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Ikastaroen zerrenda

PSIKOLOGIA-PEDAGOGIA
014 – Esperimentazio tailerrak 2 urteko gelan
019 – Haur Hezkuntzako txokoak, irekiak, zabalak?
024 – Patioa atonduko dugu Heziberri 2020ko eremuen baitan
743 – Eskola eremua, eraikuntza bat baino gehiago

103 – Hizkuntzen irakaskuntza inguru kulturanitzetan
060 – Nola landu Alfabetizazio Anitzak Lehen Hezkuntzan: mediatikoa, digitala, ea.
261 – Bigarren hizkuntzen ikaskuntza testuinguru kulturanitzetan
283 – Kultura arteko gaitasunak lantzeko hezkuntza-proposamenak
912 – Kulturartekotasuna: pentsatu, sentitu eta egin

255 – Ahozkotasuna hizkuntza geletan: Entzumena, mintzamena eta ahozko elkarreragina lantzen
906 – Curriculum Bateratua hizkuntza arloan

023 – Nola gozatu haur literaturaz, liburu egokiak lagun
176 – Testu literarioak lantzeko estrategiak eta baliabideak
056 – Irakurketaren prozesuetan zailtasunak: entzuteko desgaitasuna
280 – Irakurmena landu ikasteko prozesuak hobetzeko

053 – Hezkuntza afektibo sexuala Haur eta Lehen Hezkuntzan
054 – Hezkuntza afektibo sexuala Haur eta Lehen Hezkuntzan
063 – Sexualitatea Lehen Hezkuntzako geletan: hitz egiteko prest gaude
163 – Hezkuntza afektibo sexuala Bigarren Hezkuntzan
164 – Hezkuntza afektibo sexuala Bigarren Hezkuntzan

276 – Genero-indarkeriaren sozializazio prebentiboa
061 – Nor da Rosa Parks? Emakumeak historian zehar, gizarte arloa osatzen, hobetzen, berdintzen

287 – Mindfulness (arreta osoa) ikasgeletan
302 – Visual thinking ikasten ikasteko
303 – Visual thinking ikasten ikasteko

250 – Adimen emozionala eta aldaketaren kudeaketa zure lanpostuan
251 – Adimen emozionala eta aldaketaren kudeaketa zure lanpostuan
252 – Adimen emozionala eta aldaketaren kudeaketa zure lanpostuan
284 – Lan egoera nola hobetu eta laneko gatazken konponketa
282 – Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak

253 – Adimen gaitasun handiko ikasleei erantzuna eskola inklusiboan
900 – Adimen gaitasun handiko ikasleei erantzuna eskola inklusiboan

017 – Familiak non. Benetako eskola komunitateak?
266 – Ebaluazioa psikopedagogikoa eskola inklusiboan
153 – BHko tutoretza eskola inklusiboan
254 – Adoptatuko haurrak eskola inklusiboan

101 – Dolua: Heriotzaz harago
273 – Galerak eta dolu-prozesuak ikastetxearen testuinguruan
274 – Galerak eta dolu-prozesuak ikastetxearen testuinguruan
275 – Galerak eta dolu-prozesuak ikastetxearen testuinguruan
278 – Haur depresioa eskolan
290 – Portaera arazoak dituzten nerabeekin esku-hartzea
291 – Portaera erregulatzeko arazoak dituzten ikasleekin esku-hartzea

010 – Arreta goiztiarra
740 – Arreta goiztiarra
018 – Haur Hezkuntza eta filosofia trukean
026 – 2 urteko gelaren trataera. Haur Hezkuntzako 2.zikloan? Non kokatu?
271 – Erronka kooperatiboak GHn. Retos cooperativos en E.F.
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292 – Proiektuka lantzen gure interesak adierazten: Proiektuen bidezko metodologia
744 – Montessoriren metodologia HHn

152 – Asperger sindromea: Esku-hartzerako tresnak DBHn eta DBHko etapetan
753 – HNE (TEL) duten ikasleen antzemate goiztiarra eta esku-hartzea
754 – Hots erakusketa. 
784 – HPBak dituzten ikasleak helduarora bideratzea
258 – Arreta falta eta hiperaktibitatea duten ikasleei erantzuna eskola inklusiboan
901 – Arreta falta eta hiperaktibitatea duten ikasleei erantzuna eskola inklusiboan
914 – Mugako Gaitasun Intelektuala (MGI-CIL) duten ikasleak ezagutu esku-hartze egokia emateko
MATEMATIKA
021 – Matematika eskuekin eta baliabideekin HHn
161 – Geogebra gelan
167 – Matematika interaktiboak
169 – Moodle Matematikan eta Zientzietan
173 – Problemak ebazten kalkulagailua eta kalkulu orriaz lagundurik
783 – Geometria eta Diseinua 2D eta 3Dn SketchUp-ekin
787 – Matematika aberatsa gelan, Wiris eta Wirisquizzes
ZIENTZIA ETA NATUR ZIENTZIAK
022 – Natur txangoak eskola inguruan urtaro guztietan
162 – Geologia praktikoa
277 – Geografia ikaskuntzarako on-lineko tresna eta baliabide digitalak
169 – Moodle Matematikan eta Zientzietan
755 – Naturan hezi
792 – Zientzia ikasgelan: Zelulen zatiketa, ernalketa eta kutsadura
910 – Gizarte Zientziak: IKTko tresna eta baliabide digitalak
FISIKA ETA KIMIKA
166 – Kimikako lan praktikoetatik ikerketaren bidezko ikaskuntzara

IKT-PEDAGOGIA
052 – Flipped Classroom Lehen Hezkuntzan: egunerokotasunari bira emanez
057 – Jarduera didaktikoak Hizkuntzen geletan bloga erabiltzeko (LH)
165 – Jarduera didaktikoak Hizkuntzen geletan bloga erabiltzeko (DBH)
742 – Blogekin lehengo pausoak Hizkuntzen geletan
055 – HH-LH ikastetxeetako familiekin konektatuak: Sare- sozialak komunikazio tesna
062 – Scratch Lehen Hezkuntzan
100 – Bideoa: Lehen Hezkuntzako irakasleontzat tresna baliagarria
102 – Gailu mugikorrak gelan: debekutik erabilpenera (Mobile Learning)
752 – Gailu mugikorretarako aplikazioak sortu App Inventor-rekin
296 – Sare sozialak: berdinen arteko tratu onak eta genero berdintasunerako tresna. Aukerak eta arriskuak
921 – Sare sozialak: berdinen arteko tratu onak eta genero berdintasunerako tresna. Aukerak eta arriskuak
298 – Sortu eduki digitalak eXelearning programarekin
765 – Edmodo: ikastalderako sare soziala
782 – Flipped Classroom beste era bat ikasteko: ikaslea protagonista
788 – Moodlen irakaskuntza eraginkorra nola?
789 – Problemen ebazpena lankidetzan blog batekin
915 – Nola sortu irakaslearen PLEa (ikaskuntzarako ingurune pertsonalizatua)
MUSIKA
104 – Nire musika-tresna arakatzen
259 – Arte Hezkuntza: musikaren baliabide tekniko eta espresiboak
260 – Audacity: musika gelarako baliabide didaktikoak
741 – Artea esperimentazio iturri HHn: Esperimentazio gidatuak (materialak eta teknikak)
ARTEA
011 – Arte esperimentazio iturri HHn: Arte txokoa eraikiz
012 – Artea esperimentazio iturri HHn: Esperimentazio askeak (materialak eta teknikak)
013  – Artea esperimentazio iturri HHn: Nola hurbildu artelanak eta artistak haurrei
025 – Sormena garatzeko ikusizko arteen, arte plastikoen eta arte bizien tresnak
051 – Arte plastikoak eta ikusizko arteentzako planteamendu didaktiko berriak
GORPUTZ HEZIKETA
272 – Euskal Pilota
281 – Irristaketa: GHko jarduera segurua eta motibagarria
285 – Malabareak Gorputz Heziketan
289 – Parkour: Gorputz heziketarako eduki berri bat

171 – Oinarrizko gaitasunak garatzea esperimentazio zientifikoaren bidez: APQUA proiektuaren 
“Plastikoak gure gizartean


	Orria1

