
NOLA IKERTU?
Zure lanetarako informaziorik

onena lortu



URRATSAK

prestaketa

bilaketa

idaztera!

aURKEZKPENA



Gaia ezagutzen ez baduzu, lehenik eta behin hiztegi bat erabili behar duzu
hitzenesanahia ondo ulertzeko eta gaian zentratzeko. Gure blogean hiztegien
estekak ditugu, lagungarri izan daitezkeenak.

 

Gaiari buruz pixka bat ikasi ondoren, pentsatu zer hitz erabili behar dituzun gaiari
buruzko informazio gehiago aurkitzeko.

Prestaketa

Kontuan izan ezagutzen dituzun hizkuntzak hitzak aukeratzeko orduan; informazioa
hainbat hizkuntzatan bilatuz gero, emaitza gehiago eta hobeak lortuko dituzu.
Informazioak ezagutzen duzun edozein hizkuntzatan balio dizu ; ondoren, zure
lana aurkeztuko duzun hizkuntzara itzuli besterik ez duzu egin behar.

https://liburutegiak.euskadi.eus/eibar/eu/eskolako-lanak-egiteko-laguntza/


Gure blogean eskuragarri
dauden online
entziklopediak

Euskadiko Irakurketa Publikoko
Sareko katalogoa eLiburutegia

Bilaketa
Garrantzitsua da informazio zehatza eta eguneratua aurkitzea. Irakasleak hainbat baliabide
erabiltzeko eskatu badizu, kontuan hartu baliabideak formatu desberdinetan
erabiltzea (liburuak, albiste-artikuluak, etab.).Hemen dituzu baliabide batzuk:

https://liburutegiak.euskadi.eus/eibar/eu/eskolako-lanak-egiteko-laguntza/
https://liburutegiak.euskadi.eus/eibar/eu/eskolako-lanak-egiteko-laguntza/
https://www.liburubila.euskadi.eus/
http://www.eliburutegia.euskadi.eus/


Interneten dagoen informazioa erabiltzea
erabakitzen baduzu, aurkitzen duzun

informazioa egiazkoa dela ziurtatu behar duzu.
Galderak:

 
 

bilaketa interneten

Nork idatzi du hau?
Noiz argitaratu zen?
Hau serioa da ala txantxa bat da?
Informazioa hau partziala da?
Iritzi bat besterik ez du ematen?
Norentzat da informazioa?



Komatxoak "
Jarri komatxo artean (")
batera joan behar diren

bilaketaren hitzak.

Izan zaitez zehatza
Hitz gehiagok emaitza

egokiak gutxitzea dakarte.

Konexio-hitza eda hizkuntza
desberdinak erabili

“AND” hitzaren erabilerak bilatzen dituzun
bi hitzak web orri berean agertuko direla
bermatzen du.
“OR” hitza erabiltzeak esan nahi du bi
hitzetako edozein duten lekuen bila
zabiltzala.
Bilatu informazioa ezagutzen dituzun
hizkuntza desberdinetan.

 

BILAKETA-AHOLKUAK



IDAZTERA!
Idazterakoan, garrantzitsua da zehatza
izatea eta garrantzizkoari erreparatzea.

 Dokumentua erraz irakurtzeko moduan
egituratu. Adibidez: letra handiagoko
izenburuajartzea, testua paragrafotan
antolatu, irudiak eta grafikoak erabili. 

Oso garrantzitsua da informazioa nondik
atera duzun apuntatzea. Zure irakasleak
bibliografia bat eska diezazuke (lana
egiteko erabili dituzun baliabideen
zerrenda).



AURKEZPENA
Lana egiteaz gain, gelan aurkezpen bat egiteko
eskatzen balizute agian diapositiba batzuk prestatu
behar dituzu. 

Aurkezpenerako, saiatu puntu nagusiak bakarrik

Erabili, taula, irudiak eta bestelako elementuak
zure lana erakargarriago egiteko..

             sartzen. 


