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Gero eta emankorragoa da teknologia berrien bidea hizkunt zen irakas-

kunt zan. Eta ezaguna da euskaldunt ze-alfabetat zearen alorrean Moodle 

euskarri telematikoa. Euskarri hori komunikazio-gune aparta da. Asko 

dira euskara-irakasleak Moodle bidezko ikastaroren bati jarraitu diote-

nak baita ebaluazio-deialdietan aztert zaile jardun eta aurretiazko bate-

rat ze-saioetan parte hart zen dutenak ere. Moodle ez da produktu it xia 

aldizka-aldizka ari baita aldat zen, berrit zen eta baliabide gehiagoz 

hornit zen. 

Oraingoan, Moodle-ek eskaint zen duen beste aukera baten berri emango 

du artikulugileak: glosategia. Glosategia hiztegi modukoa da baina 

neurri apalagokoa. Artikuluan, glosategiaren nondik norako nagusiak 

azalt zeaz gain lexikoa lant zeko hainbat jardunbide ere eskainiko ditu 

María José Lasherasek. 

Moodlek eskaint zen dituen tresnen artean, gaur Glosategia aukeratu dut, 
dituen onurak denon aurrean plazarat zeko. Hizkunt zen irakaskunt zan oso 
erabilgarria da, besteak beste, gelako hiztegia egiteko. Lanabes kolabo-
rat zailea izanik, ikasleen eta irakaslearen arteko lanak biderat zeko oso 
aproposa derit zot.

Monografi aMonografi a
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Zer da glosategia?

Glosategia

Hiztegiak eta 

glosategiak3

Hiztegi modukoa da, baina askoz t xikiagoa. Hiztegietan hizkunt za baten 
ahot s guztiak aurki dit zakegu. Glosategiak, berriz, lexiko berezitua 
bilt zen du. Glosategietan, hiztegietan bezala, hit zak alfabetoaren arabe-
rako hurrenkeran datoz. 

Defi nizio bat zuen artean, hona hemen euskaraz aurkitu dudana:

Glosategi1. (iz.) Hiztegi t xikia da, jeneralean ipint zen da liburu edo lan 
akademiko baten amaieran, eta bertan azalt zen dira testuan azalt zen 
diren hit z espezializatuak, ilunak edo erabilera eskasekoak, defi nizio 
edo azalpen batez lagunduta. 

RAEk2 hit zaren 3 adiera ematen ditu:

1. Hit z ilun edo erabilera eskaseko zerrenda, defi nizio edo azalpenaz 
lagunduta.

2. Diziplina baten edo gai beraren hit zen zerrenda, defi nizio edo azalpe-
naz lagunduta.

3. Testu edo autore bati buruzko iruzkin-mult zoa.

Defi nizioak irakurrita, erraza da nabarit zea zein erabilgarria izan daite-
keen hizkunt zak ikasteko, ikasgelan ikasleen mailaren araberako glo-
sategia sort zea. Esaterako: hit z berrien esanahiak adierazteko, hiztegi 
berezitua egiteko… 

Hiztegi berezituaren helburua lit zateke teknizismoak azalt zea: osasun-
-arlokoak, zuzenbide-arlokoak… Hiztegiak egon badaude gai berezi-
tuei buruzkoak, baina nik proposat zen dudana oso bestelakoa da: ikas-
leen beharretara egokitutako glosategiak sort zea gela bakoit zean, maila 
bakoit zean, eta abar; eta gainera, ikasleek beraiek ere glosategiaren 
osaketan parte hart zea.

Glosategiak ere aukera ematen du alfabetoaren araberako hurrenkeran 
ordenatu nahi dugun edozein zerrenda egiteko. Besteak beste, sukaldeko 
errezetak, esaera zaharrak, interneteko web orriak, liburuei buruzko kri-
tikak, fi lmak ikusteko gomendioak…

3

Edozein hizkunt za ikasten ari garenean, beharrezkoa da hiztegia gure 
ondoan izatea. Hasiera batean, irudiz lagundutako hiztegia; gero hiztegi 
elebiduna, H2ko hit za eta H1ean hit zaren ordaina eta alderant ziz; hiru-
garren fasean, hiztegi elebakarra, H2ko hit za eta hit zaren defi nizioa ere 
H2an. 

1. http://joxearanzabal.wordpress.com/

2. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=glosario

3. http://docs.moodle.org/eu/Glosategiak
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Glosategiaren 

ezaugarriak

Moodle plataforman glosategiak sor daitezke.

Online ikaskunt zan oso praktikoa da gelako hiztegia izatea, edo irakurt zen 
ari garen liburuarena, artikulu tekniko batena etab. Izan ere, Moodlek 
lan kolaborat zailea egiten uzten du, hau da, tutoreak ikasleen lagunt za 
izan dezake glosategiaren sarrerak idazterakoan. Horregatik guztiagatik, 
Moodlek eskaint zen duen lanabes hau, glosategia deiturikoa, oso erabil-
garria dela uste dut. Honen ikono estandarra hauxe da: 

• Teknologia berrien lagunt zaz, era guztietako zerrendak egiteko aukera 
ematen du.

• Oso erraza da sort zea eta sarrerak gehit zea. Sarrera bakoit zaren it xura 
aukeratu daiteke. Horretarako, sistemak duen editoreari esker, besteak 
beste, taula, argazkia, linka, letra-kolore eta tamaina, art xibo erant siak… 
erabil dit zakegu, gure lanari dotorezia eta praktikotasuna emanez. 

• Bilat zaileari esker, erraza da egindako sarrerak aurkit zea: alfabetikoki, 
FAQ estilora, egilearen arabera, dataren arabera… bilatu dezakegu 
nahi duguna.

• Tutorearen tresna izan daiteke. Tutoreak sor dezake hiztegia eta berak 
bakarrik sarrerak gehitu. 

• Lan kolaborat zailea egiteko aukera ere ematen du, hau da, ikasleen 
eta irakaslearen artekoa, guztien partaidet za bult zatuz eta lanari balio 
gehiago emanez. 

• Ikasleen lana kalifi ka daiteke. Egilearen arabera bilaketa egiten 
badugu, jakingo dugu ikasle bakoit zak zenbat sarrera gehitu dituen eta 
egindako lanari puntuazioa eman diezaiokegu. 

• Iruzkinak egitea posible da. Egindako sarrerei buruz ikasleek eta tuto-
reak iruzkinak egin dit zakete. 

• Glosategiko hit zak estekatu daitezke ikastaroan, hau da, foroan edo 
wikian idazten badu norbaitek glosategian defi nitutako hit za, sistemak 
hit z hori urdinduta eta linkatuta erakut siko du, eta hit zaren gainean 
sakat zean, glosategian emandako defi nizioa azalduko da.

• Glosategiko sarrerak inprimatu egin daitezke.

• Ausazko sarrera jendaurrean jart zea baiment zen du Moodlek. Glosategiari 
lotutako aukera ederra hauxe!: zure ikastaroan, glosategiko ausazko 
sarrera eskuineko blokeetan ikusgai jart zea. Askotan ikusten da interne-
teko guneetan esaera ezagun bat edo zita deigarri bat jendaurrean plaza-
rat zen dela egunero. Guk ere, glosategiaren bidez, honelako zerbait egin 
dezakegu. Egunero esaera zahar bat plazaratu, edo hit z baten esanahia… 

• Berrerabili dezakegu egindako lana. Inportatu eta esportatu egin dai-
tezke glosategiak, hau da, ikastaro batetik beste batera, betiere, bietan 
tutore rola izan beharra dago.

• Kategoriak eta hit z-gakoak sor daitezke, bilaketa errazteko.
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Glosategiaren 

erabilera anit za

Glosategia 

erabilt zeko ideiak

Hezkunt zan oso interesgarria da glosategiak erabilt zea. Bereziki, lan 
kolaborat zailea egin behar denean, proiektu moduko bat antola daiteke 
eta ikasleen partaidet za bult zatu. 

Gaztet xoen artean, derrigorrezko bigarren hezkunt zan, erabilt zen da ikas-
tola eta ikastet xe askotan. Era askotako ikasgaietan erabil daiteke glo-
sategia: zient ziak, literatura, eta, nola ez, hizkunt zak ikasteko. Gu azken 
erabilera honetan oinarritutako gara. Eta gure ikasleak, helduak izanik, 
erabilt zearen abantaila erraz ikusiko dutelakoan nago, eta prest izango 
direla horrelako proiektu batean parte hart zeko.

Glosategiaren erabilera irudimenaren araberakoa da. Berez, hiztegiak 
egiteko oso tresna aproposa da. Erabil daiteke, besteak beste, hiztegi 
orokorrak eta berezituak egiteko, gelako hiztegiak, fi lm edota liburuen 
kritikak egiteko… 

Literatur lan baten lexikoa lant zeko, adibidez, oso aproposa da. Dema-
gun ikasleei ipuinak, ent seguak, artikuluak eta eleberriak irakurt zea 
eskat zen diegula; kasu horretan, glosategi bat sor dezakegu eta 
lexikoaren lanketa era kolaborat zailean proposatu daiteke, hau da, 
ikaskideen artean irakurgai horren lexiko ezezaguna glosategira igoko 
balute, denon artean azkarrago eta hobeto bilatuko lituzkete hit z ezeza-
guna eta horren azalpena. 

Glosategian sart zen ditugun hit zak linkatuta azalt zea onart zen badugu 
formularioan, gure ikastaroko beste edozein tokitan glosategian defi ni-
tutako hit zen bat idazten bada (foroan, zereginean…), sistemak hit z hori 
glosategiarekin estekatuko du eta hit zaren esanahia azalduko da. 

Ideia hauetako bat zuk nire ikastaroetan parte hartu duten irakasleenak 
dira, eta beste bat zuk nireak. Hizkunt zen ikaskunt zan gelako hiztegia eta 
hiztegi berezituak egin daitezke ikasleen partaidet zarekin. 

Nola erabili hasierako mailetan. 

Irudidun hiztegia: argazkia, eta hit za it zulita. 

Maila altuetan:

Gelako hiztegia egitean, H2n aukeratutako hit za, eta hit zaren defi nizioa 
edota azalpena ere bigarren hizkunt zan emango da. Aukera dago aipu bat 
gehit zeko, hau da, hit za testuinguruan ikusteko. Eta irudia jart zea ere ez 
legoke gaizki.

Maila guztietan:

• Gelako hiztegia: 

– Hiztegi orokorra.

– Hiztegi berezitua.

– Sinonimoak eta antonimoak.
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• MEG (maiz egindako galderak) −ingelesez FAQ (frequent asked 

questions)−, galdera-erant zunak. 

• Gramatika-puntuak argit zeko: erlatiboa, denborazko lokailuak, 
partikulak…

• Maiz egindako akat sen zuzenketa.

• Online hiztegien zerrendak egiteko, URLak jarrita. 

• Esamoldeak. 

• Gai bati buruzko artikuluak bilt zeko. 

• Esaera zaharren biltegia egiteko, bere esanahia edo baliokidearekin 
batera. 

• Euskal kultura hobeto ezagut zeko hainbat puntu: 

– Historia eta artea.

– Data bereziak.

– Monumentuak. 

– Lekuak. 

– Kondairak. 

– Geografi a: zuhait zak, ibaiak, mendiak. 

– Herri-kirolak. 

– Gastronomia. 

– Artisaut za.

– Euskal abestiak.

– Festak, herriz herri.

– Jatet xe-gida, sagardotegiak

– Euskal Herriko gida.

– Euskara praktikat zeko web orriak: prent sa, irratia, Ikasbil, blogak… 

– …

• Filmen eskaint za, eta kritikak. 

• Liburuen laburpenak eta gomendioak. 

• Irakurmena lant zeko bidea: irakurgai edo liburu baten lexikoa lant zeko.

• Ikasteko estrategien bilduma egiteko.

• Biografi ak, Euskal Herriko edo mundu osoko pert sonaia ospet suenak: 
musikagileak, kirolariak, artistak, eskultoreak…

• Mundu osoko herrien deskribapenak.

• Asmakizunak: gurpila, bonbila…

• Errezetak eta pint xoak.

• Animaliak.

• Bidaiak.

• Et xeko sendabideak.

• Trikimailuak.
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Nola sortu 

glosategia 

eta nola bete 

formularioa

.1:

• Arte-lanak, elizak, museoak.

• Mendi-bideak, ibilbideak.

• Dant zak, musika.

• Mint zasaioetarako eta idazlanerako gaiak proposat zeko.

• Audio-zerrendak.

• Idazkien adibideak: gutuna, inprimakia, aholkuak…

Beti bezala, Moodlen jarduera edo baliabide berri bat sortu nahi baduzu, 
tutore-rola izan behar duzu. Honako pauso hauei jarraitu behar diezu:

1. Edizioa aktibatu.

2. Jarduera gehitu-ren gainen klik egin, (zuk glosategia sortu nahi duzun 
blokean).

3. Glosategia-n klik egin.

4. Formularioa bete (Ikusi pantailak).

5. Glosategia gorde eta erakut si. Orain glosategia sortuta dago, baina 
sarrerarik gabe.

6. Glosategian sarrerak gehitu, banan-banan.

7. Aldaketak gorde.
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.2:

Moodlek eskaint zen duen glosategia oso tresna baliagarria da. Glosategia 
sort zen denean, formularioa betet zean, hainbat erabaki hartu beharko 
dira. Ikusi formularioa aurreko pantailetan eta ondoren irakur ezazu 
kont zeptuen azalpena.

Bete behar duzun formularioan hainbat gauza kontuan eduki:

Izena: Glosategiaren izenburua, adibidez, Gelako hiztegia, Garoa elebe-
rriaren hiztegia, At sotit zak, Irakurritako liburuak…

Deskribapena: Aipatu zertarako erabiliko duzun, zein den glosategiaren 
helburua, ikasleen lana zein izango den, sarrerak gehit zeko bidea zein 
den… 

Zenbat sarrera orriko: 10 edo gut xiago (hit zen zerrenda bada, ondo 
dago 10 jart zea; errezetak badira, ordea, hobe da orriko 5 sarrera jart zea).

Glosategi-mota: Glosategi nagusia edo bigarren mailako glosate-

gia izango den erabaki behar duzu. Glosategi nagusia sort zen baduzu, 
Moodle plataforma propioaren erabilt zaile guztient zako irekia izango 
lit zake. Bigarren mailakoa bada, sortu duzun ikastaro horren ikastaroko 
kideent zat bakarrik izango da irekia. Nire gomendioa da bigarren mai-

lako glosategia aukerat zea. 

Sarrerak bikoiztu daitezke ala ez (nire irit ziz, ez du zent zurik sarre-
rak bikoizteak, ez bada, errezeten kasuan, bi modu diferente proposat zen 
bada gauza bera egiteko).
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Iruzkinak gehitu daitezke ala ez. Ikasleekin adostu besteen sarreretan 
iruzkinak egin dit zaketen ala ez.

Inprimat zeko bert sioa aurkezten ut zi ala ez. Niri oso praktikoa iru-
dit zen zait inprimatu ahal izatea.

Estekatu automatikoki glosategiko sarrerak (bai ala ez). Glosategiko 
sarrerak estekatuta −ikastaroko gainerako baliabide eta jardueretara− 
izango diren ala ez erabaki behar dugu. Hau da, glosategian dauden sarre-
rak gure ikastaroan erabilt zen baditugu, ea nahi dugun azalt zea linkatuta 
ala ez. 

Linkatuta badaude, ikastaro horretan –foroan edo Moodleren beste jar-
dueretan– idazten badu norbaitek glosategian dagoen hit za, sistemak 
zuzenean eramango gaitu glosategira link baten bidez eta hit zaren esana-
hia lortuko dugu.

Aldez aurretik onartua (bai ala ez) Irakaslearen baimena beharrezkoa 
den ala ez sarrera berriak glosategira igot zeko, hori erabaki behar dugu. 
Hau da, tutoreak birpasatu behar du ikasleak idat zitakoa glosategira igo 
baino lehenago edo zuzenean argitaratu?

Erakusteko modua (aukeran datozen guztiak daude): arrunta, hiztegi 
erakoa, ent ziklopedia, FAQ erakoa, jarraian eta egilerik gabe, Osorik 
(egile eta guzti), Osorik (egilerik gabe), sarrera-zerrenda.

Erakut si berezia esteka (bai ala ez). 

Erakut si alfabetoa (bai ala ez).

Erakut si DENAK (bai ala ez).

Beti editatu (bai ala ez). 

RSS: sindikazioa.

Kalifi kazioak: tutoreak kalifi katu egin dit zake ikasleek egindako 
sarrerak.

Moduluaren ezarpen bateratuak.

Bukat zeko: Gorde eta erakut si edo gorde eta ikastarora bueltatu edo 
ut zi.

Adibidea: sortuko dugu glosategi bat Garoa eleberriaren hiztegia pres-
tat zeko. Ikus ezazu pantailan (ikus .3) nola bete dudan formularioa eta 
zein izan diren nik egindako hautuak.
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.3:

.4:

Formularioa bete ondoren, Gorde eta erakut si klikatuta, hurrengo pantai-
lan ikusiko duzu lortutako emait za, hau da, nola geratu dan prestatutako 
glosategia. Jakin ezazu taula bat sortu dudala, Garoa eleberriaren liburu-
-azala gehitu dudala (irudia t xertatu dut), eta instrukzioak idat zi ditudala, 
ikasleei azalpenak emanez, hau da, zer egin behar duten eta nola (ikus .4). 
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.5:

Glosategia sortuta dago. Hor ikusten da tutoreak planteatu duen lana. 
Baina, glosategi horrek sarrerarik ez du oraindik. Guk (tutoreak eta ikas-
leok) gehitu behar ditugu sarrerak. Hau da, art xibo-fi t xategia bezalakoa 
da, baina fi t xarik gabe edo fi t xa guztiak bete gabe. 

Orain banan-banan sarrerak edo hit zak gehit zen joan behar dugu, hau 
da, fi t xak bete behar ditugu tutorearen eta ikasleen artean. Horretarako, 
sarrera gehitu testu-zatian klik egin beharko duzu/dute eta ikusiko duzun/
duten formularioa bete. 

Sarrera berriak sort zeko pausoak orain azalduko ditut.

Glosategiaren barruan zaudela egin klik sarrera gehitu-n eta formulario 
hau (ikus .5) ikusiko duzu.
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.6:

Kont zeptua: zuk defi nitu nahi duzun hit za idat zi behar duzu. Kasu hone-
tan, Zimel hit za aukeratu dut. 

Azalpena: segun zer eskatu duzun eta nola planteatu duzun lana, hemen 
idat zi beharko dute ikasleek, adibidez, hit zaren esanahia, hit za bere tes-
tuinguruarekin, hit zaren ordaina beste hizkunt zetan, hit za irudikat zen 
duen argazkia…

Kategoriak sortu baldin badituzu, orain bat aukeratu behar duzu. 
Demagun errezeta-liburua egiten ari zarela, eta kategoriak hauek direla: 
barazkiak, arrainak, postreak… Horietako bat aukeratu beharko zenuke 
hemen.

Hit z-gakoak: bilaketa errazteko erabilt zen dira, hiztegi potoloak 
direnean. 

Eranskina: sistemak art xiboak eransten uzten dizu (doc. PDF etab.). 
Gaiarekin loturiko ariketa bat igot zea, artikulu bat…

Autoesteka

Sarrera hau automatikoki estekatu: glosategia sortu dugunean, galdera 
bera egin digu sistemak. Erabaki ea hit zak linkatuta azaldu behar duen 
ala ez.

Sarrera honetan letra larriak eta xeheak bereizten dira (aukeran).

Hit z osoak bakarrik bilatu (aukeran).
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.7:

.8:

Aldaketak gorde testuaren gainean klik egin eta, sarrera berria ikusgai 
izango da hiztegian. (Ikusi hurrengo pantailak (ikus .7 eta .8), prozesua 
eta emait za ikusteko).
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Ikastaroetan 

egindako 

lanen lagina 

eta lanerako 

proposamenak

Gelako hiztegia

.9:

Aukera dugu irudia edota taula t xertat zeko, linkak egiteko… Fit xa horre-
tan taula bat sortu dut liburuko aipua nabarment zeko eta link bat ere egin 
dut, interneten baitago Garoa4  liburua.

Hurrengo sarrera gehit zeko, sarrera gehitu eskaeran klik egin eta berriro 
pausoak errepikatu. Honela, ikasleen lagunt zarekin, modu kolaborat zai-
lean, gure hiztegia gero eta osatuagoa izango da.

Mailaz mailako hiztegiak modu kolaborat zailean egiteko. Irakasleok 
askotan gordet zen ditugu hit z-zerrenda mailakatuak, ikasleent zat zailak 
diren hit zez osatuak. Baina, askoz hobeto irudit zen zait zerrenda horiek 
denon artean eraikit zea. Irakasleak glosategia sortuko du gela bakoit zeko, 
edo maila bereko geletarako. 

Berak adibideak jarriko ditu eta azalpenak emango dizkie ikasleei, 
sarrera bat nola gehitu behar duten azalduz. Oso erraza da. Lexiko 
berria gehit zeko, gida-lerroak ematea ondo legoke. Adibidez, gure 
kasuan, aukeratutako hit za euskaraz, bere ordaina gaztelaniaz, defi ni-
zioa edo azalpena, sinonimoa (baldin badu), argazkia, fonetika (nola 
ahoskatu behar den) eta esaldi bat hit za erabiliz. Eta interneten aur-
kit zen badugu hit z hori duen ent zungairen bat, gure sarrerari eransten 
ahal diogu.

Adibidea. Argazkidun hiztegi bat: euskal zuhait zak

Arte

Encina

Holm tree

Chêne vert

4. http://klasikoak.armiarma.com/idazlanak/A/AgirreDGaroa001.htm
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Hiztegi berezituak

Harit z

Roble

Oak tree

Chêne, m.

P

Pago

Haya

Beech tree

Hêtre, m.

Demagun gure ikasleek osasunaren arloan lan egiten dutela. Bada, inte-
resgarria lit zateke osasun-glosategia sort zea. Bertan, hit z teknikoen it zul-
pena jarriko lukete edota gaixotasunen azalpena… 

Adibide honetan ikus daitezke Osasun hiztegia izeneko glosategian sor-
tutako sarrera bat zuk:
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.10:

Anoa

Anoa, plater “arrunt” bati dagokion elikagai kopurua da. 
Nolanahi ere, bat zuetan elikagai unitate bat edo bat zuk 
ere adieraz dit zake (frutaren anoa bat = fruta pieza bat = 
3 aran…). Horrela, errazago ulert zen eta aplikat zen dira 
elikadura orekatuaren print zipioak. 

Hit z-gakoak:
 

Dislexia

Dislexia irakurketaren eta idazketa-
ren ikaste-prozesuari erasaten dion 
trastorno bezala defi nit zen da gaur 
egun, umearengan inolako eskasia 
emozional, sent sorial (ikusmenaren 
edo ent zumenaren arazo) nahiz inte-
lektualik ant zeman gabe. Zenbait 
teoriaren arabera, orientazio espazia-
laren akat sekin edota ikusmenaren 
koordinazioaren alterazioekin egongo 
lit zateke lotuta. Espezialistek diote-
nez, % 6koa da biztanleria orokorrean 
gait z honek duen prebalent zia eta 
umeetan, zehat zago esateko, 10etik 
bat egongo lit zateke gaixotasunak jota 
(mutikoen kopurua neskena halako bi 
izaten da normalean).
1997/05/01 | Agirre, Jabier |Artikulu 
osoa irakur t zeko: http://www.zient zia.
net/artikulua.asp?Artik_kod=3405

Hit z-gakoak:
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Esamoldeak

.11:

Herri-kirolak

.12:

Eguneroko esamoldeen gainean ari gara lanean. Zurea editat zerakoan 
kontuan hartu, sarrera gehit zen duzunean, amaieran Gorde botoia sakatu 
behar duzula egindako lana gordet zeko. Hona hemen proposat zen dizu-
dan adibidea. 

N

NOR BERE ONETIK ATERA

Oso urduri jarri / sutan jarri / sutu / zoratu /erotu / burutik egin.

Volverse loco / ponerse como una moto / como una fi era / perderlos estribos.

Arraunketa

Arraunketa it sas, ibai edo lakuen uretan 
ont zi gainean burut zen den kirola da.

Arrauna bi motatan sailkat zen da eserle-
kuaren arabera: tosta (fi nkoa) edo aulki 
mugikorra. Orokorrean, gaur egun, lehe-
nengoa Bizkaiko Golkoan erabilt zen da eta 
bigarrena lakuetan edo it sasadarretan.

H

Harri-jasot zea

Harri-jasot zea

Harri-jasot zea harri bat lurretik hartu eta 
sorbaldaraino jasot zean oinarrit zen den 
herri-kirola da.

Jarduera honetan dabilen kirolariak “harri-
jasot z/*ailea” izena hart zen du.
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Errezetak

.13:

.14:

Lan-proposamena

Prestatutako errezeta bi:

Arrain budina

Osagaiak:

• 700 gr. arrain (izoztuta merkea-
goa da, hezurrik gabeko legat za 
edo ant zekoa) 

• 4 arraut za 

• moldeko ogi-xerra bi 

• esne pixka bat 

• tomate salt sa (4 goilarakada) 

• ogi t xikitua 

• tipula pixka bat 

Prozedura:

Zartaginean olio pixka bat eta tipula ebakita jart zen da. Gainean arraina jart zen 
da eta egiten da. 

Bitartean, bol batean 4 arraut za irabiat zen dira, eta beste katiluan moldeko ogia 
(bi xerra) esnetan berot zen jart zen da mikrouhinean. Ogi-esnea arraut zekin 
nahasten da. Bertan tomate salt sa gehit zen da, eta arraina ere egina dagoenean. 
Dena irabiat zen da minipimerrarekin. 
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Biografi ak

Labea pizten da eta, nahasketa molde batean jarri ondoren, labean sart zen da, 
“maribainutan” egosteko. Hau da, moldea ura duen beste bandejan sart zen da. 

Labe beroan, 180ºtan, 50’ jarri eta egosten da. 

Zerbit zen da mayonesa eta let xugakin, epela edo hot za.

Zailtasuna (1)

S

SPAGHETTIAK BOLOGNIAR ERARA

OSAGAIAK (4 pert sonent zat)

• pakete erdi spaghetti

• 250 gr. haragi xehatua

• tomate lata bat

• 3 barat xuri ale

Prozedura:

Hasteko, egosi it zazu spaghettiak. Spaghettiak egosten ari diren bitartean jar 
ezazu barat xuria gorrit zen. Gorrituta dagoenean bota tomatea eta handik bos-
pasei minutura haragi xehatua gehitu. Ondoren, spaghettiak egosita daudenean, 
sikatu eta paderara bota. Listo! Al dente tute presto!!!

Zailtasuna (1)

Lan-proposamen honetan biografi ak idaztea da helburua. Hona hemen 
egindako bidea.

• Hasieran, ikasle bakoit zak bidali behar du forora aukeratu duen 
pert sonaiaren izena. 

• Bigarren pausoa: zereginaren bitartez, biografi aren lehenengo bert sioa 
irakasleari bidalt zea, eta 

• bukat zeko, irakaslearen zuzenketak jaso ondoren, behin betiko 
bert sioa glosategira igo daiteke. Adibidea dute, nork berea estilo horre-
tan egiteko.
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.15:

Mint zagaiak 

proposat zeko 

glosategia.

Irakasleok gara –gehienetan– mint zasaioetan eta idazlanetan landuko 
den gaia zein izango den erabakit zen dugunok. Glosategia erabilita, ikas-
leei aukera ematen diegu haien intereseko gaiak aukerat zeko, gai horiei 
buruzko informazioa lort zeko eta denon aurrean proposat zeko. Posible da 
jarraibideak ematea: Kont zeptua: intereseko edo gustuko gaia; azalpena: 
galdera bat zuk edo sarrera bat gaiarekin lotuta; honen inguruko artikulu 
bat gehitu (art xibo erant sian edo interneteko linka jarriz), ent zungai bat 
gehitu…

Hurrengo pantailetan ikus dezakezu glosategian egindako lan-proposa-
mena eta jasotako bi adibide:
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.16:

 

.17:

KLIMA-ALDAKETA

Nazio Batuek eskatuta, sei urtez ikert zen aritu diren 3.000 ikerlarik ez dute 

zalant zarik: gizakia da errudun nagusia eta klimaren aldaketak sorturiko 

kaltea uste duguna baino gertuago dugu.

Ent zumena gaian janzteko.

Zer uste duzu zuk?

Hit z-gakoak:
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Idazlanetarako 

gaiak proposat zeko 

glosategia

Tabakoa

Mint zasaiorako gaia:

Tabakoari buruzko legedia

Galdetegia (Sarrera)

• Erret zailea al zara?

• Zer derit zozu mart xan jarriko 
den lege berriari?

• Alde onak/alde t xarrak, irit zia 
azaldu

Gaian janzteko

irakurmena

ent zumena

Honela, interesa areagotuko da, eta mint zasaioak biziagoak suertatuko 
dira. 

Idazlanak egiteko ere, interesgarria da ikasleen partaidet za bult zat zea 
gaia proposat zerakoan, motibazioa suspert zeko. 

Lan-proposamen bat zuk daude agerian hurrengo adibideetan. Lehenengo 
adibidean, Barrenetetik ateratako ideia bat aurkituko duzu. 

Oporrak da gaia eta, idazlana idazterakoan, aipatu behar diren puntuak 
honako hauek dira. Bisitatutako lekua lotu behar da usain, hit z, jaki eta 
janzki batekin. 4 paragrafotan egin behar duzu hiriaren deskribapena. 
Adibidea ere hor duzu, ideiak hart zeko. Ikasle bakoit zak sarrera bat 
gehitu beharko du, bere idazlana ikaskideen aurrean jarriz.

Litekeena da glosategira igo baino lehenago, pauso bat zuk ematea: 
egindako idazlana tutoreari zereginaren bidez bidalt zea zuzent zeko eta, 
zuzendu ondoren, glosategira igot zea.

Ikusi hurrengo pantailan lanaren azalpena eta adibidea.

Beste proposamenek argazkiak eta narrazioak lot zeko bidea ematen dute. 
Eredua ere ikusgai dago.
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.18:

.19:

Lan-proposamena 

Argazkiak eta narrazioak

Errepara iezaiozue ondoko argazki 
honi. 

Zer datorkizue burura argazkia ikus-
tean? Berriren bat, pasadizoren bat, 
urte sasoiren bat…?

Irakurri eredua eta idat z ezazue argaz-
kiak iradokit zen dizuena eta horren 
barruan pasadizoa jarri.

Zure ekarpena egiteko:

• Sarrera gehitu klikatu. 

• Kont zeptuan titulua jarri.

• Azalpenean, argazkia t xertatu eta 
zure pasadizoa idat zi. 
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Liburu baten 

lexikoaren lanketa

eredua:

Argazki honek t xikitako garaia dakar-
kit burura. Gogorat zen dut bederat zi 
urte nituela, errekara joaten ginela 
udan. Han bazen et xe t xiki bat eta 
bertan gizon zahar bat bizi zen. Gizon 
beldurgarria, benetan! Oso jenio 
t xarrekoa. Izugarrizko beldurra genion. 
Egun batean, bainat zera joan ginen eta 
sekulako sustoa hartu genuen: erreka 
ondoan aurkitu genuen hilik.

Kontaiguzu irudi honek burura da-

kar kizun istorioa

Idat z ezazu argazkiak iradokit zen 

dizuna

Lan-proposamena:

Glosategia sort zeko pausoak azaldu ditudanean, Garoa liburuaren 
lexikoa lant zeko azalpena eman dut. Eta azalduta dago ere nola gehit zen 
diren hit zak. Glosategian, ezezagunak diren hit zak era kolaborat zailean 
gehitu daitezke. 

Horrez gainera, beste lan bat zuk proposatu dit zakegu Moodlen. Adibidez, 
liburuaren atalkako laburpena egitea wiki batean. Edo foroan eztabai-
datu liburuan azalt zen diren gaiak; adibidez, garai hartako lanbideak 
eta gaurkoak. Pert sonaien deskribapena ere eskatu dezakegu eta forora 
bidalt zera animatu ikasleak.



26 María José Lasheras

Filmen kritikak egitea

.20:

Liburuen kritikak 

egitea

Lan-proposamena:

Glosategian zure gustuko fi lm bat proposatu beharko duzu. Aipatu ze 
estilotakoa den, luzera, hunkigarria, barregarria edo zer den. Horretarako 
titulua emateaz gain laburpent xo bat egin beharko duzu; eta askoz hobeto 
argazkiren bat gehit zen baduzu.

Jarraibide zehat zagoak ematea, lana biderat zeko. Adibidez, puntu haue-
tako gehienak aipatu behar dira: izenburua, urtea (noiz kaleratu zen), 
luzera, zuzendaria, protagonistak, generoa (komedia, tragedia, abenturak, 
biografi a, marrazki bizidunak, fi kzioa…), musika… Filmaren hasiera edo 
laburpena egin, eta fi lm hori zergatik aukeratu duzun ere esan. Horiek 
honela, ikastaroa aurrera doan heinean, ikasleek fi lmoteka t xiki bat izango 
dute. Adibide moduan, kritika bat duzu.

Julia & Julie

Sudalkarit za gustat zen bazaizu, gus-
tukoa izango duzu.

Julia Child amerikarra sukaldari-lane-
tan hasten da Parisen 20. mendearen 
hasieran. Errezeta-liburu bat idazten 
du, fama handia lort zen duena.

Julie Powellek, 100 urte beranduago, 
blog batean azalt zen du nola prestatu 
duen egunero liburu horretako erre-
zeta bat, arrakasta izugarria lortuz. 

Film hau entretenigarria dela esango 
nuke. Bi garai diferenteetako emakume 
amerikarrak dira protagonista. 

Zuzendaria: 

Nora Ephron

Proiekzio-data:

2009/11/6

Aktoreak:
Meryl Streep eta Amy Adams

Lan-proposamena:

Liburu baten kritika, aipamena edo gomendioa. Gida-lerro bat zuk ere 
eskain daitezke lana biderat zeko. Adibidez, izenburua, idazlea, gene-
roa (eleberria, biografi a, ent segua…), liburuaren hasiera edo laburpena 
(bukaera kontatu gabe), eta zergatik aukeratu duzun liburu hori, hori dena 
idazteko eska daiteke. Ikusi adibidea
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.21:

Euskal abestiak

.22:

Kresala

Txomin Agirre

Kresala, edo gesala, euskaraz it sasoko 
ura da, edo hau lurrunt zen denean 
gerat zen den gat z-hondarra. 

Eleberriaren gaiari ederki egoki t zen zaio 
izen hau, Euskal Herriko arran t zale-herri 
bateko bizimodua eta ohiturak deskri-
bat zen baititu bertan. Arrant za-ont zi 
baten urperat ze zorigaiztokoa, adibi-
dez, fi lmaturik bezala agert zen digu. 
Argumentuaren muina, ordea, maitasun-
-istorio bat da.

Oso erakargarria da abestien bidez kultura ezagut zea. Baina abestiekin 
hizkunt za ere ikas daiteke, edo lexikoa landu. Hori dela eta, glosate-
gian abestiak ere gehitu dit zakegu, letra, pentagrama, musika, audioa 
eta lexikoarekin. Kategoriak erabilt zen baditugu, Euskal abestiak izen 
orokorra izango du glosategiak, eta hainbat kategoriatan banatuko ditugu: 
Gabonetako abestiak, mendiko abestiak, maitasunezkoak…

Horrekin batera, foroan eztabaida bat sor dezakegu musika-taldeei buruz, 
kalean eskaint zen diren kont zertuei buruz… Edota wikian abestiare-
kin lotutako gaian sakonduko dugu. Adibidez, Gabon abestiak hizpide 
badugu, wikian, ikasleek konta dezakete Gabonak bere herrian nola bizi 
dituzten, zein diren egunik garrant zit suenak eta nola ospat zen diren 
Gabon gaua, Eguberri eguna, Urte Zaharra eta Berria… 

Euskal abestiak

Arin, arin, kristauak,

arin bai Belena,

Jesus adorat zera

ahal dan lasterrena.

1

Zer gertat zen ote da
Belengo herrian?
gure Jesus jaio da
estalpe batean,
ta harunt z honunt z lasterka
art zainak mendian,
elkar bilat zen dira
ahalegin guztian.
Arin, arin, kristauak…
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Glosategia 

sortu ondoren, 

ikas ezazu nola 

prestatu ausazko 

sarrera ikusgai 

jart zeko

2

Biolina, t xistua,
danbolin soinua,
art zainak jot zen daude
at segin ta pozez.
Hot zak eta beharrak
hilt zeko zorian,
estalpe zahart xo baten
leku irekian.
Arin, arin, kristauak…

Ent zuteko, klikatu hemen

Honaino egindako lanen lagina.

Orain glosategiko ausazko sarrera jendaurrean jart zeko eman beharreko 
pausook azalduko ditut. Egunero (edo zuk aukeratutako epean) zure glo-
sategian dagoen hit z bat, zita bat, esaera zaharra edo esamolde bat denon 
aurrean jart zea interesgarria da.

Irakasle batek glosategian eskat zen zien ikasleei nork bere aurkezpena 
egitea eta argazkia igot zea. Gero, blokeetan glosategi hori aukerat zen 
zuen ausazko sarrera egiteko, eta egunero ikasle baten aurkezpena zegoen 
ikusgai. Zitak, esaera ospet suak, eguneko hit za… ikaskideen aurrean 
jart zeko sistema ona da hau.

1. Edizioa aktibatu. 

2. Blokeak gehitu. 

3. Glosategiko ausazko sarrera aukeratu. 

Glosategiko ausazko sarrera

Konfi gura ezazu bloke hau edizio-ikurra erabiliz, mesedez.

4. Bloke berria sortuta dagoenean, editatu ikonoan klikatu eta hurrengo 
pantailan ikusten duzun formularioa azalduko da. Glosategi bat baino 
gehiago sortu baduzu zure ikastaroan, horietako bat aukeratu beharko 
duzu. “Glosategi honetako sarrerak hartu”. Formulario honetan, besteak 
beste, sarrera berria jendaurrean bistara izango den egun-kopurua zehaztu 
beharko duzu. Eta sarrera berria nola aukerat zen den ere bai: hau da, 
ausazkoak beti edo azkenekoak azaldu behar duen. Glosategiaren sarrera-
rekin batera jar dezakezu ikasleent zat notat xo bat, adibidez: “gehitu beste 
sarrera bat”. Aldaketak gorde sakatu eta egina dago.

5. Ikusi adibidea. Gure kasuan, Gelako hiztegia aukeratu dugu. Eta egun 
bateko epea.
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.23:

.24:

Ikusi, hurrengo pantailan, nola azalt zen den ausazko sarrera. Kasu hone-
tan, ostruka da hit za eta argazkiarekin batera ikusgai dago.
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Kategoriak 

editat zeko bidea

.25:

Glosategiek ere kategoriak editat zeko ahalmena dute. Orain, ikusiko 
duzu nola editatu behar dituzun, pantailaz pantailako bideari jarraituz.

Glosategia sortuta dagoenean, aldaketak gorde eta erakut si esaldiaren 
gainean klik egin eta sarrerak gehit zeko momentua irit siko da orduan. 
Sarrerak gehituta, Kategoriaren arabera bilatu sakatu eta kategoriak 

editatu. 

Zuk behar dituzun kategoriak gehitu eta gorde. Adibidez, errezetak 
gehit zeko glosategia bada, postreak, barazkiak, haragiak, arrainak… 
kategoriatan bana dit zakezu errezetak.

Pausoak:

Glosategiaren barruan zaudela jarraitu hurrengo pausoi: 

1. Kategoriaren arabera bilatu sakatu

2. Kategoriak editatu sakatu

3. Gehitu kategoria sakatu

4. Idat z ezazu nahi duzun kategoria-izena (adibidean, arrainak)

5. Aukeratu automatikoki estekatuko den ala ez

6. Aldaketak gorde aukeran sakatu 

Hurrengo pantailetan, ikus ezazu egindako bidea. Hemendik aurrera, 
sarrera gehit zean, kategorien artean, zuk sortutakoa ikusiko duzu eta 
aukera dezakezu zein kategoriatan gorde sarrera berria.
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.26:

.27:
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.28:
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Glosategiaren 

abantailak

Zergatik erabili 

glosategia 

hizkunt za-gelan 

eta zertarako? 

✓ Tresna kolaborat zailea da.

✓ Erraza da parte hart zea. 

✓ Erakargarria da.

✓ Motibagarria da. Ikasleen lana bult zat zeko oso aproposa da.

✓ Oso praktikoa da, bilaketa alfabetikoki egin ahal da, edozein zerrenda 
egin daiteke.

✓ Hit za linkatuta azalt zeko aukera ematen du.

✓ Egileak berak eta tutoreak egin dit zakete aldaketak egindako sarreretan. 

✓ Iruzkinak egin daitezke.

✓ Taula eta argazkiak t xertat zeko, linkak egiteko eta art xiboak eransteko 
aukera ematen du.

✓ Inprimat zeko aukera ematen du.

✓ Hurrengo ikastaroetan ere erabilgarriak dira, glosategiak inportatu 
eta esportatu baitaitezke. Eskuineko blokeetan −egunero edo tutoreak 
aukeratutako epean− sarrera bat (ausazko sarrera)

✓ Jar daiteke bistara. 

Ikasleen ikas-prozesua hobet zeko, erant zukizuna eta autonomia bul t zatuz. 
Askotan, irakasleak aukerat zen ditu “hit z ezezagunak” irakurmena 
lant zerakoan, eta hit z horiek ez datoz beti bat ikasleen beharrekin. 

Ikasleek sentit zen badute glosategia beraiena dela, beraiek sortua, balio 
handia emango diote eta interesgarrit zat joko dute. Horrez gainera, edo-
zer ikasterakoan, hobeto barnerat zen da ondo ulert zen dena, aplikat zen 
dena, analizat zen dena, sintetizat zen dena eta ebaluat zen dena.

Glosategian idazteak ikasleen ikas-prozesua lexikoa lort zean hobetu eta 
azkartu dezake. Bloom-en taxonomiaren5 arabera, hobe gogorat zen dira 

5.

Bloom’s Taxonomy of Cognitive Objectives

Six levels arranged in order of increasing complexity (1=low, 6=high): 

1. Knowledge: Recalling or remembering information without necessarily understanding 

it. Includes behaviors such as describing, listing, identifying, and labeling. 

2. Comprehension: Understanding learned material and includes behaviors such as 

explaining, discussing, and interpreting. 

3. Application: The ability to put ideas and concept s to work in solving problems. It 

includes behaviors such as demonstrating, showing, and making use of information. 

4. Analysis: Breaking down information into it s component part s to see interrelationships 

and ideas. Related behaviors include differentiating, comparing, and categorizing.

…
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hit zak haiekin lan egiten badugu. Honako pauso hauek ditu hit zen eza-
gut zarako bere eskemak:

1. Ezagut za.

2. Ulermena.

3. Aplikazioa.

4. Analisia.

5. Sintesia.

6. Ebaluazioa.

Beraz, glosategian sarrerak gehit zean, ikasleak hauetako pauso bat zuk 
eman behar ditu: hit zen edo kont zeptuen esanahia bilatu, ulertu, (testuin-
guruan jarriz, sinonimoa bilatuz), eta defi nitu. Ondorioz, gehitu dituen 
hit zen esanahia gogorat zeko erraztasuna izango du.

Oso baliagarrit zat jot zen dut lan kolaborat zailerako glosategia erabilt zea 
hizkunt zen ikaskunt zan. Tutoreak antola dezake lana, oso bideratua 
edo modu aske batean, ikasleen nortasunaren arabera. Ikasleak berak 
bilat zen badu hit za, idazten badu, horrekin loturiko esaera bat bilat zen 
eta kopiat zen badu, eta irudi bat aukerat zen badu ideia irudikat zeko… 
horrekin guztiarekin hit za barnerat zeko ahalbideak biderkat zen direla 
esango nuke. 

Glosategia erabilt zeko ideia gehiago lort zeko, ikus ezazu bibliografi a, eta 
URLak.

…

5. Synthesis: The ability to put part s together to form something original. It involves 

using creativity to compose or design something new. 

6. Evaluation: Judging the value of evidence based on defi nite criteria. Behaviors 

related to evaluation include: concluding, criticizing, prioritizing, and recommending. 

(Bloom, 1956)

http://www.bmcc.cuny.edu/genedassess/Glossary.html
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