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Euskararen egoera ingurune digitalean

Euskara Interneten 2018
Iturria: PuntuEUS Behatokia https://www.domeinuak.eus/eu/behatokia/ 

https://www.domeinuak.eus/eu/behatokia/


Euskararen egoera ingurune digitalean



Euskararen egoera ingurune digitalean

INGURUNE DIGITALA: Pertsonen artean, eta, makinen eta pertsonen artean komunikazio eta 
interakziorako erabiltzen diren baliabide digitalek osatzen dute ingurune digitala.



Euskararen egoera ingurune digitalean



https://docs.google.com/file/d/1jfO7SahiWUcHICAKwUupCPWZYjllcmyN/preview


Euskararen egoera ingurune digitalean

Iturria: The Guardian  2018/02/26 https://labur.eus/lTXuu 

https://labur.eus/lTXuu


Euskararen egoera ingurune digitalean

Grafikak: Lehen Hitza APP bidez jasotako datuak, 
euskaraz jar daitezken mugikorrak eta 
mugikorretan instalatutako hizkuntzak. Lagina: 
3.700 mugikor.

Iturria: https://www.lehenhitza.eus/mugikorrak/ 

https://www.lehenhitza.eus/mugikorrak/


www.lehenhitza.eus 

Helburua: erabiltzaileak kontzientziatzea norberaren 
nabigatzaile, mugikor  eta webguneen  konfigurazioa 
euskaraz jartzeko.

Horretarako eskuragarri:
- Lehen Hitza mugikorrerako APPa
- Eskoletarako unitate didaktikoa (DBH)
- Nabigatzaileak  konfiguratzeko scripta
- Webguneak konfiguratzeko azalpenak

http://www.lehenhitza.eus


https://www.lehenhitza.eus/ikastetxeak 

https://www.lehenhitza.eus/ikastetxeak


{/} kaixomundua.eus

Ekimenaren xedea da ikasleek webgune 
erreal bat sortzea praktikan 
oinarritutako lan motibatzaile baten bidez, 
aukera izan dezaten kontsumitzaile 
digital izatetik sortzaile digital izatera 
pasatzeko.

Bestalde, trebakuntza teknologikoa behar 
duten irakasleen prestakuntza ere 
indartu nahi du lehiaketak.

www.kaixomundua.eus 

Abiapuntua

● Gazteen alfabetizazio digital baxua, 
kontsumitzaile baina ez sortzaile

● Webgune ratio txikia, euskarazko eduki 
gutxi

● Emakumearen beheranzko presentzia 
ingurune digitalean

● Webgune bat sortu edo kudeatzen 
jakitea oinarrizko konpetentzia arlo 
profesionalean

● Hezkuntza formaletik erantzun 
antolaturik ez, informatika hautazkoa da.

http://www.kaixomundua.eus


Proiektuaren dinamika honakoa izango da:

Aholkularitza, prozesu osoan zehar izango duzue, eskola 
bakoitzaren beharrei egokituz. 

Izen-ematea

Talde parte-hartzaileei 
kode bat emango zaie. 

Kode honen bidez, doan 
izango dute .EUS domeinu 
bat eta hostinga, proiektua 

bertan ostatatzeko.

Garapena

Taldeka web proiektua 
sortuko dute. Hau egiteko 

kaixomundua.eus web 
gunean dauden bideo 

tutorialak izango dituzte 
erabilgai.

Ebaluazioa

Egindako lana gelan 
ebaluatzeaz gain, 
kaixomundua.eus 

lehiaketan aurkezteko 
aukera izango dute.

{/} kaixomundua.eus



Oinarriak
• 2-5 ikasleko taldetan

• Irakasleak gidatuta

• Gai librea

• Proiektu transbertsala

• Euskaraz

• Proiektu errealak

• Epaimahai profesional

• Irakasleentzako doako trebakuntza

• Lotura arlo profesionalarekin

Egutegia
• Iraupena: irailetik maiatzera

• Izen-ematea: irailean

• Proiektuak aurkeztea: martxoan

• Sari-banaketa maiatza

Kategoriak
• DBH 1-2

• DBH 3-4

• Batxilergoa

• Lanbide Heziketa

https://kaixomundua.eus/oinarriak/  

Irabazleentzat Parte-hartzaile guztientzat

https://kaixomundua.eus/oinarriak/


Prozesu gidatua

Ikasleentzat trebakuntza
● Bideo laburren bidez ikasleek 

behar duten trebakuntza jasoko 
dute.

● Bideo labur eta praktikoak: 
zergatia, testu-ingurua eta pausu 
teknikoak

● Urte osoan zehar irekiak egongo 
dira bideoak noiznahi ikusteko. 

● Zalantzak argitzeko tarteak egongo 
dira.

https://kaixomundua.eus/webgune
a-diseinatzen-hasi/ 

Irakasleentzat laguntza
● Kaixomundua.eus webgunean irakasleentzat 

beharrezko informazioa argitaratu da.

● Horrez gain, aholkularitza, prozesu osoan zehar 
izango duzue, eskola bakoitzaren beharrei egokituz.

https://kaixomundua.eus/irakasleen-gida/   

https://kaixomundua.eus/webgunea-diseinatzen-hasi/
https://kaixomundua.eus/webgunea-diseinatzen-hasi/
https://kaixomundua.eus/irakasleen-gida/


{/}kaixomundua.eus

http://www.youtube.com/watch?v=7rBf0eKd_d4


2019 - 2020 ikasturteko deialdia zabalik!

www.kaixomundua.eus 

Harremanetarako:

Leire Palacios
info@kaixomundua.eus / 943 085051

{/}kaixomundua.eus

http://www.kaixomundua.eus
mailto:info@kaixomundua.eus


Ondorioak

● Euskarak badu eskaintza sarean, badago edukia eta badaude 
tresnak, baina ez dira nahikoa, ingurune digitala aldatuz baitoa.

● Erabiltzaileak trebatu eta motibatu behar ditugu gure komunitate 
digitala indartu eta belaunaldi berriak sarean euskaraz kontsumitu 
eta sortzera bultzatu.

● Euskararen bizitasun digitala bermatu nahi badugu eskaintza eta 
eskaria, biak, indartu behar ditugu.



Josu Waliño

Zuzendari Nagusia

PuntuEUS Fundazioa

josu@domeinuak.eus | @JWalino

Aurkezpena: https://labur.eus/hizkelan

Lehen Hitza: https://www.lehenhitza.eus/

Kaixo Mundua: https://kaixomundua.eus/

https://labur.eus/hizkelan
https://www.lehenhitza.eus/
https://kaixomundua.eus/

