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SOCRATIVE
Ikasleekin galderak eta erantzunak zuzenean egiteko. Ikasleak mugikorrekin, tabletekin edo
portatilekin sar daitezke eta ez dute erregistratu behar.
Web-en bidez edo APP-en bidez sartzen da.
LOGEATU IRAKASLE: erregistroa egin web-gune honetan https://socrative.com/
Erabil dezakezu Google-kontua edo zuk aukeratutako beste bat.

Behin logeatuta halako pantaila agertuko zaizu:
➢ Lauki honetan agertzen da zure gelako izena, ikasleak sartzeko. Adibidez:

➢ Gela desberdinak zabal dezakegu “CLASES” sakatuz eta gelako izena aldatzeko
aukera izango duzue.
➢ Eta orain, gure froga/azterketa eta gure galderak prestatzen hasiko gara.
Inicio ondoan dagoen “PRUEBAS” sakatu.

3

➢ Eskumaldeko botoia sakatuz froga berri bat sortuko dugu. “Crear nuevo”
(Behin batzuk prestatuta berrerabil ditzakegu)

➢ Izenburua jarriko dugu, “Azteketa 1” adibidez,
eta jarraian, hiru motatako galderak aukeratu ahal ditugu: erantzun anitza (test motako
erantzuna), egia/gezurra, erantzun laburra.

2. GALDERA MOTA:
A. ERANTZUN ANITZEKO ARIKETA:
●

Jarri galdera. Gehitu argazki bat gura baduzu.
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●

Hurrengoa, nahi beste erantzun anitzeko aukerak jarriko ditugu eta zuzena den edo
diren markatuko dugu. Kasu honetan bat baino gehiago marka dezakegu.

●

Formato aldatzen badugu aukera izango dugu formula matematikak jartzeko.

Behean dagoen laukitxoa azalpen txiki bat eman ahal dugu, baina ez da derrigorrezkoa.
● Behin eginda sakatu “guardar” eta lehenengo galdera eginda.

Akatsen bat ikusten baldin badugu edita daiteke ere.
B. EGIA/GEZURRA
Berdin jokatuko dugu.

Egin baieztapena , gehitu irudia nahi baduzu.
Eta egin behar dugun gauza bakarra egia ala gezurra den adieraztea da.
Azalpentxoa nahi badugu ere jarri dezakegu.
C. ERANTZUN LABURRA
Kasu honetan behin gadera edota irudia ipinita daukagu bi aukera,
➔ zuzenean zuzentzen dugu guk
➔ “+Añadir” sakatuz aukera desberdinak jarri ditzakegu zuzentzerako orduan ontzat
emateko:
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Baina erantzun oso zehatzak izan behar dira, bestela txartzat hartuko du.

Amaitzeko, galderak beste orden batean jarri nahi baduzu geziekin igotzeko eta bajatzeko
aukera duzu eta horrela ordenez aldatu ditzakegu.
Behin eginda elkarbanatu, kopiatu eta deskargatu dezakegu.

3. FROGAREN KONFIGURAZIOA

Prueba sakatuz gero,
1. Hartu egindako froga edo azterketa bat (aldez aurretik prestatutakoen
artean)
2. Erabaki zelan entregatuko duten froga eta doikuntza batzuk:
FEEDBACK INSTANTANEO
Ikasleek galderak ordenean egingo dituzte eta ezin izango dituzte erantzunak aldatu.
Galdera erantzun osteko berehalako feedback-a jasotzen dute.
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ABRIR NAVEGACIÓN
Edozein ordenetan egin ahal dute froga eta erantzunak aldatu dezakete. Amaierara
arte ez dute jakingo galderaren emaitzak. Ikasle bakoitzak galdera batetik bestera
behar duen denpora dauka.
RITMO MODERADO POR EL PROFESOR
Irakasleak galdera bakoitzari zenbat denpora eman behar dion erabakitzen du eta
galderak pasatuko ditu banan-banan. Ikaslea egin behar da konektatuta

Eta azkenik eskumako zutabean, adieraziko ditugu: Izena eman behar dutela (norena den
jakiteko), galderak modu aleatorioan jartzea ala ez, galderaren feedback bai ala ez
(azalpenak izaten dira) eta emaitzak bai ala ez (amaitzen dutenean azterketaren puntuazioa
jakingo dute).

Eta “Hasi”:
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Erantzuten duten bitartean erantzunak ikusiko ditugu eta guztiek amaitzen dutenean beste
galdera batera pasatuko dugu, “hurrengoa” sakatuz.
Behin galdera guztiak eginda “terminar” sakatuko dugu eta taula bat agertuko zaigu
emaitzekin.

Eskumaldean duzuen botoia sakatuz gero, “informes” aukera desberdinak izango ditugu
emaitzak ikusteko, gela osoko emaitzak, bakarkako txostena edo galdera zehatz batzuen
txostena; eta halaber, deskartu, emailez bidali, edo Driven gorde dezakegu.

Gainera, informa guztiak gordeta gelditzen dira,
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4. ELKARBANATZEKO AUKERA
➢ Agertzen den Url kopiatu

➢ Agertzen den kode hau erabiliz beste irakasle batek erabil dezake:

Kode hau “Añadir prueba” sakatuz eta Importar sar dezakegu erabiltzeko:
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5. IKASLEAK SARTZEKO ERA
Ez dute erregistratu behar, horretarako bi era:
Mugikorrean: Deskargatu Socrative student aplikazioa eta jarri gure klaseko kodea/izena.
WEB-ean sartu: Socrative Student Login eta gelako izena/kodea sartuz.
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KAHOOT
Lehenengo eta behin irakasle erregistratu behar da. Erabili dezakegu edozein emaila, gmail,
microsoft edo beste batez.
https://kahoot.com/
Ikasleak ez dira erregistratu behar, https://kahoot.it/ sakatuz edo mugikorrez aplikazioa
deskargatuz, eta gelako pina sartuz.

1. KAHOOT SORTU
Hasiko gara gure kahoot prestatzen, horretarako bi aukera daukagu:
1) Guztiz berria egitea
2) Daudenen artean bat aukeratu eta editatu
Guztiz berria baldin bada:
➢ Sortuko dugu

➢ Izenburua jarriko dugu.
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Daudenen artean:
➢ Bilatuko dugu bat,

➢ Ikusi eta aztertuko dugu eta horren kopia bat egingo dugu “duplicate”
klikatuz.

Kopia hori gurea da eta editatu dezakegu. Kahoot (My kahoot) sakatuz agertuko da.

2. GALDERA MOTA
a)
b)
c)
d)

Erantzun anitzekoa
Egia/gezurra
Erantzun laburra*
Ordenean jarri*

*Premium besrtsioan, orain dohainik dira.
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Beraz, lehenengo biak erabiliko dugu, geroko erabili ahal izateko.
a) Erantzun anitzak: 4 erantzun askoz jota edo Egia/gezurra

➢ Galdera zein den eta aukerak jarriko ditugu, zuzena den adierazi ere. “Question
bank” botoian egindako galderak eta erantzunak daude.
➢ Gainera, irudiak eta bideo laburrak jar dezakegu.
➢ Eskerraldean dagoen zenbakia segunduak dira, eta alda dezakegu ere.
➢ Azkenik, galdera bakoitzak zenbat balio duen zehaztuko dugu.

3. KONFIGURAZIOA
Amaitzen dugunean,
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Izenburua ez badugu jarri, orain jarriko dugu,
Deskripzioa: ikasgaia, gaia eta maila jarriko dugu
Hizkuntza
Publikoa (everyone) hezkuntza komunitatea konpartitzeko.
Irudi adierazgarri bat ere gehitu daiteke
Musika mota ere alda daiteke
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“Done” sakatuz gero gordeta dago.
➢
➢
➢
➢

Nola geratzen den zihurtatzeko aurrebistaratze bat egin dezakegu.
Ondoren, gorde Kahoot-a.
Orain prest dago ikasleekin konpartitzeko.
Dena den, aukera izango duzu berriro ere editatzeko, kopiatzeko, konpartitzeko…

4. NOLA JOLASTU
Bi modu jolasteko:
➢ Host Live: “en directo” egiteko.
➢ Create challenge: ataza moduan edo ebaluatzeko moduan.
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Kasu honetan bigarren aukera hau hartuko dugu,

➢ Orain data eta amaierako ordua jarriko dugu.
➢ Galderak egiteko denpora duen ala ez
➢ Ausazko galderak
Behin sortuta, link-a eta pin-a lortuko dugu, adibidez, badugu aukera Classroom bidez
konpartitzeko.

5. TXOSTENAK/EMAITZAK
Ikasleek amaitzen dutenean, “report” -ean izango duzue ikasleen emaitzak. Kasu honetan
ere, aukera desberdinak izango dugu emaitzak gordetzeko/konpartizeko:
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6. IKASLEAK
Hasieran esan dugun moduan, Ikasleak ez dira erregistratu behar, https://kahoot.it/ sakatuz
edo mugikorrez aplikazioa deskargatuz, eta gelako pina sartuz hasiko dira.

Behin PIN-a edo Link baten bidez sartuta, izena “nick” jarriko dute identifikatzeko, eta hasiko
da froga.
Ikasleek ranking ere ikusiko dute, gelan gertatzen den moduan.
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GOOGLE FORMS
Kasu honetan, Google galdetegiak Classroom-en bidez erabiliko dugu.
Beraz, Classroomean sartuko gara eta +Sortu saktuko dugu

➢ Lan galdeketaduna aukeratuko dugu.
Google galdetegi batekin atxikitutako ataza sortuko da.
➢ Izenburua jarriko dugu eta argibideak behar badira ere.
➢ Zenbat puntu balio duen
➢ Zein gaiari dagokio…

1. GALDETEGIA
Hasiko gara orain galdetegia egiten:
➢ Lehenengo galdera.
➢ Erantzun motak aukeratu: laburra (hitz zehatz bat edo data bat), aukera anitzak...
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Paragrafoa aukeratzen badugu guk zuzendu behar dugu.

➢ Gogoratu erantzun gida sakatuz:
Erantzuna zuzena jarriko dugu.

➢ Oharrak ere erantsi ditzakegu.
➢ Galdera honek zenbat balio duen ere adieraziko dugu.
➢ Eta “eginda”
Jarraituko dugu hurrengo galderak prestatzen amaitu arte.

2. KALIFIKAZIOAK
Lanen kalifikazioak inporta ditzake Classroom zerbitzuak. Kalifikazioak inportatuta,
automatikoki mugatuko da eman daitezkeen erantzunen kopurua, erabiltzaile bakoitzak
erantzun bakarra eman ahal izan dezan; bildu egingo dira haien helbide elektronikoak; eta
zure domeinuko erabiltzaileek bakarrik eman ahal izango dituzte erantzunak.
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Behin eginda, hiru aukera ditugu:
● Sortu lana
● Programatu
● Gorde zirriborroa
Erabakiko dugu noiz bidaliko diegun ikasleei haiek egin dezaten.
Eta erantzunak jasoko ditugu.
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QUIZIZZ
Kahoot antzeko aplikazioa da.
Lehenengo eta behin edozein emailez erregitratu behar da.
https://quizizz.com/signup?source=header_landing
Ikasleak ez dira erregistratu behar, https://quizizz.com/join/ sakatuz edo mugikorrez
aplikazioa deskargatuz (ez da derrigorrezkoa), eta gelako pina sartuz.

1. QUIZIZZ SORTU
Behin sartuta, Hasiko gara gure quizizz prestatzen, horretarako bi aukera daukagu:
1) Guztiz berria egitea
2) Daudenen artean bat aukeratu eta editatu edo aukera ematen digu ere
egindako kalkulo horri batetik importatzeko.

Guztiz berria baldin bada:
➢ Sortuko dugu: “Galdetegi berri bat sortu”

Aurrekoetan esan dugun moduan izenburua eta maila jarriko dugu, eta hurrengora.
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Bi aukera emango digu:

➢ Guk galdera sortzea

Ezkerraldean, ikasleek izango duen ikuspegia agertzen da.
Galdera zuzena zein den jarriko dugu
Denpora egiteko ere adieraziko dugu eta gordeko dugu.

Beste quizizz bateko galdera aukeratzea eta importatzea:
Teleport sakatuz: Importatu ditzakegu galderak edo quizizz oso bat, guztiz eginda, eta
editatu.
Quizziz-ek badauka repositorio haundi bat, froga askorekin eta kalitate onekoak. Aukera
daukagu bilatzeko eta iragazki desberdinak egiteko: gaika, mailaka….
MEMES:
Jar ditzekegu memeak, asmatzen dutenean edo fallatzen dutenean.
Oso dibertigarriak izaten dira.
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2. KONFIGURAZIOA
Kasu honetan ere, irudi bat jar dezakegu, maila, hizkuntza eta publikoa den. Hurrengoa,
“gorde” aldaketa guztiak gordeta uzteko.

3. NOLA ESLEITU

“Asignar HW” (Homeworks) klikatuz, eguna eta amaierako ordua zehaztuko dugu:

➢ Azkenik, gela bat esleituko dugu: classroomen bidez edo hemen sortutakoa.

Edo link-a emailez bidaliko diegu.
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Beste irizpide batzuk:

●
●
●

Zenbat aldiz egin dezaketen
Berehalako erantzunak agertuko diren ala ez.
Behin amaituta erantzunak agertuko diren ala ez.

Eta beste aukera batzuk baduakagu ere: ausazko galderak, ranking, musika …..
Behin hori guztia konfiguratuta ikasleei bidaliko diegu:

Classrom-en bidez, link-aren bidez edo kode/pin-aren bidez.
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4. TXOSTENAK/INFORMEAK

Eskerraldean “Informes” klikatuz, ikasle bakoitzeko informea lortuko duzu, emaitzak,
erabilitako denpora, saiakerak….adieraziz.

5. IKASLEAK
Ikasleak ez dira erregistratu behar, https://quizizz.com/join/ sakatuz edo mugikorrez
aplikazioa deskargatuz (ez da derrigorrezkoa), eta gelako KODEA sartuz.
Kasu honetan, Ikasleek EZ dute besteen ranking ikusiko, nahi badugu.

Egileak:
Izaro Cantero (1.DBH-ko ikaslea)
Elia Revuelta Estrada
B06 Basauri-Galdakaoko Berritzegunea (BH Zientzia eta Teknologia
aholkularia)
Arkotxa auzoa, 14 - 48480 Zaratamo

94 457 36 67
eliarevuelta@b06berritzegunea.com
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