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JARDUERAREN DESKRIPZIOA 

o Irakasleek gai ezberdinak egokituko dizkiete nazioarteko ekipoei. 

o Nazioarteko ekipo bakoitzaren barruan, ikasleak talde nazionaletan antolatuko 

dira haien ekipoko sozioentzat tutorialak sortzeko.  

o Nazioarteko ekipo bakoitzeko talde nazionalek produktuak sortuko dituzte 

tutorialetako instrukzioei jarraiki.  

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2017/06/1_star.png
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2017/06/icono_socios.png


o Horma kolaboratibo batean, talde nazionalek egindako lanaren emaitza 

partekatuko dute haien nazioarteko ekipoko sozioek erantzun dezaten. 

o Ikasleek prestatutako materiala jasoko da eta, hori abiapuntu hartuta, 

irakasleek lehiaketa orokor bat prestatuko dute ikasle guztientzat. Azkarren eta 

hobekien erantzuten duen nazioarteko ekipoak irabaziko du. 

JARDUERAREN XEDEA 

Jardueraren xedea: 

1. Proposatutako gaiei buruz ikertzea nazioarteko ekipoetan eta tutorialak 

sortzea. 

2. Taldeek sortzen dituzten tutorialak sozioek erabil ditzakete ataza jakin bat 

egiteko. 

3. Jarduera indartzea ebaluazio gisa erabiliko den jolas baten bidez. 

Horretarako, Twinspaceko tresnak edo interneteko beste tresna sinple batzuk 

erabiliko dira. 

JARDUERAREN GARAPENA 

1. Fasea: Prestatzea 

1. Urratsa:   Jardueraren orrialdea eta ekipoen azpi-orrialdeak sortzea 

o Irakasleek ikasleak nazioarteko taldeetan antolatuko dituzte. Nazioarteko 

ekipo bakoitzaren barruan, ikasleak talde nazionaletan bilduko dira. 

o Irakasleek orrialde bat sortuko dute jardueraren azalpenarekin: Ikasleei 

lanak hiru fase izango dituela adieraziko zaie: 

a. Nazioarteko ekipo bakoitzak gai bat izango du. Talde nazionalek gai horri 

buruzko informazioa bilatuko dute eta bideotutorial bat prestatuko dute haien 

kideentzat. Bideotutoriala Youtubera igoko dute eta esteka baten bidez azpi-

orrialdeko horma kolaboratiboan txertatuko dute. (Formatu gehiago erabil 

daitezke: podcastak, komikiak…) 

b. Nazioarteko ekipoko kideek tutorialeko urratsak jarraituko dituzte eta eskatzen 

zaiena prestatuko dute. Emaitzaren argazkia aterako dute eta azpi-orrialdeko 

horma kolaboratiboan partekatuko. 

c. Ikasleek lortutako emaitzak komentatuko dituzte. 

  

o Jarraian, irakasleek ekipo bakoitzarentzako azpi-orrialdeak sortuko dituzte. 

Azpi-orrialdeetan honakoak jasoko dira: 

o Egokitutako gaia. 

o Esteka bat talde nazional bakoitzaren dokumentu kolaboratibora. 
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o Horma kolaboratibo bat tutorialak partekatu eta elkarrekin kontaktuan 

egoteko. 

Tresnak: Google Doc, Movie Maker,  Dotstorming. 

Ikasleei azpimarratu behar zaie dokumentatu egin behar direla tutoriala zuzena 

izan dadin eta ongi azalduta egon dadin. (Internetetik kopiatu eta itsastea 

zigortuko da). Iturriak eta CC lizentzia duten irudi eta bideoen erabilera adierazi 

beharko dituzte. 

    

Ekipoen azpi-orrialdearen eredua 

  

Lan egiteko dokumentu  

kolaboratiboaren eredua 

  

Bideoak eta emaitzak dituen  

horma kolaboratiboaren eredua  

Ejemplo de resultado con comentario 

  

2. Urratsa:  Lanak biltzea 

Irakasleek orrialde bat sortuko dute eta, bertan, ikasleen lan guztiak jasoko 

dituzte. 

 

  

3. Urratsa:  Jakin eta irabazi 

Irakasleek lehiaketaren orrialdea sortuko dute edukiak barneratu eta ebaluatzeko. 

Horretarako, landutako gaiei buruzko galderak dituen jolas bat sortuko dute. 

Orrialdean honakoa jasoko da: 

o Lehiaketaren jarraibideak: egunero galdera bat. Foroaren harian galdera ongi 

erantzuten duen lehenengo ekipoak irabaziko du. Galdera gehien ongi 

erantzuten dituen nazioarteko ekipoak irabaziko du lehiaketa. 

o  Thinglink horma bat, non irakasleak egunero galdera bat gehituko duen. 

https://www.google.com/docs/about/
http://www.windows-movie-maker.org/
https://dotstorming.com/
https://www.thinglink.com/
https://scratch.mit.edu/tips
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o Jarduerari buruzko foro komunerako esteka ikasleek erantzunak idatz ditzaten. 

 

 

Lehiaketaren orrialdearen eredua Ejemplo de respuesta en el foro 

 

3. Fasea: Datuak biltzea eta jakitera ematea 

Ikasle eta irakasleek proiektuaren egunerokoa osatuko dute. 

Irakasleak jarduera proiektuaren egunerokoan islatuko du eta ikasleek 

proiektuaren egunerokoan jarduera baloratuko dute. 

 

  

PRODUKTUA(K)/AURREIKUSITAKO EMAITZA(K) 

o Ekipo nazionaletan ikerketa-lan txiki bati buruzko galderak egitea. 

o Lan kolaboratiboa. 

o Ikasle guztien lana argitalpen bakarrean jasoko duen produktua: bideoa, 

audioa, tutoriala, aurkezpena… 

o Guztien artean prestatutako edukiak aprobetxatzeko lehiaketa. 

TWINSPACEKO TRESNAK/KANPOKO 2.0 TRESNAK 

o Twinspace: orrialdeak, txata, mezuak, foroa (aukera hori nahiago bada). 

o Kanpoko tresnak: Googlen doc, Thinglink. 
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