SIMULAZIORA SARTZEKO JARRAIBIDEAK
Simulaziorako sarrera, erabiliko den metodo tekniko edo gailuen araberakoa izango
da. Hona hemen metodo bakoitzari dagozkion zehaztapenak:
1. Ipad
-

Ipad erabiltzeko, Safe Exam Browser izeneko doako aplikazioa instalatu behar
da aurretik. Instalatuta badago jada, garrantzitsua da desinstalatzea, eta berriz
instalatzea.

-

Gero, Ipad konfiguratzeko, Safe Exam Browser aplikazioa zabaldu eta QR
kode hau eskaneatu:

-

Mezu hau agertuko da: "Confirmar autobloqueo".

2. Chromebook
-

Chromebook erabiltzeko, “kiosko” modua ezarrita edukitzea ezinbestekoa da.
Instalaziorako jarraibideak bideo honetan daude.

-

“Kiosko” modua ezarrita ez edukiz gero, Ebaluazio Diagnostikoa App-a erabili
behar da. Aplikazioa instalatzeko Chrome Web Store-ra joko dugu eta han
Ebaluazio Diagnostikoa app-a instalatu egingo dugu.

-

Simulazioa egiteko kodea simulh6 (LH 6. mailan) eta simudbh4 (DBH
4.mailan) izango da.

3. Windows
-

Simulazioa eta proba egin ahal izateko, ezinbestekoa da Safe Exam Browser
nabigatzailea instalatuta edukitzea. Instalaziorako sartu hemen.

-

Behin instalatuta, fitxategi hau deskargatu egingo dugu : konfigurazio fitxategia,
eta klik bikoitza egingo dugu jaitsitako konfigurazio fitxategian.

-

Simulazioa egiteko kodea simulh6 (LH 6. mailan) eta simudbh4 (DBH
4.mailan) izango da.

4. Konektagarritasunik gabeko edo Interneteko konektagarritasun arazoak
dituzten zentroak
-

Proba egiten den egunerako, proba kargatuta duten ordenagailuak izango
dituzte, Internetera konektatu beharrik ez izateko.

-

Simulazioa egin ahal izateko, lotura honetara sartu behar da:
https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa
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 Ikasle bakoitzak kode espezifikoak erabili beharko ditu.
 Kodeak, (Cod-EV; Fnaci), datuen sarrerarako aplikaziotik, ikasleen datu
baseetako orri esportatuetan agertzen dira.
 D4E22-XXX datua eta jaiotze-data, 2009/06/05, adibidez erabiliko dira.
 Nahiz eta jaiotze-data txarto egon, agertzen den data jarri behar da.
 Simulazio kodea: simulh6 (LH 6. mailan) eta simudbh4 (DBH 4.mailan).

Zer aurkituko dugu simulazioan?
- Jarraibide orokorrak

- Item mota desberdinak

- Ebaluazio Diagnostikoan egingo dituzten proben adibideak, trebatzeko:

Simulazioan soilik, hizkuntza-konpetentziak salbu, bestelako konpetentziak zientziarako
konpetentziaren hizkuntzan egingo dira. Matematikarako konpetentzia proba egiteko,
kalkulagailua sartu dugu.

