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1.  EZAUGARRI OROKORRAK 
 
Windows XP, Vista, W7 eta Interneterako lotura behar da. 
Cdan aurkezten da eta Aquari web-ean deskargatzen da. 
Bere funtzionamendu egokirako, antibirus edo suhesiek ez dute interneterako sarbidea oztopatu behar. 
 

2.  INSTALAZIOA 
Disko finkoen, eramangarrien edo pendrive-etan instala daiteke programa. 
 

3.  HELBURUAK 
Euskara ikasi nahi duten atzerritar ikasleentzako zuzendua dagoen programa informatikoa da,  adin guztietara 
zuzendua egonik. 
Irakaslearen lana errazteko asmoz, esfortzu txikiarekin, ikasleek berehala  erabil dezaketen hainbat material 
eskaintzen ditu. 
Ordenagailuak eta programak eskaintzen duen erakargarritasunaz baliatuko gara ikaslea motibatu eta ikas 
dezan. 
 

4.  EDUKIAK 
Pedagogikoki sekuentziatuta dago. 3 motatako ariketak ditu eta 368 ariketa, 16 taldetan sailkatuak. 
Talde bakoitza eremu semantiko bati dagokio eta multzo edo segida bakoitza 20 ariketa baino 
gehiagoz osatuta dago. 
 
 

ARIKETA MOTA 
Gurutzegramak 
Galderak erantzun 
Entzun eta aukeratu dagokion irudia 
 
 
ARIKETA MULTZOA 
Sukaldea 
Animalia basatiak 
Etxeko animaliak 
Giza gorputza 
Bainugela 
Natura 
Etxea 
Hiria 
Ekintzak 
Janariak 
Altzariak 
Arropa 
Zenbakiak 
Ikastetxea 
Frutak 
Tresnak 
 

5.  IRAKASLEARENTZAKO ABANTAILAK 
Ikasturte osorako materiala dauka prestatuta.  
Ikasleak landutakoaren berri ematen digu; eta era berean, lantzeko geratzen zionaz ere. 
 

6.  IRAKASLE IBILTARIARENTZAKO ABANTAILAK 
Pendrivean instalatzeko aukera oso lagungarri da, batez ere irakasle ibiltariarentzat. 
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7.  IKASLEARENTZAKO ABANTAILAK 
1.  Motibatzailea da. Ariketak textu eta irudien bidez osatuta daude. 
2.  Ikasle bakoitzari egokitu ahal zaio (hizki mota,  hizki tamaina, larria edo xehea, soinuak, …) 
3.  Ikasleak bakarka egin dezake lan. 
4.  Ahalegina puzzle jokuen bitartez saritzen da. 

 
 

8. ARIKETEN ADIBIDEAK 
 
 

HITZEN BIDEZKO GURUTZEGRAMA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EREMU SEMANTIKOA 
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ESALDIAK ERAIKI 
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9. IKASLEAK  

 
Ikasle berria 
Ikasle bakoitza talde batean kokatuko dugu. 
Ikasle taldea aukeratu eta gero ikasle berria altaz eman. 
Ez dago ez talde, ezta ikasle kopuru mugarik. 
Ikaslea ezabatu 
Ikaslea ezabatzen dugunean, berak egindako lana, ebaluazioa eta txostena ere ezabatuko dira. Ezabatzeko 
pasahitza Aquiari da. 
Ikaslearen lana nola prestatu 
Multzo eskuragarrietako izenen bat klikatu. 
Ariketa-multzoa, lantzeko prest egongo da. 
Ariketa-multzoa, jadanik ikasleari egokituta balego, irakasleak, ikasleak ariketa-multzo hori berriz egitea nahi 
duela ulertuko du programak. Kasu honetan ez da aurreko lanaren ebaluazioa galduko. 
 

10. KONFIGURAZIOA. AUKERAK 
 
Aukerazko entzunezko mezuak. 
Igartzean zein okerrak, entzutezko zein ikusizko mezuen bidez adierazten dira. 
Entzutezkoak, aktibatu zein desaktiba daitezke, aukerazkoak dira. 
Entzumen arazoak dituzten ikasleak. 
Entzutezko mezuez gain, ikusizko mezu kliskagarriekin adierazten dira. 
Ikasleak landu gabeko ariketak soili lantzea aukeratu. 
Ariketak behin eta berriz errepikatzeak, ikasleak erantzunak buruz ikastea ekar dezake. Hau dela eta, landu 
gabeko ariketak soilik lantzea gomendatzen da. 
Ikasle taldeak 
Ikasleak modu desberdinetan taldeka daitezke: mailaka, ikastetxeka, adinaren arabera, … 
Ikasle bakoitzari talde bat egokitu behar zaio. 
Ikaslea taldea alda daiteke KONFIRURAZIO atalaren bitartez. 
 

11. ARIKETA‐MULTZOA LANDU. AUKERAK 
 
Ariketa guztiak landu. 
Ikasleak multzoko ariketa guztiak landuko ditu. 
Landu gabeko ariketak. 
Ulermena lantzeko aukera hoberena da. 
 

12. EBALUAZIOA. 
Ebaluazioa kuantitatibo zein kualitatiboa da. 
Ebaluazio kuantitatiboa. 
Ariketak banaka ebaluatzen dira sigla hauekin: 

‐  LG: Landu Gabea 
‐  AL: akats gabeko Ariketa Landua 
‐  E0tik E9ra, akats kopurua adierazteko. 

Siglen emaitzak, igartze kopuruaren %a kalkulatuz ateratzen da. 
Igarritako emaitzen %a kalkulatzen. 
Sigla hauek erabiliko dira: 

‐  SK: Ariketa lortzeko Saiakera Kopurua. 
‐  EK: Erantzun Kopurua. 

Aukera desberdinak egon daitezke: 
‐  1 Aukera: SK<EK, ariketa ez da bukatu, beraz, erantzun zuzenen % kopurua = 0 
‐  2 Aukera: SK=EK, erantzun zuzenen % kopurua = 100 
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‐  3 Aukera: SK>=EKx2, erantzun zuzenen % kopurua = 0 
‐  4 Aukera: SK>EK, formula hau aplikatuko dugu:   

erantzun zuzenen % kopurua = 100-((SK-EK)x100)/EK 
 

13. GALDUTAKO PROGRAMEN BERRESKURATZEA ETA SEGURTASUN KOPIA 
Programa eskuratu ostean, kopiatu. Halan eta gutziz ere galtzen badu, eskatu berriro Aquiari-ra. 
Segurtasun kopia. 
Egunero egiten du programak ikasleen eta landutako lanen segurtasun kopia. Beti dago aurreko eguneko 
informazioa eskuratzeko aukera. 
 

14. LANEAN HASI 
Martxan hasi ostean, 
1.Ikaslea aukeratu 
2.Eman ikasle talde bat altan 
3.Ikasle berri bat altan eman. 
4.Aukeratu zer lan prestatu nahi duzun. 
5.Aukeratu ikasleak landu beharreko ariketa-multzoa 
6.Aukeratu Irten eta gero Lanean hasi. 
7. Aukeratu Ariketa guztiak landu edo Landu gabeko ariketak landu edo klikatu ariketaren izena. 
 

15. TESTUEN AURKEZPENA ETA KONTROLERAKO SEMAFOROA. 
Arial hizki mota, bai zuzen zein etzanda erabil daiteke, eta hizkiak larriak edo xeheak moduan idaz daitezke. 
Kontroleko semaforoak egindako lanen kalitatea erakusten digu. Ikaslea lanean dagoen bakoitzean, lortutako 
etekinaren arabera, 4 kolore agertuko zaizkigu: gorria, horia, urdina eta berde. 
 

16. IKUSMEN EDO ENTZUMEN ARAZODUN IKASLEENGANAKO ARRETA 
Ikusmen edo entzumen arazoak dituzten ikasleekin, hizki tamaina handiagoa erabil daiteke, eta erantzun 
okerrak, entzumenezko zein ikusmenezkoak izango dira. 
 

17. IKASLEEN ARGAZKIAK NOLA LORTU 
 
Ikaslearen edo puzzleen argazkiak egiteko, programako ERGAZKIA atala erabili, AQUIARI-
ONLINE/UTILIDADES karpetan aurki dezakezularik. Microsoft-ekin erabilgarri den webcam-a behar da 
honetarako. Argazkiak IKASLEEN ARGAZKIAK karpetan gordeko dira. Izenak 8 hizki edo zenbaki baino 
gehiago ezin ditu eduk, eta pixel kopurua, 140 zabaleran eta 160 altueran. 
Argazkiak gorde ostean, sartu KONFIGURAZIOA atalean, aukeratu ikaslearen argazkia eta klikatu GORDE 
ETA IRTEN. 
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