
 

 

Proiektuetarako jarduerak | 1. blokea: Ekipoak 
aurkeztea eta antolatzea. LANBIDE-HEZIKETA 

 

Erdi- eta Goi-Mailako LH. 16-20+ urte 

eTwinestatzen dugu 

 

 

 

Lanbide-Heziketa 

16-20+ urte 

 

 
 

Maila 

Ertaina-altua 

 

Denboralizazioa 

5-6 saio 

 

 

Kideak 

2-3 kide 

 

JARDUERAREN DESKRIPZIOA 

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


Jarduera hau beste ikastetxeko ikasleekin harremanetan jartzeko, nazioarteko 

taldetan elkarlana sustatzeko eta era berean kultura-ondarearen ezagutza 

sustatzeko egiten da. 

JARDUERAREN XEDEA 

1. - Kide diren ikastetxeetako ikasleen artean harremana sortzea eta lantalde 

mistoen bidezko elkarlanaren praktika esperimentatzea. 

2. - Europako kultura-ondarea ezagutzea eta hedatzea. 

JARDUERAREN GARAPENA 

1. fasea. Prestatzea 

1. urratsa. Kide diren irakasleek ikasleak TwinSpace-n inskribatzea, sarbide-

gakoak ematea eta sartzeko URL helbidea ematea: http://twinspace.etwinning.net 

Tutoriala: Nola erregistratu ikasleak TwinSpace-n  

 

  

2. urratsa. Ikasleek euren profila editatu eta sortzea TwinSpace-n, argazki 

pertsonala edo haientzat berezia den zerbaiten irudia gehituz (haien maskota edo 

animalia bat, adibidez). 

http://twinspace.etwinning.net/
http://etwinning.es/es/como-invitar-a-los-alumnos-al-twinspace/
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-1-7.png


 

3. urratsa. Irakasleek komentarioak gehitzea ahalbidetzen duen «Gure burua 

aurkeztuko dugu» izeneko padlet (edo antzeko tresna) horma-irudi bat sortzea 

eta horretan ikasleen aurkezpen guztiak gordetzea. 

1. tutoriala:  Padlet.  

4. urratsa. Irakasleek jarduera-orrialde bat sortzea TwinSpace-n, «Gure burua 

aurkeztuko dugu» izenekoa 

Tutoriala: Nola sortu jarduera-orria TwinSpace-n. 

5. urratsa Padleta «Elkar ezagutuko dugu» izeneko TwinSpace-ko jarduera-

orrian gehitzea 

Tutoriala: Padleta TwinSpace-n gehitzea 

 

2. fasea. Praktikan jartzea 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-2-8.png
https://www.youtube.com/watch?v=ScFXKzRowZg
http://etwinning.es/es/nuevo-como-crear-una-pagina-de-actividades/
http://etwinning.es/es/nuevo-twinspace-como-insertar-herramientas-2-0-en-una-pagina-del-twinspace/
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-3-9.png


5. urratsa. Ikasle bakoitzak bere aurkezpen laburra prestatzea eta padlet horma-

irudi digitalera igotzea: bere izena idatziko du (gezurrezkoa izan daiteke), 

animalia batekin identifikatuko da eta horren argazkia igoko du eta denbora 

librean egiten dituen 2 zaletasun azalduko ditu. 

6. urratsa. Gero, ikasle bakoitzak gainerako ikasleen aurkezpenak Padlet-ean 

irakurtzea eta kide den beste ikastetxe baten 2 ikasle aukeratzea eta komentario 

bat idaztea, bestearen zaletasunak eta bereak berdinak diren edo ez esanez. 

7. urratsa. Irakasleek lantalde mistoak egitea, ikasleek padlet-ean jarritako 

zaletasunekin lotu daitezkeenak (lehoiak gustuko dituztenen ekipoa...). Ekipo 

bakoitzari emango zaion izena zaletasun hauekin lotuta egongo da. Parte hartzen 

duten ikastetxeen arteko koordinazioa TwinSpace-ko posta elektronikoa erabiliz 

egingo da.  

  

 

Tutoriala: Nola erabili Twinmail 

8. urratsa. Irakasleek «Nazioarteko lantaldeen antolaketa» izeneko orria 

sortzea TwinSpace-n. Nazioarteko ekipoen banaketa jasotzen duen taula 

gehituko da. 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-4-8.png
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/43420/mod_imscp/content/7/el_twinmail.html


 
9. urratsa. «Uharte bakartira eramango dut». Nazioarteko foro bakoitzerako 

foro bana irekitzea ekipo horren izenarekin (elefanteak, katuak, etab.). Horretan 

ikasleek hurrengoa proposatu, eztabaidatu, adostu eta erabaki beharko dute: 

Europar Batasuneko zein monumentu eramango luketen uharte bakarti batera, 

irlako zein tokitan jarriko luketen, zertarako erabiliko luketen eta zein 

hobekuntza egingo lioketen, jarraitzen duten Familia 

Profesionalaren espezialitatearen arabera (eraikuntza, antolaketa, kudeaketa edo 

hedapenari dagokionez). 

 

  

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-5-8.png
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-6-8.png


 

Tutoriala: Foroak kudeatzea 

10. urratsa. «Lantaldeak eta monumentuak» orria sortzea eta ekipo 

bakoitzaren izena eta aukeratutako monumentua lotzen duen amaierako taula 

gehitzea. 

 

  

11. urratsa. Nazioarteko talde bakoitzak kontu bat sortzea Genial.ly tresnan. 

Foroan eztabaida eta negoziazioa amaitu ondoren, ekipo bakoitzak genial.ly edo 

antzeko tresnan aurkezpen partekatu bat prestatuko du uharte bakartira eramango 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-7-8.png
http://etwinning.es/gestion-de-foros-en-el-twinspace/?lang=es
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-8-8.png


lukeen monumentuaren eta 10. puntuaren arabera foroan sortutako 

informazioaren inguruan. Ikasleek, jarraitzen duten LH-aren 

espezialitatea erreferentzia gisa hartuz, ezagutzen duten monumentua nola 

hobetzearen (eraikuntza, antolaketa, kudeaketa edo hedapen mailan) inguruko 

aurkezpena egingo dute, zergatia eta hobekuntza zein den aipatuz. 

Testua, estekak, irudiak, marrazkiak, etab. gehitu ahal izango dituzte. 

Tutoriala: Genial.ly 

Tutoriala: Genial.ly tresnan kolaboratzailea nola izan 

12. urratsa. «Uharte bakartira eramango dut» izeneko orrialdea sortzea eta 

genial.ly tresnako dokumentua gehitzea, 

aurkezpenekin.

 

13. urratsa. Ikasle eta irakasleen bideokonferentzia. 

Kide guztiek bideokonferentzian parte hartuko dute. Irakasleek ekipoen parte-

hartzea aurretik ezarriko dute. Ekipo bakoitzak aukeratutako monumentua 

azalduko du eta jarraitzen duten Familia Profesionalaren arabera monumentu 

horretan egingo lituzketen jokabideak bereziki ardaztea eskatuko zaie. Orrialdean 

publikatutako Genial.ly proiektatuko da, ekipo bakoitzaren azalpena bideratzeko. 

Azalpen bakoitzaren ondoren, galderen txanda irekiko da gainerako ekipoentzat. 

Tutoriala: Bideokonferentzia-tresna eTwinning proiektuetan 

https://www.youtube.com/watch?v=2RMF9foaK88
https://www.youtube.com/watch?v=ugqXBp9bmNY
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-9-8.png
http://etwinning.es/la-herramienta-de-videoconferencia-en-los-proyectos-etwinning/?lang=es


 

14. urratsa. Jardueraren informazio handiena biltzeko, horren argazkiak eta 

bideoak egitea. Bideokonferentzia eTwinning Live mahaigainetik sortzen bada, 

grabatu ahal izango da. 

Bideokonferentziaren argazkiak, irudiak eta grabaketak TwinSpace-ra igo ahal 

izango dira eta Proiektuaren Egunerokoan sarrera idatziko da. 

 
3. fasea. Datuak jasotzea, jakitera ematea eta ebaluatzea 
15. urratsa. Irakasleek Google Forms edo antzeko formularioa sortzea 

ikasleek autoebaluazioa egiteko egindako taldeko lanaren inguruan 

hausnartzeko eta kontzientzia hartzeko eta hobekuntzak proposatzeko. 

Formularioa, jarduera honetarako sortuko dena, hurrengo estekan eskuragarri 

dago: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPM-

CmdvEu7i4MyxqvIBgJubcklQY84LWUvjNGQeBHE0ErfQ/viewform?usp=sf_l

ink 

Tutoriala: Google Forms formulario bat egitea 

16. urratsa. TwinSpace-n «Elkarlanaren ebaluazioa» izeneko orri berri bat 

sortzea eta horretan Google Forms formularioa gehitzea.  

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-10-7.png
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-11-6.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPM-CmdvEu7i4MyxqvIBgJubcklQY84LWUvjNGQeBHE0ErfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPM-CmdvEu7i4MyxqvIBgJubcklQY84LWUvjNGQeBHE0ErfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPM-CmdvEu7i4MyxqvIBgJubcklQY84LWUvjNGQeBHE0ErfQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=B6KEw59N8rU


 

  

AURREIKUSITAKO PRODUKTUA(K)/EMAITZA(K) 

o Horma-irudi edo Padlet bat TwinSpace-ko orrialdean txertatua. Horretan 

ikasleen aurkezpenak eta ikasleen arteko elkarreragina agertuko dira. 

o Herrialde bakoitzeko monumentu adierazgarriekin lotutako aurkezpenak, 

elkarlanean egindakoak. 

o Bideokonferentziaren argazkiak, irudiak eta grabazioa. 

TWINSPACE-KO TRESNAK/KANPOKO 2.0 TRESNAK 

-   TwinSpace: foroak, posta elektronikoak, argazkiak, bideoak eta 

bideokonferentzia. 

- Padlet: https://es.padlet.com ikasleek aurkezpen pertsonalak partekatzeko. 

- Genial.ly: https://panel.genial.ly taldeek aukeratutako europar monumentuaren 

aurkezpenerako tresna gisa, haien LH-ko espezialitatearen arabera egingo diren 

hobekuntza-proposamenekin. 

 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-12-7.png
https://es.padlet.com/
https://panel.genial.ly/

