
 

Alf PLATAFORMA   

NIRE  IKASTARO/KOMUNITATE  BIRTUALAK  

 
 

 

 

 

 

aLF Hezkuntza-Plataforma: 

 

Edukiak, baliabideak eta irakasgaien 

jarduerekin antolatutako ingurune 

didaktiko-ebaluatiboak dira.  

Funtsean, 2 mota bereiz ditzakegu: 

ikastaro birtualak eta komunitate 

birtualak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikastaro Birtualak 

 

www.uned.es – Acceso al Campus 

– Mi escritorio – Plataformas de 

cursos virtuales – aLF 2015/2016 

 

Ikus dezakezunez, irakasgai 

bakoitzak toki online edo ikastaro 

birtual bat dauka.  

 

 

 



 

 

Ikastaro birtualean Irakasle Taldea (irakasgaiaren diseinu eta programaren arduraduna zein eduki eta 

azkenengo ebaluaketaren arduraduna), zure Tutorea (irakasgaiaren tutoretzaren, jarraipenaren eta 

irakasle taldeak proposatutako etengabeko ebaluazio proben zuzenketaren arduraduna) eta  

irakasgaiaren ikaskideak aurkituko dituzu. 

 

Ikastaro bakoitzean “foros” ( ), 

“tareas” ( )  eta “noticias” ( ) 

ataletara zuzenean sartzeko 3 ikono 

topatuko dituzu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ikastaro bakoitzak jardueren segida izaten du “Plan de Trabajo” delakoaren barruan. Plan hau 

ezagutzeko, lehenengo pausu garrantzitsua ikastaro birtual bakoitzean dagoen “Guía de estudios” 

arretaz irakurtzea da.  

 

 

 

 

Esteken orrialde batera darama; 
hemen, konektatutako 
pertsonaren ikastaroen izenak 
agertzen dira. 

Alta emanda dagoen pertsona 
baten komunitateen izenak 
agertzen dira. 

Lanak aurkezteko gune 
berezitako batera 
bidaltzen gaitu; aurkezpen 
pertsonala posiblea da. 

Tresna hau “Tareas y 
Cuestionarios” 
tresnarekin konektatuta 
dago; hemen, aurkeztu edo 
erantzun duen lan eta 
ariketen informazioa 
ematen da; Irakasle 
Taldeak noten eta 
idatzitako iruzkinen 
informazioa ere ematen du.  

Zure tutoretzaren taldean, tutoreak 
zutaz arduratuko da birtualki (eta beti 
Irakasle Taldearen 
koordinazioarekin). Zure taldeko 
ikasleak zure Ikastetxe Elkartukoak 
izan edo ez daitezke izan. 

Irakasle Taldeek, multzo/ikasgai edo 
asteetan ezarritakoaren arabera, 
irakasgai desberdinetako edukien 
banaketa ahalbidetzen duen tresna 
da. Bere antolaketa “Guía de 
Estudio”-n ezarritako “Plan de 
trabajo”-ri dagokio. 

Konektatutako 
pertsonaren gunera 
darama, “Mi Portal” 



 

 

 

Irakasgai bateko 

etengabeko 

ebaluaketak 

zeregin bat egitea 

eskatzen badu, 

“Entrega de 

trabajos” edo 

“Tareas” gunean 

sartu beharko duzu; 

hemen, indarrean 

dauden proba eta 

zereginak agertuko 

dira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eranskin hauek bi egoeratan aurki daitezke: Bidali 
gabekoa (erantzuna bidaltzeko aukera agertuko da) 
edo bidalita (berriro bidaltzeko eta nire erantzuna 
ikusteko aukera agertuko dira). Erantzun berri bat bidali 
daiteke zereginaren epea bukatu edo ebaluatzaileak 
nota jarri arte) 

Probetan ez da eskatzen 
inolako eranskinik ematea. 
Zereginetan, aldiz, 
eranskinen ematea eskatzen 
ohi da.  

Aldez aurretik ordenagailuan gorde 

duzun lana eransteko, “Examinar” 

ikonoan klik egizu. Ondoren, 

“Aceptar” ikonoan. Lana, emate 

epea amaierara arte, nahi duzun 

hainbat aldiz bidali ahal izango duzu. 

Azkenengo bertsioa gordeta egongo 

da beti. Luparen ikonoarekin 

bidalitakoa egiaztatu ahal izango 

duzu.

Hauxe lan-emate edo garapen-azterketen 

adibidea izango litzateke. Beste azterketa moten 

kasuetarako, Irakasle-Taldearen argibideak jasoko 

dira.

Jakinarazpenak eskatzen 
badituzu, aukeratutako orrialdean 
egiten diren aldaketak zure posta 
elektronikoan jasoko dituzu. Kasu 
honetan, zereginak argitaratu 
direnean. 



 

 

 

 

 

 

Komunitate Birtualak 

Irakasgai batekin zerikusia ez duten guneak dira.  

Elkarlanerako eta komunikaziorako talde eta 

kolektibo birtualak dira. (Ikasle Berrientzako 

Harreraren Komunitate Birtualak, adibidez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galdera ohikoenak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


