
 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 

 

AURREZ AURREKOA 

 

            

 

 

Euskaraz lan egiteko interneteko baliabideak  

 

  

 
ZER LORTU NAHI DA 
 

HELBURU 
OROKORRAK 

 
Euskaraz lanean hasi nahi duenarentzat edo bere jarduna hobetu nahi 
duenarentzat Interneten euskaraz lan egiteko dauden tresnak ezagutzea eta 
praktikan nola erabiltzen diren ikastea. 
 

HELBURU  
ZEHATZAK 

 Ordenagailuak eta gailu mugikorrak euskaraz konfiguratzen ikastea. 

 Euskaraz lan egiteko baliagarriak diren tresna-barrak instalatzea eta 
erabiltzen ikastea. 

 Itzultzaile neuronal ezberdinak ezagutzea eta erabiltzen ikastea.  

 Hiztegiak, entziklopediak, banku terminologikoak, eta beste hiztegi 
interesgarri batzuk ezagutzea eta erabiltzen ikastea. 

 Hizkuntza aberasteko baliabideak ezagutzea. 

 Gramatika eta estilo liburu digitalak ezagutzea. 

 Ahotsetik testura (transkripzioa) eta testutik ahotsera egiteko baliabideak 
ezagutzea eta erabiltzen ikastea. 

 

GAITASUNAK 
Ikasleak euskaraz lan egiteko Interneten dauden tresnak eta baliabideak ezagutuko 

ditu eta erabiltzeko gai izango da. 

 
PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 
 

METODOLOGIA 

 

Azalpen teorikoak eta praktika uztartuko dira ikastaroan zehar. 
 

PROGRAMA 
Sarrera 
Ordenagailuak eta gailu mugikorrak euskaraz konfiguratzea 

INFORMAZIO OROKORRA 
 

EGUNAK Azaroak 28 - 30 

 

IKASGELA/ 
TOKIA 

Bilboko IVAP 

A3 gela 

Rekalde zumarkalea, 18 

Bilbo 

IRAUPENA 10 ordu 
 

ORDUTEGIA 09:00-14:00 

ESKATZEKO 
AZKEN 
EGUNA 

Azaroaren 11 
 

ONIRITZI EPEA Azaroaren 14tik 21era 

IKASLE 
KOPURUA 10 

 

NORENTZAT  

Euskaraz lan egiten hasi nahi 
dutenentzat, edo hasi berriak 
direnentzat. Hirugarren hizkuntza 
eskakizunaren inguruko maila 
dutenentzat. 

IRAKASLEA Maite Goñi 
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Euskaraz lan egiteko interneteko baliabideak  

 

Itzultzaile automatiko neuronal ezberdinak 
Zuzentzaile ortografikoak 
Nabigatzaileentzako tresna-barrak 
Hiztegiak, entziklopediak, banku terminologikoak, eta beste hiztegi interesgarri 
batzuk 
Ahotsetik testura (transkripzioa), testutik ahotsera 
Hizkuntza aberasteko baliabideak (agiri ereduak, estilo liburuak…) 
Gramatika kontsultak 
Euskaltzaindiaren arauak 

EBALUAZIOA 

Ebaluazioaren helburua: ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete edo lortu 
direla bermatzea. 
Ebaluazioa jarraitua izango da eta ikastaroan zehar egindako praktikak 
baloratuko dira. 

 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

Ikasleek asebetetze-inkesta beteko dute. 
Irakasleak balorazio-inkesta osatuko du. 

 

APROBETXAMENDUA % 80ko bertaratzea eta eskoletan proposatzen diren ariketak egin izana. 

ZIURTAGIRI DIGITALA 

 
Ziurtagiri digitala eskuragarri izango duzu posta elektronikoan jakinarazpena 
jasotzen duzunetik aurrera. IVAPeko izapideak / Ziurtatzeak atalean sartu. 
 

BAJA 

EMATEKO  

EPEMUGA 

Ikastaroa hasi aurreko azken laneguna. 

PREZIOA 

 
114 €  
 
AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako 
sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera 
eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena. 
EHAA, 2014ko abenduaren 30ekoa, 248. zk. 
 

  
  


