Eskolarako lan bat egin behar dut:
Sarean seguru ibiltzeko argibideak jaso nahi ditut.
Nola bereizi informazio fidagarria eta publizitatea,
kontzientzia kritikoa eratu/handitu.

Gaztetxoak Interneten lehen urratsak ematen hasi
dira eta garrantzitsua da irizpideak argi azaltzea,
erabilera egokia egin dezaten eta Sarearen erabilera
ondo uler dezaten.
Bilatzaileetan azaltzen den informazioa ondo
irakurtzen jakin behar dute; informazio fidagarria,
iragarkiak etab. ondo bereizi eta identifikatuz.

Dinamika honetan gai zehatz bat proposatuko zaie,
eskolarako lan gisa. Haiekin batera pausoz pauso
ikusi ahalko dugu nola bilatu interesatzen zaigun
informazioa; edukiak bilatzeko modu desberdinak
eta irudiak era egokian erabili ahal izateko moduak.
Oinarrizko bide-laguntza eman ondoren, gaztetxoei
proposatu dakiekegu, beste adibide bat jarriz,
dinamika aurrera atera dezaten.

Eskolarako lan bat egin behar duzu. Hiri bati buruzkoa da
kasu honetan, bere historia, datu demografikoak,
intereseko lekuak identifikatu behar dituzu.
Hiria: Donostia.

1- Informazioa bilatu:
Zer dakigu Donostiari buruz? Apuntatu zerrenda batean gaiari buruz
dakiguna. Nire ondokoei ere galdetu diezaieket zer dakiten gaiari buruz,
adibidez, guraso/tutoreei.

Zerrenda:
Gipuzkoako hiriburua da.
3 hondartza ditu.
Alde zaharra du.
...

Bilatzailean bilatu. Google da munduko bilatzaile erabiliena, Asian Bing
bezalako bilatzaileak gehiago erabiltzen dira, baina Europan eta estatu
mailan Google da nagusi.

ITURRI OFIZIALAK: Edozein informazio bilatzeko garaian komeni da iturri
ofizialak bilatzea: Donostiako Udala (donostia.eus); Google-ek berak ere
informazioa eskainiko digu lekuari buruz (eskuin aldean).
Edozein orrira sartzen garela ere, honakoak egiaztatuko ditugu lehenengo:
1- Orria argi identifikatuta dago: udala da, komunikabidea, blog
pertsonala.
2- Blog pertsonala baldin bada begiratu beste artikuluak nola idazten
dituen, datu objetiboak ematen dituen ala bere iritzia ematen duen
daturik gehitu gabe.
3- Komunikabidea baldin bada eta ezagutzen ez badugu, begiratu
hasierako orrian azaltzen den berriren bat ea beste komunikabideren
batean ere agertzen den. Tituluaren testua kopiatu dezakegu eta googleen bilatu bere fidagarritasuna ziurtatzeko. Beste inon ez bada ageri, ez
fidatu.
4- Ortografia egokia. Testuak akats ortografikoak baldin baditu, ez fidatu.
Leku ofizialek oso akats gutxi egiten dituzte. Maiuskulaz idatzita baldin
badago, ez fidatu. Ez da leku gomendagarria.
5- Sinatutako artikuluak: Informazioa jasotzeko artikulu bat aukeratzen
badugu, beti egiaztatuko dugu sinatuta dagoela eta data azaltzen dela.

Nola bereizi informazio normala eta publizitatea?
PUBLIZITATEA: Iragarkiak beti bilaketaren hasieran agertuko dira eta
ikurren bat izango dute adieraziz iragarkia direla.
Adibidez, “Donostia vacaciones” jarriz gero:
“Anuncio” hitza ikus dezakegu, horiz.

Adibidez, “zapatillas” jarriz gero:
Eskuin aldean, horiz, “patrocinados” ikus dezakegu.

Kasu honetan, bilaketa berdina goiko aldean, erdian, azaltzen zaigu:

Donostiako leku interesgarriak bilatzeko:

Kasu honetan, erreferentziazko iturria San Sebastian Turismo izango
litzateke. Honek ez du esan nahi gainerako iturriak ezin ditugunik ikusi,
baina San Sebastian Turismo izango da erreferentzia informazioa egia dela
egiaztatzeko.

2- Irudiak bilatu eta erabili:
Argazkiek, koadroek, marrazkiek etab. jabetza-eskubideak dituzte. Ondorioz, ezin dugu
irudirik erabili jabeen oneritzirik gabe. Hala ere, batzutan, jabeek hainbat eskubide
ematen dituzte erabiltzaileentzako. Honakoak dira eskubide nagusiak:

CREATIVE COMMONS LIZENTZIAK
https://creativecommons.org/licenses/?lang=eu

Irudiak bilatzeko garaian gomendagarriena da Creative Commons-en orrian
bilatzea: https://search.creativecommons.org/

Bilatu nahi dugun gaiari dagokion hitza jarriko dugu, kasu honetan “Donostia”
eta iturria aukeratuko dugu, kasu honetan “Google Images”. Markatuko dugu
argazkia editatu dezakedala.

Gehien interesatzen zaigun argazkia aukeratuko dugu eta beti autorearen izena
edo iturria aipatuko ditugu. Adibidez, wikipedia

Ondoko euskarriak doakoak dira, baina beharrezkoa da erregistratzea, hau da,
helbide elektroniko bat izatea. Gaztetxoen kasuan, guraso edo tutoreekin batera
egin dezakete, beti ere adinez nagusi den baten ikuskapenarekin. Irakasle edo
hezitzaileak bere helbide elektronikoa erabili dezake taldean plataformak
ikusteko.
Komikiak egiteko webgunea:
PIXTON https://www.pixton.com/es/
Bideoak egiteko webgunea:
ANIMOTO https://animoto.com/
Diseinuak egiteko txantiloiak:
CANVA https://www.canva.com/es_es/
Bideoak erabiltzeko:
https://videos.pexels.com/
Musika erabiltzeko:
www.youtube.com/audiolibrary/music
Doako irudiak erabiltzeko:
www.pixabay.com

Aukera ezazu gustuko duzun gaia, zaletasuna edo dena delakoa. Adinez txikikoa
izanik, aukera ezazu nick bat (ezizena) eta ez eman datu pertsonalik (helbidea,
izen-abizenak, eskola...).

Adibide onak:
Iturria: Azkue Fundazioa

Kultura kategoria
• Iparraldeko neska: Castillo Suarezen bloga Berria egunkariaren sarean. Blog
honetan Castillo Suarezek hainbat idazleren (gehienak emakumeak) testu
hautatuak jartzen ditu, zaharrak zein berriak, gertukoak zein urrunekoak,
jatorrizkoak zein itzulpenak, baina guztiak ere bihotzeraino iristen diren
horietakoak.
• Berbaratza: lau neska gaztek sortu duten egitasmoa da eta euren helburua
euskararen mundua euren ekarpenekin aberastea da.
• Ikusi makusi…zer ikusi? Zinema da autorearen pasioa. Mundu osoko telesailak
deskubritzea, bere adikzioa. Dokumental harrigarriak aurkitzea, bizioa. Ikusitako
harek guztiak, beregan sortzen duen gaixotasun kontrolaezinaren sendabidea.
Eta blog honen bitartez partekatzen du.

Gizartea eta politika kategoria
• Etzi pm bloga: Talaios Kooperatibaren proiektua da eta eztabaida eta
hausnarketa egiteko plataforma da.
• Baloreak baloratzen: Irakasleek kudeatuta dago eta hemen, eskolan baloreak
lantzeko hainbat tresna aurki daitezke: bideoak, irudiak, testuak, albisteak,
hausnarketarako gaiak…
• Hitzak airean: Egilearen inplosio guztien explosioa. Egileak 2014tik gizarteari
buruzko gogoetak, prosa zein bertsoz pentsarazteko idatzitakoak plazaratzen
ditu txoko honetan.

Aisia kategoria
• Taxoareko Hitza: Osasuna futbol taldearen gaurkotasuna euskara hutsean
jorratzen duen blog bat da. 2014an sortu zuten Iñaki Berastegi eta Eñaut
Agirrebengoa kazetari gazteek, eta geroztik bere tokia egin du zale gorritxo
euskaldunen artean.
• Game Erauntsia: Bideo-jokoak gustuko dituen erabiltzaile-talde batek
komunitate bat sortu du. Webguneko atal bat bloga da, bideo jokoen inguruan
sortzen diren albiste eta berrikuntzak zabaltzeko.
• Kaixomaitia: Kaixo maitia euskaldunon harremanetarako gunea da eta blogean
gai hauei buruzko albiste, proposamen, idazki, narrazio eta abarrekoak
partekatzen dira. 2016ko bukaeratik bloga komunitarioa da, edozeinek har
dezake parte.

Zientzia eta teknologia kategoria
• Iparra: Xabier Martinen bloga da. Euskaraz sortzen diren baliabide
teknologikoen berri ematen du, baliabide teknologikoak euskaraz izateko
aldarrikapen kanpainak martxan jartzen ditu.
• Sarean: PuntuEus Fundazioak martxan jarri duen Internet eta teknologiari
buruzko agerkari digitala.
• Naturzalia: Ander Izagirre Egañaren bloga da eta bertan natura arloko gaiak
jorratzen ditu.

Blog profesionalak:
El comidista: janariari buruzko bloga zen hasieran eta El Pais egunkariak bere
zerbitzuak kontratatu zituen. https://elcomidista.elpais.com/

