiltzen hasten naiz teknologia digitalak; Normalean nire ikaskideekin batera erabiltzen hasten naiz teknologia 

digitalak ; Normalean nire ikaskideak baino lehenago erabiltzen hasten naiz teknologia digitalak ; Normalean teknologia digital berriak arakatzen hasten den 

berritzaileetako bat naiz; Nahiago dut ez erantzun 

5 Funts falta; Ekipamendu digital eskasa; Interneterako konexio ez oso fidagarria edo mantsoa; Mugak ikastetxearen espazioan; Laguntza tekniko mugatua edo eza; 

Irakasleentzako denbora falta; Konpetentzia digital nahikoa ez duten irakasleak; Konpetentzia digital nahikoa ez duten ikasleak; Beste batzuk 

6 Ikasleek sarbide mugatua izatea gailu digitaletara.; Ikasleek sarbide mugatua izatea Interneterako konexio fidagarri batera.; Familien konpetentzia digital eskasa.; 

Dozenteek urruneko irakaskuntzarako materiala prestatzeko astirik ez izatea.; Irakasleek ikasleei erantzuteko astirik ez izatea.; Ikasleak inplikatzeko zailtasunak izatea.; 

Familiei edo zaintzaileei laguntza emateko zailtasunak ikasleei urruneko ikaskuntzarekin laguntzeko.; Beste bat 

 



Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Etxean teknologia erabiltzeko 
faktore positiboak (urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntza) 

Honako faktoreek eragin positiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan??7 

Honako faktoreek eragin positiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan?7 

 

Seguridad al utilizar la tecnología  

Zenbaterainoko ziurtasuna sentitzen duzu 
esparru hauetan teknologia digitalak 

erabiltzerakoan? 

 

Eskolak prestatzea  

Eskolak prestatzeko baliabide digitalak 
editatu edo sortzea (adibidez, diapositibak, 

irudiak, audioak edo bideoak)8 

 

Eskolak ematea  

Eskolak ematea gailu ezberdinak (adibidez, 
arbela interaktiboak edo bideo 

proiektoreak) eta baliabide ezberdinak 
erabiliz (adibidez, galdetegiak, kontzeptu-

mapak edo online simulazioak)8 

 

Atzeraelikadura eta laguntza  

Ikasleak ebaluatzea edo ikasleei 
atzeraelikadura (feedback) pertsonalizatua 

eta laguntza ematea8 

 

Komunikazioa  
Ikasleekin eta haien familiekin 

komunikatzea8 
 

Irakaskuntza digitalari eskainitako 
denbora-portzentajea 

 

Azken hilabeteotan ikasgelan irakaskuntzari 
eskainitako denborari dagokionean, 

zenbateko portzentajean erabili dituzu 
teknologia digitalak?9 

 

 
 
7 Ikastetxeak eskarmentua du ikaskuntza birtualeko testuinguruen erabileran; Ikastetxeak ongi antolatutako baliabide digitaletarako sarbidea du. ; Ikastetxeak "Ekarri zeure gailua" politika 

du. ; Dozenteek sare profesionaletan parte hartzen dute.; Irakasleek garapen profesionaleko programetan parte hartzen dute.; Irakasleek ikastetxean kolaboratzen dute teknologia digitalaren 

erabileran eta baliabideen sorkuntzan.; Ikastetxeak beste ikastetxe eta erakunde batzuekin kolaboratzen du.; Ikastetxeak estrategia digitala du.; Ikastetxeak komunikazio erregularra eta ongi 

antolatua du familia eta tutoreekin.; Beste bat 

8 Ez nago batere ziur; Ez nago oso ziur; Ziurtasun pixka bat dut; Ziur nago; Oso ziur nago; Nahiago dut ez erantzun 

9 0-10 %; 11-25 %; 26-50 %; 51-75 %; 76-100 %; Nahiago dut ez erantzun 



 

 

 

Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Time use   
Zein maiztasunarekin egiten dituzu honako 

jarduerak? 

Teknologia ikastetxean   
Ikastetxean teknologia erabiltzea 

ikastetxearekin lotutako lanak egiteko10 

Teknologia etxean ikastetxeko 
lanetarako 

  
Etxean teknologia erabiltzea etxekolanak 

egiteko10 

Teknologia ikastetxetik kanpo, 
ikasteko helburuarekin 

  
Ikastetxetik kanpo teknologia erabiltzea 

eskolarekin/institutuarekin zerikusirik ez duten 
ikasketa-jarduerak egiteko10 

Teknologia etxean, aisialdirako   
Etxean teknologia erabiltzea aisialdi-

jardueretarako0 

Ikastetxetik kanpo teknologiarik 
ez izatea 

  
Ikastetxetik kanpo egiten dituzun jardueretan 

teknologiarik ez erabiltzea10 

Ikasleek gailuak ikastetxetik 
kanpo eskuratzea 

 
  

¿Etxean gailu digitalik eskuragarri al duzu 
(ordenagailua, ordenagailu eramangarria, 

tableta, telefono mugikorra)? 

Ikaslearen ezagutza teknikoa   
Eskolak etxean eta teknologia digitalen bidez 

ematen direnean…12 
 

10 Inoiz ez edo ia inoiz ez; Hilean behin gutxienez, baina ez astero; Astean behin gutxienez, baina ez egunero; Egunean ordubete baino gutxiago; Egunean 
ordubete baino gehiago; Nahiago dut ez erantzun;  

11 Ez dut eskolako lanak egiteko erabil dezakedan gailu digitaletarako sarbiderik.; Gailu digital bat dut eskuragarri baina ez da egokia eskolako lanak 
egiteko.; Etxean gailu digital bat partekatzen dugu, baina batzuetan ez dago erabilgarri behar dudanean.; Etxean gailu digital bat partekatzen dugu, eta 
behar dudanean eskolako lanak egiteko erabil dezaket.; Gailu digital bat dut eskuragarri eta eskolako lanak egiteko egokia da.; Nahiago dut ez erantzun 
12 Badakit nola erabili softwarea / aplikazioak laguntzarik gabe; Nire familiari edo tutoreari laguntza eskatzen diot softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Nire 
lagunei laguntza eskatzen diet softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Nire irakasleei edo ikastetxeari laguntza eskatzen diet softwarea / aplikazioak 
erabiltzeko.; Ez dut softwarea / aplikazioak erabiltzen lagunduko nauen inor.; Ez dut laguntzarik eskatzen, beharrezkoa dudan arren.; Behar dudan laguntza 
Interneten bilatzen dut.; Konexio-arazoak ditut.; Teknologia digitalak erabili nahi nituzke nire ikaskideekin harreman handiagoa izateko.; Gailu digitalak nola 
erabili behar nituzkeen esan didate.; Zaila da toki lasai bat topatzea gailu digitalak ikasteko erabiltzen direnean.; Gailu digitalak ikasteko erabiltzen 
ditudanean, arreta galtzen dut maiz.; Beste bat 



 

Amaitzeko, SELFIE-ri buruz zer iritzi duzun jakin nahi dugu 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Puntuazio orokorra 
SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer puntuazio 

emango zenioke 1etik 10era? (puntuazio 
minimoa 1, puntuazio maximoa 10) 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer puntuazio 
emango zenioke 1etik 10era? (puntuazio 

minimoa 1, puntuazio maximoa 10) 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer puntuazio 
emango zenioke 1etik 10era? (puntuazio 

minimoa 1, puntuazio maximoa 10) 

SELFIE gomendatu Gomendatuko al zenieke SELFIE lankideei?13 Gomendatuko al zenieke SELFIE lankideei?13  

Hobekuntza proposamenak 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, aipatu 
ez den alderdi garrantzitsuren bat, zentzurik ez 
duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. Partekatu 

zure ideiak eta proposamenak gurekin. 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, aipatu ez 
den alderdi garrantzitsuren bat, zentzurik ez 

duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. Partekatu 
zure ideiak eta proposamenak gurekin. 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, aipatu ez 
den alderdi garrantzitsuren bat, zentzurik ez 

duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. Partekatu 
zure ideiak eta proposamenak gurekin. 

 

13 Ez da batere probable; Ez oso probable; Litekeena da; Oso litekeena da; Ikaragarri litekeena da; Nahiago dut ez erantzun;   

 

 

 

 

 

 



 

  

Hezkuntza Zentroetarako galdetegiak 

Bigarren eta Batxilergoa   

 

 



Área A: Lidergoa 
Atal hau lidergoak teknologia digitalak ikastetxe mailan integratzean betetzen duen funtzioari buruzkoa da, baita teknologia digitalek ikastetxearen zeregin 

nagusietan (irakaskuntza eta ikaskuntza) duen erabilera eraginkorrari buruzkoa ere.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea1 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

A1 Estrategia digitala Gure ikastetxean, estrategia digital bat dugu Gure ikastetxean, estrategia digital bat dugu  

A2 
Estrategia irakasleekin 

garatzea 
Gure ikastetxeko estrategia digitala irakasleen 

laguntzarekin garatzen dugu 

Gure zuzendaritza-taldeak irakasleak 
inplikatzen ditu ikastetxeko estrategia 

digitalaren garapenean 

 

A3 
Irakaskuntzako 

modalitate berriak 

Irakasleei laguntza ematen diegu teknologia 
digitalekin irakasteko modu berriak froga 

ditzaten 

Gure zuzendaritza-taldearen babesa dut 
teknologia digitalen bidezko irakasteko modu 

berriak frogatzerakoan. 

 

A4 OP 
Irakaskuntza digitala 
aztertzeko denbora 

Gure ikastetxean, irakasleek denbora dute 
teknologia digitalen bidez haien irakasteko 

modua nola hobetu aztertzeko 

Gure ikastetxean,  denbora dut teknologia 
digitalen bidez nire irakasteko modua nola 

hobetu aztertzeko 

 

A5 OP 
Egile-eskubideei eta 
erabilera-lizentziei 

buruzko arauak 

Gure ikastetxean, egile-eskubideak eta 
erabilera-lizentziak errespetatzen ditugu 
irakaskuntza zein ikaskuntzan teknologia 

digitalak erabiltzen ditugunean 

Gure ikastetxean, egile-eskubideak eta 
erabilera-lizentziak errespetatzen ditugu 
irakaskuntza zein ikaskuntzan teknologia 

digitalak erabiltzen ditugunean 

 

 
1 Kode hau eskola auto-txostenean galderak identifikatzeko ere erabiltzen da. 

  



Área B: Kolaborazioa eta sareak 
Eremu honek ikastetxeek kolaborazio- eta komunikazio-kultura sustatzeko aplikatzen dituzten neurrietan jartzen du fokoa, erakundearen mugen barruan 

eta haietatik kanpo eraginkortasunez bizipenak partekatu eta ikasteko.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

B1 
Aurrerapenaren 

ebaluazioa 

Gure ikastetxean, irakaskuntza eta ikaskuntzan 
teknologia berriak erabiltzeari dagokionez 
egiten ditugun aurrerapausoak ebaluatzen 

ditugu 

Gure ikastetxean, irakaskuntza eta ikaskuntzan 
teknologia berriak erabiltzeari dagokionez 
egiten ditugun aurrerapausoak ebaluatzen 

ditugu 

 

B2 
Teknologiaren 

erabilerari buruzko 
eztabaida 

Gure ikastetxean, teknologia berriekin ikasi eta 
irakastearen abantaila eta desabantailei buruz 

eztabaidatzen dugu 

Gure ikastetxean, teknologia berriekin ikasi eta 
irakastearen abantaila eta desabantailei buruz 

eztabaidatzen dugu 

Gure ikastetxean, ikasteko teknologia 
erabiltzeak dituen abantaila eta desabantailei 

buruz eztabaidatzen dugu irakasleekin 

B3  Elkarlana 
Gure ikastetxean, teknologia digitalak 
erabiltzen ditugu beste erakundeekin 

elkarlanean aritzerakoan 

Gure ikastetxean, teknologia digitalak 
erabiltzen ditugu beste erakundeekin 

elkarlanean aritzerakoan 

 

B4 OP 
Urruneko irakaskuntza 

eta ikaskuntzarako 
sinergiak 

Gure ikastetxean beste ikastetxe edo erakunde 
batzuekin kolaboratzen dugu teknologia 

digitalen erabilera bultzatzeko. 

Gure ikastetxean beste ikastetxe edo erakunde 
batzuekin kolaboratzen dugu teknologia 

digitalen erabilera bultzatzeko. 
 

  



 

Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 

Atal hau azpiegitura egoki, fidagarri eta seguruei buruzkoa da (adibidez, ekipamendua, software-a, baliabide informatiboak, Interneterako konexioa, 
laguntza teknikoa eta espazio fisikoa). Elementu horiek irakaskuntzan, ikaskuntzan eta ebaluazioan praktikade prácticas innovadoras de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

C1 Azpiegitura 
Gure ikastetxean, azpiegitura digitalak 

irakaskuntza eta ikaskuntza babesten ditu 
teknologia digitalen bidez 

Gure ikastetxean, azpiegitura digitalak 
irakaskuntza eta ikaskuntza babesten ditu 

teknologia digitalen bidez 
 

C2 
Irakaskuntzarako gailu 

digitalak 
Gure ikastetxean, irakaskuntzan erabiltzeko 

gailu digitalak daude 
Gure ikastetxean, irakaskuntzan erabil 

ditzakedan gailu digitalak daude 
 

C3 Interneterako sarbidea 
Gure ikastetxean, Interneterako sarbidea 
ematen da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

erabiltzeko 

Gure ikastetxean, Interneterako sarbidea 
ematen da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

erabiltzeko 

Gure ikastetxean, Interneterako sarbidea dut 
ikasteko 

C5 Laguntza teknikoa 
Gure ikastetxeak laguntza teknikoa du 

teknologia digitalekin suertatzen diren arazoak 
konpontzeko 

Gure ikastetxeak laguntza teknikoa du 
teknologia digitalekin suertatzen diren arazoak 

konpontzeko 

Gure ikastetxean, laguntza teknikoa jasotzen 
dut teknologiarekin arazoak ditudanean 

C7 Datuen babesa 
Gure ikastetxean, datuak babesteko sistemak 

daude 
Gure ikastetxean, datuak babesteko sistemak 

daude 
 

C8 
Ikaskuntzarako gailu 

digitalak 

Gure ikastetxean gailu digitalak daude, 
ikastetxearenak dira edo ikastetxeak 

kudeatzen ditu, eta ikasleek behar dituztenean 
erabil ditzakete 

Gure ikastetxean gailu digitalak daude, 
ikastetxearenak dira edo ikastetxeak 

kudeatzen ditu, eta ikasleek behar dituztenean 
erabil ditzakete 

Gure ikastetxean, erabil ditzakedan 
ordenagailu edo tabletak daude 

C10 OP 
Ikasleentzako gailuak 

 

Gure ikastetxeak gailu eramangarriak eduki 
eta kudeatzen ditu ikasleek, beharrezkoa 

izanez gero, etxera eramateko aukera izan 
dezaten. 

Gure ikastetxeak gailu eramangarriak eduki 
eta kudeatzen ditu ikasleek, beharrezkoa 

izanez gero, etxera eramateko aukera izan 
dezaten. 

Gure ikastetxean gailu eramangarriak daude 
eta beharrezkoa denean etxera eraman 

daitezke. 
 

C11 OP 

 Arrakala digitala: 
erronkak 
identifikatzeko 
neurriak 

 

En nuestro centro, tenemos medidas para 
identificar las dificultades que con el 

aprendizaje mixto, relacionados con las 
necesidades de aprendizaje de los alumnos y su 

contexto socioeconómico 

Gure ikastetxean neurriak ditugu urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntzarekin sortzen diren 

erronkak identifikatzeko, betiere ikasleen 
ikaskuntza-premiekin eta testuinguru 

sozioekonomikoarekin lotuta. 

 

 



Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

C12 OP 

ARRAKALA DIGITALA: 
ERRONKEI AURRE 

EGITEKO LAGUNTZA 
Apoyo para abordar 

dificultades 
 
 
 

Gure ikastetxean plan bat dugu irakasleei 
urruneko irakaskuntzarekin eta ikaskuntzarekin 
sortzen diren erronkei aurre egiten laguntzeko, 

betiere ikasleen ikaskuntza-premiekin eta 
haien testuinguru sozioekonomikoarekin 

lotuta. 

Gure ikastetxean plan bat dugu irakasleei 
urruneko irakaskuntzarekin eta ikaskuntzarekin 
sortzen diren erronkei aurre egiten laguntzeko, 

betiere ikasleen ikaskuntza-premiekin eta 
haien testuinguru sozioekonomikoarekin 

lotuta. 

 

C13 OP 
Nork bere gailua 

ekartzea 

Gure ikastetxean, ikasleek haien gailu 
eramangarriak ekarri eta eskoletan erabil 

ditzakete 

Gure ikastetxean, ikasleek haien gailu 
eramangarriak ekarri eta eskoletan erabil 

ditzakete 

Gure ikastetxean, nire gailu eramangarria 
ekarri eta eskoletan erabili dezaket 

C14 OP Espazio fisikoak 
Gure ikastetxean, espazio fisikoek irakaskuntza 

eta ikaskuntza errazten dute teknologia 
digitalen bidez 

Gure ikastetxean, espazio fisikoek irakaskuntza 
eta ikaskuntza errazten dute teknologia 

digitalen bidez 

 

C15 OP Laguntza-teknologiak 
Gure ikastetxean, hezkuntza premia bereziak 
dituzten ikasleek laguntza-teknologietarako 

sarbidea dute 

Gure ikastetxean, hezkuntza premia bereziak 
dituzten ikasleek laguntza-teknologietarako 

sarbidea dute 

 

C16 OP 
Online 

liburutegiak/gordailuak 

Gure ikastetxean online gordailuak edo 
liburutegiak daude, irakaskuntza zein 
ikaskuntzarako materialak dituztenak 

Gure ikastetxean online gordailuak edo 
liburutegiak daude, irakaskuntza zein 
ikaskuntzarako materialak dituztenak 

Gure ikastetxean, ikasteko materiala duten 
online liburutegiak, eta material hori lan 
egiteko erabil dezaket 

  



Área D: Desarrollo profesional continuo– Parte 1 
Atal honek aztertzen du ea ikastetxeak maila guztietan bertako langileen etengabeko prestakuntza profesionala (EPP) errazten duen eta ea prozesu 

horretan inbertitzen duen. EPP-ak lagun dezake teknologia digitalak erabiltzen dituzten ikaskuntza- eta irakaskuntza-eredu berriak garatzen eta 
integratzen, betiere ikaskuntzan emaitza hobeak eskuratze aldera. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

D1 EPP beharrak 
Gure irakasleekin eztabaidatzen dugu 

teknologia digitalekin irakastearekin lotuta 
dauden EPP beharrez 

Gure zuzendaritza-taldeak gurekin 
eztabaidatzen du teknologia digitalekin 

irakastearekin lotuta ditugun EPP beharrez 
 

D2 EPP-n parte hartzea 
Gure irakasleek EPP-n parte hartzeko aukera 

dute teknologia digitalekin irakatsi eta ikasteari 
dagokionez 

EPP-n parte hartzeko aukera dut teknologia 
digitalekin irakatsi eta ikasteari dagokionez 

 

D3 Bizipenak partekatzea 
Gure irakasleei laguntzen diegu teknologia 

digitalekin irakastearekin lotutako bizipenak 
hezkuntza-komunitatearekin partekatzen 

Gure zuzendaritza-taldeak laguntzen digu 
teknologia digitalekin irakastearekin lotutako 

bizipenak hezkuntza-komuniatearekin 
partekatzen 

 

 

  



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala - Parte 2 
Erantzun aukerak: Ez da batere erabilgarria; Ez da erabilgarria; Nolabaiteko erabilgarritasuna du; Erabilgarria da; Oso erabilgarria da; Ez du parte hartu 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

- 
Utilidad de las actividades 

de DPC 
 

Azken urtean parte hartu baduzu teknologia 
digitalak helburu pedagokikoekin erabiltzeari 

buruzko honako EPP (Etengabeko 
prestakuntza profesionala) jardueraren 

batean, adierazi zer erabilgarritasun maila 
izan duen zuretzat. Ez baduzu parte hartu, 

markatu  

 

- 
Garapen profesional 

presentziala 
 

Ikastaroak, mintegiak edo konferentzia 
presentzialak ikastetxetik kanpo 

 

- 
Garapen profesionala 

online 
 

Online ikastaroak, web mintegiak edo online 
konferentziak 

 

- 
Garapen profesionala 

kolaborazio bidez 
 

Ikastetxeko beste irakasle batzuengandik 
ikastea online edo zuzenean kolaborazio 

jarduerak eginez 
 

- 
Garapen profesionala sare 

profesionalen bidez 
 

Beste irakasle batzuengandik ikastea online 
irakasleen sare edo praktiken komunitateen 

bidez (eTwinning kasu) 
 

- 
Barne-orientazioa eta -

aholkularitza 
 

Orientazio edo aholkularitzarako barne-
zerbitzuak, hezkuntza-hitzarmen ofizial baten 

barruan eskainita 
 

- 
Bestelako barne-

prestakuntza 
 

Ikastetxeak antolatutako beste prestakuntza-
jarduera interno batzuk (esaterako, IKT-en 
koordinatzaileak emandako mintegiak edo 
lankideek nola lan egiten duten behatzea) 

 

- Ikasketa-bisitak  
Ikasketa-bisitak (adibidez, beste ikastetxe 

batzuetara, enpresetara edo erakundeetara) 
 

- Programas acreditados  
Programa akreditatuak (adibidez, 

akreditatutako ikastaro laburrak edo gradu 
ikasketak) 

 

  



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala - Parte 2 
Erantzun aukerak: Ez da batere erabilgarria; Ez da erabilgarria; Nolabaiteko erabilgarritasuna du; Erabilgarria da; Oso erabilgarria da; Ez du parte hartu 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

- Bestelako EPP aukerak  
Teknologia digitalen bidez irakastearekin 

lotutako beste EPP aukera batzuk (zehaztu) 
 

Pregunta 
abierta 

EPP jarduera eraginkorren 
adibideak 

Eman benetan erabilgarria iruditu zaizun teknologia digitalen erabilera pedagogikoari buruzko 
EPP jarduera baten adibide bat 

 

 

  



Área E:Pedagogia: laguntzak eta baliabideak 
Eremu honek zerikusia du ikaskuntzarako teknologia digitalak erabiltzeko prestakuntzarekin, baita horretarako irakaskuntza eta ikaskuntza praktikak 

eguneratu eta berritzearekin ere.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

E1 
Hezkuntzako online 

baliabideak 
Gure irakasleek hezkuntzako online baliabideak 

bilatzen dituzte 
Hezkuntzako online baliabideak bilatzen ditut  

E2 
Baliabide digitalak 

sortzea 
Gure irakasleek baliabide digitalak sortzen 
dituzte haien irakaskuntza lana indartzeko  

Baliabide digitalak sortzen ditut nire 
irakaskuntza metodoa indartzeko  

 

E3 
Ikaskuntzarako 

ingurune birtualak 
erabiltzea 

Gure irakasleek ikaskuntzarako ingurune 
birtualak erabiltzen dituzte ikasleekin 

Ikaskuntzarako ingurune birtualak erabiltzen 
ditut ikasleekin 

Gure irakasleek online plataformak erabiltzen 
dituzte eta guk ere haietan parte har dezakegu, 

gure ikaskuntza errazteko 
 

E4 
Hezkuntza-

komunitatearekin 
komunikatzea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikastetxearekin lotutako komunikazioan 

Ikaskuntzarako ingurune birtualak erabiltzen 
ditut ikasleekin 

 

E5 OP 
Hezkuntza-baliabide 

irekiak 
Gure irakasleek hezkuntza-baliabide irekiak 

erabiltzen dituzte 
Hezkuntza-baliabide irekiak erabiltzen ditut  

Pregunta 
abierta 

Irakaskuntzarako 
teknologia erabilgarria 

 

Eman irakaskuntzarako benetan erabilgarria 
iruditzen zaizun teknologia digital baten 

adibide bat (gailua, software-a, plataforma, 
baliabidea, etab.) 

Pon un ejemplo de una tecnología digital que 
consideres especialmente útil para el 
aprendizaje (dispositivo, programa, 

plataforma, recurso, etc.). 
 

  



Área F: Pedagogia: ikasgelan aplikatzea 

Eremu honek zerikusia du ikaskuntzarako teknologia digitalak ikasgelan erabiltzearekin, baita horretarako irakaskuntza eta ikaskuntza praktikak eguneratu 
eta berritzearekin ere. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

F1 
Ikasleen premietara 

egokitzea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte irakaskuntza-metodoa ikasle 
bakoitzaren premietara egokitzeko 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut nire 
irakaskuntza-metodoa ikasle bakoitzaren 

premietara egokitzeko 

Gure ikastetxean, irakasleek jarduera 
ezberdinak esleitzen dizkigute, gure 

premietarako egokiak diren teknologiak 
erabiliz egin behar ditugunak 

F3 Sormena sustatzea 
Gure irakasleek ikasleen sormena sustatzen 

duten ikaskuntza digitaleko jarduerak 
erabiltzen dituzte 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleen 
sormena sustatzeko 

Gure ikastetxean, jarduera sortzaileak egiteko 
erabiltzen dut teknologia 

 

F4 Ikasleen inklusioa 
Gure irakasleek ikasleak motibatzen dituzten 
ikaskuntza digitaleko jarduerak egiten dituzte 

Ikasleak motibatzen dituzten ikaskuntza 
digitaleko jarduerak egiten ditut 

Gure ikastetxean, teknologia erabiltzen 
dugunean gehiago parte hartzen dut 

F5 
Ikasleen arteko 

elkarlana 
Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikasleen arteko elkarlana bultzatzeko 

Ikasleen arteko elkarlana bultzatzeko, 
teknologia digitalak erabiltzen ditut 

Gure ikastetxean, teknologia taldean lan 
egiteko erabiltzen dugu  

F6 
Diziplinarteko 

proiektuak 

Gure irakasleek ikasleek diziplinarteko 
proiektuetan parte-hartzea sustatzen dute 

teknologia digitalak erabiliz 

Ikasleek diziplinarteko proiektuetan parte-
hartzea sustatzen dut teknologia digitalak 

erabiliz 

Gure ikastetxean, teknologia ikasgai 
ezberdinak nahasten dituzten proiektuak 

egiteko erabiltzen dugu 
 

 

  



Área G:Ebaluazio-jarduketak 

Atal hau ebaluazio tradizionala baztertu eta jarduketa-sorta zabalago batekin pixkanaka ordezkatzeko ikastetxeek kontuan har litzaketen neurriei buruzkoa 
da. Sorta horrek ikaslea ardatz hartzen duten ebaluazio-jarduketak barne har litzake, pertsonalizatuak eta errealistak, teknologiak eskaintzen dituen 

aukerak baliatuko dituena.. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

G1 Gaitasunen ebaluazioa 
Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 

dituzte ikasleen trebetasunak ebaluatzeko 
Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleen 

trebetasunak ebaluatzeko 
 

G3 Atzeraelikadura egokia 
Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 

dituzte ikasleei atzeraelikadura (feedback) 
egokia emateko 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleei 
atzeraelikadura (feedback) egokia emateko 

Gure ikastetxean, teknologia gure ikaskuntzari 
buruzko atzeraelikadura egokia (feedback) 

eskuratzeko erabiltzen dugu 
 

G5 
Nork bere ikaskuntzari 
buruzko hausnarketa 

egitea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikasleek haien ikaskuntzaren gainean 

hausnar dezaten 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleek 
haien ikaskuntzaren gainean hausnar dezaten 

Gure ikastetxean, ikasle gisa ditudan 
indarguneak eta ahulguneak hobe ezagutzeko 

erabiltzen dut teknologia 
 

G6 
Beste ikasle batzuei 
haien lanari buruzko 

iruzkinak egitea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikasleek haien ikaskideek egindako 

lanari buruzko ohar konstruktiboak egin ahal 
izan ditzaten 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleek 
haien ikaskideek egindako lanari buruzko ohar 

konstruktiboak egin ahal izan ditzaten 

Gure ikastetxean, teknologia nire ikaskideen 
lanari buruzko iruzkinak egiteko erabiltzen dut 

 

G7 OP Ebaluazio digitala 
Irakasleei ebaluatzerakoan teknologia digitalak 

erabiltzen laguntzen diegu  

Gure zuzendaritza-taldeak laguntzen dit 
ebaluatzerakoan teknologia digitalak 

erabiltzen 
 

G8 OP 
Ikaskuntza 

dokumentatzea 

Gure irakasleek ahalbidetzen dute ikasleek 
teknologia digitalak erabiltzea haien 

ikaskuntza dokumentatzeko 

Ahalbidetzen dut ikasleek teknologia digitalak 
erabiltzea haien ikaskuntza dokumentatzeko 

Gure ikastetxean, teknologia nire ikasketen 
erregistroa eramateko erabiltzen dut 

 

G9 OP 
Datuak erabiltzea 

ikaskuntza hobetzeko 

Gure irakasleek ikasle jakin batzuei buruzko 
datu digitalak erabiltzen dituzte haien 

ikaskuntza hobetzeko 

Ikasle jakin batzuei buruzko datu digitalak 
erabiltzen ditut haien ikaskuntza hobetzeko 

 

G10 OP 
Ikastetxetik kanpo 

garatutako gaitasunak 
ebaluatzea 

Gure irakasleek ikasleek ikastetxetik kanpo 
garatu dituzten trebetasun digitalak baloratzen 

dituzte 

Ikasleek ikastetxetik kanpo garatu dituzten 
trebetasun digitalak baloratzen ditut 

Gure irakasleek ikastetxetik kanpo garatu 
ditudan trebetasun digitalak baloratzen dituzte 

 

  



Área H: Ikasleen konpetentzia digitalak 
Atal hau ikasleek teknologia digitalak era seguru, sortzaile eta kritikoan erabiltzea ahalbidetzen duten gaitasun, ezagutza eta jarrerei buruzkoa da. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

H1 Portaera segurua 
Gure ikastetxean, ikasleek Interneten 
segurtasunez jokatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneten 
segurtasunez jokatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, Interneten segurtasunez 
jokatzen ikasten dut 

H3 Portaera arduratsua 
Gure ikastetxean, ikasleek Interneten era 

arduratsuan jokatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek Interneten era 

arduratsuan jokatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, Internet erabiltzen dudanean 
era arduratsuan jokatzen eta besteak 

errespetatzen ikasten dut 

H4 
Informazioaren 

kalitatea egiaztatzea 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneteko 
informazioa fidagarria eta zuzena den ala ez 

egiaztatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneteko 
informazioa fidagarria eta zuzena den ala ez 

egiaztatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, Interneten topatzen dudan 
informazioa fidagarria eta zuzena ote den 

egiaztatzen ikasten dut 

H6 
Besteek egindako lana 

aitortzea 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneten topatu 
duten beste pertsona batzuen lanaz fidatzen 

ikasten dute  

Gure ikastetxean, ikasleek Interneten topatu 
duten beste pertsona batzuen lanaz fidatzen 

ikasten dute  

Gure ikastetxean, Interneten topatu ditudan 
beste pertsona batzuen lana erabiltzen ikasten 

dut 
 

H7 Eduki digitalak sortzea 
Gure ikastetxean, ikasleek eduki digitalak 

sortzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek eduki digitalak 

sortzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, eduki digitalak sortzen 
ikasten dut 

 

H8 Komunikatzen ikastea 
Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 

erabiliz komunikatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 

erabiliz komunikatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, teknologia erabiliz 
komunikatzen ikasten dut 

 

H10 OP 
Arlo ezberdinetarako 
trebetasun digitalak 

Ikasleek arlo ezberdinetarako trebetasun 
digitalak garatzen dituztela ziurtatzen dugu. 

Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 
erabiliz komunikatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, teknologia ikasgai 
ezberdinetan erabiltzen dut 

H11 OP 
Kodetzen edo 

programatzen ikastea 
Gure ikastetxean, ikasleek kodetzen edo 

programatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek kodetzen edo 

programatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, kodetzen edo programatzen 

ikasten dut 

H13 OP 
Arazo teknikoak 

konpontzea 

Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 
erabiltzean sortzen diren arazo teknikoak 

konpontzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 
erabiltzean sortzen diren arazo teknikoak 

konpontzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, teknologia erabiltzean 
suertzen diren arazo teknikoak konpontzen 

ikasten dut 
 

 

 



Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Adina Adina2 Adina2 Zein urtetan jaio zinen? 

Sexua Sexua Sexua Sexua 

Lan-eskarmentua hezkuntzan 
Ikasturte hau barne hartuta,  osotara zenbat 

urtetako lan-eskarmentua duzu hezkuntzan??3 
Ikasturte hau barne hartuta,  osotara zenbat 

urtetako lan-eskarmentua duzu hezkuntzan??3 
 

Teknologiaren harrera 
Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

teknologia digitalen erabilerarekin duzun 
harremana hobe deskribatzen duen aukera?4 

Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 
teknologia digitalen erabilerarekin duzun 

harremana hobe deskribatzen duen aukera?4 

 

Etxean teknologia erabiltzeko 
faktore negatiboak (urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntza) 

Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 
teknologia digitalen erabilerarekin duzun 

harremana hobe deskribatzen duen aukera?5 

Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 
teknologia digitalen erabilerarekin duzun 

harremana hobe deskribatzen duen aukera?5 

 

Factores negativos para el uso de 

la tecnología en el hogar 

(aprendizaje mixto) 

Honako faktoreek eragin negatiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan?6 

Honako faktoreek eragin negatiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan?6 

 

 

2 25 baino gutxiago; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 edo gehiago; Nahiago dut ez erantzun 

3 1 urte baino gutxiago; 1-2 urte; 3-5 urte; 6-10 urte; 11-15 urte; 16-20 urte; Más de 20 años; Prefiero no responder 

4 Normalean nire ikaskide gehienak baino beranduago erabiltzen hasten naiz teknologia digitalak; Normalean nire ikaskideekin batera erabiltzen hasten naiz teknologia 

digitalak ; Normalean nire ikaskideak baino lehenago erabiltzen hasten naiz teknologia digitalak ; Normalean teknologia digital berriak arakatzen hasten den 

berritzaileetako bat naiz; Nahiago dut ez erantzun 

5 Funts falta; Ekipamendu digital eskasa; Interneterako konexio ez oso fidagarria edo mantsoa; Mugak ikastetxearen espazioan; Laguntza tekniko mugatua edo eza; 

Irakasleentzako denbora falta; Konpetentzia digital nahikoa ez duten irakasleak; Konpetentzia digital nahikoa ez duten ikasleak; Beste batzuk 

6 Ikasleek sarbide mugatua izatea gailu digitaletara.; Ikasleek sarbide mugatua izatea Interneterako konexio fidagarri batera.; Familien konpetentzia digital eskasa.; 

Dozenteek urruneko irakaskuntzarako materiala prestatzeko astirik ez izatea.; Irakasleek ikasleei erantzuteko astirik ez izatea.; Ikasleak inplikatzeko zailtasunak izatea.; 

Familiei edo zaintzaileei laguntza emateko zailtasunak ikasleei urruneko ikaskuntzarekin laguntzeko.; Beste bat 

 
  



 

Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Etxean teknologia erabiltzeko 
faktore positiboak (urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntza) 

Honako faktoreek eragin positiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan?? 7 

Honako faktoreek eragin positiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan??7 

 

Seguridad al utilizar la tecnología  
Zenbaterainoko ziurtasuna sentitzen duzu 

esparru hauetan teknologia digitalak 
erabiltzerakoan? 

 

Eskolak prestatzea  

Eskolak prestatzeko baliabide digitalak editatu 
edo sortzea (adibidez, diapositibak, irudiak, 

audioak edo bideoak)8 

 

Eskolak ematea  

Eskolak ematea gailu ezberdinak (adibidez, 
arbela interaktiboak edo bideo proiektoreak) 

eta baliabide ezberdinak erabiliz (adibidez, 
galdetegiak, kontzeptu-mapak edo online 

simulazioak)8 

 

Atzeraelikadura eta laguntza  
Ikasleak ebaluatzea edo ikasleei atzeraelikadura 
(feedback) pertsonalizatua eta laguntza ematea8 

 

Komunikazioa  Ikasleekin eta haien familiekin komunikatzea8  

Irakaskuntza digitalari eskainitako 
denbora-portzentajea 

 

Azken hilabeteotan ikasgelan irakaskuntzari 
eskainitako denborari dagokionean, zenbateko 

portzentajean erabili dituzu teknologia 
digitalak?9 

 

 
 
7 Ikastetxeak eskarmentua du ikaskuntza birtualeko testuinguruen erabileran; Ikastetxeak ongi antolatutako baliabide digitaletarako sarbidea du. ; 

Ikastetxeak "Ekarri zeure gailua" politika du. ; Dozenteek sare profesionaletan parte hartzen dute. ; Irakasleek garapen profesionaleko programetan parte 

hartzen dute. ; Irakasleek ikastetxean kolaboratzen dute teknologia digitalaren erabileran eta baliabideen sorkuntzan. ; Ikastetxeak beste ikastetxe eta 

erakunde batzuekin kolaboratzen du. ; Ikastetxeak estrategia digitala du. ; Ikastetxeak komunikazio erregularra eta ongi antolatua du familia eta 

tutoreekin. ; Beste bat 

8 Ez nago batere ziur; Ez nago oso ziur; Ziurtasun pixka bat dut; Ziur nago; Oso ziur nago; Nahiago dut ez erantzun  

9 0-10 %; 11-25 %; 26-50 %; 51-75 %; 76-100 %; Nahiago dut ez erantzun  

 



 

 

Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Uso del tiempo   
Zein maiztasunarekin egiten dituzu honako 

jarduerak? 

Teknologia ikastetxean   
Ikastetxean teknologia erabiltzea 

ikastetxearekin lotutako lanak egiteko10 

Teknologia etxean ikastetxeko 
lanetarako 

  
Etxean teknologia erabiltzea etxekolanak 

egiteko10 

Teknologia ikastetxetik kanpo, 
ikasteko helburuarekin 

  
Ikastetxetik kanpo teknologia erabiltzea 

eskolarekin/institutuarekin zerikusirik ez duten 
ikasketa-jarduerak egiteko10 

Teknologia etxean, aisialdirako   
Etxean teknologia erabiltzea aisialdi-

jardueretarako0 

Ikastetxetik kanpo teknologiarik 
ez izatea 

  
Ikastetxetik kanpo egiten dituzun jardueretan 

teknologiarik ez erabiltzea10 

Ikasleek gailuak ikastetxetik 
kanpo eskuratzea 

 
  

¿Etxean gailu digitalik eskuragarri al duzu 
(ordenagailua, ordenagailu eramangarria, 

tableta, telefono mugikorra)? 

Ikaslearen ezagutza teknikoa 
 

  
Eskolak etxean eta teknologia digitalen 

bidez ematen direnean…12 

 

10  Inoiz ez edo ia inoiz ez; Hilean behin gutxienez, baina ez astero; Astean behin gutxienez, baina ez egunero; Egunean ordubete baino gutxiago; Egunean ordubete baino 

gehiago; Nahiago dut ez erantzun;   
11 Ez dut eskolako lanak egiteko erabil dezakedan gailu digitaletarako sarbiderik.; Gailu digital bat dut eskuragarri baina ez da egokia eskolako lanak egiteko.; Etxean gailu 

digital bat partekatzen dugu, baina batzuetan ez dago erabilgarri behar dudanean.; Etxean gailu digital bat partekatzen dugu, eta behar dudanean eskolako lanak egiteko 

erabil dezaket.; Gailu digital bat dut eskuragarri eta eskolako lanak egiteko egokia da.; Nahiago dut ez erantzun 

12 Badakit nola erabili softwarea / aplikazioak laguntzarik gabe.; Nire familiari edo tutoreari laguntza eskatzen diot softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Nire lagunei laguntza 

eskatzen diet softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Nire irakasleei edo ikastetxeari laguntza eskatzen diet softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Ez dut softwarea / aplikazioak 

erabiltzen lagunduko nauen inor.; Ez dut laguntzarik eskatzen, beharrezkoa dudan arren.; Behar dudan laguntza Interneten bilatzen dut.; Konexio-arazoak ditut.; Teknologia 

digitalak erabili nahi nituzke nire ikaskideekin harreman handiagoa izateko.; Gailu digitalak nola erabili behar nituzkeen esan didate.; Zaila da toki lasai bat topatzea gailu 

digitalak ikasteko erabiltzen direnean.; Gailu digitalak ikasteko erabiltzen ditudanean, arreta galtzen dut maiz.; Beste bat.; 



 

Amaitzeko, SELFIE-ri buruz zer iritzi duzun jakin nahi dugu 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Puntuazio orokorra 
SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer puntuazio 

emango zenioke 1etik 10era? (puntuazio 
minimoa 1, puntuazio maximoa 10) 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer puntuazio 
emango zenioke 1etik 10era? (puntuazio 

minimoa 1, puntuazio maximoa 10) 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer puntuazio 
emango zenioke 1etik 10era? (puntuazio 

minimoa 1, puntuazio maximoa 10) 

SELFIE gomendatu Gomendatuko al zenieke SELFIE lankideei?13 Gomendatuko al zenieke SELFIE lankideei?13  

Hobekuntza proposamenak 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, aipatu 
ez den alderdi garrantzitsuren bat, zentzurik ez 
duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. Partekatu 

zure ideiak eta proposamenak gurekin. 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, aipatu ez 
den alderdi garrantzitsuren bat, zentzurik ez 

duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. Partekatu 
zure ideiak eta proposamenak gurekin. 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, aipatu ez 
den alderdi garrantzitsuren bat, zentzurik ez 

duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. Partekatu 
zure ideiak eta proposamenak gurekin. 

 
 

14 Ez da batere probablea ; Ez oso probablea; Litekeena da; Oso litekeena da; Ikaragarri litekeena da; Nahiago dut ez erantzun 

  



 

  

Lanbide Heziketako Zentroetarako galdetegiak 

 

 

 



Área A: Lidergoa 
Atal hau lidergoak teknologia digitalak ikastetxe mailan integratzean betetzen duen funtzioari buruzkoa da, baita teknologia digitalek ikastetxearen zeregin 

nagusietan (irakaskuntza eta ikaskuntza) duen erabilera eraginkorrari buruzkoa ere.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea1 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

A1 Estrategia digitala Gure ikastetxean, estrategia digital bat dugu Gure ikastetxean, estrategia digital bat dugu  

A2 
Estrategia irakasleekin 

garatzea 
Gure ikastetxeko estrategia digitala irakasleen 

laguntzarekin garatzen dugu 

Gure zuzendaritza-taldeak irakasleak 
inplikatzen ditu ikastetxeko estrategia 

digitalaren garapenean 

 

A3 
Irakaskuntzako 

modalitate berriak 

Irakasleei laguntza ematen diegu teknologia 
digitalekin irakasteko modu berriak froga 

ditzaten 

Gure zuzendaritza-taldearen babesa dut 
teknologia digitalen bidezko irakasteko modu 

berriak frogatzerakoan. 

 

 

A6 
Participación de las 

empresas en la 
estrategia 

Gure ikastetxearekin elkarlanean aritzen diren 
enpresek ikastetxearen estrategia digitalaren 

garapenean parte hartzen dute 

Gure ikastetxearekin elkarlanean aritzen diren 
enpresek ikastetxearen estrategia digitalaren 

garapenean parte hartzen dute 
 

A4 OP 
Irakaskuntza digitala 
aztertzeko denbora 

Gure ikastetxean, irakasleek denbora dute 
teknologia digitalen bidez haien irakasteko 

modua nola hobetu aztertzeko 

Gure ikastetxean,  denbora dut teknologia 
digitalen bidez nire irakasteko modua nola 

hobetu aztertzeko 

 

A5 OP 
Egile-eskubideei eta 
erabilera-lizentziei 

buruzko arauak 

Gure ikastetxean, egile-eskubideak eta 
erabilera-lizentziak errespetatzen ditugu 
irakaskuntza zein ikaskuntzan teknologia 

digitalak erabiltzen ditugunean 

Gure ikastetxean, egile-eskubideak eta 
erabilera-lizentziak errespetatzen ditugu 
irakaskuntza zein ikaskuntzan teknologia 

digitalak erabiltzen ditugunean 

 

 
1 Kode hau eskola auto-txostenean galderak identifikatzeko ere erabiltzen da. 

  



Área B: Kolaborazioa eta sareak 
Eremu honek ikastetxeek kolaborazio- eta komunikazio-kultura sustatzeko aplikatzen dituzten neurrietan jartzen du fokoa, erakundearen mugen barruan 

eta haietatik kanpo eraginkortasunez bizipenak partekatu eta ikasteko.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

B1 
Aurrerapenaren 

ebaluazioa 

Gure ikastetxean, irakaskuntza eta ikaskuntzan 
teknologia berriak erabiltzeari dagokionez 
egiten ditugun aurrerapausoak ebaluatzen 

ditugu 

Gure ikastetxean, irakaskuntza eta ikaskuntzan 
teknologia berriak erabiltzeari dagokionez 
egiten ditugun aurrerapausoak ebaluatzen 

ditugu 

 

B2 
Teknologiaren 

erabilerari buruzko 
eztabaida 

Gure ikastetxean, teknologia berriekin ikasi eta 
irakastearen abantaila eta desabantailei buruz 

eztabaidatzen dugu 

Gure ikastetxean, teknologia berriekin ikasi eta 
irakastearen abantaila eta desabantailei buruz 

eztabaidatzen dugu 

Gure ikastetxean, ikasteko teknologia 
erabiltzeak dituen abantaila eta desabantailei 

buruz eztabaidatzen dugu irakasleekin 

B3  Elkarlana 
Gure ikastetxean, teknologia digitalak 
erabiltzen ditugu beste erakundeekin 

elkarlanean aritzerakoan 

Gure ikastetxean, teknologia digitalak 
erabiltzen ditugu beste erakundeekin 

elkarlanean aritzerakoan 

 

B4 OP 
Sinergias para  el 
aprendizaje mixto 

Gure ikastetxean beste ikastetxe edo erakunde 
batzuekin kolaboratzen dugu teknologia 

digitalen erabilera bultzatzeko. 

Gure ikastetxean beste ikastetxe edo erakunde 
batzuekin kolaboratzen dugu teknologia 

digitalen erabilera bultzatzeko. 
 

  



Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 
Atal hau azpiegitura egoki, fidagarri eta seguruei buruzkoa da (adibidez, ekipamendua, software-a, baliabide informatiboak, Interneterako konexioa, 

laguntza teknikoa eta espazio fisikoa). Elementu horiek irakaskuntzan, ikaskuntzan eta ebaluazioan praktika berritzaileak erabiltzea ahalbidetu eta erraztu 
dezakete. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 
Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

C1 Azpiegitura 
Gure ikastetxean, azpiegitura digitalak 

irakaskuntza eta ikaskuntza babesten ditu 
teknologia digitalen bidez 

Gure ikastetxean, azpiegitura digitalak 
irakaskuntza eta ikaskuntza babesten ditu 

teknologia digitalen bidez 
 

C2 
Irakaskuntzarako gailu 

digitalak 
Gure ikastetxean, irakaskuntzan erabiltzeko 

gailu digitalak daude 
Gure ikastetxean, irakaskuntzan erabil 

ditzakedan gailu digitalak daude 
 

C3 Interneterako sarbidea 
Gure ikastetxean, Interneterako sarbidea 
ematen da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

erabiltzeko 

Gure ikastetxean, Interneterako sarbidea 
ematen da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

erabiltzeko 

Gure ikastetxean, Interneterako sarbidea dut 
ikasteko 

C5 Laguntza teknikoa 
Gure ikastetxeak laguntza teknikoa du 

teknologia digitalekin suertatzen diren arazoak 
konpontzeko 

Gure ikastetxeak laguntza teknikoa du 
teknologia digitalekin suertatzen diren arazoak 

konpontzeko 

Gure ikastetxean, laguntza teknikoa jasotzen 
dut teknologiarekin arazoak ditudanean 

C7 Datuen babesa 
Gure ikastetxean, datuak babesteko sistemak 

daude 
Gure ikastetxean, datuak babesteko sistemak 

daude 
 

C8 
Ikaskuntzarako gailu 

digitalak 

Gure ikastetxean gailu digitalak daude, 
ikastetxearenak dira edo ikastetxeak 

kudeatzen ditu, eta ikasleek behar dituztenean 
erabil ditzakete 

Gure ikastetxean gailu digitalak daude, 
ikastetxearenak dira edo ikastetxeak 

kudeatzen ditu, eta ikasleek behar dituztenean 
erabil ditzakete 

Gure ikastetxean, erabil ditzakedan 
ordenagailu edo tabletak daude 

C17 
Prestakuntza 

hornitzaileen datu-
baseak 

Gure ikastetxean, ikasleek lantokietan 
prestakuntza eskaintzen duten hornitzaileen 

datu-base baterako sarbidea dute 

Gure ikastetxean, ikasleek lantokietan 
prestakuntza eskaintzen duten hornitzaileen 

datu-base baterako sarbidea dute 

Gure ikastetxean, kanpoko praktikak, 
ikaskuntza profesionala eta bestelako 

prestakuntza-aukerak eskaintzen dituzten 
enpresen datu-base bat eskuragarri dut 

C10 OP 
Ikasleentzako gailuak 

 

Gure ikastetxeak gailu eramangarriak eduki 
eta kudeatzen ditu ikasleek, beharrezkoa 

izanez gero, etxera eramateko aukera izan 
dezaten. 

Gure ikastetxeak gailu eramangarriak eduki 
eta kudeatzen ditu ikasleek, beharrezkoa 

izanez gero, etxera eramateko aukera izan 
dezaten. 

Gure ikastetxean gailu eramangarriak daude 
eta beharrezkoa denean etxera eraman 

daitezke. 
 

C11 OP 

Arrakala digitala: 
erronkak 
identifikatzeko 
neurriak 

 

Gure ikastetxean neurriak ditugu urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntzarekin sortzen diren 

erronkak identifikatzeko, betiere ikasleen 
ikaskuntza-premiekin eta testuinguru 

sozioekonomikoarekin lotuta. 

Gure ikastetxean neurriak ditugu urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntzarekin sortzen diren 

erronkak identifikatzeko, betiere ikasleen 
ikaskuntza-premiekin eta testuinguru 

sozioekonomikoarekin lotuta. 

 



Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

C12 OP 

ARRAKALA DIGITALA: 
ERRONKEI AURRE 

EGITEKO LAGUNTZA 
Apoyo para abordar 

dificultades 
 
 
 

Gure ikastetxean plan bat dugu irakasleei 
urruneko irakaskuntzarekin eta ikaskuntzarekin 
sortzen diren erronkei aurre egiten laguntzeko, 

betiere ikasleen ikaskuntza-premiekin eta 
haien testuinguru sozioekonomikoarekin 

lotuta. 

Gure ikastetxean plan bat dugu irakasleei 
urruneko irakaskuntzarekin eta ikaskuntzarekin 
sortzen diren erronkei aurre egiten laguntzeko, 

betiere ikasleen ikaskuntza-premiekin eta 
haien testuinguru sozioekonomikoarekin 

lotuta. 

 

C13 OP 
Nork bere gailua 

ekartzea 

Gure ikastetxean, ikasleek haien gailu 
eramangarriak ekarri eta eskoletan erabil 

ditzakete 

Gure ikastetxean, ikasleek haien gailu 
eramangarriak ekarri eta eskoletan erabil 

ditzakete 

Gure ikastetxean, nire gailu eramangarria 
ekarri eta eskoletan erabili dezaket 

C14 OP Espazio fisikoak 
Gure ikastetxean, espazio fisikoek irakaskuntza 

eta ikaskuntza errazten dute teknologia 
digitalen bidez 

Gure ikastetxean, espazio fisikoek irakaskuntza 
eta ikaskuntza errazten dute teknologia 

digitalen bidez 

 

C15 OP Laguntza-teknologiak 
Gure ikastetxean, hezkuntza premia bereziak 
dituzten ikasleek laguntza-teknologietarako 

sarbidea dute 

Gure ikastetxean, hezkuntza premia bereziak 
dituzten ikasleek laguntza-teknologietarako 

sarbidea dute 

 

C16 OP 
Online 

liburutegiak/gordailuak 

Gure ikastetxean online gordailuak edo 
liburutegiak daude, irakaskuntza zein 
ikaskuntzarako materialak dituztenak 

Gure ikastetxean online gordailuak edo 
liburutegiak daude, irakaskuntza zein 
ikaskuntzarako materialak dituztenak 

Gure ikastetxean, ikasteko materiala duten 
online liburutegiak, eta material hori lan 
egiteko erabil dezaket 

  



Área D: Desarrollo profesional continuo– Parte 1 
Atal honek aztertzen du ea ikastetxeak maila guztietan bertako langileen etengabeko prestakuntza profesionala (EPP) errazten duen eta ea prozesu 

horretan inbertitzen duen. EPP-ak lagun dezake teknologia digitalak erabiltzen dituzten ikaskuntza- eta irakaskuntza-eredu berriak garatzen eta 
integratzen, betiere ikaskuntzan emaitza hobeak eskuratze aldera. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

D1 EPP beharrak 
Gure irakasleekin eztabaidatzen dugu 

teknologia digitalekin irakastearekin lotuta 
dauden EPP beharrez 

Gure zuzendaritza-taldeak gurekin 
eztabaidatzen du teknologia digitalekin 

irakastearekin lotuta ditugun EPP beharrez 
 

D2 EPP-n parte hartzea 
Gure irakasleek EPP-n parte hartzeko aukera 

dute teknologia digitalekin irakatsi eta ikasteari 
dagokionez 

EPP-n parte hartzeko aukera dut teknologia 
digitalekin irakatsi eta ikasteari dagokionez 

 

D3 Bizipenak partekatzea 
Gure irakasleei laguntzen diegu teknologia 

digitalekin irakastearekin lotutako bizipenak 
hezkuntza-komunitatearekin partekatzen 

Gure zuzendaritza-taldeak laguntzen digu 
teknologia digitalekin irakastearekin lotutako 

bizipenak hezkuntza-komuniatearekin 
partekatzen 

 
 
 

D4 EPP aukerak 
Gure irakasleek EPP aukerak dituzte irakasten 

dituzten arloetarako teknologia digital 
espezifikoak erabiltzeari dagokionez 

EPP aukerak ditut irakasten ditudan 
arloetarako teknologia digital espezifikoak 

erabiltzeari dagokionez 
 

 

 

  



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala - Parte 2 
Erantzun aukerak: Ez da batere erabilgarria; Ez da erabilgarria; Nolabaiteko erabilgarritasuna du; Erabilgarria da; Oso erabilgarria da; Ez du parte hartu 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

- 
Utilidad de las actividades 

de DPC 
 

Azken urtean parte hartu baduzu teknologia 
digitalak helburu pedagokikoekin erabiltzeari 

buruzko honako EPP (Etengabeko 
prestakuntza profesionala) jardueraren 

batean, adierazi zer erabilgarritasun maila 
izan duen zuretzat. Ez baduzu parte hartu, 

markatu  

 

- 
Garapen profesional 

presentziala 
 

Ikastaroak, mintegiak edo konferentzia 
presentzialak ikastetxetik kanpo 

 

- 
Garapen profesionala 

online 
 

Online ikastaroak, web mintegiak edo online 
konferentziak 

 

- 
Garapen profesionala 

kolaborazio bidez 
 

Ikastetxeko beste irakasle batzuengandik 
ikastea online edo zuzenean kolaborazio 

jarduerak eginez 
 

- 
Garapen profesionala sare 

profesionalen bidez 
 

Beste irakasle batzuengandik ikastea online 
irakasleen sare edo praktiken komunitateen 

bidez (eTwinning kasu) 
 

- 
Barne-orientazioa eta -

aholkularitza 
 

Orientazio edo aholkularitzarako barne-
zerbitzuak, hezkuntza-hitzarmen ofizial baten 

barruan eskainita 
 

- 
Bestelako barne-

prestakuntza 
 

Ikastetxeak antolatutako beste prestakuntza-
jarduera interno batzuk (esaterako, IKT-en 
koordinatzaileak emandako mintegiak edo 
lankideek nola lan egiten duten behatzea) 

 

- Ikasketa-bisitak  
Ikasketa-bisitak (adibidez, beste ikastetxe 

batzuetara, enpresetara edo erakundeetara) 
 

- Programas acreditados  
Programa akreditatuak (adibidez, 

akreditatutako ikastaro laburrak edo gradu 
ikasketak) 

 

  



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala - Parte 2 
Erantzun aukerak: Ez da batere erabilgarria; Ez da erabilgarria; Nolabaiteko erabilgarritasuna du; Erabilgarria da; Oso erabilgarria da; Ez du parte hartu 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

- Bestelako EPP aukerak  
Teknologia digitalen bidez irakastearekin 

lotutako beste EPP aukera batzuk (zehaztu) 
 

Pregunta 
abierta 

EPP jarduera eraginkorren 
adibideak 

Eman benetan erabilgarria iruditu zaizun teknologia digitalen erabilera pedagogikoari buruzko 
EPP jarduera baten adibide bat 

 

 

  



Área E:Pedagogia: laguntzak eta baliabideak 
Eremu honek zerikusia du ikaskuntzarako teknologia digitalak erabiltzeko prestakuntzarekin, baita horretarako irakaskuntza eta ikaskuntza praktikak 

eguneratu eta berritzearekin ere.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

E1 
Hezkuntzako online 

baliabideak 
Gure irakasleek hezkuntzako online baliabideak 

bilatzen dituzte 
Hezkuntzako online baliabideak bilatzen ditut  

E2 
Baliabide digitalak 

sortzea 
Gure irakasleek baliabide digitalak sortzen 
dituzte haien irakaskuntza lana indartzeko  

Baliabide digitalak sortzen ditut nire 
irakaskuntza metodoa indartzeko  

 

E3 
Ikaskuntzarako 

ingurune birtualak 
erabiltzea 

Gure irakasleek ikaskuntzarako ingurune 
birtualak erabiltzen dituzte ikasleekin 

Ikaskuntzarako ingurune birtualak erabiltzen 
ditut ikasleekin 

Gure irakasleek online plataformak erabiltzen 
dituzte eta guk ere haietan parte har dezakegu, 

gure ikaskuntza errazteko 
 

E4 
Hezkuntza-

komunitatearekin 
komunikatzea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikastetxearekin lotutako komunikazioan 

Ikaskuntzarako ingurune birtualak erabiltzen 
ditut ikasleekin 

 

E5 OP 
Hezkuntza-baliabide 

irekiak 
Gure irakasleek hezkuntza-baliabide irekiak 

erabiltzen dituzte 
Hezkuntza-baliabide irekiak erabiltzen ditut  

Pregunta 
abierta 

Irakaskuntzarako 
teknologia erabilgarria 

 

Eman irakaskuntzarako benetan erabilgarria 
iruditzen zaizun teknologia digital baten 

adibide bat (gailua, software-a, plataforma, 
baliabidea, etab.) 

Pon un ejemplo de una tecnología digital que 
consideres especialmente útil para el 
aprendizaje (dispositivo, programa, 

plataforma, recurso, etc.). 
 

  



Área F: Pedagogia: ikasgelan aplikatzea 

Eremu honek zerikusia du ikaskuntzarako teknologia digitalak ikasgelan erabiltzearekin, baita horretarako irakaskuntza eta ikaskuntza praktikak 
eguneratu eta berritzearekin ere. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

F1 
Ikasleen premietara 

egokitzea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte irakaskuntza-metodoa ikasle 
bakoitzaren premietara egokitzeko 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut nire 
irakaskuntza-metodoa ikasle bakoitzaren 

premietara egokitzeko 

Gure ikastetxean, irakasleek jarduera 
ezberdinak esleitzen dizkigute, gure 

premietarako egokiak diren teknologiak 
erabiliz egin behar ditugunak 

F3 Sormena sustatzea 
Gure irakasleek ikasleen sormena sustatzen 

duten ikaskuntza digitaleko jarduerak 
erabiltzen dituzte 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleen 
sormena sustatzeko 

Gure ikastetxean, jarduera sortzaileak egiteko 
erabiltzen dut teknologia 

 

F4 Ikasleen inklusioa 
Gure irakasleek ikasleak motibatzen dituzten 
ikaskuntza digitaleko jarduerak egiten dituzte 

Ikasleak motibatzen dituzten ikaskuntza 
digitaleko jarduerak egiten ditut 

Gure ikastetxean, teknologia erabiltzen 
dugunean gehiago parte hartzen dut 

F5 
Ikasleen arteko 

elkarlana 
Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikasleen arteko elkarlana bultzatzeko 

Ikasleen arteko elkarlana bultzatzeko, 
teknologia digitalak erabiltzen ditut 

Gure ikastetxean, teknologia taldean lan 
egiteko erabiltzen dugu  

F6 
Diziplinarteko 

proiektuak 

Gure irakasleek ikasleek diziplinarteko 
proiektuetan parte-hartzea sustatzen dute 

teknologia digitalak erabiliz 

Ikasleek diziplinarteko proiektuetan parte-
hartzea sustatzen dut teknologia digitalak 

erabiliz 

Gure ikastetxean, teknologia ikasgai 
ezberdinak nahasten dituzten proiektuak 

egiteko erabiltzen dugu 
 

F8 OP Lanbide-orientazioa 
Gure ikastetxean, lanbide-orientazioa 

eskaintzeko xedearekin erabiltzen ditugu 
teknologiak digitalak  

Gure ikastetxean, lanbide-orientazioa 
eskaintzeko xedearekin erabiltzen ditugu 

teknologiak digitalak  

Gure ikastetxean, lanbide-orientazioa 
eskaintzeko xedearekin erabiltzen ditugu 

teknologiak digitalak  

 

  



Área G:Ebaluazio-jarduketak 

Atal hau ebaluazio tradizionala baztertu eta jarduketa-sorta zabalago batekin pixkanaka ordezkatzeko ikastetxeek kontuan har litzaketen neurriei buruzkoa 
da. Sorta horrek ikaslea ardatz hartzen duten ebaluazio-jarduketak barne har litzake, pertsonalizatuak eta errealistak, teknologiak eskaintzen dituen 

aukerak baliatuko dituena. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

G1 Gaitasunen ebaluazioa 
Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 

dituzte ikasleen trebetasunak ebaluatzeko 
Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleen 

trebetasunak ebaluatzeko 

En nuestro el Irakaslea utiliza tecnologías 
digitales para evaluar mis habilidades 

 

G3 Atzeraelikadura egokia 
Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 

dituzte ikasleei atzeraelikadura (feedback) 
egokia emateko 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleei 
atzeraelikadura (feedback) egokia emateko 

Gure ikastetxean, teknologia gure ikaskuntzari 
buruzko atzeraelikadura egokia (feedback) 

eskuratzeko erabiltzen dugu 
 

G5 
Nork bere ikaskuntzari 
buruzko hausnarketa 

egitea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikasleek haien ikaskuntzaren gainean 

hausnar dezaten 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleek 
haien ikaskuntzaren gainean hausnar dezaten 

Gure ikastetxean, ikasle gisa ditudan 
indarguneak eta ahulguneak hobe ezagutzeko 

erabiltzen dut teknologia 
 

G6 
Beste ikasle batzuei 
haien lanari buruzko 

iruzkinak egitea 

Gure irakasleek teknologia digitalak erabiltzen 
dituzte ikasleek haien ikaskideek egindako 

lanari buruzko ohar konstruktiboak egin ahal 
izan ditzaten 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut ikasleek 
haien ikaskideek egindako lanari buruzko ohar 

konstruktiboak egin ahal izan ditzaten 

Gure ikastetxean, teknologia nire ikaskideen 
lanari buruzko iruzkinak egiteko erabiltzen dut 

 

G7 OP Ebaluazio digitala 
Irakasleei ebaluatzerakoan teknologia digitalak 

erabiltzen laguntzen diegu  

Gure zuzendaritza-taldeak laguntzen dit 
ebaluatzerakoan teknologia digitalak 

erabiltzen 
 

G8 OP 
Ikaskuntza 

dokumentatzea 

Gure irakasleek ahalbidetzen dute ikasleek 
teknologia digitalak erabiltzea haien 

ikaskuntza dokumentatzeko 

Ahalbidetzen dut ikasleek teknologia digitalak 
erabiltzea haien ikaskuntza dokumentatzeko 

Gure ikastetxean, teknologia nire ikasketen 
erregistroa eramateko erabiltzen dut 

 

G9 OP 
Datuak erabiltzea 

ikaskuntza hobetzeko 

Gure irakasleek ikasle jakin batzuei buruzko 
datu digitalak erabiltzen dituzte haien 

ikaskuntza hobetzeko 

Ikasle jakin batzuei buruzko datu digitalak 
erabiltzen ditut haien ikaskuntza hobetzeko 

 

G10 OP 
Ikastetxetik kanpo 

garatutako gaitasunak 
ebaluatzea 

Gure irakasleek ikasleek ikastetxetik kanpo 
garatu dituzten trebetasun digitalak baloratzen 

dituzte 

Ikasleek ikastetxetik kanpo garatu dituzten 
trebetasun digitalak baloratzen ditut 

Gure irakasleek ikastetxetik kanpo garatu 
ditudan trebetasun digitalak baloratzen dituzte 

 

  



Área H: Ikasleen konpetentzia digitalak 
Atal hau ikasleek teknologia digitalak era seguru, sortzaile eta kritikoan erabiltzea ahalbidetzen duten gaitasun, ezagutza eta jarrerei buruzkoa da. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

H1 Portaera segurua 
Gure ikastetxean, ikasleek Interneten 
segurtasunez jokatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneten 
segurtasunez jokatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, Interneten segurtasunez 
jokatzen ikasten dut 

H3 Portaera arduratsua 
Gure ikastetxean, ikasleek Interneten era 

arduratsuan jokatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek Interneten era 

arduratsuan jokatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, Internet erabiltzen dudanean 
era arduratsuan jokatzen eta besteak 

errespetatzen ikasten dut 

H4 
Informazioaren 

kalitatea egiaztatzea 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneteko 
informazioa fidagarria eta zuzena den ala ez 

egiaztatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneteko 
informazioa fidagarria eta zuzena den ala ez 

egiaztatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, Interneten topatzen dudan 
informazioa fidagarria eta zuzena ote den 

egiaztatzen ikasten dut 

H6 
Besteek egindako lana 

aitortzea 

Gure ikastetxean, ikasleek Interneten topatu 
duten beste pertsona batzuen lanaz fidatzen 

ikasten dute  

Gure ikastetxean, ikasleek Interneten topatu 
duten beste pertsona batzuen lanaz fidatzen 

ikasten dute  

Gure ikastetxean, Interneten topatu ditudan 
beste pertsona batzuen lana erabiltzen ikasten 

dut 
 

H7 Eduki digitalak sortzea 
Gure ikastetxean, ikasleek eduki digitalak 

sortzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek eduki digitalak 

sortzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, eduki digitalak sortzen 
ikasten dut 

 

H8 Komunikatzen ikastea 
Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 

erabiliz komunikatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 

erabiliz komunikatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, teknologia erabiliz 
komunikatzen ikasten dut 

 

H10 OP 
Arlo ezberdinetarako 
trebetasun digitalak 

Ikasleek arlo ezberdinetarako trebetasun 
digitalak garatzen dituztela ziurtatzen dugu. 

Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 
erabiliz komunikatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, teknologia ikasgai 
ezberdinetan erabiltzen dut 

H11 OP 
Kodetzen edo 

programatzen ikastea 
Gure ikastetxean, ikasleek kodetzen edo 

programatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, ikasleek kodetzen edo 

programatzen ikasten dute 
Gure ikastetxean, kodetzen edo programatzen 

ikasten dut 

H13 OP 
Arazo teknikoak 

konpontzea 

Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 
erabiltzean sortzen diren arazo teknikoak 

konpontzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek teknologia digitalak 
erabiltzean sortzen diren arazo teknikoak 

konpontzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, teknologia erabiltzean 
suertzen diren arazo teknikoak konpontzen 

ikasten dut 
 

H15 OP 
Lanbide-

prestakuntzarako 
trebetasunak 

Gure ikastetxean, ikasleek haien 
prestakuntzarekin lotutako trebetasun 

digitalak garatzen dituzte 

Gure ikastetxean, ikasleek haien 
prestakuntzarekin lotutako trebetasun 

digitalak garatzen dituzte 

Gure ikastetxean, nire ikasketa-alorreko 
trebetasun digitalak garatzen ditut 

 



 

Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Adina Adina2 Adina2 Zein urtetan jaio zinen? 

Sexua Sexua Sexua Sexua 

Lan-eskarmentua hezkuntzan 
Ikasturte hau barne hartuta,  osotara zenbat 

urtetako lan-eskarmentua duzu hezkuntzan??3 
Ikasturte hau barne hartuta,  osotara zenbat 

urtetako lan-eskarmentua duzu hezkuntzan??3 
 

Teknologiaren harrera 
Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

teknologia digitalen erabilerarekin duzun 
harremana hobe deskribatzen duen aukera?4 

Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 
teknologia digitalen erabilerarekin duzun 

harremana hobe deskribatzen duen aukera?4 

 

Etxean teknologia erabiltzeko 
faktore negatiboak (urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntza) 

Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 
teknologia digitalen erabilerarekin duzun 

harremana hobe deskribatzen duen aukera?5 

Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 
teknologia digitalen erabilerarekin duzun 

harremana hobe deskribatzen duen aukera?5 

 

Factores negativos para el uso de 
la tecnología en el hogar 
(aprendizaje mixto) 

Honako faktoreek eragin negatiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan?6 

Honako faktoreek eragin negatiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan?6 

 

 

2 25 baino gutxiago; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 edo gehiago; Nahiago dut ez erantzun 

3 1 urte baino gutxiago; 1-2 urte; 3-5 urte; 6-10 urte; 11-15 urte; 16-20 urte; Más de 20 años; Nahiago dut ez erantzun 

4 Normalean nire ikaskide gehienak baino beranduago erabiltzen hasten naiz teknologia digitalak; Normalean nire ikaskideekin batera erabiltzen hasten naiz teknologia 

digitalak ; Normalean nire ikaskideak baino lehenago erabiltzen hasten naiz teknologia digitalak ; Normalean teknologia digital berriak arakatzen hasten den 

berritzaileetako bat naiz; Nahiago dut ez erantzun 

5 Funts falta; Ekipamendu digital eskasa; Interneterako konexio ez oso fidagarria edo mantsoa; Mugak ikastetxearen espazioan; Laguntza tekniko mugatua edo eza; 

Irakasleentzako denbora falta; Konpetentzia digital nahikoa ez duten irakasleak; Konpetentzia digital nahikoa ez duten ikasleak; Beste batzuk 

6 Ikasleek sarbide mugatua izatea gailu digitaletara.; Ikasleek sarbide mugatua izatea Interneterako konexio fidagarri batera.; Familien konpetentzia digital eskasa.; 

Dozenteek urruneko irakaskuntzarako materiala prestatzeko astirik ez izatea.; Irakasleek ikasleei erantzuteko astirik ez izatea.; Ikasleak inplikatzeko zailtasunak izatea.; 

Familiei edo zaintzaileei laguntza emateko zailtasunak ikasleei urruneko ikaskuntzarekin laguntzeko.; Beste bat 

 
  



 

Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Etxean teknologia erabiltzeko 
faktore positiboak (urruneko 
irakaskuntza eta ikaskuntza) 

Honako faktoreek eragin positiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan??7 

Honako faktoreek eragin positiboa al dute 
teknologia digitalen bidezko urruneko 

irakaskuntza eta ikaskuntzan??7 

 

Seguridad al utilizar la tecnología  
Zenbaterainoko ziurtasuna sentitzen duzu 

esparru hauetan teknologia digitalak 
erabiltzerakoan? 

 

Eskolak prestatzea  

Eskolak prestatzeko baliabide digitalak editatu 
edo sortzea (adibidez, diapositibak, irudiak, 

audioak edo bideoak)8 

 

Eskolak ematea  

Eskolak ematea gailu ezberdinak (adibidez, 
arbela interaktiboak edo bideo proiektoreak) 

eta baliabide ezberdinak erabiliz (adibidez, 
galdetegiak, kontzeptu-mapak edo online 

simulazioak)8 

 

Atzeraelikadura eta laguntza  
Ikasleak ebaluatzea edo ikasleei atzeraelikadura 
(feedback) pertsonalizatua eta laguntza ematea8 

 

Komunikazioa  Ikasleekin eta haien familiekin komunikatzea8  

Irakaskuntza digitalari eskainitako 
denbora-portzentajea 

 

Azken hilabeteotan ikasgelan irakaskuntzari 
eskainitako denborari dagokionean, zenbateko 

portzentajean erabili dituzu teknologia 
digitalak?9 

 

 
 
7Ikastetxeak eskarmentua du ikaskuntza birtualeko testuinguruen erabileran; Ikastetxeak ongi antolatutako baliabide digitaletarako sarbidea du. ; 
Ikastetxeak "Ekarri zeure gailua" politika du. ; Dozenteek sare profesionaletan parte hartzen dute. ; Irakasleek garapen profesionaleko programetan parte 
hartzen dute. ; Irakasleek ikastetxean kolaboratzen dute teknologia digitalaren erabileran eta baliabideen sorkuntzan. ; Ikastetxeak beste ikastetxe eta 
erakunde batzuekin kolaboratzen du. ; Ikastetxeak estrategia digitala du. ; Ikastetxeak komunikazio erregularra eta ongi antolatua du familia eta 
tutoreekin. ; Beste bat 
8 Ez nago batere ziur; Ez nago oso ziur; Ziurtasun pixka bat dut; Ziur nago; Oso ziur nago; Nahiago dut ez erantzun  

9 0-10 %; 11-25 %; 26-50 %; 51-75 %; 76-100 %; Nahiago dut ez erantzun 

  



 

Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Uso de tiempo   
Zein maiztasunarekin egiten dituzu honako 

jarduerak? 

Teknologia ikastetxean   
Ikastetxean teknologia erabiltzea 

ikastetxearekin lotutako lanak egiteko10 

Teknologia etxean ikastetxeko 
lanetarako 

  
Etxean teknologia erabiltzea etxekolanak 

egiteko10 

Teknologia ikastetxetik kanpo, 
ikasteko helburuarekin 

  
Ikastetxetik kanpo teknologia erabiltzea 

eskolarekin/institutuarekin zerikusirik ez duten 
ikasketa-jarduerak egiteko10 

Teknologia etxean, aisialdirako   
Etxean teknologia erabiltzea aisialdi-

jardueretarako0 

Ikastetxetik kanpo teknologiarik 
ez izatea 

  
Ikastetxetik kanpo egiten dituzun jardueretan 

teknologiarik ez erabiltzea10 

Ikasleek gailuak ikastetxetik 
kanpo eskuratzea 

 
  

¿Etxean gailu digitalik eskuragarri al duzu 
(ordenagailua, ordenagailu eramangarria, 

tableta, telefono mugikorra)? 

Ikaslearen ezagutza teknikoa 
 
 

  
Eskolak etxean eta teknologia digitalen bidez 

ematen direnean…12 

 

 
10 Inoiz ez edo ia inoiz ez ; Hilean behin gutxienez, baina ez astero ; Astean behin gutxienez, baina ez egunero ; Egunean ordubete baino gutxiago ; Egunean ordubete baino 

gehiago; Nahiago dut ez erantzun  
11 Ez dut eskolako lanak egiteko erabil dezakedan gailu digitaletarako sarbiderik.; Gailu digital bat dut eskuragarri baina ez da egokia eskolako lanak egiteko.; Etxean gailu digital 

bat partekatzen dugu, baina batzuetan ez dago erabilgarri behar dudanean.; Etxean gailu digital bat partekatzen dugu, eta behar dudanean eskolako lanak egiteko erabil 

dezaket.; Gailu digital bat dut eskuragarri eta eskolako lanak egiteko egokia da.; Nahiago dut ez erantzun 

12 ; Badakit nola erabili softwarea / aplikazioak laguntzarik gabe.;  Nire familiari edo tutoreari laguntza eskatzen diot softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Nire lagunei 

laguntza eskatzen diet softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Nire irakasleei edo ikastetxeari laguntza eskatzen diet softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Ez dut softwarea / 
aplikazioak erabiltzen lagunduko nauen inor.; Ez dut laguntzarik eskatzen, beharrezkoa dudan arren.; Behar dudan laguntza Interneten bilatzen dut.; Konexio-arazoak 
ditut.; Teknologia digitalak erabili nahi nituzke nire ikaskideekin harreman handiagoa izateko.; Gailu digitalak nola erabili behar nituzkeen esan didate.; Zaila da toki lasai 
bat topatzea gailu digitalak ikasteko erabiltzen direnean.; Gailu digitalak ikasteko erabiltzen ditudanean, arreta galtzen dut maiz.; Beste bat 



Amaitzeko, SELFIE-ri buruz zer iritzi duzun jakin nahi dugu 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA 

Puntuazio orokorra 
SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer puntuazio 

emango zenioke 1etik 10era? (puntuazio 
minimoa 1, puntuazio maximoa 10) 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer puntuazio 
emango zenioke 1etik 10era? (puntuazio 

minimoa 1, puntuazio maximoa 10) 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer puntuazio 
emango zenioke 1etik 10era? (puntuazio 

minimoa 1, puntuazio maximoa 10) 

SELFIE gomendatu Gomendatuko al zenieke SELFIE lankideei?13 Gomendatuko al zenieke SELFIE lankideei?13  

Hobekuntza proposamenak 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, aipatu 
ez den alderdi garrantzitsuren bat, zentzurik ez 
duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. Partekatu 

zure ideiak eta proposamenak gurekin. 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, aipatu ez 
den alderdi garrantzitsuren bat, zentzurik ez 

duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. Partekatu 
zure ideiak eta proposamenak gurekin. 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, aipatu ez 
den alderdi garrantzitsuren bat, zentzurik ez 

duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. Partekatu 
zure ideiak eta proposamenak gurekin. 

 
 

13 Ez da batere probablea ; Ez oso probablea; Litekeena da; Oso litekeena da; Ikaragarri litekeena da; Nahiago dut ez erantzun 

  



 

 

 

 

Lanbide Heziketa- Lanean oinarritutako ikaskuntza 
 



Área A: Lidergoa 
Atal hau lidergoak teknologia digitalak ikastetxe mailan integratzean betetzen duen funtzioari buruzkoa da, baita teknologia digitalek ikastetxearen 

zeregin nagusietan (irakaskuntza eta ikaskuntza) duen erabilera eraginkorrari buruzkoa ere.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea1 

Galderaren 

izena 
ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

A1 
Estrategia 

digitala 

Gure ikastetxean, estrategia digital 

bat dugu 

Gure ikastetxean, estrategia digital 

bat dugu 
 

 

A2 

Estrategia 

irakasleekin 

garatzea 

Gure ikastetxeko estrategia digitala 

irakasleen laguntzarekin garatzen 

dugu 

Gure zuzendaritza-taldeak irakasleak 

inplikatzen ditu ikastetxeko 

estrategia digitalaren garapenean 

 

 

A3 

Irakaskuntzako 

modalitate 

berriak 

Irakasleei laguntza ematen diegu 

teknologia digitalekin irakasteko 

modu berriak froga ditzaten 

Gure zuzendaritza-taldearen babesa 

dut teknologia digitalen bidezko 

irakasteko modu berriak 

frogatzerakoan. 

 

 

A4 OP 

Irakaskuntza 

digitala 

aztertzeko 

denbora 

Gure ikastetxearekin elkarlanean 

aritzen diren enpresek ikastetxearen 

estrategia digitalaren garapenean 

parte hartzen dute 

Gure ikastetxearekin elkarlanean 

aritzen diren enpresek ikastetxearen 

estrategia digitalaren garapenean 

parte hartzen dute 

 

En nuestra empresa dispongo de 

tiempo para explorar cómo mejorar la 

formación que impartimos con 

tecnologías digitales. 

A5 OP 

Egile-

eskubideei eta 

erabilera-

lizentziei 

buruzko 

arauak 

Gure ikastetxean, irakasleek 

denbora dute teknologia digitalen 

bidez haien irakasteko modua nola 

hobetu aztertzeko 

Gure ikastetxean,  denbora dut 

teknologia digitalen bidez nire 

irakasteko modua nola hobetu 

aztertzeko 

 

 



 

1 Kode hau eskola auto-txostenean galderak identifikatzeko ere erabiltzen da 

  

Área A: Lidergoa 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren 

izena 
ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

A6 

Participación 

de las 

empresas en 

la estrategia 

Gure ikastetxearekin elkarlanean 

aritzen diren enpresek ikastetxearen 

estrategia digitalaren garapenean 

parte hartzen dute 

Gure ikastetxearekin elkarlanean 

aritzen diren enpresek ikastetxearen 

estrategia digitalaren garapenean 

parte hartzen dute 

 

Como empresa, estamos implicados en 

el desarrollo de la Estrategia digitala 

del centro. 



 

 

Área B: Kolaborazioa eta sareak 
Eremu honek ikastetxeek kolaborazio- eta komunikazio-kultura sustatzeko aplikatzen dituzten neurrietan jartzen du fokoa, erakundearen mugen 

barruan eta haietatik kanpo eraginkortasunez bizipenak partekatu eta ikasteko.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 
Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

B1 
Aurrerapenaren 

ebaluazioa 

Gure ikastetxean, irakaskuntza 
eta ikaskuntzan teknologia 

berriak erabiltzeari dagokionez 
egiten ditugun aurrerapausoak 

ebaluatzen ditugu 

Gure ikastetxean, irakaskuntza 
eta ikaskuntzan teknologia 

berriak erabiltzeari dagokionez 
egiten ditugun aurrerapausoak 

ebaluatzen ditugu 

 

 

B2 
Teknologiaren 

erabilerari buruzko 
eztabaida 

Gure ikastetxean, teknologia 
berriekin ikasi eta irakastearen 

abantaila eta desabantailei buruz 
eztabaidatzen dugu 

Gure ikastetxean, teknologia 
berriekin ikasi eta irakastearen 

abantaila eta desabantailei buruz 
eztabaidatzen dugu 

Gure ikastetxean, ikasteko 
teknologia erabiltzeak dituen 

abantaila eta desabantailei buruz 
eztabaidatzen dugu irakasleekin 

 

B3  Elkarlana 

Gure ikastetxean, teknologia 
digitalak erabiltzen ditugu beste 

erakundeekin elkarlanean 
aritzerakoan 

Gure ikastetxean, teknologia 
digitalak erabiltzen ditugu beste 

erakundeekin elkarlanean 
aritzerakoan 

 

 

WBL B5 Komunikazioa 

En nuestro centro utilizamos las 
tecnologías digitales para 
comunicarnos de forma 

periódica con nuestras empresas 
de formación. 

En nuestro centro utilizamos las 
tecnologías digitales para 
comunicarnos de forma 

periódica con nuestras empresas 
de formación. 

 

En nuestra empresa utilizo las 
tecnologías digitales para 

comunicarme de forma periódica 
con el centro de formación. 

WBL B6 
Organización de la 

formación en 
alternancia 

En nuestro centro utilizamos las 
tecnologías digitales para 

organizar la alternancia de los 
alumnos entre el centro de 

formación y la empresa. 

En nuestro centro utilizamos las 
tecnologías digitales para 

organizar la alternancia de los 
alumnos entre el centro de 

formación y la empresa. 

 

En nuestra empresa utilizo las 
tecnologías digitales para organizar 
la alternancia de los alumnos entre 

el centro de formación y la empresa. 



 

 

  

Área B: Kolaborazioa eta sareak 

Eremu honek ikastetxeek kolaborazio- eta komunikazio-kultura sustatzeko aplikatzen dituzten neurrietan jartzen du fokoa, erakundearen mugen 

barruan eta haietatik kanpo eraginkortasunez bizipenak partekatu eta ikasteko.  

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 
Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

B4_OP 

Urruneko 

irakaskuntza eta 

ikaskuntzarako 

sinergiak 

Gure ikastetxean beste ikastetxe 

edo erakunde batzuekin 

kolaboratzen dugu teknologia 

digitalen erabilera bultzatzeko. 

Gure ikastetxean beste ikastetxe 

edo erakunde batzuekin 

kolaboratzen dugu teknologia 

digitalen erabilera bultzatzeko. 

 

En nuestra empresa colaboramos 

con otros centros u organizaciones 

para respaldar el uso de las 

tecnologías digitales. 



Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 
Atal hau azpiegitura egoki, fidagarri eta seguruei buruzkoa da (adibidez, ekipamendua, software-a, baliabide informatiboak, Interneterako konexioa, 

laguntza teknikoa eta espazio fisikoa). Elementu horiek irakaskuntzan, ikaskuntzan eta ebaluazioan praktika berritzaileak erabiltzea ahalbidetu eta 
erraztu dezakete. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

C1 Azpiegitura 

Gure ikastetxean, azpiegitura 

digitalak irakaskuntza eta 

ikaskuntza babesten ditu 

teknologia digitalen bidez 

Gure ikastetxean, azpiegitura 

digitalak irakaskuntza eta 

ikaskuntza babesten ditu teknologia 

digitalen bidez 

 

En nuestra empresa, la Azpiegitura 

digital respalda la formación con 

tecnologías digitales. 

C2 
Irakaskuntzarako 

gailu digitalak 

Gure ikastetxean, irakaskuntzan 

erabiltzeko gailu digitalak daude 

Gure ikastetxean, irakaskuntzan 

erabil ditzakedan gailu digitalak 

daude 

 

En nuestra empresa existen 

dispositivos digitales que puedo 

utilizar en mi labor de formación. 

C3 
Interneterako 

sarbidea 

Gure ikastetxean, Interneterako 

sarbidea ematen da 

irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

erabiltzeko 

Gure ikastetxean, Interneterako 

sarbidea ematen da irakaskuntzan 

eta ikaskuntzan erabiltzeko 

En mi empresa tengo 

Interneterako sarbidea para mi 

aprendizaje. 

 

WBL C4 

Interneterako 

sarbidea en la 

empresa 

  

En mi empresa tengo 

Interneterako sarbidea para mi 

aprendizaje. 

En nuestra empresa dispongo de 

Interneterako sarbidea para la 

formación. 

C5 Laguntza teknikoa 

Gure ikastetxeak laguntza 

teknikoa du teknologia digitalekin 

suertatzen diren arazoak 

konpontzeko 

Gure ikastetxeak laguntza teknikoa 

du teknologia digitalekin suertatzen 

diren arazoak konpontzeko 

Gure ikastetxean, laguntza 

teknikoa jasotzen dut 

teknologiarekin arazoak 

ditudanean 

 



     
 

Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

C6 

Laguntza teknikoa 

en la empresa 

 

  

En mi empresa se me 

facilita Laguntza teknikoa 

cuando tengo problemas 

con las tecnologías 

digitales. 

 

En nuestra empresa disponemos 

de Laguntza teknikoa cuando 

surgen problemas con las 

tecnologías digitales. 

 

C7 
Datuen babesa  

 

Gure ikastetxean, datuak babesteko 

sistemak daude 

 

Gure ikastetxean, datuak 

babesteko sistemak daude 

 

 

En nuestra empresa existen sistemas 

de Datuen babesa. 

 

C8 
Ikaskuntzarako 

gailu digitalak 

Gure ikastetxean gailu digitalak 

daude, ikastetxearenak dira edo 

ikastetxeak kudeatzen ditu, eta 

ikasleek behar dituztenean erabil 

ditzakete 

Gure ikastetxean gailu digitalak 

daude, ikastetxearenak dira edo 

ikastetxeak kudeatzen ditu, eta 

ikasleek behar dituztenean erabil 

ditzakete 

Gure ikastetxean, erabil 

ditzakedan ordenagailu edo 

tabletak daude 

 

  



Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

WBL C9 

Ikaskuntzarako 

gailu digitalak en 

la empresa 

  

En mi empresa puedo 

aprender mediante el uso de 

los equipos (digitales) 

pertinentes.  

 

En nuestra empresa, los alumnos 

pueden trabajar con los equipos 

(digitales) pertinentes con fines 

didácticos. 

C17 

Gure ikastetxean, 

azpiegitura 

digitalak 

irakaskuntza eta 

ikaskuntza 

babesten ditu 

teknologia 

Prestakuntza 

hornitzaileen 

datu-baseak 

 

Gure ikastetxean, ikasleek 

lantokietan prestakuntza eskaintzen 

duten hornitzaileen datu-base 

baterako sarbidea dute 

 

 

Gure ikastetxean, ikasleek 

lantokietan prestakuntza 

eskaintzen duten hornitzaileen 

datu-base baterako sarbidea dute 

 

 

Gure ikastetxean, kanpoko 

praktikak, ikaskuntza 

profesionala eta bestelako 

prestakuntza-aukerak 

eskaintzen dituzten enpresen 

datu-base bat eskuragarri dut 

 

 

 

 

     
 

 

  



Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

C10 OP 

Ikasleentzako 

gailuak 

 

Gure ikastetxeak gailu 

eramangarriak eduki eta kudeatzen 

ditu ikasleek, beharrezkoa izanez 

gero, etxera eramateko aukera izan 

dezaten. 

Gure ikastetxeak gailu 

eramangarriak eduki eta kudeatzen 

ditu ikasleek, beharrezkoa izanez 

gero, etxera eramateko aukera izan 

dezaten. 

Gure ikastetxean gailu 

eramangarriak daude eta 

beharrezkoa denean etxera 

eraman daitezke. 

 

Nuestra empresa posee y gestiona 

dispositivos portátiles que los 

alumnos pueden llevarse a sus casas 

cuando lo necesitan. 

C11 OP 

Arrakala digitala: 

erronkak 

identifikatzeko 

neurriak 

 

Gure ikastetxean neurriak ditugu 

urruneko irakaskuntza eta 

ikaskuntzarekin sortzen diren 

erronkak identifikatzeko, betiere 

ikasleen ikaskuntza-premiekin eta 

testuinguru sozioekonomikoarekin 

lotuta. 

Gure ikastetxean neurriak ditugu 

urruneko irakaskuntza eta 

ikaskuntzarekin sortzen diren 

erronkak identifikatzeko, betiere 

ikasleen ikaskuntza-premiekin eta 

testuinguru sozioekonomikoarekin 

lotuta. 

 

En nuestra empresa disponemos de 

medidas para identificar los desafíos 

que surgen en el aprendizaje mixto, 

relacionados con las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos y su 

contexto socioeconómico. 

C12 OP 

FRACTURA 

DIGITAL: 

Apoyo para 

abordar 

dificultades 

 

 

Gure ikastetxean plan bat dugu 

irakasleei urruneko 

irakaskuntzarekin eta 

ikaskuntzarekin sortzen diren 

erronkei aurre egiten laguntzeko, 

betiere ikasleen ikaskuntza-

premiekin eta haien testuinguru 

sozioekonomikoarekin lotuta. 

Gure ikastetxean plan bat dugu 

irakasleei urruneko 

irakaskuntzarekin eta 

ikaskuntzarekin sortzen diren 

erronkei aurre egiten laguntzeko, 

betiere ikasleen ikaskuntza-

premiekin eta haien testuinguru 

sozioekonomikoarekin lotuta. 

 

En nuestra empresa contamos con un 

plan para ayudar a los formadores a 

abordar los desafíos que surgen en el 

aprendizaje mixto, relacionados con 

las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos y su contexto 

socioeconómico. 

      



 

Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

C13 OP 
Nork bere gailua 

ekartzea 

Gure ikastetxean, ikasleek haien 

gailu eramangarriak ekarri eta 

eskoletan erabil ditzakete 

Gure ikastetxean, ikasleek haien 

gailu eramangarriak ekarri eta 

eskoletan erabil ditzakete 

Gure ikastetxean, nire gailu 

eramangarria ekarri eta 

eskoletan erabili dezaket 

En nuestra empresa, los alumnos 

pueden traer y utilizar sus propios 

dispositivos portátiles. 

C14 OP Espazio fisikoak 

Gure ikastetxean, espazio fisikoek 

irakaskuntza eta ikaskuntza 

errazten dute teknologia 

digitalen bidez 

Gure ikastetxean, espazio fisikoek 

irakaskuntza eta ikaskuntza 

errazten dute teknologia digitalen 

bidez 

  

C15 OP 
Laguntza-

teknologiak 

Gure ikastetxean, hezkuntza 

premia bereziak dituzten ikasleek 

laguntza-teknologietarako 

sarbidea dute 

Gure ikastetxean, hezkuntza premia 

bereziak dituzten ikasleek laguntza-

teknologietarako sarbidea dute 

 

En nuestra empresa, los alumnos que 

necesitan apoyo especial tienen 

acceso a tecnologías de ayuda. 

C16 OP 

Online 

liburutegiak/gordail

uak 

Gure ikastetxean online 

gordailuak edo liburutegiak 

daude, irakaskuntza zein 

ikaskuntzarako materialak 

dituztenak 

Gure ikastetxean online gordailuak 

edo liburutegiak daude, 

irakaskuntza zein ikaskuntzarako 

materialak dituztenak 

Gure ikastetxean, ikasteko 

materiala duten online 

liburutegiak, eta material hori 

lan egiteko erabil dezaket 

En nuestra empresa existen 

bibliotecas o repositorios en línea 

con materiales de enseñanza y 

aprendizaje pertinentes para la 

profesión para la que impartimos 

formación. 

 

 
     

  



Área C: Azpiegitura eta ekipamendua 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

WBL C18 
Simulación 

 

En nuestra institución, los 

alumnos utilizan herramientas y 

entornos de simulación con fines 

didácticos para reproducir el 

contexto de trabajo real. 

En nuestra institución, los alumnos 

utilizan herramientas y entornos de 

simulación con fines didácticos para 

reproducir el contexto de trabajo 

real. 

 

En nuestra empresa, los alumnos 

utilizan herramientas y entornos de 

simulación con fines didácticos para 

reproducir el contexto de trabajo 

real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala– Parte 1 
Atal honek aztertzen du ea ikastetxeak maila guztietan bertako langileen etengabeko prestakuntza profesionala (EPP) errazten duen eta ea prozesu 

horretan inbertitzen duen. EPP-ak lagun dezake teknologia digitalak erabiltzen dituzten ikaskuntza- eta irakaskuntza-eredu berriak garatzen eta 
integratzen, betiere ikaskuntzan emaitza hobeak eskuratze aldera. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

D1  EPP beharrak 

Gure irakasleekin eztabaidatzen 

dugu teknologia digitalekin 

irakastearekin lotuta dauden EPP 

beharrez 

Gure zuzendaritza-taldeak gurekin 

eztabaidatzen du teknologia 

digitalekin irakastearekin lotuta 

ditugun EPP beharrez 

  

D2  
EPP-n parte 

hartzea 

Gure irakasleek EPP-n parte hartzeko 

aukera dute teknologia digitalekin 

irakatsi eta ikasteari dagokionez 

EPP-n parte hartzeko aukera dut 

teknologia digitalekin irakatsi eta 

ikasteari dagokionez 

 

Dispongo de EPP aukerak para 

integrar mejor las tecnologías 

digitales en la formación. 

D3  
Bizipenak 

partekatzea 

Gure irakasleei laguntzen diegu 

teknologia digitalekin irakastearekin 

lotutako bizipenak hezkuntza-

komunitatearekin partekatzen 

Gure zuzendaritza-taldeak laguntzen 

digu teknologia digitalekin 

irakastearekin lotutako bizipenak 

hezkuntza-komuniatearekin 

partekatzen 

 

Nuestra dirección nos ayuda a 

intercambiar experiencias dentro de la 

empresa acerca de la formación con 

tecnologías digitales. 

D4 EPP aukerak 

Gure irakasleek EPP aukerak dituzte 

irakasten dituzten arloetarako 

teknologia digital espezifikoak 

erabiltzeari dagokionez 

Tengo posibilidades de DPC centradas 

en el empleo de tecnologías digitales 

específicas para las materias que 

imparten 

 

 

 

 

  



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala - Parte 2 
Erantzun aukerak: Ez da batere erabilgarria; Ez da erabilgarria; Nolabaiteko erabilgarritasuna du; Erabilgarria da; Oso erabilgarria da; Ez du parte hartu 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

- 
EPP jardueren 

erabilgarritasuna 
 

Azken urtean parte hartu baduzu teknologia digitalak 

helburu pedagokikoekin erabiltzeari buruzko honako EPP 

(Etengabeko prestakuntza profesionala) jardueraren 

batean, adierazi zer erabilgarritasun maila izan duen 

zuretzat. Ez baduzu parte hartu, markatu  

  

 

 

- 
Garapen profesional 

presentziala 
 

Ikastaroak, mintegiak edo konferentzia presentzialak 

ikastetxetik kanpo 
  

 

- 
Garapen profesionala 

online 
 Online ikastaroak, web mintegiak edo online konferentziak   

 

- 
Garapen profesionala 

kolaborazio bidez 
 

Ikastetxeko beste irakasle batzuengandik ikastea online 

edo zuzenean kolaborazio jarduerak eginez 
  

 

- 

Garapen profesionala 

sare profesionalen 

bidez 

 
Beste irakasle batzuengandik ikastea online irakasleen sare 

edo praktiken komunitateen bidez (eTwinning kasu) 
  

 

- 
Barne-orientazioa eta -

aholkularitza 
 

Orientazio edo aholkularitzarako barne-zerbitzuak, 

hezkuntza-hitzarmen ofizial baten barruan eskainita 
  

 

   

   

  



Área D: Etengabeko prestakuntza profesionala - Parte 2 
Erantzun aukerak: Ez da batere erabilgarria; Ez da erabilgarria; Nolabaiteko erabilgarritasuna du; Erabilgarria da; Oso erabilgarria da; Ez du parte hartu 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

- 
Bestelako barne-

prestakuntza 
 

Ikastetxeak antolatutako beste prestakuntza-jarduera 

interno batzuk (esaterako, IKT-en koordinatzaileak 

emandako mintegiak edo lankideek nola lan egiten duten 

behatzea) 

- 
Bestelako barne-

prestakuntza 

- Programas acreditados  
Programa akreditatuak (adibidez, akreditatutako ikastaro 

laburrak edo gradu ikasketak) 
  

 

- Bestelako EPP aukerak  
Teknologia digitalen bidez irakastearekin lotutako beste 

EPP aukera batzuk (zehaztu) 
  

 

Pregunta 

abierta 

EPP jarduera 

eraginkorren adibideak 

Eman benetan erabilgarria iruditu zaizun teknologia digitalen erabilera pedagogikoari 

buruzko EPP jarduera baten adibide bat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Área E:Pedagogia: laguntzak eta baliabideak 
Eremu honek zerikusia du ikaskuntzarako teknologia digitalak erabiltzeko prestakuntzarekin, baita horretarako irakaskuntza eta ikaskuntza praktikak 

eguneratu eta berritzearekin ere.  
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

E1 

Hezkuntzako online 

baliabideak  

 

Gure irakasleek hezkuntzako online 

baliabideak bilatzen dituzte 

 

Hezkuntzako online baliabideak 

bilatzen ditut 

 

 

Busco en internet recursos 

educativos o de formación 

digitales. 

E2 

Baliabide digitalak 

sortzea 

 

Gure irakasleek baliabide digitalak 

sortzen dituzte haien irakaskuntza 

lana indartzeko  

 

Baliabide digitalak sortzen ditut nire 

irakaskuntza metodoa indartzeko  

 

 

Creo recursos digitales para 

reforzar la formación que 

imparto. 

 

E3 

Ikaskuntzarako 

ingurune birtualak 

erabiltzea 

 

Gure irakasleek ikaskuntzarako 

ingurune birtualak erabiltzen dituzte 

ikasleekin 

 

Utilizo entornos virtuales de 

aprendizaje con el Ikaslea 

 

Gure irakasleek online plataformak 

erabiltzen dituzte eta guk ere 

haietan parte har dezakegu, gure 

ikaskuntza errazteko 

 

Utilizo entornos de aprendizaje 

virtuales con los alumnos. 

 

  

  



Área E:Pedagogia: laguntzak eta baliabideak 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREAS 

E4 

Hezkuntza-

komunitatearekin 

komunikatzea 

 

Gure irakasleek hezkuntza-baliabide 

irekiak erabiltzen dituzte 

 

Ikaskuntzarako ingurune birtualak 

erabiltzen ditut ikasleekin 

 

  

E5 OP 

Hezkuntza-baliabide 

irekiak 

 

Gure irakasleek hezkuntza-baliabide 

irekiak erabiltzen dituzte 

 

Hezkuntza-baliabide irekiak 

erabiltzen ditut 

 

 

 

Pregunta 

abierta 

Tecnología útil 

 
 

Eman irakaskuntzarako benetan 

erabilgarria iruditzen zaizun 

teknologia digital baten adibide bat 

(gailua, software-a, plataforma, 

baliabidea, etab.)    

 

Pon un ejemplo de una tecnología 

digital que consideres 

especialmente útil para el 

aprendizaje (dispositivo, programa, 

plataforma, recurso, etc.). 

 

Facilite un ejemplo de una 

tecnología digital que considere 

especialmente útil para la 

formación (dispositivo, 

software, plataforma, recurso, 

etc.). 

     

 

 

 

 

 

 



 

Área F: Pedagogia: ikasgelan aplikatzea 
Eremu honek zerikusia du ikaskuntzarako teknologia digitalak ikasgelan erabiltzearekin, baita horretarako irakaskuntza eta ikaskuntza praktikak 

eguneratu eta berritzearekin ere. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

F1 
Ikasleen premietara 

egokitzea 

Gure irakasleek teknologia digitalak 

erabiltzen dituzte irakaskuntza-metodoa 

ikasle bakoitzaren premietara 

egokitzeko 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut 

nire irakaskuntza-metodoa ikasle 

bakoitzaren premietara egokitzeko 

Gure ikastetxean, irakasleek 

jarduera ezberdinak esleitzen 

dizkigute, gure premietarako 

egokiak diren teknologiak erabiliz 

egin behar ditugunak 

 

WBL F2 

Ikasleen premietara 

egokitzea en la 

empresa 

 

  

En nuestra empresa, los formadores 

internos utilizan las tecnologías 

digitales para adaptar la formación 

a nuestras necesidades 

individuales. 

 

En nuestra empresa, los 

formadores internos utilizan 

las tecnologías digitales para 

adaptar la formación a las 

necesidades individuales de 

los alumnos. 

F3 Sormena sustatzea 

Gure irakasleek ikasleen sormena 

sustatzen duten ikaskuntza digitaleko 

jarduerak erabiltzen dituzte 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut 

ikasleen sormena sustatzeko 

Gure ikastetxean, jarduera 

sortzaileak egiteko erabiltzen dut 

teknologia 

Utilizo tecnologías digitales 

para fomentar la creatividad 

de los alumnos. 

 

  



Área F: Pedagogia: ikasgelan aplikatzea 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

F4 Ikasleen inklusioa 

Gure irakasleek ikasleak motibatzen 

dituzten ikaskuntza digitaleko 

jarduerak egiten dituzte 

Ikasleak motibatzen dituzten 

ikaskuntza digitaleko jarduerak 

egiten ditut 

Gure ikastetxean, teknologia 

erabiltzen dugunean gehiago parte 

hartzen dut 

 

F5  

Ikasleen arteko 

elkarlana 

 

Gure irakasleek teknologia digitalak 

erabiltzen dituzte ikasleen arteko 

elkarlana bultzatzeko 

Ikasleen arteko elkarlana 

bultzatzeko, teknologia digitalak 

erabiltzen ditut 

Gure ikastetxean, teknologia taldean 

lan egiteko erabiltzen dugu  

 

 

F6 
Diziplinarteko 

proiektuak 

Gure irakasleek ikasleek 

diziplinarteko proiektuetan parte-

hartzea sustatzen dute teknologia 

digitalak erabiliz 

Ikasleek diziplinarteko proiektuetan 

parte-hartzea sustatzen dut 

teknologia digitalak erabiliz 

Gure ikastetxean, teknologia ikasgai 

ezberdinak nahasten dituzten 

proiektuak egiteko erabiltzen dugu 

 

 

WBL F7 

Experiencia 

profesional 

 

  

En nuestra empresa adquiero 

experiencia en el uso de tecnologías 

digitales, lo que me prepara más 

para mi futura profesión. 

Involucro a los alumnos en el uso 

de tecnologías digitales, lo que 

les prepara aún más para su 

futura profesión. 

F8 OP Lanbide-orientazioa 

Gure ikastetxean, lanbide-

orientazioa eskaintzeko xedearekin 

erabiltzen ditugu teknologiak 

digitalak  

Gure ikastetxean, lanbide-

orientazioa eskaintzeko xedearekin 

erabiltzen ditugu teknologiak 

digitalak  

Gure ikastetxean, lanbide-

orientazioa eskaintzeko xedearekin 

erabiltzen ditugu teknologiak 

digitalak  

 

 



Área G:Ebaluazio-jarduketak 

Atal hau ebaluazio tradizionala baztertu eta jarduketa-sorta zabalago batekin pixkanaka ordezkatzeko ikastetxeek kontuan har litzaketen neurriei buruzkoa 
da. Sorta horrek ikaslea ardatz hartzen duten ebaluazio-jarduketak barne har litzake, pertsonalizatuak eta errealistak, teknologiak eskaintzen dituen aukerak 

baliatuko dituena. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

G1 
Gaitasunen 

ebaluazioa 

Gure irakasleek teknologia digitalak 

erabiltzen dituzte ikasleen 

trebetasunak ebaluatzeko 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut 

ikasleen trebetasunak ebaluatzeko 

Gure irakasleek teknologia digitalak 

erabiltzen dituzte ikasleen 

trebetasunak ebaluatzeko 

 

WBL G2 

Gaitasunen 

ebaluazioa en la 

empresa 

  

En nuestra empresa, Gure irakasleek 

teknologia digitalak erabiltzen 

dituzte ikasleen trebetasunak 

ebaluatzeko 

Utilizo tecnologías digitales para 

evaluar las capacidades de los 

alumnos. 

G3 
Atzeraelikadura 

egokia 

Gure irakasleek teknologia digitalak 

erabiltzen dituzte ikasleei 

atzeraelikadura (feedback) egokia 

emateko 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut 

ikasleei atzeraelikadura (feedback) 

egokia emateko 

Gure ikastetxean, teknologia gure 

ikaskuntzari buruzko 

atzeraelikadura egokia (feedback) 

eskuratzeko erabiltzen dugu 

 

 

WBL G4 

Komunikatzen 

ikastea en la 

empresa 

  

En nuestra empresa, las tecnologías 

digitales se utilizan para ofrecerme 

observaciones oportunas acerca de 

mi aprendizaje. 

Utilizo tecnologías digitales para 

ofrecer comentarios a los 

alumnos en el momento 

oportuno. 

 



Área G:Ebaluazio-jarduketak 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

G5 

Nork bere 

ikaskuntzari 

buruzko 

hausnarketa egitea 

Gure irakasleek teknologia digitalak 

erabiltzen dituzte ikasleek haien 

ikaskuntzaren gainean hausnar 

dezaten 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut 

ikasleek haien ikaskuntzaren gainean 

hausnar dezaten 

Gure ikastetxean, ikasle gisa 

ditudan indarguneak eta 

ahulguneak hobe ezagutzeko 

erabiltzen dut teknologia 

 

 

G6 

Comentarios a 

otros/as 

alumnos/as sobre 

su trabajo 

 

Gure irakasleek teknologia digitalak 

erabiltzen dituzte ikasleek haien 

ikaskideek egindako lanari buruzko 

ohar konstruktiboak egin ahal izan 

ditzaten  

 

Teknologia digitalak erabiltzen ditut 

ikasleek haien ikaskideek egindako 

lanari buruzko ohar konstruktiboak 

egin ahal izan ditzaten 

 

Gure ikastetxean, teknologia 

nire ikaskideen lanari buruzko 

iruzkinak egiteko erabiltzen 

dut 

 

 

G7 OP Ebaluazio digitala 

Irakasleei ebaluatzerakoan 

teknologia digitalak erabiltzen 

laguntzen diegu  

Gure zuzendaritza-taldeak laguntzen 

dit ebaluatzerakoan teknologia 

digitalak erabiltzen 

 

 

 

 

 

  



Área G:Ebaluazio-jarduketak 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

G8 OP 

Ikaskuntza 

dokumentatzea 

 

Gure irakasleek ahalbidetzen dute 

ikasleek teknologia digitalak 

erabiltzea haien ikaskuntza 

dokumentatzeko  

Ahalbidetzen dut ikasleek teknologia 

digitalak erabiltzea haien ikaskuntza 

dokumentatzeko 

 

Gure ikastetxean, teknologia 

nire ikasketen erregistroa 

eramateko erabiltzen dut 

 

Permito que los alumnos utilicen 

tecnologías digitales para 

documentar lo que han aprendido 

en relación con su campo de estudio. 

G9 OP 

Datuak erabiltzea 

ikaskuntza 

hobetzeko 

 

Nuestro Irakaslea utiliza datos 

digitales sobre alumnos/as 

concretos/as para mejorar su 

experiencia de aprendizaje  

 

Utilizo datos digitales sobre 

alumnos/as concretos/as para mejorar 

su experiencia de aprendizaje  

 

 

 

G10 OP 

Ikastetxetik kanpo 

garatutako 

gaitasunak 

ebaluatzea 

 

Gure irakasleek ikasleek ikastetxetik 

kanpo garatu dituzten trebetasun 

digitalak baloratzen dituzte 

 

Ikasleek ikastetxetik kanpo garatu 

dituzten trebetasun digitalak 

baloratzen ditut 

 

Gure irakasleek ikastetxetik 

kanpo garatu ditudan 

trebetasun digitalak 

baloratzen dituzte 

 

 

WBL G11 
Codiseño de la 

evaluación 

En nuestro centro utilizamos 

tecnologías digitales para 

diseñarEbaluazio-jarduketak con 

empresas de formación. 

En nuestro centro utilizamos 

tecnologías digitales para 

diseñarEbaluazio-jarduketak con 

empresas de formación. 

 

Utilizo las tecnologías digitales para 

diseñarEbaluazio-jarduketak en 

colaboración con los centros 

educativos. 



Área H: Ikasleen konpetentzia digitalak 
Atal hau ikasleek teknologia digitalak era seguru, sortzaile eta kritikoan erabiltzea ahalbidetzen duten gaitasun, ezagutza eta jarrerei buruzkoa da. 

Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

H1 Portaera segurua 

Gure ikastetxean, ikasleek 

Interneten segurtasunez jokatzen 

ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek 

Interneten segurtasunez jokatzen 

ikasten dute 

Gure ikastetxean, Interneten 

segurtasunez jokatzen ikasten dut 

 

WBL H2 
Portaera segurua 

en la empresa 
  

En mi empresa aprendo a actuar de 

manera segura en internet. 

En nuestra empresa, los alumnos 

aprenden a actuar de manera 

segura en internet. 

H3 Portaera arduratsua 

Gure ikastetxean, ikasleek 

Interneten era arduratsuan jokatzen 

ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek 

Interneten era arduratsuan jokatzen 

ikasten dute 

Gure ikastetxean, Internet 

erabiltzen dudanean era 

arduratsuan jokatzen eta besteak 

errespetatzen ikasten dut 

 

H4 

Informazioaren 

kalitatea 

egiaztatzea 

 

Gure ikastetxean, ikasleek 

Interneteko informazioa fidagarria 

eta zuzena den ala ez egiaztatzen 

ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek 

Interneteko informazioa fidagarria 

eta zuzena den ala ez egiaztatzen 

ikasten dute 

Gure ikastetxean, Interneten 

topatzen dudan informazioa 

fidagarria eta zuzena ote den 

egiaztatzen ikasten dut 

 

 

WBL H5 

Informazioaren 

kalitatea 

egiaztatzea en la 

empresa 

  

En mi empresa aprendo a 

comprobar si la información que 

encuentro en internet es fiable y 

precisa. 

En nuestra empresa, los alumnos 

aprenden a comprobar si la 

información que encuentran en 

internet es fiable y precisa. 

 



Área H: Ikasleen konpetentzia digitalak 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

H6 

Besteek egindako lana 

aitortzea 

 

Gure ikastetxean, ikasleek 

Interneten topatu duten beste 

pertsona batzuen lanaz fidatzen 

ikasten dute   

Gure ikastetxean, ikasleek 

Interneten topatu duten beste 

pertsona batzuen lanaz fidatzen 

ikasten dute   

Gure ikastetxean, Interneten 

topatu ditudan beste pertsona 

batzuen lana erabiltzen ikasten dut 

 

 

H7 
Eduki digitalak sortzea 

 

Gure ikastetxean, ikasleek eduki 

digitalak sortzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek eduki 

digitalak sortzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, eduki digitalak 

sortzen ikasten dut 

 

 

H8 
Komunikatzen ikastea 

 

Gure ikastetxean, ikasleek 

teknologia digitalak erabiliz 

komunikatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek 

teknologia digitalak erabiliz 

komunikatzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, teknologia 

erabiliz komunikatzen ikasten dut 

 

 

WBL H9 
Komunikatzen ikastea en 

la empresa 
  

En mi empresa aprendo a 
comunicarme utilizando las 

tecnologías digitales. 

En nuestra empresa, los 
alumnos aprenden a 

comunicarse utilizando 
tecnologías digitales en el 

puesto de trabajo. 

      

  



Área H: Ikasleen konpetentzia digitalak 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

H10 OP 

Arlo ezberdinetarako 

trebetasun digitalak 

 

Ikasleek arlo ezberdinetarako 

trebetasun digitalak garatzen 

dituztela ziurtatzen dugu. 

 

Nuestro Zuzendaritza-taldea se 

asegura de que el Ikaslea desarrolle 

Arlo ezberdinetarako trebetasun 

digitalak 

 

Gure ikastetxean, teknologia 

ikasgai ezberdinetan erabiltzen dut  

 

 

H11 OP 

Kodetzen edo 

programatzen ikastea 

 

Gure ikastetxean, ikasleek 

kodetzen edo programatzen 

ikasten dute  

Gure ikastetxean, ikasleek kodetzen 

edo programatzen ikasten dute  

En mi empresa aprendo a codificar 

o programar. 

 

 

WBL H12 
Kodetzen edo 

programatzen ikastea en 
la empresa 

  
En mi empresa aprendo a codificar 

o programar. 

En nuestra empresa, los 
alumnos aprenden a codificar o 

programar. 

H13 OP 

Arazo teknikoak 

konpontzea 

 

Gure ikastetxean, ikasleek 

teknologia digitalak erabiltzean 

sortzen diren arazo teknikoak 

konpontzen ikasten dute 

Gure ikastetxean, ikasleek 

teknologia digitalak erabiltzean 

sortzen diren arazo teknikoak 

konpontzen ikasten dute 

En mi empresa aprendo a resolver 

los problemas técnicos que surgen 

al utilizar las tecnologías digitales. 

 

 

WBL H14 
Arazo teknikoak 

konpontzea en la 
empresa 

  
En mi empresa aprendo a resolver 
los problemas técnicos que surgen 
al utilizar las tecnologías digitales. 

En nuestra empresa, los 
alumnos aprenden a resolver 
los problemas técnicos que 

surgen al utilizar tecnologías 
digitales. 

 

 
    

 



Área H: Ikasleen konpetentzia digitalak 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

H15 OP 

Lanbide-

prestakuntzarako 

trebetasunak 

 

Gure ikastetxean, ikasleek haien 

prestakuntzarekin lotutako 

trebetasun digitalak garatzen dituzte 

Gure ikastetxean, ikasleek haien 

prestakuntzarekin lotutako 

trebetasun digitalak garatzen dituzte 

Gure ikastetxean, nire ikasketa-

alorreko trebetasun digitalak 

garatzen ditut 

 

 

WBL H16 

Capacidades para la 
cualificación 

profesional en la 
empresa 

  
En mi empresa desarrollo 

capacidades digitales específicas 
para mi campo de estudio. 

En nuestra empresa, los alumnos 
desarrollan capacidades 

digitales relacionadas con su 
cualificación profesional. 

WBL H17 
Nivel básico de 

capacidades 
digitales 

 

Los alumnos que se incorporan a 

nuestro centro poseen un nivel de 

capacidades digitales suficiente para 

adquirir las competencias digitales 

específicas de su actividad 

profesional. 

 

Los alumnos que se incorporan a 
nuestra empresa poseen un nivel 

de capacidades digitales 
suficiente para adquirir las 

capacidades digitales específicas 
de su actividad profesional. 

 

Necesidades futuras 
en materia de 
capacidades 

digitales específicas 
de la rama 
profesional 

 

Indique cuáles considera que son las 
necesidades futuras de la rama 

profesional en la que participa en 
materia de capacidades digitales 

 

Indique cuáles considera que son 
las necesidades futuras de la 
rama profesional en la que 

participa en materia de 
capacidades digitales. 

      

  



Área H: Ikasleen konpetentzia digitalak 
Erantzun aukerak: bost punturen eskalak eta ez da aplikagarriak (N / A) 

Galdera 
kodea 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

 

Necesidades 

futuras en materia 

de capacidades 

digitales 

transversales 

 

Indique cuáles considera que son las 

necesidades futuras en materia de 

capacidades digitales de carácter 

más transversal. 

 

Indique cuáles considera que son 

las necesidades futuras en 

materia de capacidades digitales 

de carácter más transversal. 

 

 

 

  



Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

Adina Adina1 Adina2 Zein urtetan jaio zinen? Adina2 

Sexua Sexua Sexua Sexua Género 

Lan-eskarmentua 

hezkuntzan 

Ikasturte hau barne hartuta,  osotara 
zenbat urtetako lan-eskarmentua duzu 

hezkuntzan?? 2 

Ikasturte hau barne hartuta,  
osotara zenbat urtetako lan-

eskarmentua duzu hezkuntzan?? 3 

 

Incluyendo el año escolar en 
curso, ¿cuántos años de 

experiencia profesional tiene en la 

formación de alumnos? 3 

Ámbito de educación  

¿En qué ámbito de la educación 

trabaja principalmente como 

profesor?3 

¿En qué sector educativo estás 
formándote? 4 

¿En qué sector educativo imparte 
generalmente formación a los 

alumnos? 4 

Sector de la empresa   
¿En qué sector económico está 

teniendo lugar tu aprendizaje en el 
trabajo?4 

¿En qué sector económico opera 

la empresa?  5 

                                                           
1 2 25 baino gutxiago; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 edo gehiago; Nahiago dut ez erantzun 

21 urte baino gutxiago; 1-2 urte; 3-5 urte; 6-10 urte; 11-15 urte; 16-20 urte; Más de 20 años; Nahiago dut ez erantzun 

 
3 Artes y humanidades; Ciencias sociales, empresariales y Derecho; Ciencias e informática; Ingeniería, industria y construcción; Agricultura; Sanidad y protección social; Educación: preescolar, educación 

infantil de segundo ciclo y similares; Servicios 

4Nekazaritza, basogintza eta arrantza ; Erauzketa-industriak; Manufaktura-industriak; Energia elektrikoa, gasa, lurruna eta aire girotua eskuratzea; Ur-hornidura; estolderia, hondakinen kudeaketa, 

etab.; Eraikuntza; Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen konponketa; Garraioa eta biltegiratzea; Ostalaritza; Informazioa eta komunikazioa; Finantza- eta aseguru-jarduerak; 

Higiezinen jarduerak; Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak; Administrazio-jarduerak eta zerbitzu lagungarriak; Administrazio publikoa eta defentsa; Gizarte Segurantza; Irakaskuntza; 

Osasun- eta gizarte-zerbitzuetako jarduerak; Artisau-, arte-, jolas- eta entretenimendu-jarduerak; Bestelako zerbitzuak 

 



Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

Empresa    Nombre de la empresa 

Tamaño de la empresa    ¿Cuál es el tamaño de su empresa?5 

Número de alumnos de EFP 

¿Cuántos alumnos/as de formación 

profesional hay en su centro (media 

anual)?6 

  

¿Cuántos alumnos de EFP tiene en su 
empresa (media anual)?7 

Teknologiaren harrera 

Zein da irakaskuntzan eta 
ikaskuntzan teknologia digitalen 
erabilerarekin duzun harremana 

hobe deskribatzen duen aukera?8 

Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 
teknologia digitalen erabilerarekin 

duzun harremana hobe deskribatzen 
duen aukera? 9 

 

¿Cuál es su perspectiva sobre la adopción 
de la formación con tecnologías digitales? 

9 

 
 

 
  

 

                                                           
5 Microempresa (hasta 10 empleados); Pequeña empresa (entre 11 y 50 empleados); Mediana empresa (entre 51 y 250 empleados); Gran empresa (más de 250 trabajadores) 

6 Menos de 100; 100-250; 251- 500; 501- 1000; 1001- 5000; 5001- 10000; 10001- 25000; 25001- 50000; Más de 50000 

7 1; 2; 3; 4-5; 6-10; 11-25; 26-50; 51-250; Más de 250 
8 Normalean nire ikaskide gehienak baino beranduago erabiltzen hasten naiz teknologia digitalak; Normalean nire ikaskideekin batera erabiltzen hasten naiz teknologia digitalak ; 

Normalean nire ikaskideak baino lehenago erabiltzen hasten naiz teknologia digitalak ; Normalean teknologia digital berriak arakatzen hasten den berritzaileetako bat naiz; Nahiago 

dut ez erantzun 

 



Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

Factores negativos del uso 
de la tecnología 

¿Qué opción describe mejor su 
relación con el uso de las tecnologías 

9digitales en la enseñanza y el 
aprendizaje? 10 

Zein da irakaskuntzan eta ikaskuntzan 
teknologia digitalen erabilerarekin 

duzun harremana hobe deskribatzen 
duen aukera? 10 

 

En su empresa, ¿se ve afectada 
negativamente la formación con 

tecnologías digitales por los factores 
siguientes? 10 

Factores negativos del uso 
de la tecnología en el hogar 

(aprendizaje mixto) 

Honako faktoreek eragin negatiboa 
al dute teknologia digitalen bidezko 

urruneko irakaskuntza eta 
ikaskuntzan?11 

Honako faktoreek eragin negatiboa al 
dute teknologia digitalen bidezko 

urruneko irakaskuntza eta 
ikaskuntzan?12 

 

¿Se ve afectada negativamente el 
aprendizaje mixto con tecnologías digitales 

por los factores siguientes?12 

                                                           
9 Funts falta; Ekipamendu digital eskasa; Interneterako konexio ez oso fidagarria edo mantsoa; Mugak ikastetxearen espazioan; Laguntza tekniko mugatua edo eza; Irakasleentzako 

denbora falta; Konpetentzia digital nahikoa ez duten irakasleak; Konpetentzia digital nahikoa ez duten ikasleak; Beste batzuk 

 
10 Falta de financiación; Equipo digital insuficiente; Conexión a internet poco fiable o lenta; Limitaciones del espacio de trabajo; Apoyo técnico limitado o inexistente; Falta de 

tiempo para los formadores; Formadores con competencias digitales insuficientes; Alumnos con competencias digitales insuficientes; Otros 

11 Ikasleek sarbide mugatua izatea gailu digitaletara.; Ikasleek sarbide mugatua izatea Interneterako konexio fidagarri batera.; Familien konpetentzia digital eskasa.; Dozenteek 

urruneko irakaskuntzarako materiala prestatzeko astirik ez izatea.; Irakasleek ikasleei erantzuteko astirik ez izatea.; Ikasleak inplikatzeko zailtasunak izatea.; Familiei edo zaintzaileei 

laguntza emateko zailtasunak ikasleei urruneko ikaskuntzarekin laguntzeko.; Beste bat 

12 Acceso limitado del Ikaslea a dispositivos digitales; Acceso limitado del Ikaslea a una conexión estable de internet; Baja competencia digital de las familias; Formadores y 

formadoras carecen de tiempo para desarrollar material para el aprendizaje mixto; Formadores y formadoras carecen de tiempo para dar retroalimentación al Ikaslea; Dificultades 

para implicar al Ikaslea; Dificultades para asistir a las familias en el apoyo al Ikaslea con el aprendizaje mixto; Otros 

14 Ikastetxeak eskarmentua du ikaskuntza birtualeko testuinguruen erabileran; Ikastetxeak ongi antolatutako baliabide digitaletarako sarbidea du. ; Ikastetxeak 

"Ekarri zeure gailua" politika du. ; Dozenteek sare profesionaletan parte hartzen dute. ; Irakasleek garapen profesionaleko programetan parte hartzen dute. ; 

Irakasleek ikastetxean kolaboratzen dute teknologia digitalaren erabileran eta baliabideen sorkuntzan. ; Ikastetxeak beste ikastetxe eta erakunde batzuekin 

kolaboratzen du. ; Ikastetxeak estrategia digitala du. ; Ikastetxeak komunikazio erregularra eta ongi antolatua du familia eta tutoreekin. ; Beste bat 



Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

Factores positivos del uso 
de la tecnología en el hogar 

(aprendizaje mixto) 

Honako faktoreek eragin positiboa al 
dute teknologia digitalen bidezko 

urruneko irakaskuntza eta ikaskuntzan?? 

14 

¿El aprendizaje  mixto se ve afectado 
positivamente por los siguientes factores? 

14 
 

¿Se ve afectada positivamente el 
aprendizaje mixto con tecnologías digitales 

por los factores siguientes?13 

Seguridad al utilizar la 
tecnología 

 
Zenbaterainoko ziurtasuna sentitzen 

duzu esparru hauetan teknologia 
digitalak erabiltzerakoan? 

 

 

Eskolak prestatzea  

Eskolak prestatzeko baliabide digitalak 
editatu edo sortzea (adibidez, 

diapositibak, irudiak, audioak edo 
bideoak)14 

 

Preparar la formación mediante la edición 
o creación de diversos recursos digitales 

(por ejemplo, manuales en línea, 
presentaciones de diapositivas, imágenes, 

grabaciones de audio o vídeo). 16 

Eskolak ematea  

Eskolak ematea gailu ezberdinak 

(adibidez, arbela interaktiboak edo 

bideo proiektoreak) eta baliabide 

ezberdinak erabiliz (adibidez, 

galdetegiak, kontzeptu-mapak edo 

online simulazioak) 16 

 

 

 

                                                           
15 La empresa tiene experiencia en el uso de entornos de aprendizaje virtual; La empresa tiene acceso a recursos digitales en línea bien organizados; La empresa sigue la política 

"Traiga su propio dispositivo"; Formadores y formadoras paicipan en redes profesionales; Formadores y formadoras participan en programas de desarrollo professional; 

Formadores y formadoras colaboran dentro de la empresa para el uso de la tecnología digital y la creación de recursos; Colaboraciones de la empresa con otras empresas y 

organizaciones; Existe una estrategia digital; Comunicación regular y bien organizada con las familias; Otros 

16 Ez nago batere ziur; Ez nago oso ziur; Ziurtasun pixka bat dut; Ziur nago; Oso ziur nago; Nahiago dut ez erantzun  

17 0-10 %; 11-25 %; 26-50 %; 51-75 %; 76-100 %; Nahiago dut ez erantzun 

 



Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

Komunikazioa de impresiones 

o reacciones y apoyo 
 

Ikasleak ebaluatzea edo ikasleei 

atzeraelikadura (feedback) 

pertsonalizatua eta laguntza ematea16 

 

Evaluar o facilitar reacciones, 

impresiones o correcciones 

personales o facilitar apoyo a los 

alumnos16 

Komunikazioa  
Ikasleekin eta haien familiekin 

komunikatzea16 
 

Comunicarse con los alumnos y los 

progenitores16 

Irakaskuntza digitalari 

eskainitako denbora-

portzentajea 

 

Azken hilabeteotan ikasgelan 

irakaskuntzari eskainitako denborari 

dagokionean, zenbateko 

portzentajean erabili dituzu 

teknologia digitalak?15 

 

En los últimos tres meses, ¿qué 

porcentaje del tiempo dedicado a 

la formación ha utilizado 

tecnologías digitales en sus 

clases? 17 

Uso de tiempo    
Zein maiztasunarekin egiten dituzu 

honako jarduerak? 

 

Teknologia ikastetxean   

Ikastetxean teknologia erabiltzea 

ikastetxearekin lotutako lanak 

egiteko16 

 

 

                                                           
15  0-10 %; 11-25 %; 26-50 %; 51-75 %; 76-100 %; Nahiago dut ez erantzun 

 
16 Inoiz ez edo ia inoiz ez Nunca o casi nunca; Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas; Al menos una vez por semana, pero no todos los días; Menos de una hora al día; 
Más de una hora al día; Prefiero no responder 
  
 



 

Zuri buruzko datu batzuk 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

Teknologia etxean, 

aisialdirako 
  

Etxean teknologia erabiltzea aisialdi-

jardueretarako8 

 

Ikastetxetik kanpo 

teknologiarik ez izatea 
  

Ikastetxetik kanpo egiten dituzun 

jardueretan teknologiarik ez 

erabiltzea18 

 

Ikasleek gailuak ikastetxetik 

kanpo eskuratzea 

 

  

Etxean gailu digitalik eskuragarri al 

duzu (ordenagailua, ordenagailu 

eramangarria, tableta, telefono 17 

 

Ikaslearen ezagutza 

teknikoa 
  

Eskolak etxean eta teknologia digitalen 

bidez ematen direnean…18 

 

                                                           
 
17Ez dut eskolako lanak egiteko erabil dezakedan gailu digitaletarako sarbiderik.; Gailu digital bat dut eskuragarri baina ez da egokia eskolako lanak egiteko.; Etxean gailu digital 

bat partekatzen dugu, baina batzuetan ez dago erabilgarri behar dudanean.; Etxean gailu digital bat partekatzen dugu, eta behar dudanean eskolako lanak egiteko erabil 

dezaket.; Gailu digital bat dut eskuragarri eta eskolako lanak egiteko egokia da.; Nahiago dut ez erantzun 

 

18 Badakit nola erabili softwarea / aplikazioak laguntzarik gabe.;  Nire familiari edo tutoreari laguntza eskatzen diot softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Nire lagunei laguntza 
eskatzen diet softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Nire irakasleei edo ikastetxeari laguntza eskatzen diet softwarea / aplikazioak erabiltzeko.; Ez dut softwarea / aplikazioak 
erabiltzen lagunduko nauen inor.; Ez dut laguntzarik eskatzen, beharrezkoa dudan arren.; Behar dudan laguntza Interneten bilatzen dut.; Konexio-arazoak ditut.; Teknologia 
digitalak erabili nahi nituzke nire ikaskideekin harreman handiagoa izateko.; Gailu digitalak nola erabili behar nituzkeen esan didate.; Zaila da toki lasai bat topatzea gailu digitalak 
ikasteko erabiltzen direnean.; Gailu digitalak ikasteko erabiltzen ditudanean, arreta galtzen dut maiz.; Beste bat 
 



 

Amaitzeko, SELFIE-ri buruz zer iritzi duzun jakin nahi dugu 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

Puntuazio orokorra 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer 

puntuazio emango zenioke 1etik 

10era? (puntuazio minimoa 1, 

puntuazio maximoa 10) 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer 

puntuazio emango zenioke 1etik 

10era? (puntuazio minimoa 1, 

puntuazio maximoa 10) 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer 

puntuazio emango zenioke 1etik 

10era? (puntuazio minimoa 1, 

puntuazio maximoa 10) 

SELFIE ebaluatu behar bazenu, zer 

puntuazio emango zenioke 1etik 

10era? (puntuazio minimoa 1, 

puntuazio maximoa 10) (1: 

puntuación más baja; 10: 

puntuación más alta) 

SELFIE gomendatu 
Gomendatuko al zenieke SELFIE 

lankideei?19 

Gomendatuko al zenieke SELFIE 

lankideei? 21 
 

Gomendatuko al zenieke SELFIE 

lankideei? 21 

Hobekuntza proposamenak 

Nola hobe dezakegu SELFIE? 

Adibidez, aipatu ez den alderdi 

garrantzitsuren bat, zentzurik ez 

duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. 

Partekatu zure ideiak eta 

proposamenak gurekin. 

Nola hobe dezakegu SELFIE? Adibidez, 

aipatu ez den alderdi garrantzitsuren 

bat, zentzurik ez duen zerbait, etab. 

adieraz dezakezu. Partekatu zure 

ideiak eta proposamenak gurekin. 

Nola hobe dezakegu SELFIE? 

Adibidez, aipatu ez den alderdi 

garrantzitsuren bat, zentzurik ez 

duen zerbait, etab. adieraz dezakezu. 

Partekatu zure ideiak eta 

proposamenak gurekin. 

 

¿Cómo podemos mejorar SELFIE?  

Por ejemplo, puede indicar algo 

importante que no se haya 

mencionado, algo que no tenga 

sentido, etc. Comparta con 

nosotros sus ideas y sugerencias. 

    
 

                                                           
19 Ez da batere probablea ; Ez oso probablea; Litekeena da; Oso litekeena da; Ikaragarri litekeena da; Nahiago dut ez erantzun 

 

 



Amaitzeko, SELFIE-ri buruz zer iritzi duzun jakin nahi dugu 

Galderaren izena ZUZENDARITZA-TALDEA IRAKASLEA IKASLEA ENPRESAKO TUTOREA 

Pertinencia de las 

preguntas 
  

En una escala del 1 al 10, ¿cómo de 

pertinentes han sido las preguntas 

para su contexto de aprendizaje en el 

trabajo? 

En una escala del 1 al 10, ¿cómo 

de pertinentes han sido las 

preguntas para su contexto de 

aprendizaje en el trabajo? 

SELFIE para el aprendizaje 

en el trabajo 

¿Qué necesitaría SELFIE para ser más 

útil para su centro de formación? 

 

  

¿Qué necesitaría SELFIE para ser 

más útil para su centro de 

formación? 



 

 

 

 

 

 

 


