1 unitatea: ikasgela digitala - I

1.1.- Arbel digital kontzeptua
Ia ohartu ere
egin gabe hasiak
gara ikusten
ikastetxe eta
ikasgeletan
agertzen ari
direla orain oso
aspaldi ez dela
guztiz
ezezagunak
zitzaizkigun
gailu eta
azpiegiturak.
Horietako
batzuekin
ohitzen ari gara;
esate baterako,
ordenagailuekin,
inprimagailu eta
sareko
puntuekin.
Mundu guztiak
entzun du zer
edo zer
Internetez eta
ohikoak egiten
ari zaizkigu
honelako hitzak:
kanoia edo
multimedia
proiektagailua,
WIFI, kable
gabeko sareak,
etab. Horrek
guztiak esan nahi
du ikasgelak
ikasgela digital
bihurtzen ari
direla pixkana.

Hala deitzen
diegu tresna
horiek guztiak
mundu digital
edo
elektronikotik
datozelako.

Ikasgela digital
horietan era
bateko eta
besteko osagaiak
egoten dira;
besteak beste,
Arbel digitala
eta Arbel
Digital
Interaktiboa
(ADI); bietan ere
beharrezkoa da
Kainoia edo
Multimedia
Proiektagailua,
tresna horrek
lagunduko
baitigu Arbel
Digitalaz lan
egiten.
Irakaskuntzaren
historian
irakasteko lantresnarik
ezagunena eta
erabiliena arbela
izan da,
zalantzarik gabe.
Nekez irudika
dezake batek
arbelik gabeko
ikasgela bat.
Geure azalpenak
emateko
laguntza moduan
erabiltzen dugu
irakasleok, eta
halakoren batean

arbelik ez egotea
gertatzen bada,
edo klariona,
errotulagailuen
tinta, agortuz
gero, zer edo zer
falta zaigula
sumatuko dugu
irakasleok, eta
ahaleginduko
gara paperaz edo
laminaren batez,
libururen batez
baliatzen.

Irakasle orok ezagutu izan ditu arbela baliatzeko era asko, ikasle garaian, ikusi izan
baitu belaunaldi bateko eta besteko irakasleek nola erabiltzen zuten.

Azken urteotan, Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT) ikastetxeetan
sartzearekin ahalmen handiagoko eta baliagarritasun didaktiko handiagoko tresna
berriak agertzen hasi dira. Bideoak, esaterako, eta ordenagailuak, batez ere. Ikasleen
artean arrakasta handia izan badute ere, irakasle batzuei kosta egiten zaie erabiltzen
ohitzea, besteak beste, horrek urratu egiten duelako ezagutza transmititzeko orain arteko
eredua, batik bat hitzean, liburuetan, koadernoan eta arbelean oinarritzen zena. Orain
IKTek ezagupena transmititzeko eta aldi berean ikasteko era berri bat eskaintzen digute:
Arbel Digitala.
Gaur egun nahiko onarpen zabala jasotzen ari da Pere Marquések Pizarra Digital
bezala definitu duena: "Interneti eta bideo-proiektagailu bati (kainoiari)
konektatutako sistema teknologiko bat ordenagailuaren monitorean erakusten duena
tamaina handian pantaila batean edo horman proiektatzen duena".
Nahikoa adostasun zabala dago proiekzio horiek klase tradizionaleko azalpen eta
jardueren osagarri bikaina direlakoan.
Hain zuzen ere, horretaz hitz egingo dugu jarraian. Ikusiko dugu nola erabil
dezakegun arbel digital kontzeptua ikasgelan, zer baliabide behar diren eta non
topa ditzakegun materialak ikasleekin egin beharreko lana esker hobekoa eta
motibagarriagoa izan dadin lortzen lagunduko digutenak.
Gainera, dela Internet bidez, dela CD batetik on-line jardueretan lan egin ahal
izateaz gain, arbel digitala lan-tresna bikaina da honako egiteko hauetarako:
•
•
•
•
•
•

arreta indartu, klasea dinamikoagoa egiten delako.
aukera eman ikasleek ikasgeletan parte-hartze handiagoa izan dezaten.
ikasleek zein irakasleek komentatzen eta zuzentzen dituzte ariketak,
zalantzak, etab.
informazio eta lan kolektiboak aurkeztu eta eztabaidatu, ondorioak atera
ahala zuzenean ikusten direla.
prentsa digitala kontsultatu eta komentatu.
ikasleek eta ikasle-taldeek egindako lanak gainerako ikasleei aurkeztu

Oso garrantzi handiko gauza da arbel digitalaren inguruan hainbat urtetan irakasletalde bat egiten ari den lanari erreparatzea. Pere Marquès irakaslea buru duen
proiektua da, Grupo DiM izena duena. Hasteko komeni da web orrian dituen
artikuluak patxadaz begiratu eta aztertzea:
http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm Informazio ugari eta lotura ugari
topatuko dugu bertan. Lehenik, zer helburu dituen jakin dezagun:

HELBURUAK:
•
•
•
•

Hezkuntzaren munduan lanean diharduten
pertsonen arteko ikasketa-elkarte bat sortu.
Ezagupenak, ideiak, ekimenak, esperientziak,
materialak konpartitu...
Didaktika eta Multimediari buruzko ezagupenetan
sakondu.
Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak
hobetzeko lagungarri izan daitezkeen estudio eta
ikerketak sustatu multimedia teknologia berriek
dakartzaten aukera berriak aprobetxatuz.

•
•

Beste talde, enpresa eta erakundeekin proiektuak
egiten elkarlanean jardun.
Jakintza sortu eta zabaldu ikastaro, kongresu eta
hedabide batzuen eta besteen bitartez.

Komeni da web orri honetako artikulu batzuk irakurtzea arbel digital kontzeptuaren
ideia garbia jasotzeko. Webeko "Documentos y Recursos" apartatuan daude:

Guía técnica

1.
2.
3.
4.

Non kokatu lehen arbel digitala?
Nola instalatu arbel digital finkoa?
Erabiltzeko oinarrizko gida
Bideo-proiektagailuaren ordezko aukera

Las razones del éxito

1. Arbel digitala: etorkizuneko eskolaren oinarri
teknologikoetako bat.
2. Nondik norakoa da arrakasta: arbel digitalaren
magia.
3. Arbel digitalak berekin dakartzan eskakizunak eta
arazoak.

Propuestas didácticas

1. MIE-CAIT irakaskuntza / ikasketa metodologia
2. Nola planifikatu ikasketa CAIT eredu
didaktikoaren arabera
3. Arbel digitala erabiltzeko proposamen didaktikoak
4. Ikasgelan arbel digitala erabili izan deneko
kontakizun batzuk

La Pizarra digital
interactiva

Formación y
asesoramiento

1. Arbel digitala (ADI): alde onak eta arazoak.
2. Arbel digital interaktiboak irakaskuntza-ikasketa
prozesuetan egiten duen ekarpena.
3. Nola aukeratu arbel interaktibo bat
4. Hainbat eredu alderatuta egindako estudioa
(Contents aldizkaria)
5. ADI banatzaileak
6. ADIa erabiltzen duten ikastetxe batzuk
7.- InterWrite aurkezpena; InterWrite arbel
eramangarria erabiliz antolatutako lehen
hezkuntzako klasea
1.
2.
3.
4.

Aukerak
Alderdi teknikoak
Printzipio pedagogikoak
Proposamen didaktikoak

5. Kurrikulu baliabideak

Recursos
Bibliografía

1. Hezkuntza aldetik web orri interesgarriak
2. Multimedia aurkezpena. Arbel digitalerako
baliabide didaktikoak
3. Eskema didaktiko digitalak
1. Bibliografia orokorra

1 unitatea: ikasgela digitala - II
1.-2.- Arbel Digital Interaktiboa - ADI
Kontzeptua
Teknologiak beste urrats bat eman
du eta gaur egun hasiak gara
ikasgela batzuetan ADI izendatzen
diren zerak ikusten, Arbel Digital
Interaktiboak, alegia. Pantaila
sentikorrak dira, ordenagailu bati
eta bideo-proiektagailu bati lotuta,
pantaila horretan proiektatzen
denarekin elkarreragiteko aukera
ematen digutenak. Gainera, aldi
berean, arbel tradizionalen moduan
ere erabil ditzakegu idazteko nahiz
marrazteko errotulagailu digitalez
baliatuta, edo, baita hatzaz ere, zein
modelo hautatzen dugun.
Eta hala da. Pantaila ukitu
hutsarekin sar gaitezke edozein
ezarpen informatikotan eta
kontrolatu, Internet bidez nabigatu
edo CD-Rom eta DVDen edukia
exekutatu. Horrez gain, ADIak
berekin dakarren software
espezifikoa instalatuz gero, erantsi
ahal izango ditugu tinta digitalez
programa edo web orriei buruzko
oharrak eta ondoren edozein
aldaketa editatu, gorde eta
inprimatu.

Arbelak berekin dakarren softwarea arbelari berari konektatutako
ordenagailuan instalatutakoan, bi eratara egin daiteke lan:

1. Hatza pantailan erabiliz, saguaz ordenagailuan egingo genukeen bezalaxe
jarduteko. Gainera, errotulagailuak erabili ahal izango ditugu pantailan
agertzen denari buruzko oharrak jasotzeko, azpimarratuak egiteko, etab.
(ikus beherago Tresna Flotatzaileak).
2. Arbela ohi dugun bezala erabiltzeko, alegia, arbela bere horretan, besterik
gabe erabiltzeko, oharrak egiteko, marrazteko, ariketak egiteko,
ezabatzeko, etab.
Azken aukera honek badu abantaila bat: egiten dugun guztia hurrenez hurren
gordetzen da pantailetan, eta noiznahi itzuli ahal izango gara pantaila horietara edo
grabatu ahal izango ditugu pantaila horiek fitxategi batean geroago berriro
erabiltzeko. Baina badu beste baliabide bat ere: arbelak berekin dakarren software
horrek aukera ugari ematen digu gure aurkezpenak askoz ere erakargarriago
egiteko. Marka bakoitzak bere software espezifikoa du, eta, jakina, batzuek besteek
ez bezalako eta besteek ez dituzten osagaiak izaten dituzte.
Arbel digitalen abantailetako bat interaktibitatea da; hau da, irakasleek zein
ikasleek, biek jardun eta eragin ahal izango dute arbelean ipinitako zeinahi
elementutan ere.

ADIek dakartzaten oinarrizko funtzionalitateek ahalbidetzen digute:
o ordenagailutik datorren informazioa proiektatzea.
o
ordenagailua arbeletik kontrolatzea erakuslea sagua balitz
moduan erabiliz.
o arbelean oharrak idaztea erakuslea lapitz moduan erabiliz.
Gainera, ADIek badituzte tresnak editatzeko, aurkezpenak egiteko,
egindako lana fitxategietan gordetzeko, etab.

•

Ordenagailutik datorren informazioa proiektatu

Funtzio hau ez da arbel digitalaren bidez egin daitekeenaren oso bestelakoa.
Ordenagailuaren eta proiektagailuaren arteko konexioa behar bezala egitea aski da
horretarako, eta bi gailuak abiaraztea; ez dago ADIaren softwarea erabili beharrik, ez
eta kalibratu beharrik ere.
•

Ordenagailua ADItik kontrolatu

ADIa norbere ordenagailua balitz bezala erabiltzeko, osagarri guztiak konektatuta eduki
behar dira eta ADIa kalibratuta.
Hori egindakoan, erakusleaz (edo hatzaz, hala badagokio) ordenagailuaren saguaz
egiten diren funtzio berak egin ditzakegu; esate baterako, Word ireki dezakegu,

nabigatzaile bat ireki, irekita dauden ezarpenak itxi, testua hautatu, kopiatu, itsatsi,
Power Point-ean egindako lan bat aurkeztu, etab.
•

Oharrak idatzi
Oharrek idazteko ADIaren softwarearekin egin behar dugu lan.

ADIaren abantaila batzuk, izaera orokorrekoak
Irakasleentzat:
Ikasle-taldea begien bistan izan dezake irakasleak.
Erabilera errazekoa da.
Ikus-entzunezko baliabide iturri gehiago balia daitezke eta,
hartara, aurkezpenak dinamikoagoak izaten dira. Aukera ematen du
beste irakasle, ikasle nahiz hezkuntza munduaz kanpoko beste pertsona
batzuen materialak irakaskuntzarako aprobetxatzeko (esate baterako,
NASAren web orria).
•
Sormena sustatzen du.
•
Denbora aurrezten da. ADIan landutakoa artxibatu, inprimatu eta
posta elektronikoz bidali ahal izateak berak erraztu egiten du
irakatsitakoa berrikustea eta egin beharreko ahalegina arintzen.
•
•
•

Ikasleentzat:
Motibazioa eta interesa handitzen da.
Irakaslearen azalpenak errazago jarraitzen dira.
Ikasleen parte-hartze aktiboa sustatzen du. Irakasleari ez ezik,
edozein ikasleri ere aukera ematen dio egindako lanak erakusteko, eta
hala, egiteko aktiboagoa ematen die.
•
IKTak heziketa premia bereziak dituzten ikasleei hurbiltzen
dizkie. Esate baterako, mugimen arazoak dituzten ikasleek errazago
idazten dute “pantaila handian” ordenagailuan baino eta ikusmen
urrikoentzat, berriz, onuragarria izan daiteke testu eta irudien tamaina
hazteko ematen duen aukera.
•
•
•

Hala berean, eskatzen du:
•
•
•
•

Aldaketara moldatzeko gogoa.
Hasierako prestakuntza didaktiko-teknologikoa.
Informazio eta baliabide digital egokiena bilatu eta hautatzea.
Nahikoa inbertsio ekonomiko handia.

ADIari buruzko laburpen moduan esan dezakegu irakasle eta ikasleek eskura izango
dutela sistema bat Internetek, ikasgelako lanek, multimedia aurkezpenek, etab., eskain
dezaketen informazio guztia taldean bistaratu eta komentatzeko, eta egin ere taldelaneko eta elkarlaneko dinamikak erabiliz.
Arbel digitala, beraz, tresna bikaina da, irakasle eta ikasleek balia dezaketena:

Informazioa eta baliabideak proiektatu eta ikasle-talde osoarekin
konpartitzeko .
•
Aurkezpenak sortu eta erakusteko.
•
Taldeko lanak egiteko.
•
Modu publikoan ariketak egiteko, zalantzak argitzeko, etab.
•

Aurreko atalean bereizi ditugu Arbel Digitala eta Arbel Digital Interaktiboa. Jarraian,
bereizketa honetan sakontze aldera, eskema bat dakargu bi sistemen ezaugarri, antza eta
alde nagusiak jasotzen dituena, aholkulariak egoki deritzon eran erabili eta komenta
ditzan.
Arbel Digitala
Arbel Digital Interaktiboa
"Interneti eta bideo-proiektagailu
bati (kanoiari) konektatutako
Taula sentikorra da. BideoDefinizioa sistema teknologiko bat
proiektagailu batek ordenagailu
ordenagailuaren monitorean
batetik emititzen duen edukiarekin
erakusten duena tamaina handian
interaktua dezakegu taula horretatik. .
pantaila batean edo horman
proiektatzen duena".(Pere Marquès).
• Ordenagailua
• Ordenagailua
• Multimedia proiektagailua
Osagarriak
• Multimedia proiektagailua
• Pantaila digital interaktiboa
• Ordenagailuak sarean
konektatuta eta Interneti
• Ordenagailuak sarean
konektatuta egon behar du.
konektatuta eta Interneti
• Ordenagailuaren monitoreak
konektatuta egon behar du.
erakusten duena ADIan
• Ordenagailuaren monitoreak
proiektatzen da.
erakusten duena horman
• ADItik osa daitezke azalpenak
proiektatzen da.
eta programa informatikoak
• Ordenagailutik pantaila
kontrolatu errotulagailu
batzuk eta besteak aldatzen
digitalaz edo baita hatzaz ere.
Ezaugarriak
dira hurrenez hurren
• Zuzenean idazten edo
saguaren bidez.
marrazten da pantailan
erakusle digitalaz edo hatzaz.
• Egiten dugun lan guztia,
• Interaktua daiteke pantailan
ordenagailutik egin behar
ikusten diren programekin.
dugu: idatzi eta marraztu,
testu, irudi edo/eta soinu
• ADIrako software berezia du
edukiak azaldu
ezin konta ahala funtzio
egiteko aukera ematen diona.
Abantailak
• Komenigarria bada ere, ez da
• Interaktua daiteke arbelean
nahitaezkoa Velleda erako
proiektatzen den edukiarekin.
pantaila erabiltzea. Horman
• Badu software edo programa
ere proiekta daiteke.
informatiko espezifiko bat,
ordenagailu batetik
informazioa transmititzen
• Ordenagailua eta
lagundu ez ezik, transmisio
proiektagailuarekin kostu bat

hori osatzen duena.
badu, baina ADIa erantsita
baino merkeagoa da hala ere.

•

•

•

•

Eragozpenak

•

Istripuak saihesteko kable eta
proiektagailu instalazio ona
aurreikusi behar da.
Proiektagailu ona behar da
(1.200 lumex baino
gehiagokoa) argiak itzali
beharrik ez izateko edo
ikasgela iluntzen ibili behar
ez izateko.
Ezin interaktua daiteke
proiektatzen den
edukiarekin.

•

•
•

•

Ikasleekin kontaktu bisual
hobea izatea ahalbidetzen du,
ikasleen aurrez aurre egon
baikaitezke.
Istripuak saihesteko kable eta
proiektagailu instalazio ona
aurreikusi behar da.
Proiektagailu ona behar da
(1.200 lumex baino
gehiagokoa) argiak itzali
beharrik ez izateko edo
ikasgela iluntzen ibili behar ez
izateko.
ADIa erosteko gastu dezentea
egin behar da.
Proiektagailua mugikorra
baldin bada, kalibratu egin
behar da saioari ekiten zaion
aldi oro.
Denbora eman beharra dago
ADIak berekin dakarren
softwarea erabiltzeko
prestatzeko.

Abantaila eta eragozpen guzti-guztiak aipatzeko asmorik gabe, beste batzuk ere gehitu
ditzakegu, orokorrago batzuk:
•

•

Abantailak

•

•
•
•

Eragozpenak

•

•

Aukera ematen du beste irakasle, ikasle nahiz hezkuntza munduaz
kanpoko beste pertsona batzuen materialak irakaskuntzarako
aprobetxatzeko
Ikasleek errazago jarraitzen dituzte irakaslearen azalpenak, ikusentzunezko baliabideak erabiltzen baitira
Ikasleek motibazio eta arreta handiagoa erakusten dute han
transmititzen diren ezagupenetan.
Irakasleari ez ezik, edozein ikasleri ere aukera ematen dio egindako
lanak erakusteko, eta hala, egiteko aktiboagoa ematen dio.
Irakasle guztiek aldaketara egokitzeko eta ohiko irakas-jarduerak
hobetzeko gogoa izan behar dute.
Irakasleak jakin behar du zein den bere egoerara ongien egokitzen
den informazio digitala eta informazio hori hautatu behar du.
Irakasleek oro behar dute hasierako prestakuntza didaktikoteknologikoa.
Garesti ateratzen da.

1 unitatea: Ikasgela digitala- III

1.3.- Multimedia proiektagailua edo kanoia.
Ikus dezagun orain multimedia proiektagailuari buruzko azalpena labur bat.
Proiektagailu horri kanoi izena ere ematen zaio, eta ez da besterik ordenagailu baten,
bideo baten edo DVD baten edukia pantailan edo horman proiektatzea ahalbidetzen
digun tresna baizik.
Eskaintzen duen aukera oso-osorik aprobetxatzeko, ordenagailuak Interneti konektatuta
egon behar luke, eta horrez gain, proiektagailu hori finkatuta egonez gero, lagungarria
izango litzateke DVD bati edo Hi-Fi ekipo bati konektatu ahal izatea.
Proiektagailu bat erosterakoan kontuan izan beharko dira, prezioaz gain, honako beste
hiru alderdi hauek, proiektagailuaren erabilgarritasuna hobetuko dutenak:
•

•
•
•

Erresoluzioa: nolakoa den, halakoa izango da irudiaren kalitatea, handiagoa edo
apalagoa. Gutxieneko SVGA erresoluzioa 800X600koa da; hala ere, hobe
litzateke 1024x768 arteko XGA erresoluzioa ere izatea aukeran.
Potentzia edo lumenak: nolakoa den, hala ikusiko da proiektatutakoa argiago
edo lausoago.
LCD Teknologia (kristal likidozko pantaila), proiekzio estatikoetarako,
ordenagailuaren pantailetarako, Power Point aurkezpenetarako, etab., balio du.
DLP Teknologia (argi-prozesaketa digitala), egokiagoa bideo proiekzioetarako.

Azpiegitura eta ekipamendua (eskakizun teknikoak): Pere Marquès doktoreak
dioenaren arabera, ikasgela batean arbel digital bat instalatzerakoan honako alderdi izan
behar dira kontuan:
Esparrua ezin izan daiteke hezetasun handikoa ez oso beroa ere.
Aretoak errezelez edo pertsianaz hornituta egon behar du.
Pantailaren inguruko fluoreszenteak gelako gainerakoekiko
loturarik gabe piztu eta itzali ahal izango dira, hartara itzali ahal izango
baitira haiek ikasleak dauden aldea argiztatuta utzita ere.
•
Etengailu orokor baten bidez entxufe guztien elikadura kontrolatu
ahal izango da.
•
•
•

Bideo-proiektagailuak etengailu propioa behar du ikasgelako
horman piztu/itzali egiteko. Etengailu honen bidez aparailuaren
haizagailua piztuko da, ez, ordea, lanpara, horretarako urrutiko aginteko
“egonean” (stand by) botoia sakatu beharko da eta.
•
Ikasleek behar dute kable bidezko edo kable gabeko Interneteko
sarbidea.
•
Kable guztiak sabaian edo hormetan zehar pasatu behar dira,
pasabiderik eragozten ez dutela
•
Segurtatuko duen sarraila izan behar du ikasgelak.
•

Konexioa
Proiektagailua beste tresna bati atxikita egon behar duen tresna da, berez ez baitu argia
besterik emititzen. Hortaz, lehenik ordenagailua eta proiektagailua konektatzen ikasiko
dugu, hori baita duen egiteko ohikoena.
Honako pauso hauek eman behar dira hurrenez hurren:
Proiekzio-pantaila, arbel digitala edo proiektatzeko
espazio zuri bat prestatuko dugu. Mutur batean eta
bestean 9 orratzeko konexiodun kable bat bilatuko
dugu. Urdina izan ohi da kable hori.

Ordenagailuan zein proiektagailuan kable honentzat balioko duen konexio bilatuko dugu.
Proiektagailu gehienetan kolore urdinekoa izan ohi da.
Ahaleginduko gara kablearen muturretako bat, behartu gabe,
proiektagailuaren konektorean sartzen eta, ondoren, beste horrenbeste
egingo dugu beste muturra ordenagailuan konektatzeko.
Konexioa DVD erreproduzigailu batekin egin beharko balitz, bereziki DVD
aparailuarentzako eurokonektore bat erabili beharko litzateke, eta beste muturrean,
berriz, lau RCA konexio, zuria, gorria, horia eta beltza. Konektore bakoitza dagokion
koloreko konexio-puntuan lotu behar zaio kanoiari. Beltza gera daiteke libre, bideoaren
itzulerarako izaten baita, eta kasu honetan ez dago horren beharrik.

Lanpararen zainketa

Lanparak 1000 orduz iraun dezake erabilgarri gutxi gorabehera; hala ere, behar bezala
erabiliz gero, 3000 orduz ere iraun dezake. Alabaina, erabili ahala argiztatze indarra
galduz doa eta, esate baterako, 1500 orduz erabilitakoan lanparak galdu egiten du bere
indarraren % 80.
Hona hemen lanparari gehiago iraunarazteko kontuan izan beharreko
alderdietako batzuk:
Ez ukitu inoiz lanpara eskuez, zaharra kendu eta berria ipintzeko
ez bada; batik bat, bero egon daitekeelako eta erre gaitezkeelako.
•
Errezeptakuluko hautsa garbitzeko erabil ezazu brotxa. Horri
esker aire-berriztatzeko sistema irekita egongo da beti eta iragazkiek
airea xurgatuko dute beti, eta ez airea eta hautsa.
•
Ez inora aldatu ez mugitu eta ez askatu proiektagailua elikabide
elektrikotik haizagailua itzali arte. Gogoan izan ezazu, lanpara bero
egonez gero, mugimenduak lanpararen harizpia apur dezakeela.
•

Deskonektatu eta itzali
Proiekzioa erabiltzen amaitutakoan (eta komeni izaten da klasea amaitu baino apur bat
lehentxeago izatea hori) proiektagailua deskonektatu behar da, baina honako pauso
hauei jarraituz:
Proiektagailuaren Off etengailua sakatu elikabidea oraindik ere
eten gabe, haizagailuari bere lana egiten utzi behar baitiogu minutu
batzuetan, lanpara hoztu dadin.
•
Ordenagailu eramangarria itzali.
•
Minutu batzuk pasatutakoan eta haizagailuaren hotsa isildutakoan
itzal dezakegu proiektagailuaren elikadura-iturria. Deskonekta daitezke
orain kableak eta materialak gorde.
•

4.- Arbel Digital Interaktiboaren oinarrizko osagaiak
eta osagarriak
Oinarrizko osagaiak:
•

Ordenagailua. Elementu oinarrizkoena da. Ordenagailuak uneoro pantailan
duen edukiarekin egiten dugu lan, askoz ere tamaina handiagoan, ordea, talde
batek hobeki ikusteko eran eta ikasleek interaktibitate handiagoz lan egiteko
eran. Arbelak dakarren softwarea instalatu behar da ordenagailuan eta jakin
beharko da gure softwarea gure sistema eragilearekin bateragarria den ala ez.

•

Proiektagailua. Proiektagailuaren egitekoa ordenagailuko irudia neurri
handietan erakustea da. Oraindik ere askotan eta askotan mahai baten gainean
ipintzen bada ere, sabaian esekitzea gomendatzen dugu proiektatutako irudian
itzalak agertzea saihesteko.

•

Hainbat seinale-sarrera ditu:
S-Bideo sarrera.
Bídeo osatuaren sarrera (horia irudian).
VGA sarrera. PC edo HDTVrako (ordenagailuko irteera
grafikoari edo definizio altuko telebista seinale bati
konektatzeko).
Audioa (dakarten bozgorailu txiki baten bidez konektatutako
gailuak sortutako soinua entzuteko).

VGA konexioa erabiltzen da gehien ordenagailuari atxikitzeko, eta bideo
osatukoa kamera edo DVDa konektatzeko.
Audio konexioa ez da erabiltzen normalean, bideo-proiektagailuak
anplifikazio indar txikikoak izaten baitira; horregatik egiten da soinua
kanpoko bitarteko baten bidez anplifikatzeko aukera, hala nola,
bozgorailu preanplifikatuak edo Hifi ekipo bat.
Seinale sarrera horiez gain, bideo-proiektagailu batzuek VGA irteera bat
ere izaten dute, monitore bati konektatzeko aukera ematen duena, hala,
irudia proiektatzen den aldi berean monitorean ere ikus daitekeen eran.
Oinarrizko sistema, beraz, ordenagailua bideo-proiektagailuari
konektatua litzateke. Ordenagailu horrek Interneterako sarbidea behar du
hartara gaitasun guztia aprobetxatu ahal izateko.

Sistema honen bidez, ondoko irudian ikus daitekeen bezala, proiekta dezakegu azalera
handi batean ordenagailuaren pantailan ikusten dena, eta, hortaz, pertsona talde ugariari
eman diezaiokegu klasea baliabide honen bitartez.

•

Pantaila interaktiboa. Pantailan proiektatzen diren edukien euskarria da.
Pantaila batzuetan elementu proiektatuak maneia ditzakegu lapitz batez eta beste
batzuetan hatzez (zein modelo eta zein fabrikatzaile den). Interaktuatu ahal
izango dugu ordenagailuan dugunarekin, baita sarean topatzen dugunarekin ere.
Softwarea. Arbel bakoitzak software propioa du fabrikatzaileak jarria.
Litekeen etekinik handiena ateratzeko tresnak eskaintzen dizkigu.
Konexio bideak. Gure konexioa hiru eratakoa izan daiteke: bluetooth
bidezkoa, kablezkoa edo irrati-frekuentzia bidezkoa.

Osagarriak
Hona balia ditzakegun osagarrietako batzuk:
Arkatzak edo erakusleak. Arbel batzuetan idatz
daiteke eta interaktuatu hatzez, beste batzuetan, aldiz,
erakusle edo lapitz digitalaz idatzi behar izaten da.
o
Erabil ditzakegu kolore batzuetako eta besteetako
lapitzak; oinarrizkoa izaten dira ohikoak: gorria, berdean
urdina eta beltza.
o
Borratzailea.. Okerreko elementuak edo nahi ez
direnak ezabatu ahal izatea errazten duen ezabagailu
elektronikoa.
o
Arkatzen euskarriak. Lapitzak edo erakusle
elektronikoei eusteko balia daitezkeen tresnak..
o
Lurreko idulkia. Altuera neurgarriko idulki
gurpilduna, ADIa bertan eseki eta batetik bestera
eramateko baliagarria.
o
Bluetooth-a. Ordenagailuaren eta pantailaren
artean kable gabeko konektibitatea ematen duen antena.
o
Arbel interaktibo eramangarria. Kable gabeko
taula gelako edozein tokitatik ere ADIarekin
elkarreragitea ahalbidetzen duena.
o
WebCam-a. Internet bidez eratutako
bideokonferentzietan erabiltzeko bideo-kamera.
o
Boto-sistemak. Irakasleak proposatu aukera
batzuen artean ikasleek botoz hautatzeko eta botoi bat
sakatu hutsaz erantzunak grabatzeko balia daitekeen
periferikoa.
o
Soinua anplifikatzeko sistema. Maneiatzen diren
baliabideen entzungarritasuna hobetzeko sistema.
Nahitaezkoa da hizkuntza klaseetan. .
o

