
   

Ziberekintzaileak gara eta zu?
komunikatzeko, erlazionatzeko, sortzeko, bizitzeko... 

ziberekintzaile ere izan behar duzu

Ni ziberekintzailea naiz
Zu ziberekintzailea zara
Hura ziberekintzailea da

Gu ziberekintzaileak gara
Zuek ziberekintzaileak zarete
Haiek ziberekintzaileak dira
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Sareak

Hainbat nodok nodok eta horien arteko loturekloturek 
osatutako osatutako egiturakegiturak dira.

BizitzaBizitza hainbat sareren baitan gertatzen da. hainbat sareren baitan gertatzen da.



   

Sareak
Sare zentralizatuakSare zentralizatuak

Nodo zentral nagusiNodo zentral nagusi  
bat behar dute,bat behar dute, nodo bat 
eta bestearen arteko 
harremana gauzatzeko.

Adib. Diktadura bat



   

Sareak
Sare dezentralizatuaSare dezentralizatua

Sare zentralizatu Sare zentralizatu 
batzuen baturakbatzuen baturak  clustercluster  
nagusi bat eratzen du.nagusi bat eratzen du. 
Komunikazioa 
ahalbidetzeko, sare nodo 
zentralizatzaileetatik 
igaro beharko du.

Adib. Ejerzitoa



   

Sareak
Sare banatuaSare banatua

Ez dago ez cluster, ez 
nodo zentralik. Nodoek Nodoek 
konexioak zuzeneankonexioak zuzenean  
egin ditzaketeegin ditzakete hainbat 
nodorekin, eta, horrela, 
komunikazioa azkartzen 
da. 

Adib. Internet 



   

Nodoak gu gara!Nodoak gu gara!
Eta sare sozialak osatzen dituguEta sare sozialak osatzen ditugu

KaleanKalean eta  eta InternetenInterneten



   

Komunitateak

Komunitateak identitate identitate komuna duten  komuna duten eta  
beraien artean beraien artean elkarreragitenelkarreragiten duten sareak 

dira.

KomunitateekKomunitateek elkarreragitearen bidez gauza gauza 
berriak sortzeko berriak sortzeko gaitasun handiagoagaitasun handiagoa izaten 
dute, proiektu baten parte sentitzen direlako.



   

Komunitate asko Komunitate asko 
ditugu gureanditugu gurean

Baina zein sare mota bezala? Baina zein sare mota bezala? 
Interneten egiturarik dute? Interneten egiturarik dute? 



   

Sareak eta Komunitateak
Sare sozialetan pertsonak Sare sozialetan pertsonak indibidualkiindibidualki  
erlazionatu ohi dira,erlazionatu ohi dira,  baina sortzen diren 

harreman sareak informazioainformazioa hedatu eta  hedatu eta 
ekimenakekimenak garatzeko garatzeko balio izaten dute. 

Sare sozial horietako pertsonak ezagutzen pertsonak ezagutzen 
direnean,direnean, beharbada, identitateidentitate eta  eta helburuhelburu  

bat duen bat duen komunitatekomunitate baten partaide egin  baten partaide egin 
daitezke.daitezke.



   

Sareak eta Komunitateak
Komunitateko partaideekKomunitateko partaideek beraien artean 

elkarreragiteaz gain, gai edota helburu 
antzekoak dituzten beste pertsona edo pertsona edo 

komunitateekin komunitateekin harremanak izatekoharremanak izateko joera  joera 
dute.dute.

  Komunitateko partaideakKomunitateko partaideak, era berean, hainbat 
sare sozialetako partaide direnezsare sozialetako partaide direnez, 

komunitaterako pertsona interesgarrienak pertsona interesgarrienak 
direnak direnak erakartzenerakartzen dituzte. dituzte.



   
Manel

Huntzak Huntzak 
              etaeta

MihurakMihurak
Zuhaitza jan Zuhaitza jan 
behar dute!behar dute!

http://flickr.com/photos/manel/


   

Tresnak
TresnakTresnak garrantzitsuak garrantzitsuak dira

Elkarrekintza eta partehartzeaElkarrekintza eta partehartzea ahalbidetzen 
dute

Inoiz baino tresna gehiago dituguInoiz baino tresna gehiago ditugu
Online sare sozialak, blogak, hedabide 
partehartzaileak, tresna folksonomikoak, 

wikiak...

Erabili!Erabili!



   



   

Nondik hasi?
Blog bat sortuBlog bat sortu

Blogari, Blogak, Nireblog, Mundua

Online sare sozialakOnline sare sozialak
Facebook eta Twitter (Txioka)

EdukiakEdukiak
Bildu(delicious), EuskalTube(Youtube), Tagzania, 

Argazkiak(flickr)

Informazioa zabalduInformazioa zabaldu
Zabaldu, Aupatu, Sustatu

http://blogari.net/
http://blogak.com/
http://nireblog.com/
http://mundua.com/
http://facebook.com/
http://twitter.com/
http://txioka.net/
http://bildu.net/
http://delicious.com/
http://euskaltube.com/
http://youtube.com/
http://tagzania.com/
http://argazkiak.org/
http://flickr.com/
http://zabaldu.com/
http://aupatu.com/
http://sustatu.com/


   

Baina, ahal baduzue,Baina, ahal baduzue,
zerbitzari edo hosting zerbitzari edo hosting 
bat lortubat lortu
eta zuen tresna eta zuen tresna 
propioak sortupropioak sortu



   

Software libreaSoftware librea

Honi esker tresna tresna 
propioakpropioak errazago  errazago 
sortu sortu eta daudenak 
euskararaeuskarara  lokalizatzekolokalizatzeko 
aukera dugu. Software 
euskalduna izateko 
aukera bakarra 
batzuetan. [info +]

Sorkuntza sustatzaileak

http://eu.wikipedia.org/wiki/Software_Librea


   

Sorkuntza sustatzaileak
Eduki libreaEduki librea

Gure Gure edukiakedukiak zabaltzen  zabaltzen 
diren abiadura, diren abiadura, 
kantitateakantitatea(eta kalitatea) 

garrantzitsuak dira.

Eduki berriak sortzeko 
eta horiek nahasteko 
aukerak eman behar 
ditugu. [info +]

)S(

http://www.ikusimakusi.net/eu/2008/ezagutza-librea-irakaskuntzan/


   

Sorkuntza sustatzaileak
Formatu libre eta Formatu libre eta 
estandarrakestandarrak

Jende gehienak irakurri Jende gehienak irakurri 
ahal izango dituen ahal izango dituen 
formatuakformatuak erabiltzeaz 
gain, programa 
ezberdinekin beti beti 
irakurtzeko gaiirakurtzeko gai izango 
garela ziurtatzen dugu.



   

Sorkuntza sustatzaileak
Aurreiritziak baztertuAurreiritziak baztertu

ParetorenParetoren legea legea
●%80 ondo egiten dugu
●%20 gaizki egiten dugu

Baina tresna gehienak 
%20 hori ez gertatzeko 
pentsatuak daude!

Barneratuak ditugun Barneratuak ditugun 
jokaera asko dudanjokaera asko dudan jarri jarri 
behar ditugu.



   

Erakundeen paperaKonexioakKonexioak eraiki eraiki

Jende interesgarria Jende interesgarria erakarrierakarri

MotibazioakMotibazioak landu landu
(militantzia VS zerbitzuak)

ErreferenteakErreferenteak bildu eta hedatu bildu eta hedatu

Erakunde bat baino gehiago komunitatekomunitate bat bat  
izanizan.

ZiberekintzaileZiberekintzaile  ere izan  izan 



   

Ziberekintzailetasuna
Mezu baten ahoz-ahoko hedapena lortulortu 
ahal izateko eta jendartean eraginaendartean eragina 

izan dezan, mezuaren hedapenamezuaren hedapena 
hedabide arrunten eta tresna 
elektroniko pertsonalen bidez 
hedatzerahedatzera bideratutako edozein 

ekintzaekintza antolatuari antolatuari deitzen diogu.

Kanpaina edo Swarming 
batu

                       eztabaida 
hasi



   

Ziberekimen bat egiten
✔Informazioa bildu
✔Mezu argi, zehatz eta motibatzailea
✔Mezua hedatzeko bideak eman
✔Helburu eta egiteko errealistak finkatu
✔Mezua, bakoitzaren sare sozialean zabaltzeko 
erraztasunak eman behar dute tresnek
✔Materialak(irudiak, dokumentazioa, informazioa) kanpainarenak 
eta moldagarriak izan behar dute
✔Leku batean kanpainaren jarraipena egin (bloga)

✔Kanpainara biltzen den pertsona bakoitza igorle 
izatera (blogean, sare sozialetan, sms bidez, hedabide lokaletan, hedabide 

arruntetan) gonbidatu behar dugu

√
 Mezua
 Tresnak
 Ikusgarritasuna



   



   

Aurkezpen txartel berriak

Bloga

XXXX tresnako profila

Zuen identitate digitalaidentitate digitala sortu sortu eta kudeatzenkudeatzen saiatu

Egin ditzaketen bilaketetan zure identitate aurkitzea zure identitate aurkitzea 
erraztuerraztu. Hala ere, ezingo duzu inoiz guztiz kontrolatu ezingo duzu inoiz guztiz kontrolatu 
zuri buruz pentsatu eta esaten dutenazuri buruz pentsatu eta esaten dutena.

Internet 
Sare banatua=



   

Ekitaldiak 
Ekitaldi batean Ekitaldi batean harreman sareakharreman sareak sortzen sortzen dira, 
baina, gehienetan, ekitaldia bukatzen denean, 

harreman sare horiek hautsi egiten dira.

Ekitaldiaren ostean, harreman sare horiek harreman sare horiek 
mantendu eta indartzekomantendu eta indartzeko  bideakbideak  eman behar 

dira.
edota

Gure komunitateanGure komunitatean parte hartzeko edo  parte hartzeko edo 
komunitate berriakkomunitate berriak eraikitzeko  eraikitzeko aukeraaukera ere 

egon daiteke.



   

Ekitaldiaren AurretikAurretik
Ekitaldiaren elkarrekintza guneaelkarrekintza gunea(bloga) sortu.

MaterialaMateriala sortu.

Hedabideekin, intereseko guneekin eta 
pertsonekin kontaktatukontaktatu.

Harreman sare hori biltzeko guneabiltzeko gunea sortu (posta 

zerrenda edo tresna bat sortu).

Sorkuntza ahalbidetuSorkuntza ahalbidetu(baliabideak eta wifia adibidez) eta 
sortzen dena biltzeko etiketa batetiketa bat proposatu.



   

Ekitaldian Zeharehar

Bertan dauden pertsonek sortzen dutena sortzen dutena 
bistaratubistaratu (online sare sozialak etab.). Denbora errealeanDenbora errealean.

Sortzen den edukia errazago aurkitzeko 
proposatutako etiketa gogoratuetiketa gogoratu.

Sortu duzuen posta zerrendara edo tresnara 
harpidetzeko gonbidapena,harpidetzeko gonbidapena, eta ekitaldian bertan 

harpidetzeko aukera.



   

Ekitaldiaren OndorenOndoren
Partaideek elkarrekintza gunearen bidez 

sortutakoa bildu sortutakoa bildu eta bistaratu bistaratu.

Automatikoki etiketa bistaratzenetiketa bistaratzen duen zerbait.

Hedabideak, intereseko guneak eta pertsonak 
informatuinformatu.

Sortutako harreman sarearen dinamizazioaharreman sarearen dinamizazioaren 
hasiera edo sarea nola erabiliko den pentsatu 

(SPAMik ez).



   

Sortzaileak sarean
BlogakBlogak

Sorkuntza indibidualaSorkuntza indibiduala (testua, irudiak, bideoak, audioa) 
blogen bidez.

IruzkinenIruzkinen bidezko partehartzea.

Batzuetan pertsonaren identitate digitalaren identitate digitalaren 
adierazleaadierazlea.

Blogen harteko elkarrekintza da elkarrekintza da 
interesgarrienainteresgarriena

(benetako elkarrekintza blogen artean gertatzen dena da)



   



   

Sortzaileak sarean 
LibrezaleLibrezale

Sorkuntza kolektiboaSorkuntza kolektiboa egiten duen komunitatea.

Webgunea, posta zerrenda, wikia, foroa eta 
elkarlanean aritzeko hainbat web aplikazio 

erabiltzen dituzte.

Software Software eta eduki libreak  eduki libreak sustatu eta horien 
lokalizazioa egitea da helburu eta ezaugarri 

nagusiena.

http://librezale.org/


   



   

Sortzaileak sarean 
ZabalduZabaldu

Informazio interesgarria Informazio interesgarria bildu eta ezagutarazi 
nahi duen komunitatea.

Bereziki hori egiteko prestatua dagoen web 
aplikazio bat erabiltzen dute.

Partehartzea bozketa bozketa eta iruzkinen iruzkinen bidez 
ematen da. Partehartzearen arabera 

komunitatean partaide horren lanak balio 
gehiago hartzen du, algoritmo baten bidez, 

automatikoki.

http://zabaldu.com/


   



   

Sortzaileak sarean 
EuskalTubeEuskalTube++

Pertsonek era indibidualean materialak igotzenmaterialak igotzen 
dituzte sare hauetan.

Igotako materiala etiketatzeamateriala etiketatzearen bidez, beste 
kideek errazago topatu dezakete igotako 

informazioa.

Komunitateak osatzeko aukeraKomunitateak osatzeko aukera izan ohi dute, 
igotzen duten materiala antzekoa bada edo 

antzeko interesak badituzte.

http://euskaltube.com/


   



   

Sortzaileak sarean 
ArraytxikiArraytxiki web lab
Praktika Praktika eta zerbitzu zerbitzu komunitatea.

Informazioa helarazteko blog bat erabiltzen dute 
eta baliabideak eskaintzen dituzte, sortzaileek 

beraien proiektuak garatuproiektuak garatu ahal izateko.

Euskal Herrian eta euskaraz ere IKT egitasmo 
berriak garatzeko Web laborategia izan nahi du 

Arraytxiki bilguneak. IdeiakIdeiak eta ezagutza ezagutza 
partekatu eta ekimenakekimenak gauzatzeko txoko bat.

http://arraytxiki.com/


   

Denok garaDenok gara
                          sortzaile!sortzaile!

Parkea eta klarionakParkea eta klarionak



   

Hau jaso baduzu
erakutsi eta jaso besoa



   

Kontuz!



   

mobileSOSproyect
Proiektuaren ardatza larrialdi mezularrialdi mezu horren  horren 
inguruan grabaturiko inguruan grabaturiko bideoekbideoek osatzen dute. 
Bahiketak, hilketak edo istripuak irudikatzen 

dituzten laburmetraiak dira.
1. SOS irudia lortuirudia lortu
2. Gertaera bat grabatugrabatu zure mugikorrarekin. 
3. Youtube edo Euskaltubera igoigo.
4. Wikia editatuWikia editatu eta zure gertaeraren sarrera.
5. Gertaera geokokatu Tagzaniako gertaeren geokokatu Tagzaniako gertaeren 

mapa orokorreanmapa orokorrean.

http://www.mobilesosproyect.org/


   

? 
Gorka Julio
gorka@elurnet.net
http://elurnet.net

mailto:gorka@elurnet.net


   

Iturriak eta lizentzia
Iturriak

http://bildu.net/bookmarks/teketen/eskuera

Aurkezpena
http://www.elurnet.net/materialdidaktikoa/aurkezpenak/

Lizentzia
                 CCBYSA                               

Aipamenak,  irudiak,  logotipoak  eta  grafikoak 
aipatutako  iturrietakoak  dira  eta  jabetza 
egilearena da.

http://bildu.net/bookmarks/teketen/eskuera
http://www.elurnet.net/material-didaktikoa/aurkezpenak/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.eu
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