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UNIBERTSITATE AURREKO IRAKASMAILETARAKO EUSKARAZKO IKASMATERIALAK SORTZEKO ETA EGOKITZEKO DIRU-LAGUNTZAK (EIMA 4)IKASMATERIALAREN TXOSTENA
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
HEZKUNTZA SAILA 
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza
Euskara Zerbitzua
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Dirección de Innovación Educativa
Servicio de Euskera
1 - Eskabidea aurkezten duena
Pertsona fisikoz osatutako lan-taldea
2 - Ikasmaterialaren ezaugarriak
Eredua aukeratu
Eredua aukeratu
Ikasmaterial mota
Originaltasun-maila
Ikasmaterialaren esparrua
Eredua aukeratu
Formatua
Hezkuntza Baliabide Irekia (HBI) da?
Eredua aukeratu
Begiz jotako egutegia
- Ikasmateriala amaitu eta Hezkuntza Sailaren onespen-aitormenera aurkezteko azken eguna: 2018/05/04
- Ikasmateriala argitaratzeko azken eguna: 2018/08/31
- Ikasmateriala aurketzeko azken eguna: 2018/09/14
Ikasmaterialaren egutegia
3 - Lan-taldea
3.1 - Parte hartzailea
Partaidetzaren ehunekoa:
Irakasle-adskripzioa:
Seleccione la adscripción docente:- Personal docente no universitario adscrito al Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.- Personal docente no universitario, tanto de la enseñanza  concertada como de la enseñanza privada, de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).- Personal docente no universitario adscrito a otra Administración Educativa ajena a la CAV.- Personal docente universitario.- Sin adscripción a ningún cuerpo docente.
Lan taldearen ordezkaria
3.2 - Erantzukizunpeko adierazpenak
Lan-taldea osatzen duten pertsonek eskabide honetako “Lan-taldearen ordezkaria” atalean aipatzen den pertsona izendatu dute, guztien izenean honako diru-laguntza honen kudeaketa-organoaren aurrean eskabidea aurkez dezan eta solaskidea izan dadin.
2017ko EIMA 4 deialdirako osatu den lan-taldearen ordezkari gisa, honako hau adierazten dut:
3.3 - Baimenak
Deialdi hau kudeatzen duen organoari baimena ematen diot dagokion administrazioan honako datu hauek egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko, baliabide elektronikoen bidez edo aukeran dauden baliabideen bidez:
4 - Alderdi pedagogikoa
Ikasmaterialaren azalpen xedea eta justifikazioa
Indarrean dagoen curriculumaren araberako planteamendua
Oinarrizko konpetentziak garatzeko plantamendua
Ikasmaterialaren helburuak
Lantzen diren edukiak
Ebaluazio-irizpideak eta ebaluazio-estrategiak
Ikasmateriala noiz eta non erabili. Estrategia metodologikoak, ikasleen inguruarekin lotura duten arazo egoerak, taldekatzeak, denbora, espazioak, hizkuntzen tataera integratu eta integrala,...
Ikasmaterialean proposatuko diren jarduera-ereduak: aplikazio jarduerak, informazioa bilatzeko eta kuedatzeko jarduerak, egituratze jarduerak,...
Aniztasunari erantzuteko proposamenak
Curriculumaren Euskal Dimentsioa nola garatzen den ikasmaterialean
Besterik
8.2.1.3144.1.471865.466488
Unibertsitate aurreko irakasmaterialetarako euskarazko ikasmaterialak sortzeko eta egokitzeko diru-laguntzak (EIMA 4)
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