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IKT eta ED21 Koordinatzaileen funtzioak
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IKT koordinatzailea 
 ED21ren koordinatzailearekin konprobatu zentroan erabiliko den aplikazio-sistema. 
 Simulazio saioan (gela guztiak batera egin behar dute) jarraipena egin.
 Proben aplikazio egunetan, saioen jarraipena egin.

ED21re koordinatzailea
SIMULAZIOA
 Gelaz gelako egoera antolatu eta irakasle guztiei behar duten informazio guztia eman eta 

gelako ikasleen etiketak. 
 Simulaziorako probaren kodea: simulh4 da.

PROBA-EGUNAK
 Gelaz gelako egoera antolatu eta ikasle guztiei behar duten informazio guztia eman eta behar 

duten dokumentazioa (gelako zerrenda eta etiketa-orria) eta formularioak (II. eta III.). Probaren 
kodea dagokion irakasleari emango dio soilik.

 Aplikazioko aurreko egunean probako egun bietarako proben kodeak jasoko ditu. 
 1. eguneko 3.sasioan gelan egongo den irakasleari ikasleen galdera-sortak eman banatu, hark 

ikasleei banatu eta etxera eramateko. 
 Eguneko saioak amaitu ostean, ED21ko koordinatzaileak gela bakoitzeko II. eta III. formularioak 

jasoko ditu eta aplikatiboan sartuko ditu oharrak. 
 Aplikazioan arazoren bat egonez gero, Ikertaldeko teknikariarekin harremanetan jarri. 



PROZESUAREN EGUTEGIAn APLIKAZIO FASEA

• URTARRILA. 
 19: Ebaluazio Diagnostikoaren ebazpena. 

 19tik-25era LHko eta DBHko zentroen datu-sarrera. 

 25etik-29ra: DBHko aplikazio-sistema erabaki. 

 28an: Zentroetako zuzendaritzekin lurraldez lurraldeko bilerak. 

• OTSAILA.
 1etik-5era DBHko aplikazio-sistema erabaki. 

 1etik-12ra DBHko ordenagailuetan ziurtasun-programa instalatu.

 1etik-12ra LHko aplikazio-sistema erabaki. 

 10ean eta 24an DBHko irakasleen formazioa

 17tik-26ra LHko ordenagailuetan ziurtasun-programa instalatu. 

 17etik-24ra DBHko zentroek simulazioa egin. 

 24tik-26ra LHko zentroek simulazioa egin. 

• MARTXOA.
 1etik-12ra DBHko zentroetan probak aplikatu. 

 1etik-12ra LHko ordenagailuetan ziurtasun-programa instalatu. 

 3an eta 10ean LHko irakasleen formazioa.

 15etik-26ra LHko zentroetan probak aplikatu. 
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Ikasle bakoitzari eta proba bakoitzean 

dagokion kodea eman 

Irakasle guztientzako jarraibideak irakurri

Proben denborak kontrolatu

Proba sartzeko arazo teknikoren bat egonez gero, konpondu

Gelan giro egokia eta lasaia mantendu 

Probak irauten duen bitartean, II eta III formularioak bete

1. egunean, ikasleei etxera eramateko galdera-sorta banatu. 

2. egunean, galdera-sorta betetzeko, ikasleak behar izatekotan, 
laguntza eman

Gelako 
irakaslearen 
funtzioak



Eskura izango dituzuen dokumentuak: 
I. formularioa (gelako zerrenda eta ED21 kodeak)

Orria hau zentroan gorde behar da 
eta 
ED21ko familientzako txostenak
bideratzeko beharrekoa da



Eskura izango dituzuen dokumentuak: 
I formularioa (Etiketak)

Orria hau zentroan gorde behar da 
eta 
simulazioa eta probak egiteko 
beharrekoa da. 

Eskura izango dituzuen dokumentuak: 
I formularioa (Etiketak)



Simulazioan eta probetan sartzeko arazorik izatekotan,
zer egin?
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Erreserba-kodeak

Noiz erabili behar dut erreserba-kodea? 

• Ikasle berria dagoenean 
• Ikasleren baten daturen bat txarto dagoenean eta beraz, ezin denean simulazioan edo 

proban sartu. 



Simulazioa. Helburuak 
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• ISEI-IVEIk errendimendu-proben online simulazioa jarriko du ikastetxeen zerbitzura
helburu hauekin:
 ikastetxeak eta ikasleek aplikazio-sistema ezagutu dezaten
 sor daitezkeen arazoak konpon ditzaten

 Gainera, on-line modua aukeratzen duten ikastetxe guztiek ebaluazioan zehar
honako hauek egin beharko dituzte:

a) Simulazioa probak aplikatzeko baldintza tekniko berberetan egitea: ordenagailu
berean, ikasle guztiek aldi berean eta ikastetxearen ohiko dinamika errespetatuz,
simulazioa egitean Internetera konektatutako ordenagailuen kopuruari
dagokionez.

b) Ikasle guztiek simulazioarekin duten konektibitatea eten egiten bada zenbait
arrazoi teknikoengatik, berehala jakinarazi beharko zaio Ikertalde enpresari.

c) Aplikaziorako konektibitatea eteten bada ikastetxeko wifi sareko gainkarga baten
ondorioz, klaustroak sarearen erabilera doitu beharko du aplikazio-egunetarako,
konektibitatea bermatuta gera dadin.



SIMULAZIOA

9• https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa/

Zentroko ebaluazioko koordinatzaileak irakasleari ikasleen etiketak emango dizkio.

Etiketa bakoitzean, ikaslearen ED21L-XX kodea dago eta ikaslearen jaiotza eguna eta hilabetea.

https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa/
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Simulazioa



Simulazioa: konpetentzien ordena
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Euskarazko 
hizkuntza-

komunikaziorako 
konpetentzia

Matematikarako 
konpetentzia

Ingelesezko 
hizkuntza-

komunikaziorako 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia

Gaztelerazko 
hizkuntza-

komunikaziorako 
konpetentzia

Zientziarako 
konpetentzia

Simulazioan konpetentzien ordena, proban dagoen ordena bera izango da.  



ED21 (aplikazioaren unea)
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PROBEN ORDUTEGIA  Lehen Hezkuntza
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1. Eguna Ordutegia

Lehen hezkuntzako 4. maila proba Ikastetxean 
hasierako
ordua

Ikastetxean 
amaierako 
ordua 

Ikasleen antolamendua eta AURKEZPENA 10´

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia 45´

Atsedenaldi laburra 5´

Matematikarako konpetentzia 45´

Atsedenaldia 25´

Ikasleen antolamendua 5´

Ikasten eta pentsatzen ikasteko
konpetentzia/Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia

35´

GUZTIRA 170´



PROBEN ORDUTEGIA  Lehen Hezkuntza
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2. eguna Ordutegia

Lehen hezkuntzako 4. maila proba Ikastetxean 
hasierako
ordua

Ikastetxean 
amaierako 
ordua 

Ikasleen antolamendua 10´

Gaztelerazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia

45´

Atsedenaldi laburra 5´

Zientziarako konpetentzia 45´

Atsedenaldia 25´

Ikasleen antolamendua 5´

Galdera-sorta 35´

GUZTIRA 170´
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Zentroko ebaluazioko koordinatzaileak ikasleen etiketak emango dizkizu.
Etiketa bakoitzean, ikaslearen ED21L-XX kodea dago eta ikaslearen jaiotza eguna eta hilabetea.

(saioa) 



ED21 (aplikazioaren unea)
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• Saio bakoitzean aplikazioaren jarraipena egiteko, gela bakoitzeko bi formulario 
daude.
 Bertaratze/Asistencia (II formularioa)
 Jarraipena/Seguimiento (III formularioa) 

• Formularioak zentroko datuen sarrerako aplikatiboan daude. 
• Formularioak gelako irakasleak izan beharko ditu eta, dagokion ordukoa soilik bete. 
• Eguna amaitu ostean, zentroko ED koordinatzaileak aplikatiboan sartuko ditu 

formularioetako oharrak. 



GELAn irakasleak bete beharreko formularioak: 
II. Formularioa

Ez dira 
etorri



ED21 (aplikazioaren unea)
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• Funtsezkoa da intzidentzia guztiak, nimiñoak iruditu arren, jasota edukitzea,
aplikazioaren egunean, zeren geroago lagungarri izan baitaitezke ikastetxeen
zalantzak argitzeko edo datuen garbiketan. Labur eta zehatz adieraztea komeni da.
Adibidez: umeak distraituta daude patioko zaratak direla eta. Ipini gurutze bana
“Kanpoko zaratak” atalean eta “Ikasleak ez daude adi” atalean eta zehaztu “obrak”.

• Idatzita utzi behar da aplikazioan egon diren irakasleak izenak eta karguak:
hezkuntzako ikuskaritza, kalitate kontrolean ibili diren ISEI-IVEIko teknikariak.



GELAn irakasleak bete beharreko formularioak: 
III. Formularioa



https://sarrera.ediagnostikoak.
net/formakuntza/index.html
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https://sarrera.ediagnostikoak.net/formakuntza/index.html
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ED-2021

Mila esker!
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