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NOLA SORTU DA ?

• Twictée elkarreragina frantsetsaren erakaskuntzarako
• Twictée sari bat 2016. urtean « prix spécial de l’innovation »  

(Hezkuntza Ministeriok)
• Twictée elkarteak eta Ikasek egokitua



NORENTZAT ?

•Gela euskaldunentzat : lehen eta bigarren mailentzat



TWICTEUSKARAREN HELBURUAK

• Ikasleak ortografian eta gramatikan aitzina daitezen
• Beren ezagutzak erabiltzea #laguntweetak idazteko

(justifikatzeko)
•Gelan Ikasleak elkarlanean ari daitezen (taldeka) eta bertze

eskolekin ere (Diktaketa negoziatuetaz inspiratuak)

• Sare sozialeak erabiltzen ikasi kasu eginez
• 3 sareko irakasleak elkarrekin lan egin dezaten



ZURE TWITGELA SORTU

• Administrazio kontseiluan proiektua aurkeztu

• Hezkuntza Ministerioko inspektorari baimena galdetu

• Familiak abisatu

• Twitter kontu bat sortu

• @Twicteuskara kontua jarraitu

• @twicteuskara-n izena eman



Lehen urratsa :
•Rallilaguntweet batean parte hartu :
- balizak ikasteko
- laguntweetak idazten ikasteko

NOLA PRESTATU ?



#BALIZAHIZTEGIA



Bigarren urratsa : laguntweetak idazten ikasi
•Balizak eta hutsak lotu
• Ikasleak laguntweetak idazten dituzte aste guziz
diktaketak zuzentzeko





Hirugarren urratsa :  Twicteuskara prestatzeko
•Erakasleak elkarrekin Idazlanentzat dokumentua
hautatzen dute (gaia, hiztegia landua izan da gelan)
•Diktaketentzat elkarrekin testua hautatzen dute
•Erakasleak elkarrekin zailtasunak aipatzen dituzte



CP eta CE1 gela Batentzat 3. zikloarentzat

Gure twicteuskarak (diktaketak) idatzi Gure idazlanak idatzi

1. Twicteuskara idatzi bakarka
2. Taldeka ematen dira beren lanak negoziatzeko
3. Mailez twicteuskarak (diktaketak) trukatu ispilu gelarekin

1. Ikasleek irudiari edo soinu edo bideoari lotua
zaion erranaldi bana idazten dute

2. Taldeka ematen dira beren lanak negoziatzeko : 2 
erranaldi bakarrik hautatzen dituzte
3. Mailez idazlanak trukatu ispilu gelarekin

Ispilu gelarentzat laguntweetak idatzi
4. Ispilu gelako twicteuskarak edo idazlanak eskuratu
5. Hutsak aurkitu
6. Laguntweetak idatzi #BalizaHiztegia baliatuz
7. Twitter baliatuz laguntweetak ispilu gelari igorri

Ispilu gelako laguntweetekin gure twicteuskarak edo idazlanak zuzendu
8. Ispilu gelako laguntweetak eskuratu eta esplikatu
9. Hutsak inguratu eta #Baliza egokiari lotu
10. Testua hutsik gabe kopiatu

Erakasleak idazlanak hutsik gabe idatzi ditu



1. ADIBIDE 1 : RALLILAGUNTWEET

Erranaldia : 
oporretan jostatu naiz.



•Oporretan jostatu naiz. #Maiuskula

•@twicteuskara OPORRETAN O maiuskularekin
idatzi behar da erranaldi hastapenean
baita.#Maiuskula



LAGUNTWEETA TWITTEREN IDATZI


