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 LANTALDEAK 
1. PRESTAKUNTZA MODALITATEAREN DESKRIBAPENA   Lantaldea autonomia mailarik handieneko prestakuntza modalitatea da eta ikastetxeetako irakasle taldeen osagarri den prestakuntza eremua da. Ikastetxe bateko edo gehiagoko irakasleentzat antolatzen dira, maila berekoak zein desberdinekoak izan, curriculumeko materialak prestatzearen edo berariazko gaien tratamendu didaktikoaren inguruan dituzten kezka komunei erantzuteko.  Lantaldeak irakasleen ekimenez eratzen dira, proiektuak eta curriculumeko materialak prestatzeko eta/edo aztertzeko helburuarekin eta, halaber, horiek guztiak hezkuntza egoera desberdinetan oinarriturik esperimentatzeko. Inoiz adituen kolaborazioa izan dezakete.  Jarduera bukatzean aurkeztu behar dira Memoria (4. DOK), non egindako lana xehetasunez azalduko den, eta lantaldeak prestatutako materialen ale bat. Lantaldeak burututako lana ebaluatzeko erreferentea izanen dira.   2. LANTALDEAREN DISEINUA  
• Lanaren proiektua   Taldeak lanaren proiektua prestatu eta ILZn aurkeztuko du, dagokion eskabide eredua erabiliz (2. DOK).  Egutegia prestatzerakoan kontutan hartu beharko da azken lansaioan jarduera ebaluatu beharko dela.  Ordutegia prestatzerakoan, kontutan hartu beharko da da ordu lektibo, osagarri eta atsedenaldietan burutzen diren lantaldeak ez direla onartuko.  Behin proiektua prestatuta, ILZk haren bideragarritasuna aztertuko du eta aholkulari arduradun bat izendatuko du, beharrezkoa bada, taldearekin batera lan eginen duena proiektua taxutu eta zehazteko.  Proiektuak aurkezteko azken eguna urtarrilaren 31 izanen da. Justifikatutako kasuetan, geroago egindako eskaerak hartuko dira.   • Iraupena eta parte-hartzaileen kopurua    Iraupenari eta parte-hartzaileen kopuruari dagokionez, lantaldeek ondoren ezartzen denari jarraituko diote:   
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Salbuespen gisa, aurreko taulan ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten jarduerak onartu ahal izanen dira, jardueraren ezaugarriak edo jarduera horren hartzaile izanen den kolektiboa kontuan izanda bidezko ikusten bada.   Lantaldearen proiektuetan bertaratu beharrik gabeko aldiak sar daitezke, betiere ez badira jardueraren orduen heren bat baino gehiago, eta bertaratu gabeko lan hori eskaeran behar bezala justifikatu bada eta gero taldearen memorian xehetasunez azaltzen bada.   3. LANTALDEAREN KOORDINAZIOA   Parte-hartzaileetako bat arduratuko da koordinazioaz. Garatutako eginkizunen arabera, gainerako parte-hartzaileei esleitutakoak baino orduen heren bat gehiago eslei dakioke koordinatzaileari.  Ondokoak izanen dira koordinatzailearen eginkizunak:   a. Proiektua ILZn aurkeztea.  b. Prestakuntza Ataletik esteka bat jasotzen duenean, taldeko kideen inskripzioa egitea.  c. Saioak deitzea eta ILZko aholkulari arduradunari jakinaraztea hasierako lan proiektuarekiko balizko aldaketak.  d. Sinadura orrien ardura hartzea saio bakoitzean.  e. Saio bakoitzeko akta idaztea eta, aldiro, bertaratu gabeko lanaren euskarri dokumentala biltzea.  f. Bitarteko gisa aritzea aholkulari arduradunarekin.  g. ILZn aurkeztea, ezarritako denboran eta behar bezala, memoria, saio guztietako sinadura orriak eta prestatutako materialak.   4. EBALUAZIOA ETA EGIAZTAPENA   Memoria prestatu eta lantaldeak ekoitzitako materialak ILZn aurkeztu eta gero, ebaluazioa eginen da, eta positiboa bada dagokion ziurtapena tramitatuko da.  Ebaluazioan gutxienez ondoko irizpide hauek hartuko dira kontuan:   a. Nahitaezkoa da bertaratu beharreko jardueretako saioen %80ra joatea, gutxienez, ziurtagiria eskuratzeko (sinadura orriak).  b. Aurreikusitako ebaluazioak burutzea (memoria).  c. Egindako lan edo proiektuen balorazioa; lan horiek ILZn aurkeztu behar dira formatu elektronikoan (CDa edo DVDa). d. Lanetan eta saioetan aktiboki parte hartzea (saioen aktak).   Memoria eta prestatutako materiala ILZn geratuko dira gordailuan. Lantaldeak prestatutako material horiek Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan zein ILZetako web orriaren bidez hedatu ahal izanen dira, betiere indarrean dagoen araudia errespetatuz. 



 3

Prestatutako materialaren izaera edo tamainaren arabera, materialaren ordez lanaren aipamen labur bat eta harremanetarako helbide elektroniko bat hedatuko dira.  Memoria, sinadura orriak eta prestatutako materialak ILZn aurkezteko azken eguna maiatzaren 31 izanen da.  Ez dira ziurtatuko lantaldea onetsi baino lehen egindako orduak.   5. ILZn AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK  Lantaldea sortzeko :  • Lantaldearen proiektua (2. DOK). Formatu elektronikoan aurkeztu behar da. Posta elektronikoz bidal daiteke dagokion ILZra.  Azken ebaluazioa egiteko eta ziurtagiria lortzeko :  • Sinadura orri originalak (Prestakuntza Ataleko idazkaritzak emanen ditu, behin taldea onartuta eta online inskripzioa eginak daudela).  • CD/DVD bat (ez dira beste formatu elektroniko batzuk onartuko, kasu, postaz igortzea, dropbox-erako esteka etab.). Bertan, ondoren aipatzen diren dokumentuak agertu behar dira: 
Saioen aktak (3. DOK)  
Lantaldearen memoria (4. DOK)  
Prestatutako materialaren aipamena (5. DOK)  
Sortutako materialak      

 


