
EDPUZZLE TUTORIALA
Ordiziako Berritzegunea 2021

1. Ikaslearen ikuspuntua.
2. Plataforman erregistratzea.
3. Orri nagusiaren deskribapena
4. Nola sortu ikasgela bat
5. Bideoa nola bilatu, hauetatu eta editatu
6. Nola esleitu bideoa ikasleari
7. Ikaslearen ikuspuntua
8. Emaitzen analisia eta zuzenketa

○ Irakaslearen roletik plataforman erregistratu, gela bat eta
jarduera bat sortu.

○ Zalantzak argitu eta galderak erantzun.

IKASLEAK

Ikasleek Edpuzzle erabiltzen duten lehen aldian soilik eman behar dute izena.
Irakasle gehiago badituzte, automatikoki aterako zaizkie beren Edpuzzle
profilaren barruan irakasleen ikasgelak.

Oharra: irakasle gisa erabiltzeko, web nabigatzaile batetik erabili behar da beti.

Baina ikasleek, nabigatzaileaz gain, IOS eta Androiderako aplikazioak erabil
ditzakete. Edpuzzle aplikazioak bideoa ikusteko dira.

ERREGISTROA EGIN: SIGN UP

1. Chrome nabigatzailean https://edpuzzle.com
2. Sign up < Create your account < Sign up as a student < Create your

student account

https://edpuzzle.com/


Bi aukera daude:
● Sign up with Google
● Sign up with Edpuzzle

EDPUZZLE-REN KLASE BATEN SARTU

Sign up with Edpuzzle < Irakasleak emandako Edpuzzleren kodea
idatzi behar da klase horretan sartzeko < Next



KLASE BATEN SARTU

Idatzi eskatzen diren datuak: izena, abizena, erabiltzaile izena (username)
eta psahitz bat (gogoratzeko erraza izan dadila) > Join class



IKASLEAREN PANELA

Aukera bakarra dauka: My classes > Edpuzzle ikastaroa

Oharra: + sakatuz gero klase berri batera sar daiteke (aurretik kodea eman
badiote, noski)

ATAZAK EGIN

1. EDPUZZLE KLASEAREN BIDEZ

Ikaslearen kontuan sartzean hau agertuko zaio:

1.1.Due assignments (irakasleak esleitu dizkion bideoak)
1.2.No due date (egiteko atazak data barik)
1.3.Done assignments (egindako atazak)



1.1. Due assignments

Ataza bat egiteke duenean, puxika gorri bat zenbaki batekin agertuko zaio.
Horrek adierazten du egin behar duen ataza kopurua.
Puxikan sakatzean landu behar dituen bideoak agertzen dira.
Bideoan sakatu < Dauden galdereei erantzun < Galdera bakoitza erantzun
ondoren Submit
< Bideoa ikusten amaitzen duenean erantzun dituen galdera guztiak agertzen
zaizkio

1.2. No due date

Egiteko atazak data zehatz barik

1.3. Done assignments

Ikasleak egindako atazak. Bertan sakatzean hau ikus dezake:
● Grade (kalifikazioa)
● Turn in date (zuzenketaren data)



IRAKASLEAK

1. Izen-ematea (login)

Chrome nabigatzailean https://edpuzzle.com webgunera goaz eta Sign up
(erregistroa) sakatzen dugu, lehen aldiz sartzen garenean. Erregistroa bi eratan
egin daiteke:

1.1. Googlen kontuaren bidez konektatuz
1.2. Kontu berri bat sortuz Edpuzzlen

2. Orri nagusiaren deskribapena (home)

Goian eskubian plataformaren atal nagusiak daude:

https://edpuzzle.com/


2.1. Content: defektuz atal hau agertzen da Edpuzzle-n sartzen garen
bakoitzean.

Ezkerrean goian, behetik gora:

● My content (nire edukia). Hor aurkituko ditugu guk sortu edo
kopiatutako bideoak.

● Ordiziako Berritzegunea:  dagokigun ikastetxea, non irakaskideen
bideo guztiak kontsulta daitezkeen.

● Curriculum: hezkuntza-maila desberdinetarako prestatutako
bideoak ditugu, baina gaur egun Estatu Batuetara soilik bideratuta
dago.

● Home: Hemen beste plataforman honetan irakasleen bideo
ikusienak  ikus ditzakegu: trending in general education; trending in
basque country…

Ezkerrean beheran channel-ak ditugu bideoak bilatzeko. Lehenengo
EdPuzzle agertzen da; youtube edo beste kanal batzuetako bideoak ere
aurki ditzakegu.

2.2. Nire profila

Gure irudian sakatzean, menu hau zabalduko zaigu:



Gure profila konfiguratzeko gure izena jartzen duen atalean sartuko gar.
Gure izenaren azpian “Upload new photo” sakatuz, gure profilean irudi edo
argazki bat txertatzeko aukera eskaintzen zaigu.

Bertan lau azpiatal hauek agertzen dira:

Profile: Gure datu pertsonalak agertzen dira. Bertan pasahitza aldatu
dezakegu..

Settings: gure profila publikoa ala pribatua izatea nahi dugun hauta
dezakegu (materiala ikastetxe bereko beste kide batzuekin partekatu ahal
izateko publikoa izatea gomendatzen dugu).

Default Assignments-en "Prevent skipping" agertzen da lehenetsita, eta
horrek esan nahi du ikasleek ezin dutela bideoa aurrera bota.
Desaktibatzen badugu, ikasleak bideoa aurreratu ahal izango du. "Closed
captions" da gure bideoetan azpitituluak aktibatuta edukitzea, ikasle
gorrentzat oso erabilgarria (desaktibatuta dator lehenetsita).



School: azpiatal honetan ikastetetxea aldatu dezakegu, baita ezarri dugun
ikasgaia eta ikasmaila ere.

Plan: Beste irakasle bat gobidatzeko aukera eskaintzen digu, modu
horretan bideoak gordetzeko leku igeihagop eskainiko zaigularik.

2.3. My classes: gure klaseak sortzen ditugun lekua da.

Add a new class sakatuz ikasgela berri bat sortuko dugu:

Ondoren gure ikasgelaren datuak eskatuko dizkigute. Amaitzean
“Create class” sakatu behar da.



Classic eta Open aukeren azalpena:

● Classic (hau gomendatzen dugu): ikasleak nirekin daude, eta
edpuzzle-kontu batekin garbitu behar dira, horrela ikasleen
analisi guztiak izango baititugu. Bideoa nork ikusi duen jakingo
dugu, nork egin duen atzera, lortutako notak eta abar.

● Open: ikasleek ez dute izena eman behar (login) eta, nahi
badugu, Edpuzzlek nick-ak sortuko dio ikasle bakoitzari.

Ikasgela sortzen dugunean, honako pantaila hau agertuko zaigu. Irudia
eta gero azpimarratuta dauden atalen funtzioa azalduko da.:

● Due assignments: Zuzendu gabe dauden lanakl azaltzen dira.
● No due date: Iraungitze data ez duten lanak azaltzen dira.
● Class members: Bertan azalltzen dira ikasgela horretako

ikasleak. Bertan ere ikasleak sar ditzaket Invite students
sakatuz.



○ Nola gonbidatzen ditut ikasleak klase-kode batekin?
Sakatzen badugu, gure ikasleei eman behar diegun
kodearen berri emango digu. Errazena esteka edo esteka
baten bidez partekatzea da. Kodea arbelean ere kopiatu
daiteke, ikasleek izena eman dezaten. Ikasleak sartzen
direnean, zure gelan zuzenean sartuko dira.

Oharra: Gonbidatu aurretik, gurasoek baimena eman
behar diote eskolari ikasleek edpuzzlea erabil dezaten.

● Class options: Ikasgelaren ezarpenak azaltzen dira, goian
aipatutako klase-kodea barne. Nahi dugunean aldatu ditzazkegu.

2.4. Gradebook: hemen azaltzen dira gure ikasleei esleitu diegun lanen
emaitzak:

3. Nola sortu ikasgela bat (ikus 2.3 puntua)

4. Bideoa bilatu, hautatu eta editatu

Ikus dezagun nola bilatzen den bideo bat eta nola editatzen dugun. Ondoren,
ikasleei nola esleitzen diegun ikusiko dugu, eta, azkenik, ikasleen profilean
sartuko gara, nola ikusiko lukeen ikusteko.

4.1. Bideoa bilatu eta hautatu

1. Bilaketa kutxan nahi duzun gai edo etiketa idatzi
2. Aukeratu ezkerreko zutabean eskaintzen diren kanaletako bat:



kasu honetan Edpuzzle edo YouTube.
3. Aukeratu interesatzen zaizun bideoa.
4. Bideo zehatz bat bilatzen ari zara URL esteka ere txeratu

dezakezu.

Nire ikastetxeko beste irakasleen bideoak ikusteko aukera ere badut. Nire
ikastetxean klik egiten badut, nire ikasturteko eta irakasgaiko bideoak
agertzen dira, baina iragazkiak kentzen baditut, nire ikastetxeko
edpuzzle-bideo guztiak ikus ditzaket.

Bideoa aukeratu ondoren, aukeratu eta kopiatu egingo dut, eta horrela
agertuko da nire edukietan (My content).

Gordetzen ditugun bideoak karpetatan ordenatu daitezke: adibidez, gizarte
zientziak, matematikak, natura zientziak. Ez baduzu bideoa nahi, aukeratu eta
ezabatu egin dezakezu.

Gure bideo bat igo dezakegu "My content" -era, ezkerrean gora "Add content”"
sakatuta. Horrela, bideo hori edpuzzleera igoko dugu. Bideoak ezin du giga bat
baino gehiago izan.

Create a video: jada sarean dagoen bideo bat inportatzeko aukera ematen du.



Upload a video: gure bideo bat edpuzzleera igotzeko aukera eskaintzen digu.
Bideoak ezin du giga bat baino gehiago izan.

Student project: ikasleari Edpuzzle bideo bat editatzeko erronka proposatzen
aukera ematen du.

Create folder (sotu karpeta): Gordetzen ditugun bideoak karpetatan ordenatu
daitezke: adibidez, gizarte zientziak, matematikak, natura zientziak. Ez baduzu
bideoa nahi, aukeratu eta ezabatu egin dezakezu.

5. Nola editatu bideoa

5.1. Aukeratu bideoa.
5.2. Kopiatu URLa esteka
5.3. Esteka Edpuzzlearen bilaketa-barran itsatsi

5.4. Search botoia sakatu.



Eskaintzen digun bideoen artean bat aukeratzen dugunean automatikoki
Edpuzzleren bideo-editorean sartuko gara.

Funtzioak:

● Cut (moztu): barra urdina ebaketa-barra da. Bideoa oso luzea bada,
moztu egin behar da.

Bideo bat zatitzen baduzu, oso garrantzitsua da izena aldatzea goiko
aldean, ezkerrean: adibidez, lehen zatia, ikasleek bideoen ordena
ezagutu dezaten.

● Questions (galderak): gaderak denbora-barran agertzen diren malkoak
dira. Hiru galdera mota txertatu daitezke:



○ Note (ohar idatzia edo audio bidezkoa): lehen etenaldia hasi eta
berehala: adibidez, ez ahaztu apunteak hartzea. Aukera honetan ere
audio ohar bat gehitu dezakegu, idazketa-eremuaren azpian dagoen
mikrofonoa sakatuz (adibidez, gaur bideo hori ikusiko dugu eta ikasi
egingo dugu). Audioa automatikoki gordetzen da eta ikasleei esleitu
ahal izango diegu.

Amaitzean, sakatu SAVE eta Next.

○ Mulple choice (galdera anitzak): test-motako galderak dira. Nahi diren
galdera eta erantzunak idazten dira (irudiak eta estekak sar daitezke).
Erantzun horietan, erantzun okerrak feedback bidez argitu ditzakegu,
edo zuzen erantzun badu, zorionak eman eta informazio gehiago eman.

Galdera eta erantzunak diseinatu ondoren, zein den zuzena aukeratu
behar dugu (zuzena aukeratu arte, ezin izango dut jarraitu).

Nahi badut, galdera-bloke berean (hau da, malko-jario berean) galdera
gehiago aukera ditzaket, multiple choice ikonoari berriro emanez.
Oharra: ikasleek ez dituzte erantzunak ordena berean ikusten,
ausazkoak dira.

○ Open ended question (Galdera irekia): bideoaren amaieran jar daiteke.
Adibidez, zer ikasi duzu bideoa ikusita? Galdera hori eskuz zuzendu
beharko litzateke.

Amaitzean, SAVE sakatu.

Ezkerrean, egin ditugun galderen laburpena irakur dezakegu.

Sakatu  jarraitu eta finish amaitu badugu.

6. Nola esleitu bideoa ikasleari (Assign)

[Diapoa]

Hainbat modu daude bideo bat ikasle batri esleitzeko. Errazena agin bideo
aukera eta azpian azaltzen diren aukeretan Assign aukeratzea da (eskubikoa):



Gogoan izan gure "HIPI Mintegia" eskola jarri genuela, eta oso aukera ona
dugu ikasleei bideo bat manualki esleitzea. Ondo dator hori aniztasunari
erantzuteko. Adibidez, gelan maila desberdinetako ikasleak baditugu.

Epeak: goian, eskuinean, lana zein dataren artean egin behar den zehaztu
dezaket. "Private skipping" beti aktibatuta (aurreratzerik izan ez dezan),

Amaitzena ASSIGN  lauki urdina sakatu dugu (behean).

Ikasle moduan bideoa ikusteko aukera ematen digu.



7. Ikaslearen lana

Mugikorraren, tabletaren edo ordenagailuaren bidez egin dezakete. Lehen bi
kasuetan aplikazioa deskargatu eta galderei erantzuten behar die.

8. Emaitzen azterketa eta zuzenketa

Edpuzzle-ri esker jakin ahal dugu ea gure ikasleek bideoa ikusi eta edukiak
eskuratu dituzten.

KLASEKO ATAZAN SARTU

My classes > Due assignments > In progress

hemen ikusiko dugu ea zenbat ikaslek bideo ikusi eta galderak erantzun
dituzten:

1 of 3 esan nahi du bideo bat 3 ikasleri esleitu diegula eta batek erantzun
duela.
Ikasle horrek egin duena zuzentzeko aukera daukagu 4 new answers sakatuz
gero.
Esleitutako bideoaren gainean sakatuz, ikaslea agertuko zaigu. Bi erlaitz daude:
Students eta question:
Students: bertan ikusi ahal dugu ikasle bakoitzak bideo horretan egin duena:

● Ea bideo osoa ikusi duen
● Kalifikazioa
● Noiz ikusi duen
● Ea galderak bidali dituen
● Ea emandako epean egin duen



● Wached ikusi den bideoaren ehunekoa jartzen du,
● Last wached-en, bideoa azkenekoz ikusi duten denbora eta ordua adierazten

da.
● Turned in entregatu duen ala ez esan nahi du.

Emaitzen banakako analisia

Ikasle baten izenean sakatzen dugu eta atazaren detaile guztiak ikusi
ahal ditugu:



● Lehen lerroa: (...) erantzun zuzenak, bideoa ikusteko erabilitako denbora
● Bigarren lerroa: ikasleak barra zenbat aldiz bota duen atzera adierazten

du.
● Gero, galdera bakoitzaren erantzunak datoz, non feedback erantzunak

eman ditzakedan.
● Azkenean, eskuz idatzi behar zuen eta zuzendu behar dugun galderan

erantzun duena ikus dezakegu.
● Galdera hori zuzendu ondoren, oharra emango digu

Beste adibide bat, twitter-eko txio honetatik ateratakoa:
https://twitter.com/BeatrizCerdan/status/1383895576861810690

https://twitter.com/BeatrizCerdan/status/1383895576861810690


Irakaslearen komentarioa: Así sí. Rebobina las veces que haga falta.
@edpuzzle_es Flipped learning. 1° de primaria.

Pantailaren beherago bagoaz ikasleak erantzun dituen galderak ikusi ahal ditugu
eta zuzendu ahal ditugu:

● Zuzena bada X
● Okerra bada V
● Iruzkinak (Comment) ere jarri ahal dizkiogu

Bideoa zuzendu dugunean, ikasleak berriro ikusi ahal du. Orduan atzera

https://twitter.com/edpuzzle_es


joan daiteke bideoaren erreprodukzioan.

OHARRAK
● Bideo bat ezabatzen dugunean ez dago aukerarik berreskuratzeko.

● Bideo bat editatzeko ezin da esleituta egon klase bati (Can´t

edit videos that are assigned).Berrerabiltzeko aukerak hauek

ditugu:

− Ikasleei esleipena kendu
− Bideoa bikoiztu, eta kopia hori editatu

Deskargatu emaitzak

Behin hori eginda, "Download grades" emaitzak csv batean deskarga ditzakegu.

GRADEBOOK

"Gradebook" ean ikasleen noten laburpen bat daukagu bideoka (nahi izanez
gero, daten arabera iragaz dezakegu)

Oso bisuala da, eta ikasleen emaitzen ikuspegia izaten laguntzen du.


