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Iruñeko Baluarte Jauregia, Informazio eta Komunikazio
Teknologia berrien gune garrantzitsu bihurtuko da azaroaren
6an eta 7an, eta bertan Sarean Euskaraz gozatzeko aukera
bikaina izanen duzue. Nafarroako Gobernuak, EuskarabideaEuskararen Nafar Institutuaren bidez antolaturiko jardunaldiak
dira. Egitasmo honekin, IKTen alorrean, eta oro har kultura
digitalean, euskararen erabilera sustatu nahi da.
Jardunaldiotan gazteek protagonismo berezia izanen dute,
eta edukiei dagokionez, Wikipediak leku nabarmena hartuko
du. Jardunaldietako goizeko saioak DBHko 4. mailako eta
Batxilergoko 1. mailako ikasleei zuzenduta daude, eta ikasleek
eurek egindako Wikipedia artikuluak igoko dituzte sarera,
entziklopedia digital ezagunean editatzeko prestakuntza jaso
ostean. Halaber, IKTekin lotutako hitzaldi eta tailer irekiak
emanen dira. Arratsaldeko saioetara edonor bertara daiteke.
Nafar guztiek egitarau oparoaz gozatzeko aukera izan dezaten,
hitzaldietarako, aldibereko itzulpen zerbitzua izanen da.
Hau ez da honen inguruko ekimen bat gauzatzen den
lehenengo aldia. 2017ko Euskararen Nazioarteko Egunaren
harira, abenduaren 1ean, Nafarroako Gobernuak Euskara
Sarera jardunaldia antolatu zuen, Baluarten. Jardunaldi
haren arrakasta ikusirik antolatu dira aurten Sarean Euskaraz
jardunaldiak. Iaz 14 eta 18 urte bitarteko 470 ikasle elkartu
ziren Baluarten eta askotariko gaiak eta arloak landu zituzten.
Aurten bikoiztu egin da goizeko publikoa eta, horrez gain,
arratsaldetako saioak diseinatu dira publiko orokorrak ere
horrelako eskaintza erakargarriaz gozatzeko parada izan dezan.
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O R D U
Goizez: Izena eman duten ikastetxeei
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(DBH4 eta Batxiler 1) zuzendua.
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8:45
9:00
09:15-10:30
10:45-12:00
12:30-13:45

Arratsaldez, 6an eta 7an: Ate irekiak.
Publiko orokorrari zuzendua.

18:00-21:00
Arratsaldeko hitzaldietan aldibereko
itzulpena eskainiko da euskaraz
zein gaztelaniaz jaso ahal izateko.
Lantegiak euskaraz izanen dira.
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Informazio eta komunikazioaren teknologia berrien
erabilera ardatz duten euskarazko lau egitasmo
aurkeztuko dira, eta horrez gain, sarea erabiltzerakoan
pribatutasuna zaintzeko aholkuak jasoko dituzte
ikasleek.
· Interneten ere lehen hitza euskaraz - Puntu Eus Fundazioa
Euskararen ikusgarritasuna handitzeko, garrantzitsua da sarean ere
lehen hitza euskaraz egitea. Sareko lehen hitz hori, gure hizkuntza zein
den adierazten duen hitz hori, gure gailuek ematen dute eta, horregatik,
garrantzitsua da gailuak euskaraz konfiguratuta izatea, bai nabigatzaileak,
bai mugikorrak.
· Gazte Gara Gazte @ Ahotsak.eus –
Izaskun Gaston - Badihardugu Elkartea
Euskal Herriko gazteei egindako elkarrizketen bidez lekukotasunak
biltzen ditu egitasmo honek. Batez ere bi gai lantzeko: aisialdia eta
hizkuntza. Nola bizi dute aisialdia gazteenek? Nola aldatu dira ohiturak
azken urteotan? Zein zaletasun dituzte? Eta euren aisialdian zein leku du
euskarak? Nola uztartzen dituzte gaztelania edo bestelako hizkuntzak?
· Pribatutasuna Sarean – Maider Likona – Gisa Elkartea
Sare sozialak gero eta gehiago erabiltzen ditugu gure eguneroko
bizitzako alor guztietan: aisialdian, ikasketetan, lanean, harremanetan...
Baina nolako arrastoa uzten dugu? Nork eskura dezake informazio
hori? Nolako ondorioak izan ditzake? Eta etorkizunean? Galdera horien
erantzuna jasoko dugu, eta batez ere, sareak egoki erabiltzeko hainbat
aholku eskuratuko ditugu.
· Booktegi – Aritz Branton
Guztion liburuak, guztiontzat lelopean, Booktegik euskarazko liburu pila
eskaintzen du formatu digitalean. Bertan liburuak doan eskaintzen dira,
inork ez du ordaintzen liburuen truke, eta inori ez zaio ezer ordaintzen.
Plataforma honek, egileei euren idazlanak zabaltzen laguntzen die, eta
era berean, irakurleei lan berriak doan ezagutzeko aukera ematen die.
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· Elhuyar bat egingo dugu?”
Hiztegi bat baino zerbait gehiago - Itziar Cortés – Elhuyar
Elhuyar Hiztegiaren app-arekin trebatzeko saio jolasgarria izanen da.

WIKIPEDIA LEHIAKETAREN SARI BANAKETA
Azaroak 6, 13:30ean: Sari banaketa
Bakarka zein taldeka Wikipediarako artikulurik onenak
idatzi dituzten ikasleentzat.
· Banakako saria: 50€ko bonoa Karrikiri Dendan
euskarazko kultur produktuetan.
· Taldekako saria: Irrisarri Land parkera sarrera bana
taldeko partaide bakoitzeko

Sarean euskaraz, Euskarazko Kultura Digitalaren Jardunaldi
hauetan, Wikipediak garrantzi handia izanen du. Zenbait
ikastetxetan jardunaldien aurretik, urrian zehar, prestakuntza
saioak izan dira Wikipedian editatzen trebatzeko eta lehiaketa
bat antolatu da artikulu berrien sorkuntza sustatzeko. Euskal
Wikilarien Kultura Elkarteko kideek eskainitako ikastaroak jaso
dituzten ikasleek prestakuntzan sakonduko dute Wikipedia
Aretoan eta aurrez egindako artikuluak argitaratuko dituzte
entziklopedia digitalean.
Aurretik ikastaroa egin ez duten ikasleek, berriz, egitasmoari
buruzko oinarrizko trebakuntza jasoko dute Wikipedia Aretoan:
proiektuaren izaera, funtzionamendua...
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Tailer edo ikastaro praktikoen gunea da. Ikasleak 20
lagun inguruko taldetan banatuko dira eta talde bakoitzak
tailer bakar batean hartuko du parte. Aldez aurretik izena
eman behar da eta ikastaro batzuetarako beharrezkoa
da telefono mugikorra edo ordenagailu eramangarria
eramatea.
· Musika sortu, nahastu eta zabaltzeko aplikazioak - Dj Makala
Mugikorrek, tabletek eta antzeko gailuek eskaintzen dituzten musika
aplikazio berriekin ariko gara era erraz, intuitibo eta dibertigarrian.
Musika sortzea, nahastea eta, azkenik, zabaltzea izango da helburua.
Tailer honetan parte hartzeko beharrezkoa da smartphonea edo tableta
eta aurikularrak eramatea.

· Bideo mappinga; errealitatea areagotzen proiekzioak objektuen
geometrietara doituz – Elurmaluta
Saio honetan bideo mappingaren inguruko esperientziak landuko ditugu,
oinarrizko kontzeptuak praktikaren bidez ezagutuko ditugu, korapilo
teknikoetan sartu gabe. Lau gune izango dira eta bakoitzean ariketa bat
egingo da. Besteak beste, honako hauek eginen dira: kideen gainean
proiektatutako jantziak marraztu, ikasleen aurpegiak erabiliz paretetan
aurpegi berriak sortu eta irudiak geometria jakin batera doitzen ikasi.
Horrez gain, bideo mappingaren inguruko aplikazioen adibideak ikusiko
ditugu.
· AppInventor – Talaios
Ikastaro honen bidez Android mugikorrentzako aplikazioak sortzeko
oinarrizko ezagutza jasoko dugu. App Inventor zerbitzuaren interfazea
erabiliz, partaideei mugikorrentzat oinarrizko aplikazio bat sortzeko eta
bere Android mugikorrean instalatzeko prozesua erakutsiko zaie.
Parte hartzeko partaide bakoitzak ordenagailu eramangarri bat eraman
beharko du eta, posible bada, Android sistema duen mugikor bat.
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· Erralitate Birtuala – Txuma Vazquez
Ibilbide labur bezain oparoa duen errealitate birtualaren mundura
hurbiltzeko aukera izanen dugu tailer honetan, esperientzia hitzak
beste dimentsio bat dauka. Betaurrekoak jantzi eta jauzi egin zure
aurrean zabalduko den mundura.
· Harremanak 3.0: like bat eman – Emaize
Esparru digitaleko harreman afektibo-sexualen eredua aztertuko
dugu, eta arriskuak gutxitzeko edo ekiditeko baliabideak planteatuko
dira. Mugikorraren bidez gertatu daitekeen kontrolaren inguruan
hausnartuko dugu. Sedukzioa eta ligatzea aro digitalean: sare
sozialak eta ligatzeko APPak; maitasun erromantikoaren mitoak
plano digitalean…
Parte hartzeko komenigarria da telefono mugikor bat eramatea.

· Arduino – Protomakers
Arduino xafletarako oinarrizko programazioa, hardware
aplikazioetako hizkuntza eta aukerak ezagutzeko oinarrizko
hastapen ikastaroa dugu hau. Elektronika interaktiboaren munduan
era arin eta praktikoan hasteko aukera. Elektronika eta programazio
munduko oinarrizko kontzeptuak.
· 3D inprimagailuak – Protomakers
Badakizu gai garela guk geuk gure objektuak sortzeko 3D
inprimagailu baten bidez? Taldeka objektu bat sortu, diseinatu eta
modelatzeko prozesu guztia segituko dugu, objektua inprimatu arte.
Baita saretik diseinuak eskuratu eta konpartitzeko aukera ere izanen
dugu.
· Raspberry Pi – Iñaki Izkue
Raspberry Pi Cambridgeko irakasle talde batek sorturiko plaka
ordenagailu txiki eta merkeak dira. Hardware libre proiektu eta
irabazi asmorik gabeko ekimena da. Lantegi honen bidez, taldeka,
Raspberry Piren oinarrizko funtzionamendua ezagutzeko proiektu
sinple bezain dibertigarriak gauzatuko ditugu.
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18:00. HITZALDIA:
Nola salbatu hizkuntza bat heriotza digitaletik?
András Kornai. Budapesteko Teknologia eta Ekonomia
Unibertsitatea
Hitzaldia ingelesez izango da, aldibereko itzulpenarekin.

Hizkuntzen bizitasuna eta etorkizuna bermatzeko baldintzei
dagokienez, berariazko ikuspegia behar du ingurune digitalak.
Hizkuntza komunitate bakoitzak bere modura erantzun dio
testuinguru berrietara egokitzeko etengabeko erronkari.
Erantzun horien arabera beren bizitasuna indartu edo arriskuan
jartzera heldu diren hizkuntzak daude munduan.

19:00. MAHAI-INGURUA:
Bizitza digitalizatua: gure sareko jardueren ezkutuko aldea
Andrea Fumagalli. Università di Pavia
Amparo Lasén. Universidad Complutense de Madrid.
Angel Luis Lara. State University of New York.
Gidaria: Iñaki Martínez de Albeniz. EHU / UPV
Hitzaldia ingelesez eta gazteleraz izango da, aldibereko itzulpenarekin.

Interneteko sare sozialek eta plataforma digitalek osatzen duten
ekosistemak egunetik egunera garrantzi handiagoa du gure
gizartearen bilakaeran. Hiperespazioan dugun jarduerak gure
eguneroko bizimodua zeharkatzen du. Azalekoa dirudien arren,
gure bizimoduak ingurune digitaletan badu ezkutuko alde bat.
Interneten dugun jarduera aztertuko da: erabiltzen ditugun gailu
teknologikoen, konektibitatearen eta mundua mugiarazten duen
arrazoi orokorraren arteko loturak josten. Hau guztia abiapuntu,
gure bizitza digitalizatuaz era kritikoan hausnartuko da.
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Lantegi praktikoen gunea da. Lantegi bakoitzak 20 plaza dauzka. Aldez aurretik
izena eman behar da www.sareaneuskaraz.eus webgunean. Ikastaro batzuetarako
beharrezkoa da mugikor edo ordenagailu eramangarri bat eramatea.

LANTEGI GUZTIAK 19:00etan HASIKO DIRA.
· Musika sortu, nahastu eta zabaltzeko aplikazioak - Dj Makala
Mugikorrek, tabletek eta antzeko gailuek eskaintzen dituzten musika
aplikazio berriekin ariko gara era erraz, intuitibo eta dibertigarrian.
Musika sortzea, nahastea eta, azkenik, zabaltzea izango da helburua.
Tailer honetan parte hartzeko beharrezkoa da smartphonea edo
tableta eta aurikularrak eramatea.

· Erralitate Birtuala – Txuma Vazquez
Ibilbide labur bezain oparoa duen errealitate birtualaren mundura
hurbiltzeko aukera izanen dugu tailer honetan, esperientzia hitzak beste
dimentsio bat dauka. Betaurrekoak jantzi eta jauzi egin zure aurrean
zabalduko den mundura.
· Harremanak 3.0: like bat eman – Emaize
Esparru digitaleko harreman afektibo-sexualen eredua aztertuko
dugu, eta arriskuak gutxitzeko edo ekiditeko baliabideak planteatuko
dira. Mugikorraren bidez gerta daitekeen kontrolaren inguruan
hausnartuko dugu. Sedukzioa eta ligatzea aro digitalean: sare
sozialak eta ligatzeko APPak; maitasun erromantikoaren mitoak plano
digitalean…
Parte hartzeko komenigarria da telefono mugikor bat eramatea.
· Raspberry Pi – Iñaki Izkue
Raspberry pi Cambridgeko irakasle talde batek sorturiko plaka
ordenagailu txiki eta merkeak dira. Hardware libre proiektu eta irabazi
asmorik gabeko ekimena da. Lantegi honen bidez, taldeka, Raspberry
Piren oinarrizko funtzionamendua ezagutzeko proiektu sinple bezain
dibertigarriak gauzatuko ditugu.
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18:00. HITZALDIA:
Wikipedia, entziklopedia askea
Euskal Wikilarien Kultura Elkartea
Hitzaldia euskaraz izango da, aldibereko itzulpenarekin.

Wikipedia entziklopedia askeak eta kolaboratzaileak munduko
ezagutza oro gizaki guztien eskura jartzea du helburu. Wikipedia
lan boluntarioz egindako entziklopedia da eta interneteko
edozein erabiltzaileren askotariko ekarpenekin elikatzen da.
Hori dela eta, jasotako informazioa gainbegiratzeko, zuzentzeko
eta antolatzeko administratzaileak daude.
Edonor izan daiteke artikugile, eskatzen zaion gauza bakarra da
arau batzuei jarraitzea. Gutxienez bi baldintza bete behar dira:
euskaraz txukun egitea eta idazten den gaiaz jakitea. Informazio
txukuna duten datu baseak bilatu ohi dira, eta horietatik sortzen
dira sarrera asko.

19:00. HITZALDIA:
Wikimedia eta Hezkuntza: Bizitzarako trebeziak eta
ezagutza askea munduarentzat
Nichole Saad
Hitzaldia ingelesez izango da, aldibereko itzulpenarekin.

Imajinatu ikasgela bat non ikasle guztiek parte hartzen duten,
gaiaren edukia barneratuz, alfabetatze digitala hobetuz eta XXI.
mendeko gaitasun baliotsuak eskuratuz. Eta hori guztia, gainera,
borondatezkotasunean oinarrituriko mundu mailako mugimendu
bat lagunduz. Wikipedia hezkuntza programa “win-win-win”
(hiru aldiz irabazi) da. Hezitzaileek ikaskuntza helburuak lortzen
dituzte, ikasleek trebetasun baliotsuak eskuratzen dituzte eta
Wikipediak irabazi egiten du.
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18:00. HITZALDIA.
Online harremanetan hastea: arriskuetatik
aukeretara.
Emaize.
Hitzaldia euskaraz izango da, aldibereko itzulpenarekin.

· Internetek dituen arriskuak agerikoak izan arren,
aukerak azaleratzen
· Gailu mugikorrek nerabezaroko sozializazio
prozesuetan duten garrantziaz jabetzen
· Hezkuntza digitala zein ikuspegitatik egiten den
hausnartzen.
· Gurasoei ohartarazten beren seme-alabek sare
sozialetan egiten dutenaren erantzukizunaz.
Gurasoen ardura horrek ez baitu zerikusirik arlo
teknologikoaren gaineko jakintzarekin.
· Sexuaren gaineko hezkuntza digital egokia
ahalbidetzeko ezagutzak eta baliabideak eskaintzen.
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