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Ez du amaierarik teknologia berrien aurrerabideak. Hizkunt zen irakaskunt zaren alorrean etengabe ari dira plazarat zen baliabide berriak, gero
eta emankorragoak, gero eta lagunt za handiagoa eskaint zen dutenak.
Artikulugilea irakasleek jadanik ondo baino hobeto ezagut zen duten
Moddle euskarri telematikoa abiaburu hartuta, beste aukera bat jorrat zera
dator lan honetan: Wikia, alegia. Berak dioskunez, Wikia (hawaierazko wiki
wiki1 hit zetik hartua, “azkar-azkar”) webgune mota bat da; bertan hainbat
erabilt zailek orrialdeak sortu, aldatu, ezabatu eta eraldatu dit zakete.
Euskara ikastean nolako probet xu ekar dezakeen aztergai dugu artikulu
honetan.

Sarrera

Moodle plataformak irakasleei eta ikasleei aukera ezin hobeak ematen
dizkiete elkarlanerako. Euskarri horrek dituen baliabideak eta jarduerak
asko dira, eta bakoit zaren erabilera didaktikoa oso zabala da.##
Irakasleak Moodlek eskaint zen dituen tresnak ezagutu ondoren, bere
irudimena eta jakinduria mart xan jarri behar ditu, etekina aterat zeko
lanabes indart su horri. Artikulu honetan, wikia izango dugu hizpide.
Hurrengoetan, glosategia, liburua… zertarako erabili azalduko dugu.

##
Definizioa

Wikia (hawaierazko wiki wiki2 hit zetik hartua, “azkar-azkar”) webgune
mota bat da; bertan hainbat erabilt zailek orrialdeak sortu, aldatu, ezabatu
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eta eraldatu dit zakete. Wikiak ikasteko, lanerako edo aisialdirako erabilt zen dira.
Erabilt zaileen elkarlanak testu, t xosten, edo proiektuak burutu daitezke.
Izan ere, wikia elkarlana bult zat zeko modu egokia da. Aise alda daitekeen web-orri sorta da. Web nabigat zaile baten bidez egiten da norberaren ekarpena wikian, eta, idat zi ahala azalt zen dira interneten egindako
aldaketak.
##
Historia laburra

Ward Cunnigham-ek 1995ean sortu zuen lehenengo wikia, 2001ean
Jimmy Wales-ek eta Larry Sanger-ek Media Wiki softwarea sortu zuten,
gerora Wikipedia bera gauzat zea erraztuko zuena. Beraz, Wales eta
Sanger jot zen dira mundu osoan Wikipediaren sort zaile gisa.
Wikiaren eredurik ezagunena Wikipedia3 da gaur egun, askoren artean
egindako ent ziklopedia askea.
Wikipediaren helburua doako ent ziklopedia fidagarria sort zea da.
Gainera, nazioarteko proiektua da, eta hizkunt za askotan idat zia.
Wikipedia ent ziklopedia eleanit zak webak ditu oinarri, eta eduki askekoa
da, mundu osoko boluntarioek egina.
Bertako artikuluak Internetera sartutako edozeinek idat z dit zake,
“aldatu” izeneko loturan sakatuz. Eta denon eskura dago, modu askean
kont sultak egiteko.
Wikipedia 2001eko urtarrilaren 15ean sortu zen eta bizkor hazi da. Hiru
urte eta erdi geroago, 2004ko irailean, 10.000 argitarat zaile baino gehiago
ari ziren lanean Wikipedia proiektuak orduan zituen 50 hizkunt za baino
gehiagotan. Eta etengabe nabarmen hazten ari den proiektua da. Horren
adibide dira 2010-05-18an Wikipediak4 eskuragai eskaint zen zituen euskarazko 56.659 artikuluak.
##

Wikiaren filosofia
edo ikuspegia

a Pedagogia sozio-eraikit zailean oinarrit zen da. Denok hobet zen dugu
geure ezagut za elkarrekin eta elkarrengandik ikasten badugu.
b Ikaslearengan ardaztutako ikaskunt zaren garrant zia aldarrikat zen da.
Ikaslea da bere ikaskunt zaren ardat z eta erant zule nagusi.
c James Wales-en hit zetan5:
“Imajinatu mundu bat,
non planetako pert sona bakoit zak
giza ezagut za guztirako
sarbide librea duen.
Horretan ari gara”

##
Wikien
ezaugarriak
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1 Wikia teknologia berrietan oinarrituta dago. Webgunea da eta informazio eta komunikaziorako teknologiak (IKT) aprobet xat zen ditu.
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zioa hobet zeko, arazoak konpont zeko edota informazio horretatik ezagut za berriak guztion artean eraikit zeko.
2 Estekak edo linkak egitea errazten du, web-orrien arteko nabigagarritasuna hobet zeko.
3 Soziala da, egile bat baino gehiago onart zen baititu, eta lan kolaborat zaileak egiteko bidea ematen. Elkarrekin lan egiteko tresna hobezina
da, baldin eta beti ere egile bakoit zak wikian arit zeko gogoa badu, eta
erant zukizunari ihes egiten ez badio. Horrela bada, komunitate birtualak sort zen dira informazioa partekat zeko eta elkarrekin ezagut za
berria lort zeko.
4 Ediziorako erraztasunak ematen ditu. Edonork, interneteko konexioa
badu, editatu dezake wikia. Editoreak aukera ematen du taula eta argazkiak t xertat zeko, letra-mota aldat zeko, estekak egiteko...
5 Wikian egindako ekarpenak “gorde” izeneko tekla sakatu eta berehala argitarat zen dira sarean. Berehala argitaratu ahal izatea ezaugarri
nagusienetakoa da; hau da, orri horretan ekarpena egin eta gorde ondoren, aldaketak segituan sarean daude ikusgai. Eta ez da beharrezkoa
web-orriaren administraria izatea dokumentuak eta berrikunt zak internetera igot zeko.
6 Historia, nork zer egin duen, eta aldaketen kontrola, hau da, orriaren bert sio guztiak, gordet zen ditu. Azken bert siotik aurretiko batera
bueltat zeko bidea ematen du. Bi bert sioen arteko ant z-aldeak ikus
dit zakezu.
7 Idat zita dago guztia eta inprimat zen ahal da.
8 Asinkronoa da: ezin dute ikasle guztiek batera idat zi, une ezberdinetan
baizik. Hori dela eta tresna hau ez da erabili behar ikasgelan aurrez
aurreko eskoletan, lan osagarriak egitean baizik. Nork bere et xetik
edo ikastet xeko ordenagailu-gelatik, ahal duenean bere ekarpena
egin beharko du wikian. Eta aurrekoen ekarpenak irakurri ondoren
erant siko du berea.
##
Wikiaren erabilera
anit za

Wikiak komunitateak sort zeko aukera ematen du, hau da, soziala da.
Elkarrekin lan egiteko oso tresna egokia da eta horregatik, besteak beste,
enpresa-munduan, hezkunt zan eta bizit za pribatuan erabilgarria dela uste
dugu. Informazioa lort zeko, komunikatuta egoteko eta ikasteko ere oso
aproposa da.
Izatez soziala izan arren, daitekeena da nork bere lana bakarka egiteko
erabil dezake, baina horretarako baimenak aldatu behar dira. Hori ez
da, haatik, bere benetako erabilera. Ez dugu ahaztu behar, bestalde,
bakarkako lanerako badugula interneten beste baliabide aproposago
bat, bloga edo webloga deit zen dena. Egilea bakarra denean bloga
hobesten da.
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Enpresa-munduan wikia erabil daiteke langileen artean t xostenak idazteko, bilera-aktak prestat zeko, enpresako buletina idazteko, ideia-jasa
egiteko eta abar. Eta ez da beharrezkoa langile guztiak aldi berean izatea
leku berean, hainbat lantokitatik jardun dezakete, lurralde batean zein
bestean, eta nork bere lekutik ekarpenak egin dit zake.
Bizit za pribatuan ere erabilt zen ahal da wikia, lagunen artean bidaiak
antolat zeko, edo zaletasun bera –kulturgaiak, kirola, futbola edo dena
delakoa– dutenen artean informazioa partekat zeko, edota horren inguruan gehiago jakiteko.
Hezkunt zan ere aukera asko eskaint zen ditu. Adibidez, arazoak
konpont zeko, irtenbideak bilat zeko, guztion artean gelako apunteak idazteko, aldizkariak modu kolaborat zailean egiteko, mota guztietako idazlanak elkarlanean osat zeko... Edota, ikasle bakoit zak bere portfolioa
osat zeko ere tresna egokia izan liteke. Baina, artikulu honetan hizkunt zak
ikasteko ematen dituen hainbat aukerez arituko naiz gehienbat.
Gaur egun, Interneten –edozein hizkunt za ikasteko– material erreala
aurki dezakegu: prent sa, irratia, sare sozialak, gai askotako foroak…
eta nork bere kasa erabil dit zake material horiek gehiago ikasteko; edo
irakasleek ikasleei material horien berri eman diezaiekete, lan osagarria
egiteko, edo eguneroko lana osat zeko.
Wikien bidez aukera dugu linkak edo estekak egiteko web-orri horietara,
eta horrela ikasleen lana bideratu eta erraztu.
##
Wikiaren erabilera
didaktikoa

Wikiaren bidez mota guztietako idazlanak bidera daitezke modu kolaborat zailean. Adibidez:
• Informazio-biltegia denon artean osat zeko: link interesgarriak,
artikulu-zerrendak...
• Proiektu anit z gauzat zeko, adibidez:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Aldizkariak egiteko
Bidaien berri emateko
Irteerak prestat zeko
Ipuinak laburt zeko, irakurmen-lanketa egin ondoren
Ipuinak elkarkidet zan idazteko
Ipuinei bukaera berriak sort zeko
Deskribapenak denon artean idazteko
Narrazioa hobet zeko
Gutunak idazten ikasteko
Gomendioak eta aholkuak emateko
Argudioak ematen ikasteko
Gida turistikoak prestat zeko
Herri edo hiri bat zuen informazioa bilt zeko,
Bidaiak antolat zeko
Ideia-jasa egiteko
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– Gelako apunteak denon aurrean osat zeko
– Portfolioa egiteko
– ...
##
Moodlek wiki
bidez lan
egiteko aukera
eskaint zen du

Moodlek duen wikia oso baliabide emankorra da gelan erabilt zeko.
It xurari dagokionez ez da sarean dagoen ederrena. Baina ikasleen arteko
lanak biderat zeko oso aproposa da.
Irakasleek aurrez aurreko eskolak ematen badituzte, ikastaro konbinatuak
edota autoikaskunt zan lan egiten badute, wikia erabil dezakete ikasleei
hainbat zeregin planteat zeko.
Hona hemen, nire ikastaroetan, wikia erabiliz, egindako lan bat zuk.
a Wikia elkarlean deskribapenak egiteko erabili izan dugu.
b Egindako lanari buruz hausnart zeko eta guztion artean ezagut za eraikit zeko: tutorearen eta ikaslearen rolen arteko aldeak izeneko wikia.
c Gomendioak ematen ikasteko wikia.
d Ipuinen inguruan: ipuin baten laburpena, eta ipuin baten bukaera diferenteak proposat zea.
e Ikasleen artean, egindako lanak ebaluat zeko.
Kontuan izanda nire ikastaroetan ikasle guztiak euskaltegietako irakasleak direla, egindako lanak euskaraz idaztea ez zen arazo. Baina irakasleek ikasi behar dute tresna interesgarri hau erabilt zen, haien geletan
erabilt zeko gero. Eta horretarako, onena da ikaslearen rolean arit zea,
ikusteko zein zailtasun izango duten beraien ikasleek wiki batean
arit zerakoan.
##

Egindako lanen
arteko lagina

Espazio-mugak direla eta, egindako lan guztiak ezin ditut artikulu honetan azaldu, baina bat zuk aukeratu ditut, zuek ikasleekin lan egiterakoan
ideiak har dit zazuen.
Hiri baten deskribapena. Hiru modu diferente erabili ditut lana
planteat zean:
1 Oso gidatua. Ikasleak eskualde berekoak dira. Gipuzkoarren kasuan,
guztion artean, hiriburua deskribatu dute: Donostia. Bakoit zak argazki diferente bat deskribatu behar zuen, denon artean idazlan bakarra
lort zeko. Egitekoa oso bideratua zen, bakoit zak bazuen eta argazki bat
deskribat zeko.
2 Askeago. Ikasleak eskualde berekoak dira. Bizkaitarren kasuan, guztion artean, hiriburua deskribatu dute: Bilbo. Kasu honetan, deskribapena ez da izan aurrekoaren kasuan bezain bideratua. Argazki eta
puntu bat zuk jarri dira denon aurrean, baina bakoit zak nahi zuena
aukeratu behar zuen bere ekarpenerako. Eskat zen zen, ahal zen neurrian, ez errepikat zeko gaia edo argazkia.
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3 Gidatuta. Ikasleak nazio diferenteetan ari dira lanean, hau da, munduan zehar sakabanatutako euskal et xeetan. Kasu horietan, bakoit zak
lan egiten duen hiriaren deskribapena egin behar zuen, bost edo hamar
lerrotan, hobeto elkar ezagut zeko. Eta aukera zuten linkak eta argazkiak t xertat zeko, hiri horiei buruz gehiago jakin nahi zuenak informazioa lor zezan.
1. Donostiako deskribapena
Lan egiteko jarraibideak:
Donostia oso hiri ederra da. Guztion artean, deskribatu behar duzue. Nork
bere zatia. Argazkiaren aldamenean zure izena ikusiko duzu. Hor dagoena
deskribatu behar duzu. Idat zi bat osatuko dugu denon artean.
Bakoit zak 5 lerroko testua idat zi beharko du. Nahikoa da.
Nork berea idat ziko du, besteek egin dutena kontuan hartu gabe. Bukaeran,
aurrez aurreko hurrengo saioan, saiatuko gara taxut zen eta moldat zen, idazlan
osatua lortu arte.
Animo! Eta idazten duzunean, zeure izena jarri bukaeran, edo zenbakia (zure
izenaren ondoan duzuna).
Zure ekarpena egiteko, edizioa klikatu, zuri dagokizuna idat zi eta sinatu
ondoren, aldaketak gorde.

Eli 1
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Maite 2

Amaia 3

It ziar 4

Lorea 5
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Axun 6

Ane 7

Mariaje. 8

Iker 9
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Ana 10

Lortutako deskribapena:
Donostia hiriaren deskribapena
Nola hit z egin Donostiari buruz Haizearen Orrazia aipatu gabe? Duela
gut xi ospatu dugu Chillida eskultore ezagunaren obra handi honen 30.
urteurrena. Heldua da, zalant zarik gabe, baina donostiarrent zat denboraren neurritik kanpo gelditu da. Nork gogora dezake paraje zoragarri hau
arte-lanari lotu gabe?
Berdin da noiz hurbilt zen den bisitaria bertara. Eguraldia onbera bada,
kostako zaio bertatik urrunt zea, baina zer esanik ez makurra bada: magia
halakorik! (1)
Donostiako kaian kirol it sasont ziren bat ikusi ahal badugu ere, arrant za portua da, gipuzkoako arrant za porturik garrant zit suenetakoa. Kai t xikia da,
400 atrakaleku inguru dituena. Urgull menditik ederki ikus dezakegu. Mendi
hau Donostiako parkerik ederrenetakoa da, eta bertan Motako Gaztelua
eta Ingelesen hilerria aurki dit zakegu besteak beste. (5)
Egunez ez bezala gauez ere paisaia paregabea izango dugu gure argazki
kameran. Donostiako Urgull menditik, gaueko isiltasun eta lasaitasunean,
hiriko zenbait leku eta hondart za ikus daitezke. Urgull mendi honetan ere,
gure at zealdean, Jesusen Bihot z Sakratuaren irudia aurkituko dugu, goitik
hiriaren zaindari. Federico Coullat-ek egina, 12,5 metroko altuera dauka
eta hormigoi armatuzkoa da. Jarrai dezagun hiri eder honek dituen t xokoez
gozat zen!!!! (10)
DONOSTIAKO PORTUA
Urgull mendiaren hegoaldean dago Donostiako portua. XV. mendearen
bigarren erdian hasi ziren egun duen it sura ematen. Orduan eraiki zuten
Kaiburua (kai muturra) eta, parean dauden, Kaimingant xo (mot za) eta
Kaierdi (luzea) nasak. Horien parean beste kai muturra dago: Kaiarriba.
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Horren paraleloan Torrekokaia: it sasont zien masteria igarot zeko erraztasuna ematen zuen dorre bat zela-eta jarri zioten izen hori nasari.
Egun Donostiako portuak bi dit xo ditu: arrant zarako bata eta kirolerako
bestea. Kiroletakoak 400 atrakaleku ditu, dagoen eskarirako gut xiegi.
Horregatik, ont zi ugari Kont xako badian egoten dira udan. Peironcely-k
diseinatutako dit xoa da eta XIX. mende erditik hasi eta 100 urte ingurutan
merkant ziaren garraiorako erabili zen (egurra eta zementua azken aldian).
60ko hamarkadan, baina, alde batera ut zi zen erabilera hori. (2)
SANTA CLARA IRLA
Harrigarria nola lilura gait zakeen, Donostiako badia erdian kokaturik
dagoen hain lur sail t xiki honek! Baina hala da, edonori begiak ezin zabalago eta borobilago gerat zen zaizkio aurrez-aurre tontor hau bistarat zean.
Begirat zen dugun lekutik begirat zen dugula ere, beti eder.
Eskubitik Urgul mendiak babesten du; ezkerretik berriz, beti harro eta lerden agert zen zaigun Igeldo mendiak; eta pare-parean nola ez, Kont xa
hondart za dauka, inon den hondart zarik ederrenetakoa.
It sasaldia behean dagoenean, hondart za goxo eta politaz gozat zeko
aukera ere ematen digu; ez da hondart za handia baina, bai erakargarria.
Ezin aipatu gabe ut zi bertako it sasargia, porturatu nahi duten it sasont zien
gidari zint zo eta leiala. (7)
Loretope izeneko harkait zaren gainean Miramar jauregia dugu, eta bertan
Santa Klara irla eta Urgull mendia ikusteko bista paregabea dago. It sasbazterra mugat zen duen hirugarren elementua Igeldo mendia da. Bertatik
ikusiko dituzu ondoen gizon donostiar bibotedunak eta emakume dotoreak
beren iganderoko paseoan. Ondoren, Urgull mendiaren magalean dauden
tabernetan t xakolina edango dute ondo kantat zeko, eta sagardo ederra
ondo dant zat zeko. Horrekin batera, kroketa pint xoa ere dastatuko dute
zera dioten bitartean: “San Sebastián tiene cosas que no tiene el mundo
entero...”. (9)
Kont xako eskuhesiari jarraituz Alde Zaharrerunt z, hiriko lorategi instituzionalenera irit sako gara: Alderdi Eder. Ederra bai, baina ez da betidanik
instituzionala izan, bertan aurki dezakegun udalet xea lehen Kasino Handia
bait zen.
Donostiaren bereizgarri den kolore horiko harriz eraikia, lorategi eder batek
ingurat zen du. Ederra baina erabiltezina, belardia hesiz inguratuta baitago.
(3)
Argazki hau ikusita, argi dago edozeinent zat Donostia dela. Pasealeku
ospet su hau baina askoz gehiago da Donostia. Dena den, hau da gehien
salt zen den irudia. (8)

2. Bilboko deskribapena
Bilbo eta bere ingurunea
Bilbo bisitariei jarduera eta entretenigarri ugari eskaint zen dien hiria da.
Horietako zenbait proposat zen dizkizugu hemen:
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Garraioak

Gastronomia

Museoak

Unibert sitatea
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Bilboko inguruneak

Jarraibideak:
Bilbo deskribatu behar duzue, taldean. Lagunt zeko, hemen dituzu argazki eta
argibide bat zuk.

Bilbo eta bere ingurunea
Bilbo bisitariei jarduera eta entretenigarri ugari eskaint zen dien hiria da.
Horietako zenbait proposat zen dizkizugu hemen:
Zuen artean, kanpotarrei eskainitako gida moduko bat idat zi behar duzue.
Aukera ezazu goiko puntu horietatik bat eta idat z ezazu zeure ekarpena.
Aurreko ekarpenak irakur it zazu ez errepikat zeko. Beti ideia bat erant si behar
duzu. Kontuan izan, ez duzula ezabatu behar aurrekoek egin dutena. Ona da
kolore diferenteak erabilt zea jakiteko non hasten den ekarpen bat eta non
bestea. Beti bukatu behar duzue ekarpena sinadurarekin. Hemen bakoit zari
zenbaki bat dagokio bere ekarpena sinat zeko.
Bakoit zak 5 lerroko paragrafoa idat ziko du. Kolore bat aukeratu eta sinatu
zure ekarpena.
Sinat zeko zenbakiak:
Marta (1); Isabel B (2); Make (3); Ixabel D. (4); Xiberu (5); Idoia (6);
Agurt zane (7); Amaia (8); It ziar (9); Sorkunde (10); Julen (11); Gorka (12);
Alfredo (13); Begoña L. (14); Lukene (15); Begoña P. (16); Karmelo (17);
Ines (18); Garbiñe (19).
Ekarpena egiteko instrukzioak:
Edizioa klikatu, editorean idat zi zure paragrafoa eta aldaketak gorde.
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Lortutako deskribapena:
Bilbo: hiriaren deskribapena
Benetan liluragarria eta originala Frank Gehry-ren Bilboko Guggenheim
museoa. Txundigarriak kanpoko zein barruko lerro kurbilineoak. Deigarria
nola erabilt zen eta uztart zen dituen titanioa, kristala eta harria.
Nire ustez, museo hau bisitat zea merezi du, batez ere, arkitekturagatik
beragatik, barruan erakusten diren lanengatik (modernoak) baino. (7)
Guggenheim museoaz gain Abandoibarra benetan merezi duelakoan nago.
Hor ikus dezakegu benetan zein aldaketa izan duen Bilbo hiriak.
Nire ustez udalet xetik hasi eta Deustuko zubiraino guztiak merezi du.
It sasadarreko museoa, Euskalduna jauregia.
Alde honetatik paseatuz kontura gaitezke Bilbo hiriak oinezkoei eman dion
garrant ziaz. (10)
Guggenheim Museoaz gain, Bilbok eskaint za ugari ditu, esaterako,
Euskalduna Jauregia, Arte Ederren Museoa, erakusketa aretoak, Euskal
Herriko Etnografia, Arkeologia eta Historia Museoa, Bilboko Berreginen
Museoa, It sas Museoa……
Ezbairik gabe, Guggenheim Museoa da hiriaren it xuraldat zearen ikur
nagusia, baina, inolako zalant za gabe ere, bilbotarren bihot zean “Catedral”
derit zon eraikina dago, edo bestela esanda, San Mames futbol zelaia. (16)
Bilbotik mugit zeko, eta bidenabar pat xadaz ezagut zeko, hainbat
garraiobide ditugu: autobusak “BIZKAIBUSAK”, TRANBIA –2002.
urtean mart xan hasi zena–, eta METROA - Bilbo Handiko eskuinaldetik
eta ezkerraldetik bidaiariak garraiat zen dituena.
Metroa Bilbon hartuta Plent ziaraino ailegatu ahal gara. Kostaldeko herri
t xukuna, turismoa erruz erakart zen duena. (1)
Metroz Plent zia ezezik Get xo, Sopelana... dauzkagu eskura. Get xon hain
ezagunak diren musikaldiak eskaint zen dira, Sopelanan eta Plent zian
surf egiteko hondart za aproposak topatu dit zakegu. Eta Plent ziatik oinez
it sasadar ondoko ibiltokitik osterat xo ederra eginda, Gorlizeraino ailegatuko
gara, non ant zina bezalako hondart za berreskurat zen ari baitira, pinudiarekin bat egiten duena.
Bilbon metroa hartu eta Get xora joan zaitezke. Get xoko udalerria Bilbotik
hurbil dago, Bizkaiko kostan, Abrako badiaren ert zean. Get xo nortasun propioa eta berezia duten auzotan banatuta dagoela esan behar da:
Areeta, Erromo, Neguri, Algorta eta gaur egungo Andra Mari (sorburua).
Harant zago Galea lurmuturra dugu. Benetan bisitat zeko moduko herria da
hau. Aukerarik baduzu ez galdu aukera damutuko zara eta. (9)
Bilbok eskaint za apartak ditu gastronomiari dagokionez. Bisitariek
badaukate aukera ezberdinak ondo jan ahal izateko, diru gut xi badute ere:
Zazpi Kaleetatik hasita Abandoibarraraino. Zazpi kaleak pint xoak eta
t xakolina hart zeko leku paregabea da. Dasta it zazu eta ez duzu ahaztuko! Zer esanik ez ondo bazkaldu nahi baduzu, adibidez, hor dauzkagu
Euskalduna jauregiko jatet xean Canalesen plater gozagarriak. (15)
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Jatet xeetan eskaint zen diren jakien artean, ezin dugu aipatu barik ut zi
bakailaoa. Pil-pil erara prestatuta zein Bizkaiko erara, argi dago Bizkaiko
plater berezkoena dugula, batez ere, Bilbo aldean. Tradizio handiko jakia
hemerit zagarren mendeko Karlistadez geroztik. Izan ere, gerrate hartan
gertaturiko Bilboko setioan, jateko beste ezer askorik ezean, bakailoari
eman zit zaion ospea, hamaika modu asmatu baituen herriak, arrant zaleek
urruneko it sasoetatik ekarritako arrain hura atont zeko. Ordutik, Bilbo inguruan ekoiztutako t xakolinaren lagunt zaz, errege-plater dugu, herri festetan
nahiz jatet xe hoberenetan. (5)
Orain, agian, beste aldea (Ibarrezkerra) ezagut zeko garaia da: Metroz
ondo moldatu bazara, jarrai dezakezu; Santurt zitik Barakaldora –edo alderant ziz, jakina!– Garai bateko Bizkaiko Industriagunerik garrant zit suena
ezagut dezakezu, oraindik ere aldi haren aztarnak nabari dira (Sestaoko
Ont ziola...). Santurt zi ondoan dagoen ZIERBENA herriko portua eta
“arrant za giroa”z gozatuta, bertatik kilometro gut xira duzue Muskiz herria,
Meat zaldera sarbide ederra. Handik, duda barik, TRAPAGAra joan eta
ZUGAZTIETAra (ARBOLEDA) bisitatu beharrekoa da, bere “ilargi-paisaia”k liluratuko zaitu!!! (17)
Bilbo Handia izenekoaz eta Ibarrezkerraz ari garenez, aipat zekoa
da Barakaldo herria, bere bilakaera eta it xuraldaketa: gune industriala
izatetik zerbit zu gunea izatera heldu da. Honen erakusle aparta Bilbao
Exhibition Center edota BEC izenez ezaguna den eraikia dugu, erabilera
anit zeko aretoz hornitutako eraikin erraldoia. Bertan azterketa bat egitetik,
tenisa, saski-baloia edota AC-DC taldearen tankerako ikuskizunetan parte
hart zera pasa zaitezke oso denbora git xian. (8)
Aipatutako guztia kontuan izanda, esan daiteke Bilbo hiri kosmopolita dela,
Europara irekia. Nahiz eta hasieran izaera industriala izan, gaur egun, izan
dituen aldaketa guztion ondorioz, bai bilbotarrent zat bai kanpotarrent zat
at seginagoa eta abegikorragoa da. Izan ere, enpresa, aisia, kultura eta
hezkunt za dira hiri berriaren sinboloak. Abandoibarra eta hezkunt za aipatuta, Deustuko unibert sitateak badu zerikusirik bi hauen arteko loturan,
zeren, unibert sitate honek Bilbotik kanpoko ikasleria erakart zeko duen ahalmenaz gain, azken aldian bertako eta inguruko berriztat ze lanetan aritu
baita, Guggenheim ondoan eraikitako liburutegia, kasu. (2)
Bilboko museoez mint zatuko naiz oraingo honetan. Bilboko lekurik ederrena ezbairik gabe, San Mames dugu. Bizi ditudan mementu hunkigarrienak hant xe bertan bizi ditut. Partida inportantenak girotu ahal izateko
Pozas kalea dugu San Mamesetik hurbil, hamaika tabernakin. San Mames
barria eraikit zea gura dugu egun Athleticzale guztiok. Diputazioak edota
Udalet xeak San Mamesen leku estrategikoa kontuan izanda, leku berean
kokat zeko intent zioa adierazi dute. (11)
Garraiobideak aipatuko nituzke: Metroa, Tranbia, Bizikleta, autobusak...
Badago Londreseko autobusak bezalakoa den bat hirian zehar eramaten zaituena eta ikuspegi orokorra ematen duena, gero bakoit zak erabaki
dezake zerk merezi duen ikustea eta zerk ez.
Bidegorriak ere ezin ditugu ahaztu, ezta udalak gure esku jart zen dituen
bizikletak ere. (6)
Garraiobideak aipat zerakoan, ezin dugu ahaztu BILBOBUSA. Bilboko
erdigunea auzoz inguratuta dago eta autobusak aukera ederra eskaint zen
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digu toki guzti-guztietara helt zeko. Tarifa ezberdinak daude, baina bisitarient zat egokiena da “kreditrans”-a. Estankoetan eta egunkariak salt zen
dituzten kioskoetan eros daiteke eta baita autobus geltoki bat zuetan ere.
Badago Bilbotik oso hurbil baina zaila helt zeko geldit zen den mendi bat:
Art xanda. Bertara joateko aipatutako autobusez gain FUNIKULARRA
daukagu. Gomendagarria benetan goiz polit bat pasat zeko. (3)
Eta hiri horretako beste arlo garrant zit su bat eta aipatu beharrekoa, gastronomia dugu. Hiriko ia edozein bazterrek eskaint zen du plazer honetaz
gozat zeko aukera; baina bada horretarako alde berezia, alde zaharra,
alegia.
Kale estu, bizi eta jendet suz osatutako aldea dugu eta bertan ehunka taberna
eta jatet xe topa dit zakegu, barrak plater koloret su eta erakargarriz beteak
dituztela. Hurbildu, dastatu eta gozatu, merezi du eta. (14)

3. Gomendioak emateko wikia:
Nerabeak eta dietak
Wiki honetan ikasle bakoit zak
bi gomendio idat zi beharko
ditu, bata gazteent zat eta bestea
gurasoent zat.
Denon artean gomendio-orria
idat ziko dugu.
• Dieta
• Elikadura

Nerabeen loditasuna gaia ikasi ondoren, eta artikulu eta argazki bat zuk
begiratu ondoren, gurasoei eta umeei zuzendutako gomendioak eman
behar zituzten. Bi orri prestatu nituen horretarako.
Emandako jarraibideak:
Gurasoent zako gomendioak emateko, galdera-ikurraren gainean klik egin.
Behin erabilita, tituluaren gainean klik egin beharko duzu, gero edizioa; eta
idat zi ondoren, aldaketak gorde.
Nerabeent zako gomendioak emateko, gauza bera.
Ikasle bakoit zak letra-kolore diferentea erabili beharko du eta bere ekarpena
sinatu.
Bigarren fasea: zure irit ziz interesgarrienak diren gomendioak aukeratu
beharko dituzu.
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Lortutako emait zak:
Gurasoent zako gomendioak
Zaindu seme-alaben janaria t xiki-t xikitatik. Behar bada t xikiak direnean ez
dira gizenduko nahiz eta janari oso koipet sua eta kaloria askokoa jan, asko
mugit zen baitira eta dena erret zen baitute. Baina jateko ohitura t xarrak
hart zen badituzte, aurrerago, jaten dutena hain erraz erret zen ez dutenean,
kalte handia eginen die. (13)
Bazkaldu eta afaldu zure seme-alabekin ahal duzun guztietan. Zure seme-alabek zugandik ikasten dute. (10)
Ez ut zi zure seme-alabei opil industrialik jaten. Anunt xi 8
Gurasoek zer jaten duten, haurrek ere horixe jaten ikasten dute, haiei begira.
Haurrak gaizki jaten badu, et xean elikadura-ohitura desegokiak ikasi dituelako izango da neurri handian, eta otorduei ez zaielako eman berez duten
garrant zia. Asun (20)
Ondo jaten ikasten da ondo janez, gurasoek eredu izan behar dute, eta
ohitura osasungarrietan trebatu haurrak, kaprit xoak eta gehiegikeriak saihesten. Javi (23)
Hamarretakoan edo meriendan, elikagaiak era askotan konbina daitezkeen
arren, ogitartekoa fruta edo esnekiekin konbinat zea aholkat zen da. Opil
industrialak (madalena, t xokoletadun gailetak etab.) saihet s egitea komeni
da. Maika (17)
Beharrezkoa da elikagaiak bost otordutan banat zea. Mari mar (21)
Zure seme-alabek denetarik jaten ikasi behar dute. Zerbait gustukoa ez
baldin badute, saiatu zerbait hori asko maite duten zerbaitekin batera jaten.
Kotte (11)
Zergatik ez eskatu haiei prestat zeko lagunt za? Horrek janaria erakargarriagoa egin diezaieke. Horretarako beste ideia on bat da platereko osagaiekin marrazkiak egitea. Anabel (4)
Haurrent zako meriendak eta zeureak ez dute berdinak izan behar, izan ere
haurren beharra eta helduona ez da berdina. Hortaz, haurren sobrarik ez
jan. Iñaki (5)
Gurasoek, haurrek ongi jango badute, denbora behar dute; denbora behar
bezala erosteko eta prestat zeko. Astirik ez izateak ekart zen ditu kalte
handienak; izan ere, hori gabe gurasoek janari aurrez prestatuak erostera
jot zen dute eta behin eta berriz amore emateak ondorio lat zeko gainbehera
ekart zen du usadioetan eta joeretan. Gero oso da zaila aldat zea (14)
Umeei t xikitatik barazkiak, fruta eta arraina jaten ematea garrant zit sua da,
modu honetan osasunt su jateko ohitura hartuko dute. Denbora izanez gero,
umeekin erosketak egitea komenigarria da, azokan adibidez. Bertan elikagai mota ezberdinak ikusiko baitituzte. It ziar (18)
Nerabeek egunean gut xienez lau otordu egin beharko lituzkete, eta
garrant zit sua da elikaduran ordena bati jarrait zea, hau da, ohitura jakin
bat zuk hart zea. Paci (10)
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Txiki-t xikitatik irakat si behar zaie janariari bere tokia eta bere unea zor
zaizkiola eta jolasak eta gainerako jarduerak otorduaren ondotik etorriko
direla. Ixabel (7)
Betiko arauak: bost otordu, denetarik, barazkiak eta fruta janarazi, ez
lit xarreriarik erosi eta abar. (17 Mikel)
Haur askok behar beharrezkoak eta osasungarriak diren janariak: barazkiak, fruta eta arraina jatea ez dute gustuko; horregatik komenigarria da
t xikitatik ematea nahiz eta zaila izan. (19)
Zer jaten den garrant zit sua da. Horretan ez dago zalant zarik. Non jaten
den eta norekin, hori ere zaindu beharrekoa da. Zenbait umek bakarrik egiten dituzte otorduak, gurasoak et xean badira ere. Hala ere, haurrak janaria
eta janariaz gozat zen ikasi behar du. (09 Felix)
Zer jan, non, norekin eta nola jan oso garrant zit sua da, tamalez bizi garen
gizarte honetan behart zen gaitu gehienetan bakarrik jatera eta hori ez da
batere ona. Horregatik asteburuak erabili beharko genituzke elkarrekin
jateko, gustura eta hit z egiteko aprobet xatu. (Josu)
Bat zuek diote “jaten duguna garela” eta erosketa-saskiari begiratu besterik
ez dugu egin behar: zein gauza gut xi oinarrizkoak, baina zenbat opil, aldez
aurretik prestatutakoak, hestebeteak, edari azukredunak... Presaren garai
honetan eguneroko jarduera izan behar du ongi elikat zeak. Ongi jaten ikasi
egiten da eta, onena, et xetik hastea (Aingeru).

Nerabeent zako gomendioak
• Gosariak eguneko otordu nagusienetariko bat izan behar du. Ikastet xera
bazoaz gut xi gosalduta, goiz erdian indarrik gabe egonen zara, eta zure
lana ezin izanen duzu behar bezala egin. Gosarian saia zaitez horrelakoak hat zen: esnekiak, zerealak (gailetak, ogia, opil xumeak..) fruta edo
fruta-muztioak. Asun (20)
• Meriendat zeko ez hartu pastelt xo industrialik, hobe da otarteko bat edo
fruta-ale bat. Javi (23)
• Bila ezazu egunero egiteko moduko jarduera fisikoak. Hasi era progresiboan eta 6 astebete eman ondoren, areagotu pittin bat intent sitatea. Maika
(17)
• Kontuz! ez da egia produktu light direlakoek gizent zen ez dutenik.
Marimar (21)
• Goizean porrusalda eta eguerdian azak aisa kabituko zaizkizu ipurdian
galt zak. Iñaki (5)
• Ut zi gozokiak astebururako. Gominolak, opilak,... jan beharrean, saiatu
fruitu lehorrak jaten. Kotte (11)
• Jan ezazu denetarik, ez izan beldurrik, orain osasuneko zaude eta nahi
duzun guztia proba dezakezu. Pello (14)
• Egunero gauza bera ez gosaldu, aspertu egingo zara eta: garaian garaiko
fruta jan, esnekiekin nahas dezakezu fruta, oso gozoa da! Honez gain, opil
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industrialak jan ordez, presta it zazu zuk madalenak edota bizkot xoak,
askoz ere gozoagoak dira eta. It ziar (18)
• Maita it zazu zeure burua eta zeure gorput za. Ez izan beldurrik! Zu zaren
bezalakoa izan, gauza asko egiteko gai zara! A, eta dietaren bat egin
nahi izanez gero, gurasoekin komentatu. Paci (10)
• Gosaria da eguneko otordurik inportanteena. Presaka eta arin egiten
baduzu, nekez iraungo duzu bizkor egun osoan. (17 Mikel)
• Gosariak eguneko otordu inportantenetakoa izan behar du, beraz egin
ezazu pat xadaz eta hartu behar duzun denbora bestela indarrik gabe
geldituko zara goizari aurre egiteko. (19 Maite)
• Ez jan azkar, hartu behar den denbora, eta bazkalt zerakoan it zal ezazu
telebista. (09 Felix)
• Snack, gozoki, opil, freskagarri, alkoholdun edariak... ahalik eta gut xien
kont sumitu. Ongi jatea eta kirola egita ezinbestekoa da, pisu egokia
lort zeko, baita norberaren buruarekin ongi sentit zeko ere. (7) Ixabel
• Donut s, pastelak, eta lit xarreria gut xiago eta urak int xaurrak eta
ant zekoak gehiago. Institutuko ordutegi jarraitua, luzea da eta indarra
berrit zeko askoz hobeagoak dira janari naturalak, beste pasta horiek ez
dira batere osasungarriak. (Josu)
• Ez ezazu opil industrialik jan (8)
• Zoazte aste batez, egunero-egunero burger, kebab, panini...edo ant zeko
horietako batera, egin bertan gut xienez bost otordu: gosaria, hamaiketakoa, bazkaria, arrat saldekoa eta afaria. Denetan bukatu bete-beteak,
eta diren eta ez diren salt sa guztiak probatuta. Bitako bat: edo hurrengo
astean zuen amat xo maiteak et xean maitasun handiz prestatutako berdura platera jateko amorrat zen zaudete; edo, horrela ez bada, eskatu
ordua “gustulogoarenean (gustuan eta zaporeetan mediku espezialista).
Juan Inazio (13)2
• Ikasi ezazu zuk zerorrek janari osasunt suak prestat zen. Norberak
et xean egindakoa jatea oso gustagarria da. (10)
• Apetito onekoa bazara, denetarik jan ezazu, baina tamainan. Apetito
eskasekoa bazara, ziurtatu ahorat zen duzuna elikagai ekologikoa dela.
(24)

4. Ikasitakoaren inguruan hausnart zeko eta ikaslearen eta tutorearen
rolen arteko aldeak bereizteko wikian, egindakoa:
Sarrera eta jarraibideak
Ikastaro honetan, bi rol izan dituzu. Ikasle birtuala eta tutorea.
Orain hausnartu behar dugu rol hauei buruz, eta wiki honetan zuen
irit zi guztiak plazaratu behar dituzue. Honela, denon artean, ikasleen
eta tutoreen ezaugarriak zehaztuko ditugu.
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Horretarako, wiki berri horretan, taula bat prestatu dut bi zutabekin:
Ikaslearen rola
Irakaslearen rola
Eta zuetako bakoit zak bere ekarpena egin beharko du bi zutabe horietan. Edizioa klikatu, editorean zure ekarpena idat zi, eta GORDE
egindakoa.
Saia zaitez aurrekoen ekarpenak irakurt zen, gauza berriak gehitu
asmoz.
(Nik neuk lehenengo ekarpena egin dut bi zutabetan, adibide moduan.
Gehitu dezakezu nahi duzuna).

Lortutako lana:
Ikaslearen eta tutorearen arteko aldeak definit zeko wikia
Tutorearen rola

Ikaslearen rola

• Berrien Foroa tutorearen iragarki-taula da. Berak bakarrik bertara
mezuak bidal dit zake.

• Ikasleek ezin dute bidali mezurik
Berrien Forora. Baina tutoreak
bidalitako mezuak irakur dit zakete.

• Etiketak oso era erakargarriak dira
gai bati aurrera emateko; abiapuntuak aipat zeko; "pistak" emateko;
audioak, testuak, adibideak, etab
eransteko.

• Ikasleak tutoreak hasitako gaia
garatu beharko du eskat zen zaion
erara (idazlana eginez, forora
irit zia bidaliz, ...)

• Liburua ikasleei aste bateko lana
azalpenak emateko oso erabilgarria
da. Hau da, informazio guztia ikasleen esku uzten dugu.

• Ikasleok material guztia geure esku
daukagu (linkak, audioak, bideoak
etab.). Horretaz aparte inprimat zeko aukera daukagu, orrika
eta osoka.
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• Zeregina oso erreminta baliagarria
da tutorearent zat ikasleen lanak,
idazlanak esaterako, jasot zeko eta
kalifikat zeko.

• Ikasleak zereginean egiteko
dagoena ikus dezakete, entregat zeko epea jakin, eta lanak bidali
edozein ordutan, beti epe horren
barne.

• Wikia oso ondo dago elkarlana
bult zat zeko. Irakaslearen roletik
wikia nahi bezala presta daiteke, ez
dago mugarik. Instrukzio zehat zak
eta oso ulergarriak ematearekin
aski du.

• Ikaslea tutoreak esandakoari lotu
behar zaio. Hala ere, ikaslea partaide sentit zea oso garrant zit sua
dela irudit zen zait eta wikiarekin
egin dezake.

• Glosategia lan kolaborat zaileak
egiteko aproposa da, hiztegiak edo
zerrendak, adibidez.

• Glosategian ikasleek sarrerak gehi
dit zakete, gelako hiztegia, proposamenak, ideiak, zalant zak..

• Galderak eta zalant zak izeneko
foroa irakasleak sort zen du ikastaroan zehar ikasleek izan ahal dituzten zalant zak plazarat zeko.

• Ikasleak bere zalant zak plazarat zen ditu eta ikaskideek
erant zun ahal diote; baina plazaratutako galderaren baten erant zuna
ikusteko, lehenik galdera horren
erant zuna bidali behar du.

5. Ipuinak laburt zeko wikia ere prestatu nuen, ipuinari bukaera
aldat zeko eskatu nien. Hori batetik, bestetik beraiek beste ipuin bat zuekin hainbat zeregin burutu zituzten, esaterako hasitako ipuinari jarraipena ematea.
John Boyne-k idat zitako liburu hau irakurri
al duzu?
Filmaren “trailer” delakoa ikusteko, egin
klik liburuaren azalaren gainean
Merezi du, eta horregatik proposatu nahi
dizuet honi buruzko guztion arteko lant xo
bat, eta gustat zen bazaizue, zuen ikasleekin
ant zerako bat egin dezakezue.

Jarraibideak:
Liburuaren laburpena, zati bat, idat zi beharko duzu.
Klik egin galdera-ikurrean, edo titulu horren gainean, eta gero “edizioa”-n
egin klik, zure ekarpena egin eta aldaketak gorde.
Wikian idazteko, lagungarria da kolore bat aukerat zea, eta egindakoa sinat zea.
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Egindako lana
Begiradak halako munduak daude, nork berea dauka. Orduan, infernua
ere ederra izan ote liteke? Misterioz eta t xoko ezkutuz beteriko lekua?
Brunok aitaren uniformea ikusten du: agian, kapelako buru-hezurrak piraten bandera ekart zen dio gogora; agian, SS marradun zuzenak bi t ximista
begitant zen zaizkio... Hala bada, normala da burdinazko hesiaz bestaldean ikusten dituen kaskamot zak pijamaz jant zirik dabilt zala pent sat zea.
(2)
Narrazioa Hitlerren aroan kokat zen da, eta Bruno izeneko mutiko bat
daukagu protagonista. Hori da, hain zuzen ere, liburu honen berezitasuna. Izan ere, kont zentrazio-esparruei buruz milaka aldiz ent zun duguna
kontat zen digu egileak mutiko baten ikuspuntutik. Bit xia da nola horrela
kontatuta guk uste baino are zent zugabekoagoa irudituko zaigun garai
hartan bizi zen egoera lat za. (Ainhoa)
Bi umeren mundu ikuskera da istorio honek kontat zen diguna. Historiako
garai konkretu batean kokatua, bi mundu hain ezberdinetakoak izaki,
finean hain desberdinak ez direla konturat zen dira elkarrekin harremanetan egon ondoren. (5)
Shmuel mutiko judutar bat da, beste asko bezala Auschwit zeko konzentrazio-esparruan bizi da, beste askok bezala ere gurasoak galdu egin ditu,
beste haur bat baino ez da. Baina mutiko honek badu berezitasun bat:
hesiaren beste aldean lagun bat egin du. Biek oso bizit za ezberdina izaki
oso ant zekoak dira. (11)
Izan ere, Bruno bere inguruan zer gertat zen ari den ulert zen saiatu arren,
ez da gauza guztiz konprenit zeko zein den bere aitaren betebeharra
Auschwit zeko burua bezala Bigarren Mundu Gerran. Gerra eta sarraski-esparru horren izen konkretua, halere, ez dira eleberri osoan aipat zen,
eta Brunoren ahoskera kaskarra (Aut sbit z) baino ez da agert zen, beste
pert sonaiek gaizki ahoskat zen duela ohartarazi dioten arren.
Berlin ut zi eta derrigortuta dago lekuz aldat zera. Horregatik, gurasoak,
Bruno bera eta bere arreba joaten dira Auschwit zeko konzentrazio-esparrura, Brunoren aita hango agintari nagusi berri izendatu dutelako.
Aldaketa honek ondorio t xarrak ekarri zizkieten Brunori eta arrebari,
zeren, et xe berria isolaturik egonda, euren adineko lagunik ez bait zegoen.
Brunok bere gelako leihotik hesiaz bestaldean pijamaz jant zitako jendea, umeak ere tartean, badaudela ikusi egin zuen, nahiz eta ez zuen
ongi ulert zen zertan zebilen hor jendea. Asperduraren asperduraz,
Brunok ingurumaria esplorat zeari ekin zion. Hesia ingurat zen saiat zen
ari zela, bere adineko ume judua aurkitu zuen bestaldean, Shmuel izenekoa. Elkarren lagunak bihurtuta, Bruno arrat saldero joaten zen hura
bisitat zera.
Familiaren egoera Auschwit zen ez zen nahi bezain xamurra izan eta
aitak Berlinera bueltat zeko erabakia hartu zuen. Baina alde egin baino
lehent xoago, Brunok konzentrazio-esparruko hesia zeharkatu zuen zulo
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t xiki batetik, Shmueli desagertutako aita aurkit zen lagundu nahi bait zion.
Shmuelek emandako jant ziekin, “pijama marraduna”, eta zorriak zirela-eta, Brunoren ile mozketarekin, horren ezberdinak ez zirela konturatu
ziren bi mutikoak. (8)
Ados nago hit z aurrean aipatutakoarekin, asko kontatuz gero, istorioak
bere xarma galduko luke. Beraz, nik ere ez dizuet asko kontatuko. (7)
##
Egindako
lanen inguruko
hausnarketa
Nire hausnarketa

Ikasleekin lan egiteko, oso beharrezkoa da jarraibide argiak ematea,
helburua ondo zehaztea eta eman beharreko pauso guztiak, hau da,
hurrenkera didaktikoa, garbi izatea.
Segun eta nolakoak diren jarraibideak eta planteamendua, lortutako
emait zak ere elkarren ant z gut xikoak izango dira. Deskribapenaren
kasuan, oso bestelakoak dira modu it xian planteatuta: Donostiako deskribapena, edo modu irekian planteatuta: Bilboko deskribapena. Argazki
bana emanda makulu gisako bat duzue, eta bermatuta dago ekarpen guztiak desberdinak izatea. Bestela, gaiak errepikatu egiten dira: ikusi besterik ez duzue Bilboko deskribapena.
##

Irakasleen ideiak

Hona hemen irakasleekin komentatutako hainbat zert zelada:
• Lehendabizi, gogoetagaia izan da komeniko lit zatekeela gelan ikasleekin beraiekin gaiari buruz hit z egitea, haiekin egingo den lana adostea, eta zeregin horren helburuak, pausoak, sekuent zia didaktikoa eta
epeak finkat zea. Eta lortu nahi den emait zaren, deskribapenaren, narrazioaren, gutunaren edo dena delakoaren ezaugarriak zehaztea eta ereduak ematea.
• Online ikastaroetan jarraibideak interneten ematen badira,
zehat z-mehat z azaldu behar da guztia: egitekoaren helburua, zer espero
dugun ikasleengandik, zenbat lerrotako lana burutu beharko duten,
nola editatu, ea aldatu eta gorde beharko duten egindakoa. Nola sinatu,
nola erabili editorea, nola t xertatu argazkia… Jarraibideak argi idazten
ikasi behar da.
• Irakasleen eta ikasleen gut xiengo ezagut za teknologikoa ere bermatu
behar dugu, plataforman arit zea samurra gerta dakien.
• Eta lana dela-eta, bi gai atera dira. Lehenengoa, ikasleen mailaren araberako ariketa eskatu behar da: hit z-kopurua, zailtasuna, jarduera bera,
hori guztia ondo zehaztu behar da. Bigarrena, ikasleei zer eskat zen
zaien aurreikus dezaten, deskribapena dela, narrazioa edo gomendioak
direla, aurretik ereduak eman behar direla beti. Eta horrez gainera,
lagunt za ere eman behar zaiela, adibidez, gutuna bada, hasteko eta
bukat zeko formulak zein diren, paragrafoen arteko lokailuak… hau
da, ikasleen lana erraztu behar dela esan dute. Linken bidez artikuluak,
lexikoa, gramatika, esamoldeak, adibideak… haien eskura jarri behar
dira.
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• Wikian egiten diren ekarpenak irakaslearen zuzenketarik gabe plazarat zeak kezkat zen ditu hainbat irakasle. Beldur dira ikasleek gaizki idat zitakoa hedatuko ote den ikaskideen artean. Baina nire ustez,
horrek lagundu egingo die ikasleei arreta gehiago jart zen, eta hobeto
arit zeko interesa eta motibazioa areagotuko direla pent sat zen dut.
Tutoreek probet xu handia lor dezakete ikasleen interesa eta motibazioa
sendot zean. Eta gelan aukera izango du irakasleak gaizki egin duten
hori zuzent zeko, eta ondo dagoena azpimarrat zeko.
• Irakasleent zat oso berria da era honetako lana, eta zailtasunak ikusten dituzte hainbat arrazoi direla medio. Besteak beste, ikasle helduen
maila teknologikoa ez delako oso ona, edota proiektu berrien aurrean
ikasleak bat zuetan uzkur ageri direlako. Hizkunt za bat ikasten ari
direnek maila jakin bat lortu behar badute azterketaren bat gaindituz,
denbora-galt zea irizten diete horrelako lan-modu berriei ekitea. Alde
batetik, lan kolaborat zaileak egiteko ohiturarik ez dutelako, eta bestetik, azterketa bat egin behar badute, nork berea egin beharko duelako
##
Wikiaren
abantailak

• Wikian, webgunean, dokumentu bat lort zen da denon artean. Lan kolaborat zaileak elkarlanean arit zeko balio du. Sarean rol berri bat hart zen
da: irakurle pasibo izatetik, idazle aktibo izatera pasaz.
• Azkar batean argitarat zen da egindako ekarpena. Interneten zure ekarpena ia berehala azalt zen da, behin gorde ostean.
• Edonor izan daiteke lan baten egilea. Idat ziaren bidez hart zen da parte.
Eta aldi berean soziala da, hau da, wikiak onartu egiten du egilea norbanako bat baino gehiago izatea. Esparru jakin batean daude ekarpenak,
guztion bistara. Orri bat, edo gehiago, izan dit zake egindako wikiak.
Wikipedia da honen adibiderik onena.
• Gureari dagokionez, hizkunt zen irakaskunt zan, ikasleei talde-lanak
proposat zeko tresna kolaborat zaile bat eskura izatea berebiziko alt xorra
da. Idazlan kolaborat zaileak egitea oso aberat sa da, ipuin bati hainbat
bukaera ezart zea, denon artean nobela mot za edo ipuina idaztea… Hori
nork bere guraso-hizkunt zan egitea errazagoa lit zateke, eta ikasten
ari zaren hizkunt zan, zergatik ez? Gainera ikasleen ekarpenak erabil
dit zake tutoreak ikasgelan hizpide: paragrafoen arteko loturak, hasierak eta bukaerak, lexikoa, esaeren joskera, adjektibazioa, erlatiboak…
• Informazio eta komunikazio teknologia erabilt zeko eta hobeto ezagut zeko aukera ere ematen du wikiak. Era digitalean jaiotakoent zat oso
naturala da estilo honetako lanak egitea. Eta helduoi, denboraren eta
ohituraren poderioz, gero eta samurrago egiten zaigu lagun eta familia
arteko harremanei eusteko, eta lanerako, internet erabilt zea. Beraz, ezin
diogu bizkarra eman aurrerapen honi.
• Komunitateak sort zeko ere tresna paregabea da wikia: elkarreragina
bult zat zeko, informazioa partekat zeko, informaziotik ezagut zara
pasat zeko...
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• Ikaskunt za kolaborat zailea eta eraikit zailea bermat zeko oso aproposa
da.
• Wikian egindako lanak, t xostenak, idazlanak... inprimatu egin
dit zakegu.
• Ebaluat zeko bide ematen du: ikasleen partaidet za aktiboa, kantitatea,
lanaren balioa eta kalitatea... erraza da kontrolat zeko, nork zer egin
duen jakin dezakezu eta historiala arakatuz.
##
Wikiaren arazoak

• Alde batetik, irakasle-ikasleek prestakunt za teknologiko eskasa baldin
badute, eta bestetik, jarrera afektiboa, hau da, erronka berrien aurrean
jarrera ezkorra badute, hori arazo izan daiteke.
• Ikasle helduen jarrera. Helduok ez dugu ohiturarik elkarlanean idazlanak egiteko. Eta ez hori bakarrik: kostata jart zen ditugu geure lanak
besteen aurrean. Are gehiago, gurea ez den hizkunt za batean, erroreak
eta akat sak bistan geratuko ote diren beldur gara.
Helduei nekeza zaie beren sormen-lana plazarat zea, guztien bistara.
Ikasteko modu berria da eta, horrenbestez, zaila onart zen. Baina, pixkanaka-pixkanaka jarrera aldatu behar dugu. Filosofia berri hau, elkarlanean idaztearena, pausoz pauso sart zea merezi duelako. Elkarrekin
hobeto ikasten dela ikusi behar dugu. Adibidez, wikia erabiliz, lan kolaborat zailea eska dezakegu: hemen aukera izango dugu aurretik beste
norbaitek egindakoa aldat zeko. Edo lan kooperatiboa eska dezakegu:
bakoit zak zatit xo bat idazten du, aurrekoarena ukitu gabe. Ikasle helduekin lan kooperatiboak egitea hobesten da, ohituta ez daudelako era
kolaborat zailean arit zen.
• Irakasleen segurtasun-falta: teknologia berriak arrot z samar zaizkie eta
ez dute lan kolaborat zaileak eskat zeko ohiturarik. Ikasleen jarrera ere
kezka-iturri dute, eta azkenik, idat zitakoak akat sak izanez gero, ikasleent zat kaltegarri ote den beldur dira, haien ikas-prozesua kaltetuko ote
duten alegia. Baina hau ere jakin behar dugu: erroreak baliat zen ikasteko. Ideia hau garbi izanda ez lukete beldurrik izan behar euren ezinak
eta akat sak besteei bistarat zeko.
Gelan erroreen tratamendua egingo dugu, egindako hut sak oinarrit zat
hartu hainbat puntu birpasat zeko. Edo bestela ere joka dezakegu: eskatu
beharko diegu ikasleei zirriborroa irakasleari bidalt zea (zeregina izeneko tresna erabiliz igort zea) wikian ekarpena egin baino lehenago,
eta zuzenduta dagoenean, wikian idat zi. Nire ustez, honela freskotasuna galt zen da; eta bestela arituta, gelan erroreetatik ikas dezakegu,
guztion artean idat ziaren azken bert sioa lortuz, konpondu beharrekoa
konpondu ondoren.
• Wikiak duen editorea ez da oso ona, eta bat zuetan koloreak eta letra-mota aldatu egiten dira.
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• Ebaluat zeko garaian, Wikiak aukera ematen du jakiteko zein den ikasle
bakoit zaren ekarpena, baina ekarpena nork egiten duen jakiteko wiki-historia arakatu beharrak, ekarpenen arteko aldeak ant zeman beharrak
alegia, luze jot zen duenez, hobe da zenbaki bat ematea egile bakoit zari,
eta zenbaki horrekin sinat zea, horrela tutorearen lana errazteko. Kolore
ezberdinak erabili ere helburu bera lort zeko egiten da: ikustea non hasten eta bukat zen den bakoit zaren lana.
• Idat ziz emandako jarraibideak ez dira ondo ulert zen. Helduok ohituta
gaude jarraibideak ahoz jasot zen. Horrela jaso ditugu beti gure eskola
garaitik. Idat ziz jasotako mezuak ez ditugu ondo ulert zen. Orri bat
baino gehiago sort zen denean, ikasle bat zuek nonahi idazten dute, jaramonik egin gabe emandako azalpenei.
Adibide hau jart zen dut nik beti: ikasten dugu bideoa, telebista eta ikuzgailua erabilt zen, bai, baina teknikariaren ahozko azalpenak ent zunez.
Oso jende gut xik ikasten du et xeko tresna elektrikoen erabilera esku-liburua irakurriz.
##
Etorkizuna

Honat x beraz wikiaren erabilera irakasteko asmoz irakasleekin egindako
lanak. Aurrera goazela ezin dugu ukatu, baina gerat zen zaigun bidea ez
da makala. Moodle erabilita, ikasleent zako proiektu moduko lan interesgarri bat zuk prestatu behar ditugu eta praktikan jarri. Beti ere, hizkunt za
ikastea dela jomuga aint zat hartuta.
Wikian idazlan kolaborat zaileak egiteko ideiak izan ondoren, sekuent zia
didaktiko onak prestatu behar ditugu, eta ikasleekin adostu ondoren,
aurrera eraman, eta hausnartu egindako lanari buruz, berori hobet ze
aldera.
Sekuent zia didaktikoak prestat zeko, ondo pent satu behar da zer egin,
zertarako, nola, bakoit zaren lana it xia edo irekia izango den. Eta horren
ondorioz, pausuok eman. Lan bat planteatu. Pent satu behar da egindako
lana nola erabiliko dugun gelan, hau da, ikasleek egindako ekarpenei
zer-nolako erabilera emango diegun ikasgelan: Beharbada, paragrafoen
arteko lokailuak landuko ditugu, gramatika-arauak birpasatu, deskribapen on bat egiteko gomendioak eman, azken batean egindako lanak
zuzendu eta hobetu, azken testua lortu arte.
Eta lehen adierazi bezala, wikian idat zi baino lehenago, Moodlek
eskaint zen dituen beste tresna bat zuk erabili dit zakegu. Adibidez, zirriborroa zeregina izeneko baliabidearen bidez tutoreari bidalt zea, hori eska
dezakegu. Tutorearen zuzenketa jaso ondoren, wikian idat ziko du nork
bere zatia.
Bestalde, ipuina idazteko, edo irakurt zeko eta laburt zeko eskat zen bazaie,
aterat zen den lexiko berria lant zeko glosategi bat sort zea lit zateke egokiena; tresna oso interesgarria da hori, eta ikasleek ezagut zen ez zituzten
hit zak erant si dit zakete modu kolaborat zailean, guztion eskura jarriz.
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Ondorioak

Irakasleen prestakunt za teknologikoa oso beharrezkoa da. Moodlek
eskaint zen dituen baliabideen erabilera didaktikoa ikasi behar dute.
Online ikasten badute, ikaslearen rola hartuko dute, eta horrek lagunduko
die ikasleen zailtasunak hobeto ulert zen.##
Moodlek dituen baliabideak erabiliz, aurrez aurreko taldeetara etort zen
diren ikasleei lan osagarria eskaint zea posible da: wikia, foroa, zeregina, glosategia eta beste hainbat baliabide erabiliz. Talde mistoetan ere
eskola-orduak hobeto aprobet xat zeko, Moodlen hainbat lan eskatuko zaizkie ikasleei, haien kasa egin dit zaten. Eta autoikaskunt zako ikasleent zat
ere aukera paregabeak ematen ditu Moodlek lan osagarriak planteat zeko,
adibidez, ariketak, eztabaidak, glosategiak, idazlanak ... Zure irudimena
mart xan jarri eta ekin lanari.

Oharrak
1. Wiki-wiki hit zak Honoluluko aireportutik hiri-erdira joaten diren autobusetan idat zita dago.
Wiki-k hawaiieraz “azkar” esan nahi du eta
Interneteko wikiek hortik hartu dute izena, azkar
azkar web orriak sortu, editatu eta aldat zeko
bidea ematen baitute.
2. Wiki-wiki hit zak Honoluluko aireportutik hiri-erdira joaten diren autobusetan idat zita dago.
Wiki-k hawaiieraz “azkar” esan nahi du eta
Interneteko wikiek hortik hartu dute izena, azkar
azkar web orriak sortu, editatu eta aldat zeko
bidea ematen baitute.
3. http://eu.wikipedia.org/wiki/Wiki.
4. Ongi etorri Wikipediara, edonork aldatu
dezakeen ent ziklopedia askera. 56.659 artikulu
euskaraz. Astearte, 2010eko Maiat zaren 18ª.
5. http://eu.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales.
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