IKERKETA PROIEKTUA

Infografia
Zer izan teknologiarekin batera
Unitate hau zuen lan-etorkizunari buruzko hausnarketa planteatuz hasi
dugu, gogoratzen duzu? Zuri buruz hitz egiten dugu, zure ametsei buruz,
eta pixka bat kritikatu egin ditugu, ez larritzeko, baizik eta ohartzeko ezen,
batzuetan, ez dela halakoa orainaldian sinesten dugula. Lanbideen eta lanen
irudi estereotipatua proiektatzen dugu, eta askotan ez dator bat
gaurkotasunarekin.
Oinarrizko kontuak daude gure etorkizunean zer ikasi edo nola diseinatu
erabakitzeko orduan teknologiarekin loturikoak; ideia garrantzitsuak dira
hauek, ez zure hauteskundeak erabat zuzentzeko, baina zalantzan jarri
beharko zenuke iraungitzen ari diren argudioen balioa. Biokimikari eta
programazioari lotutako neurozientziaren potentzialaz jabetzen zara?
Sareko ikaskuntza ezagutzen duzu? Eta IA-k (Adimen Artifiziala) guk geuk
baino hobeto konposatzen, margotzen, sortzen jartzen badira? Ba al dakizu
zerbait IA horiei eta haien potentzialari buruz?

Gaia

3 lanbide
Infografia
Ondorioak

Gure bizitza osatzen duten
makinak eta asmakizunak

Lan honek galdera horietako batzuk argituko dizkizu, baina, are hobeto, erantzun ezin
ditugun baina etorkizuna diseinatzeko garrantzitsuak diren beste galdera batzuk irekiko
dizkizu. Amets egiten du, baina oinak lurrean.
Noah Harariren “21 lecciones para el siglo XXI” liburuko zati bat irakurriko duzu, 2.
kapitulua, lanari buruzkoa, hain zuzen, eta kapitulu honetako alderdirik garrantzitsuenak
infografia gisa laburtuko dituzu.
Infografia batek gai bati buruzko informazioa ematen du, alderdi garrantzitsuenak
erakusten dituen irudi grafikoarekin testua tartekatuz. Zure lana lan honetako gogoeta
nagusiak ordezkatzen dituen infografia bat egitea da (baina zuk planteatu dituzun
interesetatik abiatuta) eta, azkenik, interes horiek berrikustea irakurketaren eta egindako
azterketaren arabera. Zure infografiak, beraz, oinarrizko puntu hauek izango ditu:
3 lanbide edo lan-arlo interesatzen zaizkizu.
Harariko kapituluaren analisi infografikoa.
Irakurritakoaren arabera interesatzen zaizkizun lanbideen etorkizun hurbilari buruzko
ondorioak.

Formatua

Infografia

Infografia batek edukiak eta eduki hori nabarmendu, azaldu, indartu eta abar
egiten duten alderdi bisualak erlazionatzen ditu. Zure helburua da
informazioz eta adibide interesgarriz betetako dokumentu erakargarria
lortzea.
Argi izan behar duzu antolaketa bisuala, eta nola nahi duzu irakurleak bere
bideari jarraitzea: horizontalean? Goitik behera? Erdigunetik periferiara?
Hitzekin zer kontzeptu azalduko dituzun, garrantzitsuenak nola nabarmendu
eta irudiekin zer ideia edo adibide ordezkatuko dituzun erabaki behar duzu.
Emaitza, ondo antolatuta badago, oso erakargarria izan daiteke.
Gai hau planteatzeko, ezkerretik eskuinera irakurtzen duzun Industria
Iraultzari buruzko infografia egin dugu, testua irudiarekin eta engranajeen
gaiarekin integratuz aurrerapen teknologikoa planteatzeko. Oinarrizko zer
ideia hartuko duzu zuk? Hona hemen hainbat gairi buruzko infografia
interesgarrietara eramango zaituzten estekak: gure infografia, Erromaren
historia, India ezagutu nahi baduzu mila gairi buruzkoak.

Formatua

Infografia

Infografia kartoi mehe batean egin dezakezu, eskuz, baina erakargarri; erraz
eta emaitza ezin hobearekin geratuko zaizkizun baliabide birtualak ere erabil
ditzakezu. Hemen dituzu zure lanaren euskarri izan daitezkeen plataforma
batzuk, baina Power Pointeko diapositiba bat ere antolaketaren oinarri izan
daiteke. Kontsultatu orrialde hauek:
๏ Mural: kontuz, doako proba 30 egunez, ez du iraungo, baina nahikoa izan

liteke hori egiteko, erakusteko eta argazkia ateratzeko, bideoak eta estekak
ez dira argazkian agertuko, noski, baina bai, gogoratzeko.
๏ Popplet: bost kartel doan uzten dizkizu, hau atsegina izan liteke.
๏ Glogsterra: oso atsegina da, erabilgarria eta erraza.
๏ Padlet: beste erraza eta atsegina, hau ere gomendagarria guztiz.

Aholkuak

Leit motiv
Diseinua
Hitz gutxi

Kontuan
hartzekoak

• Bilatu zure “leit motiv”-a, aurkitu informazioa zein puntu fokaletik antolatuko duzun,
eta eman aurkezpenari garrantzia.

• Argi utzi zer norabidetan egin nahi duzun aurre: ezkerretik eskuinera, goitik behera,
erditik periferiara.

• Kapitulua zure erabakiekin lotu behar duzu, ez ahaztu zure munduarentzat lekua uztea.
• Erabili letraren tamaina, koloreak, irudi batzuk besteen aldean nabarmentzeko.
• Interes handieneko puntuek irudi bat izan beharko lukete, nolabait adierazteko.
• Hitz gutxi erabili, baina ideiak eta adibideak argi uzteko adina.

Lantaldea
Taldeka lan egingo duzue, bakoitzaren trebetasunak aprobetxatuz
(oso ondo grabatzen duena, ahotsik onena, ideiak erraz izaten
dituena), baina rol iragazkorrekin; garrantzitsua da denok jakitea eta
azken emaitzaren ardura hartzea. Zuen onena espero dugu. Gehienez
ere hiru edo lau pertsonako taldeak osatzea iradokitzen dizuegu.

Ebaluazioa
Ondo lan egiten baduzu, emaitzaz harro egongo zara, ikusiko duzu; oso
produktu erakargarria da, eta ideia interesgarriak islatzea ahalbidetuko dizu,
zirrara eragiten duen lan grafiko batekin. Laburbiltzen, edukiak
nabarmentzen eta diseinatzaile gisa pentsatzen ikasiko duzu. Izugarri
gustatuko litzaiguke zuen lanak ikustea.
Zuen lana kalifikatzeko denok erabili ahal izango dugun proiektuaren
ebaluazio-errubrikatik proposatzen dizkizuegu. Errubrika zure produktua
auto-ebaluatzeko, zuen ikaskideenak ko-ebaluatzeko, eta irakasleak bereak
garatuko ditu irizpide hauen arabera.

Bikain

INFORMAZIOAREN
ANTOLAKETA

KALITATE ARTISTIKOA

IKERKETA

PROIEKTUAREN
INTERESA

SORMENA

IRUZKINAK

Oso Ondo

Ondo

Nahiko

Hobetzeko

Ondo aukeratutako hiztegia,
gramatika egitura ona, zehatza eta
interesa eragiten duena

Ondo aukeratutako hiztegia,
gramatika-egitura ona, batzuetan
nahiko trinkoa da

Hiztegi oro har zuzena,
adierazpenen batek ez du zentzurik,
edo errepikakorra da

Hainbat alderdi, hiztegi edo egitura
ez dira guztiz zuzenak berrikusi
behar; errepikatu egiten da

Ez da argi geratzen hari gidaria
akatsak hiztegian eta gramatikalak

1,5 p

1,25 p

1p

0,75 p

0,5 p

Arreta berezia jarri da diseinuan,
koloreen edo irudien erabileran,
kalitate handia.

Diseinu ondo landuak, zuzena, arreta
gehiegi erakarri gabe.

Oro har, ondo garatuta dago, baina
ez dago kontu handirik
aurkezpenean.

Ez zaio erreparatu ikusmenkalitateari, irudi monotono eta
aspergarriak.

Ez dago irudi onargarria erakusteko
interesik.

1p

0,75 p

0,5 p

0,25 p

0p

Hariren ideien aukeraketa ona, ondo
azalduta eta laburbilduta eta aspertu
gabe.

Ideien hautaketa ona, nahiz eta
batzuetan apur bat monotonoa izan.

Ideian hausnarketa alferrikakoa da,
datu hutsalak, ez du harrapatzen,
asmakizun bat falta da.

Ideia ugarien falta, gaia ez dago argi.

Irizpideak ez dira betetzen, hori ez
da liburua.

2,5 p

2p

1,5 p

1p

0,5 p

Modu atsegin eta interesgarrian
kontatuta, erraz ikasten da
infografiarekin, proposamen
originalekin eta pertsonalekin.

Interesgarria, nahiz eta batzuetan
apur bat aspergarria edo monotonoa
izan, ez da oso originala bere
proposamena.

Datu orokorrekin kontatutakoa,
txinparta ematea falta da, ez da
pertsonala.

Ez dira leku komunetatik ateratzen,
eskainitako datuak ez dira
interesgarriak, ezta pertsonala ere.

Oso aspergarria da, interesa ematea
falta da, infografiak ez du
funtzionatzen.

2,5 p

2p

1,5 p

1p

0,5 p

Originaltasunagatik nabarmentzen
da, desberdintasuna bilatu da,
kalitate-xehetasunak

Originala baina nabarmendu gabea

Ez da landu ukitu berezirik ematea

Ez du harritzeko interesik bereizketa
gehiago bila lezake

Emaitza monotonoa eta loturarik
gabea

1p

0,75 p

0,5 p

0,25 p

0p

