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Eskola webeko ataletara sartzeko goiko menua
Hizkuntza aldatzea

Atal bakoitzean sarrera-azalpen txiki bat dago

Erakunde informazio eta Eusko 

Jaurlaritzaren web orokorrerako 

sarbideekiko orri-oina

Eskola web irakasleentzako lanabes 
erabilgarria

estatistikarekin erlazionatutakoekin aritzeko atazak

10 unitate didaktikok

eduki interaktibo eta ludikoekin

Edukiak sailkatuta

 hau egiterakoan,  
 sortzea izan da irizpide nagusia. Ondorioz, web 

honen eduki nagusia material didaktikoa da, zeina 
lagungarri izango baitzaie irakasleei eskolak prestatzeko, 
eta  
eskura eduki ditzaten.

Eustaten eskola weba  osatzen dute 
(biztanleria, hizkuntza, teknologia berriak...) eta unitate 
bakoitzean 10 ataza daude. Atazak PDF dokumentuak dira 
eta bertan ikasgelan gai estatistiko konkretu bat lantzeko 
jarraibideak ematen dira.

Gainera, beste zenbait atal osagarri ikusiko ditugu bertan 
(okerrak, Jolasak, testa, altxorraren bila, aipagarrienak,...) 
dinamizatzeko, .

, egokiro sortuta izateaz gain,  daude 
bertara ahalik errazena iristeko. Helburu honi begira fitxa 
bat diseinatu da, irakasleak aise irits daitezen informaziora; 
fitxa eskola curriculuma antolatzen duten aldagaiak  
jarraituz eratu zen. Web orriak berak badu gida bat, 
baliabideak nola erabili azaltzen duena.

Edukiok hezkuntzako etapa bakoitzaren 
 arabera eratu ziren. Estatistikak 

kurrikula area ia guztiekin ditu harremanak; gauzak 
horrela, gure lanak  du.

, hauxe izango dute irakasleek eskola webean:

Webetik beretik lortu ahal izango dituzten 
.

. Haren 
bidez irakasleek bilatu, jaitsi eta erabili ahal 
izango dituzte atazok, ikasleei lana proposatzeko 
orduan.

Aukeratutako atazen ezaugarri didaktikoen 
. Ataza hauen gaiak 

zentroetan lantzen diren kurrikula areekin 
erlazionatuta daude. 

Ikasleen eskura jarri daitezkeen 
. 

Kurrikulak 
Garatzeko Dekretuen

zeharkakoa izateko  asmoa

Laburbilduz

estatistika lantzeko atazak

Fitxa batek erlazionatuko ditu ataza horiek 
curriculumeko aldagai oinarrizkoekin

laburpen ordenatua

informatikako 
material osagarriak

HASIERA UNITATE DIDAKTIKOAK OKERRAK JOLASAK TESTA ALTXORRA AIPAGARRIENA

Español



Eskola webeko ataletara sartzeko goiko menua
Hizkuntza aldatzea

Atal bakoitzean sarrera-azalpen txiki bat dago

Erakunde informazio eta Eusko 

Jaurlaritzaren web orokorrerako 

sarbideekiko orri-oina

Eskola web irakasleentzako lanabes 
erabilgarria

estatistikarekin erlazionatutakoekin aritzeko atazak

10 unitate didaktikok

eduki interaktibo eta ludikoekin

Edukiak sailkatuta

 hau egiterakoan,  
 sortzea izan da irizpide nagusia. Ondorioz, web 

honen eduki nagusia material didaktikoa da, zeina 
lagungarri izango baitzaie irakasleei eskolak prestatzeko, 
eta  
eskura eduki ditzaten.

Eustaten eskola weba  osatzen dute 
(biztanleria, hizkuntza, teknologia berriak...) eta unitate 
bakoitzean 10 ataza daude. Atazak PDF dokumentuak dira 
eta bertan ikasgelan gai estatistiko konkretu bat lantzeko 
jarraibideak ematen dira.

Gainera, beste zenbait atal osagarri ikusiko ditugu bertan 
(okerrak, Jolasak, testa, altxorraren bila, aipagarrienak,...) 
dinamizatzeko, .

, egokiro sortuta izateaz gain,  daude 
bertara ahalik errazena iristeko. Helburu honi begira fitxa 
bat diseinatu da, irakasleak aise irits daitezen informaziora; 
fitxa eskola curriculuma antolatzen duten aldagaiak  
jarraituz eratu zen. Web orriak berak badu gida bat, 
baliabideak nola erabili azaltzen duena.

Edukiok hezkuntzako etapa bakoitzaren 
 arabera eratu ziren. Estatistikak 

kurrikula area ia guztiekin ditu harremanak; gauzak 
horrela, gure lanak  du.

, hauxe izango dute irakasleek eskola webean:

Webetik beretik lortu ahal izango dituzten 
.

. Haren 
bidez irakasleek bilatu, jaitsi eta erabili ahal 
izango dituzte atazok, ikasleei lana proposatzeko 
orduan.

Aukeratutako atazen ezaugarri didaktikoen 
. Ataza hauen gaiak 

zentroetan lantzen diren kurrikula areekin 
erlazionatuta daude. 

Ikasleen eskura jarri daitezkeen 
. 

Kurrikulak 
Garatzeko Dekretuen

zeharkakoa izateko  asmoa

Laburbilduz

estatistika lantzeko atazak

Fitxa batek erlazionatuko ditu ataza horiek 
curriculumeko aldagai oinarrizkoekin

laburpen ordenatua

informatikako 
material osagarriak

HASIERA UNITATE DIDAKTIKOAK OKERRAK JOLASAK TESTA ALTXORRA AIPAGARRIENA

Español



Unitate Didaktikoak dira . Irakasleei 
zuzenduak, jaitsi eta ikasgelan aise lantzeko modukoak dira, gehienetan 
beste material osagarririk behar ez delarik. Irakasleen beharretara 
egokitzeko asmoz, maila eta gaietan oinarritutako irizpideekin ordenatu 
dira; honek erabilpena eta atazen bilaketa errazten ditu.

eskola webeko edukien gune nagusia

Atal honetan aurkituko dugunaren 

sarrera-azalpena

Unitate didaktikoetarako sarbidea

Eskaintzen diren unitate didaktikoetarako sarbidea; 

izenburua eta pentsatuta dagoen hezkuntza maila 

agertzen dira

Atazen bilaketa  aurreratua. 

5 irizpideren bidez 

irakaslearen beharretara 

ongien egokitzen dena 

aukeratzeko

Atazaren gaia 

aukeratzeko

Atazaren hezkuntza 

maila aukeratzeko

Ataza mota 

aukeratzeko

Atazaren ustezko 

iraupenaren 

arabera 

aukeratzeko

Atazaren zailtasun 

maila aukeratzeko
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Atazaren deskribapenaren lehen lerroa, 

gaiaren berri bizkor edukitzeko

Nahi den 

atazaren 

deskribapena 

tolesteko eta 

zabaltzeko 

botoia

Ataza barnean duen PDF dokumentua, 

inprimatu eta lantzeko

Atazaren fitxa osorako sarbidea 

Inprimatu nahi izanez gero oso ondo 

dator

Ataza 

bakoitzaren 

oinarrizko 

ezaugarriak

Atazaren izenburua

Ataza 

bakoitzaren 

oinarrizko 

ezaugarriak

Atazen diseinua ez da bat eta bera, baina normalean ezkerreko panela 

edukiko dugu, handiena, eta bertan landuko diren datuak, eta eskuineko 

panelean erantzun beharreko galderak

Atazak koloretan 

diseinatu dira, baina 

kolore kontrastatuak 

aukeratuz, hartara zuri-

beltzeko 

erabilgarritasunari 

eusteko. 

Horrela zuri-beltzeko 

inprimagailu batean 

inprimatu daitezke, baita 

fotokopiatu ere.
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Oker estatistikoen jokoan aritzea 

errazten duen oinarri teorikoekiko 

dokumentua

Benetako albiste bat aurkezten 

da, oker estatistikoa du...

...eta emandako aukeren artean 

okerra zein den igarri behar da

Atal honetan erabiltzaileek parte hartu behar 

dute, eta igarritako okerren berri bidali ahal 

izango dute.

Jasotako albisteak, iragazi ondoren, Eustaten 

eskola webean agertuko dira.

Atal hau espreski sortu da eskola weberako eta 
helburua “ ” da, bai gazteenak, 
bai gizartea oro har; hartara, egunero egunkari, 
aldizkari eta mota guztietako publizitate 
euskarrietatik 

.

ere aurki daiteke, non 
deskribatzen diren  zein diren alderdi 
garrantzitsuenak eduki estatistikoa duen 
informazio bati begiratzeko orduan.

Informazio estatistikoa 
, sarrera teoriko gisa, eta 

pistetan esandakoa argitzen duten adibide 
errealak; baita ere, albistean dagoen akatsaren 
gaineko azalpen bat.

estatistikoki heztea

etorritako estatistika 
bonbardaketarekin kritikoak izaten ikasiko 
dugu

Dokumentu bat 

baloratzeko gida-pistak 
deskribatzen dira
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Unitate didaktikoak, zeinak irakasleei dauden 
zuzenduta, eskola webaren gunea dira. Ikasleen 
arreta harrapatzeko 

 bat ere sartu nahi izan da, besteen 
prestakuntzazko osagarri. 

Horretarako ikasleei on-line joko sail bat 
aurkezten zaie, hona hemen ezaugarriak:

atal ludikoago eta 
koloretsuago
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Dadoak Zenbaki 
Handien Legea

: Simulazio  bat da, helburua 
ren funtzionamendua erakustea 

da; lege honen arabera, ausazko gertakariak, 
banan banan aurreikusi ezin direnak, erregular 
bihurtzen dira askotan errepikatzen direnean. 
Simulazioak lau elementu dauzka: 

· dado  birtual bat, 
· maiztasun grafiko bat, 
· diagrama  kartesiar bat, zeinaren X 
  ardatzean esperientzi kopurua eta Vn 
  gertakarien maiztasun erlatiboa 
  agertuko diren.
· eta dado botatze bakoitzean ateratzen 
  denaren zerrenda edo”log”.

Mapa
administrazio antolaketa

: Joko honen helburua Euskal Herriko 
 jakinaraztea da. 

Jokalariak bere trebetasuna erakutsi behar 
du zazpi herrialdeetako elementu 
geografiko-administratiboak (lurraldeak, 
eskualdeak, udalerriak) kokatzen.
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Eskola webak : 
 eta  

galdetegiak daude, non azaltzen diren 
portzentajeak, kalkulua, korrelazioak, batez 
bestekoak eta desbideraketak.

Galdetegiek  dute: 
. Alegia, burutzen dituenak jasotako 

ezagupen maila kontrolatzeko eta, bestalde, 
planteatutako galdera/erantzunen gainean 
azalpenak emango ditu.

bi galdetegi mota ditu
Estatistikako termino ezagupenen gaineko

helburu bikoitza ebaluatzea 
eta irakastea
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Parte hartzaileen
 ikertzeko gaitasuna ikusiko dugu

 –ikasleak eta publikoa oro 
har-  desafioen 
aurrean. Horretarako altxor bat aurkitu behar 
da, Eustaten webeko datuen artean. Altxorra 
proposatutako 10 galderak ongi erantzunez 
lortzen da; hurrengo galderara pasatzeko 
aurrekoak ondo erantzunda behar du. 
Erantzutea errazteko pistak sartu dira, oso 
probetxugarriak izan daitezke.

Atal honek Eustaten 

; ikasleak erabiltzera bultzatzea du 
helburu, dauzkan erabilbide guztiak ezagut 
ditzatela. 

Udal informazioa, estatistikan erabiltzen 
diren adierazle nagusiak, datu-bankua nola 
erabili, gai-arlo handietan bilatuz nola iritsi 
informazio estatistikora... horrelako gaiei 
heltzen zaie atal honetan. 

Eustaten webeko informazio bitxi eta, seguru 
asko, ezezagunaren berri eman nahi da. 
Horrela, esaterako, urte batean jaiotakoei 
gehien jarritako izenak zein diren jakin 
dezakegu, eta intereseko beste gairik. 

webeko informazio 
estatistiko ugariaren aipagarriena erakusten 
du
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u
EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Informazio gehiago nahi izanez gero, edo edozein zalantzarako:

Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Tfnoa.: 945017512

Faxa: 945017501

e-maila: informazioa@eustat.es 


