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SARRERA





Teknologia eta hezkuntza: bat egiteko unea 

Mikel Iruskieta, Montse Maritxalar, Amaia Arroyo-Sagasta eta Abel Camacho

Aurkari eta kontrako asko ditu teknologiak oraindik orain hezkuntzan; horrez gain, 
oraindik egiteko asko dago eta era anitzeko arazo ugari dakarzkio. Eta hala ere, 
azken urteotan izandako teknologiaren garapenak ia guztion eguneroko bizimoduan 
era guztietako aldaketak eragin ditu: lanean, aisialdian, hedabideetan, saleroske-
tetan eta komunikazioan, besteak beste. Hezkuntza aldaketa horietatik aparte izan 
ez bada ere eta gaur egun irakaspraktika ugarik teknologiaren beharra badu ere, 
orain da unea ikuspuntu kritiko batetik teknologiak eta hezkuntzak bat egiteko. 
Teknologiak berrikuntza bi egiteko orokorretan ekarri behar dizkio hezkuntzari: 
batetik, ikaskuntzan egin beharreko atazak laguntzen edo hobetzen, hots, aurrez 
aurreko ikaskuntzako kalitatea hobetzen eta, bestetik, ikaskuntzari balio erantsia 
ematen, hau da, testuinguru digitalean zentzu gehiago duten atazak eta metodoak 
bultzatzen. 

Baieztapen horretatik abiatuta jarri zen martxan 2016-2017 ikasturtean IKTak 
eta konpetentzia digitalak hezkuntzan, etengabeko formakuntzan eta hizkuntzen 
irakaskuntzan izeneko graduondokoa, (aurrerantzean, HEZikt), Euskal Herriko 
Unibertsitatearen (UPV/EHU) berezko titulua, Udako Euskal Unibertsitatearekin 
(UEU) elkarlanean.

Graduondokoaren izenean bertan Euskal Herriak behar duen online 
irakaskuntzaren alor nagusiak (tresneria eta konpetentziak) eta eremu nagusiak 
(hezkuntza formala, etengabekoa eta hizkuntzen irakaskuntza) aipatzen dira. 
Graduondokoaren helburu nagusia da aztertzea teknologiak hezkuntzan (eta bereziki 
euskal hezkuntzan) nola eragin duen (eta nola eragiten ari den) eta horrek lekarzkeen 
abantailak eta arriskuak zein diren. 

Hori ikuspuntu kritiko batetik egin nahi bada, ezinbestekoa da konpetentzia 
digitaletan trebatuta egotea, Europako erreferentzia-markoaren arabera «Digital 
competence involves the confident and critical use of Information Society Technology 
(IST) for work, leisure and communication». Horretarako, HEZikt graduondokoan 
nahi dira jendarte zehatzean (euskal komunitatean) dauden arazoak aztertu (kanpoko 
erreferentziei begira) eta horietako zenbait gabezia bete. Izan ere, jendartean dagoen 
egoera horrek eragiten du, hala nola hezkuntza formal eta ez-formalean, enpresetan 
garatzen diren ikastaroetan edota enpresak euskalduntzeko proiektuetan. 



Teknologia digitalek hezkuntzako erronkei erantzuteko modu ugari ekarri 
dituzte: inklusioa, ubikotasuna, ikasmaterialen aniztasuna eta moldagarritasuna eta 
arreta pertsonalizatua, besteak beste, baita euskal curriculuma inplementatzeko aukera 
ere. Horiek guztiak, gure ustez, uztartu egin behar dira gaur egungo hezkuntzan, 
euskararen eta euskal komunitatearen ikuspegitik, era batean edo bestean, online 
irakaskuntza eta baliabide digitalen bidez. 

Teknologiak dituen aukerak aipatzeaz gain, berarekin dakartzan arriskuak ere 
kontuan izan behar dira. Eskolan modu kritikoan aplikatzeaz gain, esku-hartzeak 
prestatu behar dira eta arazoak sortzean horiek konpontzeko estrategiak garatu behar 
dira, batez ere, arrisku-taldeekin.

Horien guztien bilgune, eztabaidagune eta ikergune izateko asmoz sortu da 
HEZikt graduondokoa. Ikasle-irakasleen1 artean ikertzen duen komunitatea batu eta 
osatu nahi dugu, euskarak eta hiztun-komunitateak behar dituen tresna, baliabide 
eta metodologia interesgarriak detektatzeko, eta horiek nola inplementa daitezkeen 
diseinatzeko.

Hona hemen, beraz, HEZikt graduondokoaren bidez lortu nahi ditugun helburu 
nagusiak:

 • Ikerketa: ikertzailea izango den komunitatea sortzea.
 • Komunitatean sustraiak: euskal jendartean sustraitutakoak izango diren arazo 

errealak kontuan izatea, hezkuntza birtuala eta aurrez aurrekoa uztartuz.
 • Munduari irekita: gure egoeran dauden beste hiztun-komunitate batzuentzat 

erreferente izatea, euskara oinarri izanik, jendarte eleaniztunean garatzen 
diren hezkuntza birtualeko esperientziak erakustea eta atzerrian garaturiko 
tresnen eta proiektuak euskarara egokitzea.

 • Sormenaren, ekimenaren eta berrikuntzaren kultura sustatzea graduondoko 
prestakuntzan.

 • Elkarrizketa eta partaidetza bultzatuko dituen eta ekoizpen sarearen, 
gizarte-erakundeen eta, oro har, euskal gizartearen premiei erantzungo dien 
graduondoko prestakuntza garatzea.

 • Euskararekin eta euskal kulturarekin lotutako graduondoko eskaintza 
sustatzea.

Graduondokoa aurrera joan ahala, bertan lantzen diren gaiak kritikoki aztertu 
beharra ikusi da, eta hori dela-eta sortu da esku artean duzun liburu hau. Graduondoko 
material gehiago ikusteko jo graduondokoan sortutako www.hezikt.eus webgunera, 
bertan modu dinamikoan ari gara ikasleak eta irakasleak jakintza eta esperientzia 
partekatzen.

1. Ikasle-irakasle diogunean, hezkuntza digitala edo online irakaskuntzarekin hartu-emana izan 
dezaketen profesionalez, gradua bukatu duten ikasleez, ikas-baliabide egileez, jolasaren bidez irakatsi 
nahi dutenei buruz edota ikertzaileez ari gara.
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Liburu honi dagokionez, lehenengo atalean, gaur egun teknologia-erabilerarako 
testuinguru pedagogikoak zein diren landu nahi izan dugu. Horrela, lehenbiziko 
kapituluan, Rakel Gamitok teknologiaren garapenak, zentzurik zabalenean, 
hezkuntzan izan duen eragina aztertu du, ikuspegi teknopedagogikoa garatzeko 
bideak eskainiz. Bigarrenean, Iñaki Murua irakasleak berrikuntzaren aurrean duen 
erronkari buruzko hainbat ideia mamitu ditu, hezkuntza-berrikuntzaren ikuspegi 
integrala lantzeko eta desafioari heltzeko gako batzuk eskaintzeko helburuarekin. 
Hirugarren kapituluan, Amaia Arroyo-Sagastak egungo metodologia-joerak landu 
ditu. Horretarako, lehenengo, metodologia zer den argitzeko ideia batzuk jorratu ditu 
eta, ondoren, metodologia-joera batzuk aukeratu eta azaldu ditu. Kapitulu horrekin 
guztiz lotuta daude hurrengo biak; izan ere, laugarren kapituluan, Mikel Larrañagak 
aipatutako joera horien artean bat sakondu du: ikaskuntza-datuen analisia. Horren 
atzean zer dagoen ulertzeko irizpideak aipatu ditu, modu argi batean hezkuntzan 
izan dezakeen erabilgarritasuna ulertzeko. Azkenik, bosgarren kapituluan, Josi 
Sierrak eta Lorea Aretxagak, Ikaskuntza Diseinu Unibertsala sakonago ulertzeko 
giltzarriak aipatu dituzte, hezkuntzaren eta teknologiaren arteko harremana ikuspegi 
inklusibotik baloratu ahal izateko.

Bigarren atala konpetentzia digitalei eskainia dago. Atalaren kapituluetan zehar, 
konpetentzia digitalak zer diren azaltzeaz gain, hezkuntza-esparru desberdinetan 
nola garatzen diren azaltzen da, praktika onak erakutsiz: ikastola eta ikastetxeetako 
esperientziak ematen dira adibide gisa. Beraz, lehenengo kapituluan Make Irigoienek 
eta Xabier Mujikak aurkeztu dute kontzeptuaren marko orokorra. Bigarren kapituluan, 
Josune Gerekak derrigorrezko hezkuntzaren egunerokotasunean konpetentzia 
digitalak txertatzeko bideak eta proposamenak eskaini ditu. Hirugarren kapituluan, 
Iñaki Telleriak Lanbide Heziketaren arloan jarraitutako estrategiak eta esperientziak 
aurkeztu ditu. Laugarren kapituluan, unibertsitateko ikasleen konpetentzia digitalaz 
gain, unibertsitateko irakasleen gaitasun digitalaren gainean egiten du gogoeta Urtza 
Garayk. Eta, azkenik, bosgarren kapituluan, Amaia Arroyo-Sagastak Norbere Ikas 
Alorra kontzeptua azaldu eta horrek konpetentzia digitalarekin duen harremana 
jorratu du.

Hirugarren atalean, e-learning testuinguruetarako oinarriak landu nahi 
izan ditugu. Horretarako, lehenengo kapituluan, Abel Camachok oinarrietan eta 
metodologian sakondu du, egungo egoeraren argazki bat eginez eta etorkizunerako 
erronkak aipatuz. Ondorengo kapituluek e-learningeko hainbat testuinguru jorratu 
dituzte. Bigarren kapituluan, Ainhoa Latatuk eta Maialen Urbietak hezkuntza 
informalean indarra jarri dute, ikaskuntza formaletik informalerako bidea erronkatzat 
hartuta. Hirugarren kapituluan, Lourdes Guàrdiak unibertsitatearen e-learning 
testuingurua ulertzeko gakoak aipatu ditu, ikaskuntza formaleko inguru horretan 
e-learningak eskain dezakeena baloratzeko. Amaitzeko, laugarren kapituluan, 
Maite Goñik hezkuntza-testuinguruaz gain, enpresaren prestakuntza-beharretan 
e-learningak eskain dezakeena azaldu du, baita egun dauden erronkak ere. 
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Laugarren atalaren helburua da hezkuntza digitalerako baliagarri diren hainbat 
tresna eta aplikazio azaltzea. Lehenengo kapituluan Lourdes Guardiak, hezkuntza- 
testuinguruan gertatzen ari den digitalizazio-prozesuaren ondorioz, ikaskuntzarako 
e-portfolioaren bertsio eguneratua azaldu du. Bigarren kapituluan, Amaia Arroyo-
Sagastak eta Juanan Pereirak e-learning, blended learning eta aurrez aurreko 
ereduetan Ikasteko Ingurune Birtualak jorratu dituzte; e-jarduerak azaldu eta 
horiekin konbina daitezkeen tresnen eta aplikazioen inguruko sailkapen bat ere 
proposatu dute, erabilgarritasun pedagogikoaren ikuspuntutik. Azkenik, hirugarren 
kapituluan hezkuntzarako baliabideak sortzeko estrategiak, gidalerroak eta egile-
sistemak aurkeztu ditu Mikel Larrañagak. Bertan baliabide didaktikoak digitalki 
errepresentatzeko estandarrak ere azaltzen dira.

Bosgarren atalean, teknologiak jendartean eta hezkuntzan duen eragina 
ikuspuntu kritikotik landu dugu. Horretarako, lehenengo bi kapituluetan, teknologiak 
jendarte hobea lortzeko zein aukera eskaintzen duen aztertu nahi izan dugu, bai 
ahalduntze teknologikoa kontuan hartuz, bai teknologiak jendartearen inklusioa 
nola bideratu duen aztertuz. Horrela, lehen kapituluan Gorka Juliok hezkuntza-
arloan teknologiak pertsonak nola ahaldundu, horretarako eduki, ezagutza eta tresna 
libreek duten garrantzia nabarmendu du. Ondoren, bigarren kapituluan, Xabier 
Gardeazabalek teknologia jendartea eta hezkuntza demokratizatzeko eta herritar 
guztien inklusioa lortzeko oztopoak nola ekidin daitezkeen erakutsi ditu. Lehenengo 
bi kapitulu horien ostean, ikuspuntu kritikoari heldu diogu eta teknologiaren arriskuak 
nabarmendu ditugu eta horien hezkuntza-arlotik lantzeko irizpideak eskaini ditugu. 
Hirugarren kapituluan, Urko Fernandezek haur eta nerabeengan teknologiak nola 
eragin duen eta horrek ekarri dituen ondorioak azpimarratu ditu ikuspegi kritikotik, 
garrantzia emanez pribatutasunari, teknologiaren erabilera okerrari eta etorkizun 
digitalari. Bukatzeko, laugarren kapituluan, Nere Amenabarrek aurreko kapituluan 
aipaturiko erabilera eta arriskuak hezkuntzan nola lantzen diren azaldu du eta zenbait 
gomendio eta prebentziorako eta esku-hartzea egin ahal izateko irizpideak eskaini 
ditu, ikastetxeetako arautegia kontuan izanik. Beraz, atal honetan egun teknologiak 
hezkuntzan eta jendartean nola eragiten duen aztertu dugu, nola ikuspegi positibotik, 
nola ikuspegi kritikotik. Horrez gain, irakasleei egoera horiei aurre hartzeko edota 
gertatzean esku hartzeko hainbat irizpide mota aipatu ditugu. 

Seigarren atalean, hizkuntzen i(ra)kaskuntzaren eta teknologiaren arteko 
loturak eta berrikuntzak aipatu ditugu, euskara erdigunean izanik. Horretarako, 
lehenengo kapituluan, Hiart Legarrak hizkuntzak nola irakatsi izan diren eta gaur 
egun hizkuntzen irakaskuntza non oinarritzen den aipatu du. Ondorengo kapituluetan, 
batetik, egun helduei eta gazteei euskara nola irakasten zaien sakondu dugu eta, 
bestetik, teknologiak egungo praktikak nola aldatu edo alda ditzakeen azpimarratu 
nahi izan dugu, datuetan oinarrituriko irakaskuntza kontuan hartuz. Bigarren 
kapituluan, Andoni Tolosak euskara online irakastera nola iritsi diren kontatu du 
helduen irakaskuntzan. Hirugarren kapituluan, Inma Muñoak komunikazio-gaitasuna 
eta konpetentzia digitalak gazteekin nola lantzen diren erakutsi du. Laugarren 
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kapituluan, Mikel Iruskietak eta Aitziber Iturricastillok idatzizko eta ahozko 
hizkuntza-irakaskuntzak nola lantzen diren eta teknologiak zein aukera ematen duen 
erakutsi nahi izan dute. Bukatzeko, Montse Maritxalarrek ikaskuntzaren lagungarri 
izan daitezkeen hizkuntzaren prozesamendu automatikorako tresnak aipatu ditu. 
Beraz, atal honetan egun hizkuntzak nola irakasten diren eta zein oinarri duten 
landu dugu eta etorkizunari begira ere jarri gara nolabait etorkizunean irakasleek 
euskarazko online irakaskuntzan erabil ditzaketen estrategiak, metodoak, baliabideak 
eta tresnak aipatuz. 

Zazpigarren atalean, ikerketa digitalaren gaia landu dugu, mundu mailan 
garapen handia izan duen korronteak eta horietan garatu diren tresna teknologikoak 
zein diren aurkeztu dugu. Ondoren, datuetan oinarrituriko ikerketei eta datuak 
bistaratzeko teknikei erreparatu diegu, gogoan harturik zein diren datuekin 
hezkuntzan aritzeko ditugun eskubideak eta baldintzak. Lehenengo kapituluan, 
Mikel Iruskietak eta Jennifer Isasik ikerketa digitala eta hezkuntza lotzen dituzten 
Humanitate Digitalak edo eHumanitateak zer diren eta zein aldaketa ekarri duten 
aipatu dute. Ondoren, bigarren kapituluan, Arkaitz Zubiagak ikerketa erraztu eta 
ikerketari balio erantsia nola eman dakiokeen eta zein tresna erabil daitezkeen 
aztertu du: informazioa bilatzeko tresnak, taldean ikertzeko tresnak eta hizkuntza-
datuak automatikoki prozesatzeko tresnak. Hirugarren kapituluan, Itziar Aldabek eta 
Montse Maritxalarrek testu-bildumak eskolan nola erabil daitezkeen aztertu dute, 
euskararako dauden baliabideen zerrenda zabala aurkeztuz. Laugarren kapituluan, 
Oier Lopez de Lacallek datuak nola bistaratu eta datu horiei zentzua emateko behar 
diren konpetentzia digitalak nola landu daitezkeen azaldu du, bistaratzeko modu 
okerrak ere nabarmendu ditu eta horien arriskuak aurkeztu. Bukatzeko, Jon Altunak 
zazpigarren kapituluan hezkuntza-datuekin aritzeko zenbait ikerketa-metodo aurkeztu 
ditu eta datu errealekin egindako ikerketa horiek egin ahal izateko baldintzak zein 
diren azpimarratu du; izan ere, ikerketa on batek arazoak ekar diezazkioke ikerlariari 
zenbait datu erabiltzen dituenean. Atal honetan, beraz, gaur egun ikerketa digitalak 
zer aldaketa ekarri duen aztertu ondoren, datu errealekin lan egiteko metodoak, 
bistaratze-teknikak eta hori egin ahal izateko baldintza akademikoak eta legalak zein 
diren aztertu dira. 

Bukatzeko, eskertu nahi dugu bide honetan HEZikt graduondokoari lagundu 
dioten erakundeak: UPV/EHU eta, batez ere, UEU, arlo teknopedagogikoan emandako 
laguntza guztiarengatik. Era berean, graduondokoan parte hartu duten ikasleei eta 
irakasleei ere eskerrak eman nahi dizkiegu, haiekin joan garelako euskaraz online 
irakaskuntzan trebatzen. Eta, orain, zuri, irakurle, eskerrak eman nahi dizkizugu, 
liburu hau irakurtzeko hartu duzun tartea eta gogoarengatik. Liburuan berrikuntzari 
eta hezkuntzari buruzko kezka asko aurkituko dituzula espero dugu, baita hutsuneak 
ere. Gure asmoak liburu honekin bukatzen ez direnez, prest izango gaituzu bertatik 
gure ekimenen berri emateko, edota zurekin lankidetzan aritzeko: lekutxoa emango 
dizugu www.hezikt.eus webgunean, graduondokoan hitzaldietara gonbidatuz edota 
proposatzen dizkiguzuen materialak irakasleei eta ikasleei proposatuz. 
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LEHEN ATALA

TESTUINGURU PEDAGOGIKOA

Lehenengo atal honetan, eskolan teknologia erabiltzeko testuinguru pedagogiko 
ezberdinak landu ditugu. Hasieran, ikuspegi teknopedagogikoa zer den eta horrek 
hezkuntza izan duen eragina aztertzen da (ikus 1. kapitulua), egungo testuinguruari 
arreta berezia jarriz. Ondoren, irakasleak hezkuntzari eta berrikuntzari modu egokian 
heltzeko erronka nagusiak aipatzen dira (ikus 2. kapitulua). Hori egin eta gero, arlo 
metodologikoari heldu zaio eta egungo joerak landu dira (ikus 3. kapitulua). Horren 
ondoren, ikaskuntza-datuen analisian oinarritzen den joera metodologikoa azaldu da 
(ikus 4. kapitulua). Bukatzeko, Ikaskuntza Diseinu Unibertsala ere azaldu da, joera 
metodologikoetan sakontzeko eta inklusioa lantzeko hezkuntzaren eta teknologiaren 
bitartez (ikus 5. kapitulua). 
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Pantaila anitzen erabilera eta online egotearen premia dela gaur egungo jendartearen 
ezaugarri nagusienetako bi. Halabeharrez, teknologia digitalak eskolaren paretak 
zeharkatu ditu. Baina, zer-nolako garapena bizi du teknologiak azken urteetan? 
Nola eragin du horrek hezkuntzan eta eskoletako IKT politiketan? Eta zeintzuk dira 
ikasgelan gailu digitalen erabilera pedagogikoa bideratzeko irizpideak?

1. IRAULTZA DIGITALA: TEKNOLOGIA DIGITALAREN 
ETENGABEKO GARAPENAREN LEHENENGO URRATSAK

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) izenez ezagutzen da 
erabilera orokorreko lehen ordenagailu digitala. Penssylvaniako Unibertsitateak 
diseinatu eta eraiki zuen, 1943 eta 1946 urteen bitartean. Guztira 162 m2-ko azalera 
betetzen zuen eta 27 tonako pisua zuen. Filadelfiako hirian zegoen kokatuta eta, 
mitoek dioten bezala, pizten zuten bakoitzean hiriko argi guztiek dar-dar egiten 
zuten. 

Hasiera batean, ENIAC xede militarrarekin sortu zen, Ameriketako Estatu 
Batuetako (AEB) armadako balistika ikerketa-laborategiaren jaurtiketa-taulak 
kalkulatzeko. Hala ere, Bigarren Mundu Gerra amaitu ostean, martxan jarraitu zuen 
eta ikerketa zientifiko ugariren kalkuluak egiteko erabili zen, 1955era arte.

Konputagailua programagarria zen eta segundoro 5.000 batuketa edo 300 
biderketa egiteko gaitasuna zuen. Eragiketak programatzea ez zen, inola ere, lan 
erraza, paneletako kable ugari eskuz eta banan-banan aldatu behar baitziren. 
Batzuetan, emakumez osatutako programatzaile-taldeak egunak ematen zituen 
ordenagailua birprogramatzen. 
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1. irudia. ENIAC. Egilea: <https://labur.eus/UQrGt>.

Hiru urte beranduago, 1949an, Cambridgeko Unibertsitateko Matematika 
Laborategiak EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) sortu zuen, 
exekuzio-instrukzioak memorian gordetzen zituen ordenagailua. Alegia, ez zen 
beharrezkoa kablerik ukitzea programaz aldatzeko.

Baina, ENIAC eta EDSAC bezalako superkonputagailuen garapena urrats 
handi bat izan arren, benetako iraultza digitala 70eko hamarkadan gertatu zen: 
mikroprozesadorearen sorrera. Mikroprozesadoreak ordenagailuen tamaina txikitzea 
ekarri zuen, baita fabrikazio-prozesua merkatzea ere, eta bi lorpen horiek ordenagailu 
pertsonalen hedapenaren hasiera markatu zuten. 

Apple IIa izan zen lehenengo ordenagailu pertsonal arrakastatsua, Apple 
etxekoa eta 1977an merkaturatutakoa. Gutxira, ordenagailu pertsonalen aukera 
zabala zen: 1980an Commodorek VIC 20a kaleratu zuen, 1981ean IBMk PCa eta 
Sinclairrek ZX8a garatu zituzten, 1982an Commodorek Commodore 64 izenekoa 
merkaturatu zuen, urte berean Sinclairek ZX Spectruma jarri zuen salgai eta 1985ean 
Commodorek Amiga. Familia askok zerrendatutako modeloren bat erosi zuten, 
etxeko gazteen ikasketak aitzakia gisa. Horrela, pixkanaka, ordenagailu pertsonala 
etxeko ezinbesteko tresna bilakatu zen.

2. irudia. APPLE II. Egilea: <https://labur.eus/UQrGt>.
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Mikroprozesadoreak aisialdi-esparrua ere nahastu zuen, ordenagailu pertso-
nalekin batera, bideo-kontsolak hedatu baitziren. Atari 2600 izan zen arrakasta-
tsuenetako bat. 1977an kaleratu zen, kartutxo trukagarrien bidez funtzionatzen zuen 
eta bideo-jokorik salduena Pac-Man izan zen (7 milioi kopia).

Garai berean, gaur egun ezagutzen eta erabiltzen ditugun bestelako tresna 
teknologiko ugari sortu ziren. 1981ean, adibidez, erabiltzeko sagua behar zuen 
lehen ordenagailu pertsonal komertziala merkaturatu zen, Xerox Star 8010a eta, hiru 
urte beranduago, 1984an, salgai jarri zen Motorola DynaTAC lehenengo telefono 
mugikor komertziala 3.995 $-en truke. 

Bitartean, iraultza digitalaren beste protagonista nagusiaren oinarriak ezarri 
ziren: Internet. Lehenengo pausoa 1969an eman zen, AEBko unibertsitateen artean 
ikerketa-esparrurako sortutako ARPANET (Advanced Research Projects Agency 
Network) izeneko sarearen lehenengo konexioarekin. Hurrengo urrats garrantzitsua 
CERNeko (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) Tim Berners Leek 
1990ean garatu zuen WWW sistema izan zen, informazioa esteka batean klik eginez 
eskuratzeko sistema eta egungo Interneten funtsa.

Ondoren, mugarik gabeko sarea hedatzen hasi zen. AEBn 1991tik aurrera zabal-
du zen Internet eta Espainiako Estatuan 1995etik aurrera. Hala ere, urte batzuk igaro 
behar izan ziren Internet guztion eskura egoteko, zerbitzuak merkatzeko eta, batez 
ere, kalitatezko zein abiadura handiko konexioak lortzeko. Hasieran, testu-mezuen 
hartu-emana baino ez zen posible, baina teknologiaren garapena etengabekoa izan da. 

Gaur egun, Europako etxeen % 75,5ek Interneten banda zabaleko konexioa 
du (Europar Batzordea, 2018) eta Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) % 89k 
(INE, 2018). Munduko sarerik handienaren ohiko erabiltzaileen kopuruak zein 
konexio-denborak gora egiten dute urtetik urtera eta askotarikoak dira konektatzeko 
helburuak: berriak irakurtzea, online erostea, komunikatzea eta sare sozialak 
erabiltzea, esaterako 

Hau da, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) zein 
Internet informazioaren jendartearen laneko, aisialdiko eta bizitza pertsonaleko 
ingurune naturalak eta ezinbesteko tresnak bilakatu dira (Castells, 2005). ENIAC, 
mikroprozesadorea eta ARPANET iraultza digitalaren hastapena soilik izan ziren, 
ondoren Baumanek (2006) likido bezala definitutako testuinguruaren, garapen 
geldiezinaren eta etengabeko eraldaketa soziologikoaren aurrerapausoak baino ez.

2. TEKNOLOGIA DIGITALAK HEZKUNTZAN ETA IKT POLITIKEN 
BILAKAERA

Interneten hedapenak zeharo birmoldatu ditu, besteak beste, komunikazioa, 
aisialdia, harremanak eta, noski, hezkuntza. Testuinguru digitalak eragin zuzena 
izan du ikasteko beharretan zein estrategietan eta horrek paradigma pedagogikoa 
digitalizatzeko premia sortu du: eskolak egungo errealitateari erantzun behar dio eta, 
hortaz, funtsezkoa da IKTak ikasgelaren eguneroko jardunaren osagai bilakatzea.
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Horregatik, azken hamarkadetan, maila askotako ekimenak sustatu dira IKTak 
ikastetxeetan txertatzeko asmoz: Europan, eEurope 2000n eta i2010 2005ean; 
Espainiako Estatuan InfoXXi 2000n, educacion.es 2004an eta Avanza 2006an; eta 
autonomia-erkidego bakoitzean sortu eta moldatutako planak. 

EAEren kasuan, aurretik IKTak eskoletan integratzeko zenbait hezkuntza-
politika gauzatu arren, 2009 eta 2013 bitartean martxan egon zen Eskola 2.0 programa 
(Eusko Jaurlaritza, 2009) izan zen guztietatik garrantzitsuenetako bat. Programaren 
helburua ikasprozesuak digitalizatzea zen eta, horretarako, nazioarteko 1:1 eredua 
(ordenagailu bat ikasle bakoitzeko) izan zuen ardatz. 

Beraz, Eskola 2.0, batik bat, eskolen azpiegitura teknologikoaz arduratu zen: 
ikasle zein irakasleentzako ordenagailu eramangarriak, ikasgela bakoitzean arbel 
digital bat eta Internet konexioa. Halaber, irakasleei zuzendutako material didaktiko 
ugari eskaini zuen, prestakuntza digitala dinamizatzeko asmotan.

Era berean, programak berrikuntza-ekimenei buruzko hausnarketa eragin zuen 
eta horrek eskoletako metodologia hobetzeko eta irakasteko prozesuak digitalizatzeko 
planteamendu zabalago baten beharra sortu zuen. Erantzuna 174/2012 Dekretua 
izan zen, ikastetxeetako teknologia-heldutasunerako ereduak onartu eta mailak 
egiaztatzeko baldintzak ezarri zituena. Horrela, ikastetxeek euren ezaugarrietara 
eta premietara egokitutako teknologia-plana sortzeko eredu bat eskuratu zuten. 
Egun, eredua gaitasun digitalaren DIGCOMP (Ferrari, 2013) markoaren arloen eta 
eskumenen arabera eguneratu da (5314 Agindua).

Baina baliabide digitalen hornidura masiboa edota maila teknologikoa 
egiaztatzeko ziurtagiriak ez dira nahikoak ikaskuntza-eredu berriak bideratzeko, 
teknologiak ez baitu hezkuntza-praktikak zuzenean berrikuntza pedagogiko 
bilakatzeko berezko gaitasunik. IKT politikek, ikasgelak ordenagailuz betetzeaz 
gain, hezkuntzaren eraldaketaren bidelagun izan behar dute. Alegia, IKTak 
hezkuntza-osagai bilakatzeko, helburua irakasleen prestakuntza, material digitalak 
eta teknologia digitalaren erabilera pedagogikoa izan behar dira. 

Horregatik, EAEko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak egun 
indarrean jarraitzen duen Sare_Hezkuntza Gelan (Eusko Jaurlaritza, 2014) berri-
kuntza-proiektua martxan jarri zuen 2014an. Azken IKT politika Lehen Hezkuntzako 
zein Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeei zuzenduta dago eta helburu 
hauek jasotzen ditu (3442 Agindua, 3. or):

a. Teknologia berriak eta material eta baliabide digitalak erabiltzea ikasgelako 
irakasteko eta ikasteko prozesurako.

b. Irakasleak teknologia eta pedagogia aldetik prestatzea, irakasteko eta 
ikasteko prozesuan material eta baliabide digitalak erabil eta landu ditzaten.

c. Ikasgelan erabiltzeko material digitalak sortzea.
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Hau da, Sare_Hezkuntza Gelan ekimenak aurreko IKT politikek ahaztutako 
alderdi kualitatibo ugari jasotzen ditu, berrikuntza-estrategiak bideratzeko. Hala ere, 
EAEko ikasgeletan teknologia digitalaren erabilera pedagogikoa guztiz lortzeko bi- 
dea, oraindik ere, luzea da. Hezkuntza-sistemak oraindik ez du lortu kultura digitalare- 
kin guztiz bat egitea eta ezinbestekoa da hezkuntza-praktikak birpentsatzen jarraitzea. 

3. TEKNOLOGIA DIGITALAREN ERABILERA PEDAGOGIKOA  
    IKASGELAN

Argi dago, beraz, teknologia digitala gaur egungo bizimoduaren protagonista 
nagusietako bat dela eta, ondorioz, IKTak ikaskuntza-inguruneetan ezartzea momen-
tuko erronka handienetako bat bilakatu dela. Horrek, aldi berean, hezkuntza-ikuspe-
giaren eraldaketaren beharra azaleratu du, garapenak hausnarketa kritiko sakona eta 
irakasteko nahiz ikasteko prozesuen berrikuntza pedagogikoa eskatzen baitu. 

Zentzu horretan, Mishrak eta Koehlerrek (2006) jakintzak ehuntzea proposatzen 
dute eta teknologiaren bitarteko irakaskuntza eraginkorra eta esanguratsua 
bermatzeko hiru oinarriak zehazten dituzte: edukiak, pedagogia eta teknologia. 
Horien arteko loturek hiru jakintza sortzen dituzte: edukien jakintza pedagogikoa, 
teknologiaren jakintza pedagogikoa eta edukien jakintza teknologikoa. Horrela, 
hiru jakintzen arteko elkarreraginak TPACK eredua osatzen du: edukien jakintza 
teknologiko-pedagogikoa. 

3. irudia. TPACK ereduaren jakintzak.
Iturria: (Koehler et al., 2015) (euskaratua).
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Hau da, ikasgeletan teknologia pedagogikoaren sustapen egokia ziurtatzeko, 
irakasleak edukien irakaskuntza konstruktiboa, ezagutza pedagogikoak eta 
gaitasun teknologikoak bateratu behar ditu. Gainera, hezkuntza-egoera bakoitzak 
irakaskuntza-praktikaren oreka dantzan jartzen duenez, funtsezkoa da malgutasuna 
eta hiru diziplina-elementuak eskolaren zein ikasgelaren testuingurura egokitzea. 
Irakasleen prestakuntza hiru alorretan, hortaz, nahitaezkoa da.

Bestalde, edukiei dagokienez, premiazkoa da gaur egungo errealitatearekin 
bat egitea. Egun erraza da edozein gairi buruzko informazio gaurkotua eskuratzea 
eta, ondorioz, dagoeneko ez da ezinbestekoa eduki guztiak memorizatzea. Helburua 
pertsonen pentsamenduan, ekintzetan eta adierazpenetan eragitea bada, ikasgelan 
etorkizuneko erronkei aurre egiteko beharrezkoak diren ezagutza funtzionalei 
erreparatu behar zaie: gaitasun metakognitiboak, sormena edota komunikazio 
kolaboratiborako estrategiak.

Horretarako, ikaslea ikasprozesuaren protagonista bilakatu behar da. Irakasleak, 
ikasleen interesetatik eta kezketatik abiatuta, talde-lanean ebazteko arazo errealak 
edota proiektuak eskaini beharko ditu. Garrantzitsua ere bada proposamenak 
baliabide metodologiko anitzez eta tresna instrumental analogiko zein digitalez 
osatzea, diziplinarteko zehar-prozesuak hobetzeko eta hezkuntza pertsonalizatuagoa 
eskaintzeko. Horrela, ikaslea modu aktiboan arituko da, modu autonomoan ikasten 
ikasiko du eta IKTak bizitzaren eremu eta egoeretan modu egokian zein arduraz 
aplikatzeko gai izango da. 

4. ONDORIOAK

XXI. mendeko jendarteak XXI. mendeko eskola behar du. Beraz, hezkuntza-
paradigmak garai digitalarekin bat egin behar du, etorkizuneko erronkei erantzuteko. 
Horretarako, ikaskuntza-eredua zein ikaslearen papera birdefinitu behar dira, eta 
teknologiak izan behar du hezkuntza-berrikuntzaren tresna eraldatzailea. Hala ere, 
ekintza pedagogiko guztiek beti pertsonak eta horien gaitasun funtzionalak izan 
behar dituzte erdigune, ardatz eta helburu.
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Berrikuntza nola ulertzen dugun abiapuntu hartuta, prozesu horrek hezkuntzaren 
esparruan teknologiarekin duen lotura aztertuko dugu kapitulu honetan. Halaber, 
teknologia horren zein munduaren aldaketaren aurrean irakaslearen jarrera eta 
jokabidea ere landuko ditugu, besteak beste, garapen profesionalari eta gaitasunei 
erreparatuta. Izan ere, irakasleak badu eraginik ikaslearen arrakasta pedagogikoan 
eta horren itzulpen izan daitekeen ahalduntzean. 

1. BERRIKUNTZA, PROZESU HOLISTIKOA 

Hitz erabilia da berrikuntza gizartearen esparru guztietan; hezkuntza ez da 
salbuespena. Dena den, adiera ez da bakarra eta, gainera, ez dago adostasunik. 
RAEk, Real Academia de la Lenguak alegia, bi aukera aurkezten ditu adibidez, 
kontrajarriak gainera (Camarero eta Arroyo-Sagasta, 2018). Euskaltzaindiak, aldiz, 
beste bi bere Hiztegian, baina antzeko norabidekoak biak: 

1. Berria den zerbait ezartzean eginiko edo gertaturiko aldaketa. 
2. Berritzea, eraberritzea. 

Gizartean gaztea eta zaharra aurrez aurre jarri ohi diren bezala, gaztea dena 
hobetsiz gainera, ematen du aldatua edota eraberritua desiragarria dela, hemen 
ere zaharraren aurrean. Dena den, ez da komeni iparra galtzea eta etengabe kea 
asmatu dugula pentsatzea berrikuntzaz ari garenean; izan ere, hainbat erpin dituen 
fenomenoaz ari gara, eta sarritan icebergaren azaleko zatia baino ez da sumatzen. 

Hezkuntza-berrikuntza zer den ulertzeko era desberdinak egon badaudela 
nabarmendu du Salinasek (2004). Prozesu-ikuspegiarekin bat dator eta, gainera, 
testuinguruari ere erantzun behar diola adierazi du. Aditu horren hitzetan, honetan 
datza nagusiki hezkuntza-berrikuntzen arrakasta: partaide direnek nola interpretatzen, 
birdefinitzen, iragazten eta gauzatzen dituzten proposatutako aldaketak. Bestalde, 
norbanakoek, taldeek zein erakundeek berrikuntza horiek hartzea eta bere egitea da 
erronka nagusia. 



IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan26

Camarero eta Arroyo-Sagastari jarraikiz (2018), hezkuntza-berrikuntza era 
holistikoan eta eraginkorrean ulertu behar da. Horretarako, oinarrizko kontzeptuak 
azpimarratu dituzte:

 • Prozesua da: ez da gertakari edo erabaki puntuala; are, prozesua bera litzateke 
berrikuntza eta ez prozesuaren helburua.

 • Nahitasuna: ez da aldaketa eta berez gertatzen dena; planifikatu, eztabaidatu 
eta sistematizatu egin behar da.

 • Konpromisoa: hezkuntza-esperientzia hobea da xedea.
Halaber, berrikuntzaren abiapuntuan irakasleen nahia eta jarrera daudela 

adierazi dute, eta horregatik irakasleen gaitasunetan jarri dute arreta: ikasten 
ikastekoan, aldaketa kudeatzekoan, sormenerakoan eta, azkenik, gaitasun digital eta 
mediatikoetan. Aurrerago joko dugu berriz gaitasun digitalen arlora.

2. IRAKASLEEK BERRIKUNTZAREKIKO ETA ETENGABE IKASTEN 
JARRAITZEKO DUTEN ERANTZUKIZUNA

Jakin badakigu azken boladan mundua eta gizartea itzel aldatu direla eta aldatzen ari 
direla, besteak beste teknologien eraginez. Horren harira, teknologiaz aberastutako 
inguruneak aipatu ditu Caberok (2017). Muruak (2015) adierazi duen bezala: 

Aldaketa handia eta etengabea da, gainera; garai likidoetan gaudela zioen Baumanek 
(2007): aldakorrak, berehalakoa eta iragankorra izatea dute ezaugarri nagusi garaiok. 
Bizitza osoan zehar ikasteko jarrera eta konpromisoa, etengabeko ikaskuntza (life long 
learning) izan liteke egoera horri erantzuteko bide egokia (60. or.).

Irakasle batek, ondorioz, bizitza osoan ikasteko jarrera izateari ezinbesteko 
irizten zaio. Egia ere bada gaur egun inor gutxik joko lukeela nahikotzat hasierako 
prestakuntza besterik gabe bizitza osoan era profesionalean aritzeko. Bestela esanda, 
bere garapen profesionalari erreparatu eta horretarako aukera eta bideei ekin beharko 
die irakasleak. 

Beste alde batetik, Salinasek (2004) ohartarazi duen bezala, gizabanako eta 
erakundeen arteko elkarlan informalek gizartearen egitura formalagoak ordezkatzeko 
joera sumatzen da. Teknologiek ere, besteekin eta besteengandik ikasteko aukerak 
asko hedatu dituzte, eta alderdi horri bereziki erreparatzen zaio egun irakasleen 
gaitasunak eta gaitasun digitalak azaltzen direnean (Murua, 2015).

3. IKT-ETATIK HARAGO

Hala eta guztiz ere, sarritan esaten da hezkuntzaren eremuan arazoa ez dela 
teknologia, pedagogia baizik. Caberok (2015) dioenez, berrikuntza ez da lortzen 
aplikazio teknologikoaren berritasunagatik, prestakuntzarako eta komunikaziorako 
agertoki berriak lortzeko irizpideak aplikatzeagatik baino. Izan ere, gizartean guztiz 
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hedaturik dauden Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKTak) ez dira 
ezinbestekoak berrikuntzarako. Gure ustez, egon daiteke berrikuntzarik IKTrik gabe 
eta IKTek ez dakarte halabeharrez berrikuntza. 

Erabiltzen den terminologia ere ez da hutsala. Teknologien inguruan izan den 
hitz eta kontzeptuen bilakaera, erabileraren eta horren azpian dagoen ikusmolde eta 
planteamenduaren adierazle da terminologia, esplizituki adierazten dena alegia. Hala, 
IKTak aipatzetik, Ikaskuntzarako eta Jakintzarako Teknologiak (IJT) erabiltzeko 
joera nagusitu da zenbait esparrutan, eta urrutiago joanda, Ahalduntzeko eta Parte 
hartzeko Teknologiak (APT) (Cabero, 2015; Román-Mendoza, 2018). 

1. irudia. Teknologiak ulertzeko eta erabiltzeko ikuspegiaren bilakaera.

Ikus ditzagun labur-labur arestian aipatu ditugun hiru ikuspegiok, Caberori 
jarraikiz (2015):

 • IKT, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak: baliabideak errazta-
tzaile eta informazio-transmititzaile gisa ulertzen dira, alderdi teknologikoan 
eta instrumentalean zentraturik. 

 • IJT, Ikaskuntzarako eta Jakintzarako Teknologiak: ikaskuntzarako eta 
ezagutza hedatzeko erreminta erraztatzaile gisa erabiltzen dira, eta ez 
hainbeste komunikatzeko soilik.



 • APT, Ahalduntzeko eta Parte hartzeko Teknologiak: ez dira hezkuntzako 
baliabide soil gisa hartzen, parte hartzeko zein ikasle eta irakasleen arteko 
lankidetzarako erreminta gisa baizik. Ikaskuntzak dimentsio soziala ere 
badu ikuspegi honetatik eta teknologiaren zeregina bitartekariarena da, bai 
ezagutza eraikitzeko, bai elkarreragin sozialerako. Erakunde hezitzaileen 
rola birpentsarazi behar da.

Alderdi honetatik, irakaslearengan ardaztutako ikuspegian oinarritu da IKTen 
erabilera orain arte Caberoren ustez (2015). Bat dator Román-Mendoza (2018), 
aldaketa kontzeptuala ez dela ikasgelara hedatu uste baitu. Horregatik, IJT da berak 
erabili duena, baina asmo handiagokoa den APT bere baitan hartzen duelakoan. 
Dioenez, partaidetzarik eta ahalduntzerik gabe ez dago benetako ikaskuntzarik.

Herguetaren (2013) ekarpena ere antzeko bidetik doa, IKT siglei H bat gehitu 
baitie Gabelas Barrosori jarraikiz; harremanei dagokien H-a, hain zuzen. Haren 
ustez horrek eskaintzen dizkigun inplikazioek norbanakoaren hiru dimentsioak 
biltzen dituzte: kognitiboa, emotiboa eta soziala. Hezkuntzak benetan eraldatu gabe 
jarraitzen duela uste du: tresna teknologikoak erabiltzen dituela, baina hori besterik 
ez; ikasgelako mentalitatea aldatu gabe, alegia. Aldi berean, nonahiko ikaskuntzaren 
rola azpimarratu du. Komunikatzeko, ikasteko eta elkarrekin lan egiteko teknologia 
digitalen garrantzia Arroyo-Sagastak (2017) ere azpimarratu du.

4. IRAKASLEEN GARAPEN PROFESIONALAK IKASLEAREN 
ARRAKASTA PEDAGOGIKOAREKIN DUEN LOTURA

Beste hitz korapilatsu batekin egin dugu topo orain: arrakasta. Porrotaren kontrako 
gisa hartua, ez dira, ez bata, ez bestea, erraz interpretatzen diren fenomenoak, ez 
behintzat hezkuntzaren esparruan. Ikerketa-lan sakona egin dute gai honen inguruan 
López-Vicente et al.-ek (2016). Egile horiek diotenez, ezin da dena emaitza 
akademikoetara murriztu, eta kontuan hartu behar da badaudela hezkuntza-legeetan 
esplizituki azaltzen diren bestelako gaitasun pertsonal eta sozialen eskurapenak. 
Errepikatzen diren sei esparru azpimarratu dituzte, eta horien artean badaude, 
pertsonaren garapena, aniztasuna errespetatzea eta, berriz ere, etengabe ikastea. 

Diaz-Maggioliren iritziz, eta hala jasotzen du Richardsonekin batera irakasleen 
garapen profesionalerako proposatutako «Inspire» deritzon ereduan (Longfield, 
2018), irakaskuntza etengabe hobetzea da karrera osoko prozesua den garapen 
profesionalaren helburua; hala, beren ezagutzetan eta irakaskuntza-praktiketan 
eguneratuago eta inspiratuago egongo dira irakasleak eta, aldi berean, ikaskuntza 
hobea izango dute ikasleek irakaskuntza hobearen ondorioz. 
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Ikaslearen arrakasta pedagogiko zabal horrekin lotu ahal dugu atal honen 
izenburuan ageri den «ahalduntzea». Gure ikuspegitik, hezkuntzan hurbilagokoak eta 
ohikoagoak diren hitzak erabiliz, «autonomia» eta «gaitasun kritikoa» kontzeptuekin 
pareka genezake. Beste alde batetik, berrikuntza eta ahalduntzea lotzen dute Camarero 
eta Arroyo-Sagastak (2018). Egileon ustez, hezkuntza-berrikuntzak, besteak beste, 
ikasleak ahaldundu behar ditu ikasprozesuan partaide izan daitezen. 

Loturik ere uler daitezke, neurri batean, garapen profesionala eta gaitasun 
digitala. Irakasleen prestakuntzan komunikazioaren eta elkarlanaren esparruak 
beharrezko ulertzen ditu Arroyo-Sagastak (2017); are, irakasleen etengabeko 
prestakuntzan zeharkako gaitasuntzat jo daiteke digitala. Dena den, eredu desberdinak 
daude gaitasun digitala eta irakasleen gaitasun digitala zer diren azaltzeko (Arroyo-
Sagasta, 2017; Murua, 2016). Horietako azkena, 2017an ingelesez argitaratutako 
European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu da 
(euskarazko bertsioa 2018koa), eta INTEFek landu ditu aldez aurretik argitara eman 
zutenarekiko aldeak (2017). Aipatzekoa ere bada Castañeda et al.-en ekarpena (2018), 
kritikoki aztertu baitituzte gaitasun digitalaren inguruko proposamen nagusiak eta 
mundu digitalerako irakasle-gaitasun integralerako eredu bat proposatu.

Arestian azaldutako Europako marko berri horri erreparatuta, oinarrizko 22 
gaitasun proposatzen ditu irakasleen kasurako; 6 arlotan antolatuta daude (ikus 2. 
irudia). 

1. Konpromiso profesionala: teknologia digitalak erabiltzea komunikatzeko, 
elkarlanean aritzeko eta profesionalki garatzeko.

2. Baliabide digitalak: gaitasun digitalak eskuratu, sortu eta partekatzea.
3. Irakaskuntza eta ikaskuntza: irakaskuntzan eta ikaskuntzan teknologia 

digitalen erabilera kudeatu eta antolatzea.
4. Ebaluazioa: ebaluazioa hobetzeko teknologia eta estrategia digitalak 

erabiltzea.
5. Ikasleak ahalduntzea: teknologia digitalak erabiltzea inklusioa, 

pertsonalizazioa eta ikasleen partaidetza aktiboa areagotzeko.
6. Ikasleen gaitasun digitala sustatzea: ikasleak gaitzea teknologia digitalak 

sormenez eta arduraz erabiltzeko, informatzeko, komunikatzeko, edukiak 
sortzeko, ongizaterako eta arazoak konpontzeko.

Suma daitekeenez, ikasleen ahalduntzea aipatzen da esplizituki marko berri 
honetan, eta nola ulertzen den zehaztu ere bai.
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2. irudia. DigCompEdu esparrua. Redecker (2018) euskaratua.

5. ONDORIOAK

Oso uste hedatua da herritar guztiei teknologia digitalak modu kritikoan eta sormenez 
erabiltzeko beharrezkoak diren gaitasunak eman behar zaizkiela. Redeckerrek dioenez 
(2018), «behar-beharrezkoa da gizarte digital batean aktiboki parte hartzeko herritar 
guztiek behar duten gaitasun digitala izatea irakasleek [...] Eredu diren aldetik, gai 
izan behar dute ikasleei beren gaitasun digitala erakusteko eta teknologia digitalen 
erabilera kritiko eta sormenezkoa transmititzeko». Sarritan Santos Guerrari (2017) 
entzun eta irakurri dizkiogun hitzak etor dakizkiguke gogora: «Decía Emerson: El 
ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros hijos y alumnos con tanta fuerza 
que les impide oír lo que decimos. Y yo añado, abundando en esa idea: educamos 
como somos, no como les decimos a los demás que tienen que ser».Laburbilduz, 
gidari eta erraztatzaile izateaz gain, irakaslea bera izango da eredu, esaten dituenak 
baino areago.

Ondorioz, ahalduntzeko, hots, arrakasta duten ikasleak eta herritarrak izateko, 
irakasleak berak ere halakoxea beharko du izan. Eta dagoeneko aipatu duguna 
berretsiz, bat etorri beharko dute irakasle zein ikasleen ahalduntzearen aldeko 
ikuspegi horrek eta hezkuntza berritzeko prozesuek. 
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Hezkuntzaren alorrean, metodologia hitzaren atzean dagoena abiapuntu hartuko 
dugu. Joera guztien artean, bost sakondu ditugu: proiektuetan eta arazoetan 
oinarritutako ikaskuntza, gamifikazioa, flipped learning, u-learning eta ikaskuntza 
adaptatiboa. Bakoitzaren definizioa, irakaslearen rola zertan datzan eta teknologia 
digitalarekin duen harremana landu dugu. Era berean, hausnarketarako bidea zabalik 
utzi nahi izan dugu, teknologiaren eta pedagogiaren susperraldian aurrera egiteko.

1. ZERTAZ ARI GARA, METODOLOGIARI BURUZ ARI GARENEAN?

Badirudi «metodologia» hitza erabiltzen dugunean, denok dakigula zertaz ari garen, 
denok berdin ulertzen dugula; baina baliteke denok abiapuntu eta aurreiritzi berak ez 
izatea. Hori dela-eta, metodologia-joerei buruz hitz egin aurretik, komeni da argitzea 
kapitulu honen ikuspuntua zein den. Metodologia, didaktika eta pedagogia eskutik 
doazen terminoak dira. Hain zuzen ere, batak bestea gain hartzen duela esan daiteke. 
Ikus dezagun hiru horien arteko elkarreragina.

Gure iritziz, pedagogia gainetik dagoen zientzia gisa uler dezakegu, beraz, 
makro-zientzia dela esan daiteke. Horrek esan nahi du bere gain hartzen dituela 
beste batzuk, bere ikerketa-eremua oso zabala delako: teoria orokorretatik hasi 
eta ebaluazio-irizpideen zehaztapeneraino. Azken finean, bere gain hartzen ditu 
ikaskuntzarekin eta irakaskuntzarekin zerikusia duten arlo guztiak eta horregatik 
esaten dugu ikasteko eta irakasteko prozesuen azterketa egiten duela, betiere, 
ikuspuntu zabal horretatik.

Pedagogiak, makro-zientzia den heinean, bere gain hartzen du didaktika. Horixe 
izango litzateke arlo honi dagokion mikro-zientzia: konkrezio-maila handiagoa 
duen zientzia, alegia. Horren atzean aplikazio bat dago, pedagogiaren ekarpenak 
ezagutza-esparru zehatzera ekartzea edo egokitzea, hain zuzen ere. Azken buruan, 
proposamen zehatzak egitea da didaktikaren helburua eta, horretarako, pedagogiaren 
teoriak xehetasun praktiko bihurtzen ditu, jakintza-arloetan aplikatu ahal izateko. 
Adibide gisa, Matematikaren didaktika har dezakegu: pedagogiaren ekarpenak 
Matematikaren arloan nola aplika daitezkeen lantzen du, helburuak, konpetentziak, 
edukiak eta abar zehaztuta. 
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Azkenik, didaktikaren azpitik edo barne, metodologia izango genuke. Kasu 
honetan, praktikari eta errealitateari estuki lotuta dagoen egiteko modua da (zientzia 
esatea gehiegi da). Pedagogiaren eta didaktikaren ekarpenak hartu eta sistematizatu 
egiten ditu, errealitatean posible nola egin daitezkeen adierazteko. Horretarako, 
gidalerro metodologikoak eskaini ohi dira: teoria pedagogiko eta didaktikoetan 
oinarritutako orientabide multzoak dira, jakiteko zer eta nola egin behar den 
ikasgelan.

Metodologia ulertzeko gure proposamena, beraz, teoriatik praktikara doan 
bidea da: pedagogia irakasteko eta ikasteko prozesuen azterketa egiten duen makro-
zientzia teoriko bezala ulertuta, didaktika pedagogiaren ekarpenen arlo-zehaztapena 
egiten duen mikro-zientzia gisa, eta metodologia egunerokotasunean martxan jartzen 
ditugun pedagogiaren eta didaktikaren aplikazio praktikoak.

1. irudia. Pedagogia, didaktika eta metodologiaren arteko harremana. 

1.1. Metodologia aktiboak

Lópezen (2005) arabera, metodologia aktiboak irakasle-ikasle, ikasle-ikasle, 
ikasle-material didaktiko eta ikasle-inguru arteko komunikazioan oinarritzen den 
elkarreragin-prozesuak dira, ikasleen inplikazio arduratsua bultzatzen dutenak eta 
irakasleen eta ikasleen aberastea dakartenak (López, 2005). Esan genezake ikaslea 
erdigunean jarri eta protagonista bihurtzen duten metodologiak direla, betiere, 
ikaslea bere ikaskuntzaren arduraduna eta irakaslea gidaria izanda. Johnson, Johnson 
eta Smithek (2000) honako osagai hauek zehazten dituzte metodologia aktiboetan:

 • Agertokia definitzea: jakin-mina eta ikasteko beharra sorrarazi behar ditu, 
baita ikaskuntza berrien testuingurua bermatu ere.
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 • Talde-lanean aritzea: ikasleak elkarrekin aritzeak lan-esparru edo inguru 
bat sortzen du eta horrek lagundu egin dezake arazo konplexuen aurrean 
ikaskuntza eraikitzen. Eginkizunak banatuz gero, ikasleek aurrera egiteko 
beste bide batzuk aurki ditzakete.

 • Arazoak ebaztea: ikasleek modu aktiboan ikasi eta parte har dezaten, 
erronkak, arazoak edo proiektuak proposatu ohi zaizkie. Horrela, jorratutako 
gaiaren inguruan arrazoitzea eta ikertzea eskatzen zaie.

 • Jakintza berriez jabetzea: proposatutako erronkek, arazoek edo proiektuek 
eskakizun berriak egin behar dizkiete ikasleei; hots, lehendik dakitena 
kontuan hartuta, eduki, jakintza edo gaitasun berriak eskuratzeko bideak izan 
behar dira, ikaskuntza esanguratsua bultzatuko bada.

 • Mundu errealean oinarritzea: ikasprozesuek errealitatearekin harreman 
estua izan behar dute. Azken finean, helburua ikasleen jakintza praktikoak 
eta konpetentziak garatzea bada, ezinbestekoa da, jakintza berriez jabetzeko 
erronkak, arazoak edo proiektuak proposatzeko orduan, ikas-eremutik 
(adibidez, eskolatik) at joatea eta mundu errealean gertatzen denarekin lotura 
bilatzea.

Ezaugarri horiek kontuan hartuta, honako hauek dira metodologia aktiboen 
artean egungo joerak elikatzen dituzten teoriak edo pentsamoldeak:

 • Konstruktibismoa (Piaget) eta konstruktibismo soziala (Vygotsky)
 • Learning by doing eta ikaskuntza kooperatiboa (Dewey)
 • Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza (Pelusca)
 • Arazoetan oinarritutako ikaskuntza (Case Western Reserve Unibertsitatea)
 • Konektibismoa (Siemens) 

Jakina denez, horiek guztiak ez dira proposamen berriak, metodologia aktiboen 
definizioa eta horien osagaiak berriak ez diren heinean. Beraz, argi dago horiek 
ez direla gaur egungoak, nahiz eta azken urteetan horietako batzuen aplikazio 
metodologikoak praktikan jartzea joera bihurtu den.

1.2. Teknologiaren eta pedagogiaren susperraldia

Baumanek (2007) dioen bezala, egoera-aldaketa bat bizi dugu: kultura solidotik 
likidora igaro gara. Hau da, zurruntasunetik, errepikapenetik eta jakintzaren 
gelditasunetik, aldaketa bizkorretara, moldagarritasunera eta sormen disruptibora 
igaro gara. Aldaketa horretan, teknologiak izan duen garapenak (digitalaz ari gara) 
zeresan handia izan du, eta bizitzaren arlo guztietara heldu dira horrek eragindako 
aldaketak; baita pedagogiaren eremura ere. 
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Berez, teknologia digitalaren susperraldiak pedagogiaren susperraldia 
ere eragin duela esan genezake, baina ez gara susperraldi mota berei buruz ari. 
Teknologiaren susperraldiaren atzean aldaketa sakonak daude; izan ere, tresna, 
aplikazio, programazio eta abar berriak agertu dira, lehenago existitzen ez zirenak, 
hain zuzen ere. Pedagogiaren susperraldiaren kasuan, ordea, gehienetan ez gara teoria 
eta proposamen metodologiko berriez ari. Teknologia digitalak parte hartzea eta 
espazio-denbora eskema apurtzea erraztu ditu, eta horrek, era berean, metodologia 
aktiboak martxan jartzea. Arestian aipatu dugun bezala, metodologia aktiboak ez dira, 
inondik inora, proposamen berriak. Beraz, proiektuetan edo arazoetan oinarritutako 
ikaskuntzari buruz ari garenean, adibidez, ez gara pedagogia edo metodologia berriez 
ari (nahiz eta orain joera izan). 

Dena den, Adellek eta Castañedak (2012) defendatzen dute badela benetako 
pedagogia susperraldi bat. Haien esanetan:

Susperraldian dauden pedagogiak oraindik ongi sistematizatuta ez dauden ikuspegi eta 
ideia pedagogikoen multzoa dira. IKTak hezkuntzan erabiltzearen inguruan sortzen 
dira eta horien komunikazio-, informazio-, kolaborazio-, elkarreragin- eta sormen-
botere guztia baliatzen saiatzen dira, ikaskuntzaren kultura berri baten markoan (Adell 
eta Castañeda, 2012: 15).

Susperraldian dauden pedagogia (edo metodologia) horiek, beraz, oraindik 
joera izateko bidean daude, forma hartzen ari dira eta ondorengo urteetan ezagutu 
ahal izango ditugu.

2. EGUN BOGAN DAUDEN METODOLOGIA-JOERAK

Metodologia hitzaren atzean ulertzen duguna eta joera batzuen atzean lehengo 
proposamen pedagogiko eta metodologikoak daudela argituta, egun IKTekin lotuta 
dauden joeretan sakonduko dugu. Bogan dauden guztietan sakontzeak luze joko 
lukeenez, bost aukeratu ditugu, literatura zientifikoan gehien jorratzen direnak 
eta eskolen jardunean gehien zabaltzen ari direnak direla pentsatuta. Bost horiek 
teknologia digitalarekin duten harremana kontuan hartuta ordenatu ditugu: itxuraz 
harreman lausoena izan dezakeenetik harreman estuagoa duenera.

2.1. Proiektuetan edo arazoetan oinarritutako ikaskuntza

Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza (POI) proiektu erreal bat oinarri duen 
ikaskuntza-proposamena da. Abiapuntua proiektu bat, egoera bat edo arazo bat izan 
daiteke (horregatik bildu dugu arazoetan oinarritutako ikaskuntzarekin) eta helburua 
da ikasleek berek ekitea, egitea eta sortzea. 

Metodologia honetan, edukiak lantzeari baino garrantzi handiagoa ematen zaio 
konpetentziak garatzeari, ikasleek proiektu, egoera edo arazoaren aurrean nola jokatu 
behar duten egiten ikasten dutelako. Irakasleon rolari dagokionez, proiektuaren 



prestaketa zorrotza egin behar du (eskatutako edukiak eta konpetentziak landuko 
badira), beharrezkoak diren jarduerak, informazio-iturriak, baliabideak bilatu eta 
proiektuan zehar gidari-lanak egin, ikasleei behar duten laguntza guztia eskainiz.

Joera honetan, teknologia digitalek aukera eskaintzen dute informazio-bilaketa 
aberasteko, sormen-lanak egiteko eta, maila altuenetan, proiektuaren antolaketa-lanak 
eta jarraipena errazteko (lan-banaketa, epemugak, dokumentu kolaboratiboak...).

2.2. Gamifikazioa

Gamifikazioa euskal hitza ez den arren, ingelesezko gamification hitzaren 
parekotzat hartu dugu. Proposamen hau jolasen mekanikak, estetika eta pentsamendu 
moduak erabiltzean datza, pertsonak inplikatzeko, ekintzara bideratzeko, ikaskuntza 
sustatzeko eta arazoak ebazteko (Kapp, Blair eta Mesch, 2013). Hezkuntza-arloan, 
beraz, hezkuntza-gamifikazioari buruz arituko ginateke eta haren helburu nagusia 
ikaskuntza sustatzea edo eraikitzen laguntzea da, nahiz eta beste testuinguruetan 
bestelako helburuak izan ditzakeen. 

Gamifikazioa oinarri hartzen duten hezkuntza-proposamenetan, jolasaren 
elementuak erabili ohi dira, hala nola puntuak, dominak eta mailaketak (bideo-
jolasetan bezala). Irakasleok, eduki zehatz batzuk lantzeko jolasak ikasgelan erabili 
baino (hori jolasetan oinarritutako ikaskuntza izango bailitzateke), harago joan 
behar dugu: diseinatutako proposamen didaktikoetan aipatutako jolasen elementuak 
aplikatu behar dira, ikaskuntza bera jolas-esperientzia izan dadin (Posada, 2013 eta 
García-Peralta, 2015).

Joera hau praktikan jartzeko, ez da derrigorrezkoa IKTak erabiltzea; izan ere, 
betiko jolasen arauek eta elementuek aukera eskaintzen digute metodologia hau 
martxan jartzeko. Dena den, teknologia digitalak aukera asko zabaltzen ditu sarean 
dauden hainbat aplikaziori esker (Kahoot, ClassDojo, Minecraft eta Open Badges, 
beste askoren artean). 

2.3. Flipped learning edo flipped classroom

Bergmann eta Samsen (2012) arabera, ikasprozesu jakin batzuk ikasgelatik 
kanpo daramatzan ikuspegi pedagogikoa da, ikasgelako denbora jakintzez jabetzeko 
eta horiek praktikatzeko beste prozesu batzuk sustatzeko erabiltzen duena, hain 
zuzen ere (nahiz eta geuk metodologia gisa ulertu). Beste era batera esanda, betiko 
klase magistralak eta azalpenak ikasgelatik at ateratzen dira (oro har, bideoa bezalako 
baliabide digital gisa), eta ikasgelako denbora azalpen horietan jasotakoa ulertzen 
laguntzeko edo praktikan jartzeko erabiltzen da.

Gela iraultzen den kasuetan, irakasleok azalpen horiek emateko materiala sortu 
edo lortu behar dugu, ikasleen eskura uzteko (Ikaskuntza Kudeatzeko Sistema batean, 
esaterako). Horrez gain, ikasgelako dinamika aldatu egiten da eta irakasleok ikasleen 
galderei erantzuteko eta praktikan laguntzeko gidari-lanak egin behar ditugu. 
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IKTek joera hau sustatzen laguntzen dute; izan ere, bideoak, infografiak eta 
aurkezpen interaktiboak bezalako materialak sortzeko ezinbestekoak dira. Beraz, 
teknologia digitalak ateak zabaldu dizkio joera metodologiko honi eta irakasleoi 
gure sormena martxan jartzeko eta geure material propioa sortzeko aukera eskaintzen 
digu.

2.4. U-learning: e-learning ereduak eta m-learning 

Badira urte batzuk e-learning (electronic learning) kontzeptua ezaguna dela: 
Internet bidez, edo horren laguntzarekin, ikaskuntza lortzeko jarduerak egitea da, 
hain zuzen ere. Azkenaldian, kontzeptu horri lotutako m-learning (mobile learning) 
ere agertu da, gailu mugikorrekin sustatzen den ikaskuntza definitzeko. Sánchezen 
(2013) arabera, u-learning (ubiquitous learning) kontzeptuak esan nahi du edozein 
testuingurutan eta edozein baliabiderekin ikas daitekeela eta, beraz, bere gain hartzen 
ditu aurreko biak (Internet eta gailu mugikorrak ere barruan sartzen direlako). 
Ikaskuntzaren ikuspuntu pedagogiko den heinean, metodologia hutsa ez den arren, 
haren inplikazio metodologiko handiengatik aukeratu dugu.

Joera honek eragin handia du irakasleon jardunean; izan ere, ikas-jarduna 
espazio- eta denbora-mugetatik at eramaten du. Hori dela-eta, irakasleok malgutasuna 
izan behar dugu edonon eta edonoiz irakasle, gidari eta laguntzaile gisa aritzeko.

Argi dago teknologia digitala ezinbesteko akuilua izan dela metodologia edo 
ikas-modu hauek joera bihurtzeko; azken finean, e-learning eta m-learning ez 
lirateke existituko bera gabe. Dena den, argitu beharra dago u-learning kontzeptuak 
ez dituela soilik ingurune birtualak edo gailu digitalak kontuan hartzen: edonon edo 
nonahi ikas daitekeela adieraztean, espazio analogikoek ere zeresan handia izan 
dezakete, noski (beti izan duten bezala)1.

2.5. Ikaskuntza adaptatiboa

Wikipediak (d.g.) dioenez, joera honek «ordenagailuak ikaskuntza-gailu 
interaktibo gisa eta baliabideen (pertsonen eta bitartekoen) esleipena antolatzeko 
erabiltzen ditu, ikasle bakoitzaren beharrak kontuan hartuz». Horrek esan nahi du 
ikaskuntzaren bitarteko den teknologiak berak ikasleen beharrak identifikatzen 
dituela eta, horien arabera, ikas-jarduerak, atazak, zereginak… esleitzen dituela.

Joera honetan, teknologia digitalaren presentzia ezinbestekoa da, ikas-jarduerak 
ingurune birtualean egiten direlako. Beraz, irakaslea alde batera uzten duela dirudi. 
Ingurune birtual horietan eskaintzen diren jarduerak eta ordena diseinatu egin 
behar dira, ordea: horra hor joera honetan irakasleok dugun erronka. Didaktikari 
buruzko jakintzak martxan jarriz, jarduera egokiak eta sekuentziazio esanguratsuak 
eta aberasgarriak diseinatzean datza irakasleon zeregina: analogikoan betidanik 
egindakoa, oraingoan, eremu digitalean soilik.

1. Joera honen inguruan sakondu nahi izanez gero, jo liburu honen 3. atalera (e-learning 
testuinguruetarako oinarriak eta aplikazioak), 
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Kontzeptualki teknologia digitalari estuki lotuta dagoen joera dugu ikaskuntza 
adaptatiboa. Aipatutako esleipen, sekuentziazio edo pertsonalizazio horren atzean, 
inteligentzia artifiziala, algoritmoak eta ikaskuntza-datuen analisia daude (Robledo, 
2017); hori dela-eta, ezin dugu ikaskuntza adaptatiboa IKTrik gabe ulertu.

2.6. Beste joera batzuk

Jorratu ditugun bost metodologia-joerez gain, badira beste hainbat teknologia 
digitalek ematen dituzten aukerak baliatzen dituztenak. Beste guztien artean, bi 
nabarmendu nahiko genituzke:

 • Ikaskuntza-datuen analisia (Learning Analytics): ikaskuntzak ingurune 
birtualetara jauzi egin duen heinean, ikaskuntza-datu asko sortzen dira. Datu 
horien azterketak informazio erabilgarria eskain dezake ikaskuntza bera 
(prozesua, jarduerak, ingurunea…) hobetzeko eta aberasteko. Gai honetaz 
gehiago jakiteko, jo lehen atalean Mikel Larrañagak idatzitako Ikaskuntza-
datuen analisia edo Learning analytics izeneko kapitulura.

 • Ikaskuntza Diseinu Unibertsala: aniztasuna modu aberasgarriagoan 
eta positiboagoan ulertzen du joera honek eta diseinuak duen indarra 
azpimarratzen du. Bide horretan, baliabide eta tresna digitalek aukera 
handiak ematen dituzte, irudikatzeko, adierazteko, ekiteko eta inplikatzeko 
modu gehiago eskaintzen dituztelako. Gai honetaz gehiago jakiteko, jo 
lehen atalean Lore Aretxagak eta Josi Sierrak idatzitako Ikaskuntza Diseinu 
Unibertsala: zer den eta nola egiaztatu izeneko kapitulura.

3. ONDORIOAK

Metodologia-joerek (eta susperraldian dauden pedagogiek eta metodologiek) 
irakasleoi erakusleiho zabal bat eskaintzen digute, ikasgelako jarduna hainbat 
modutan aurrera eramateko. Berrikuntza hitza egon ohi da joera horien guztien 
atzean eta hitz horren islak itsutu egiten gaitu maiz. Ezin dugu ahaztu berrikuntza 
ez dela soilik elementu berriak txertatzea edo modei jarraitzea: hori baino askoz 
gehiago da. Camarerok eta Arroyo-Sagastak (2018) dioten bezala, hezkuntza-
berrikuntza nahita antolatutako eta sistematizatutako prozesua da, non irakasleok 
taldean eraikitako ideia, proposamen eta ekarpen berriei buruz hausnartzeko nahia 
eta jarrera agertzen ditugun, eta helburu gisa ikasleen hezkuntza onena eta zabalena 
du (Camarero eta Arroyo-Sagasta, 2018). Aurreko kapituluan ikusi dugun bezala, 
berrikuntza konplexua da eta irakasleoi esfortzua, lana eta prestakuntza eskatzen 
dizkigu. 

Metodologia-joerak moda gisa ulertzeak hezkuntza-helburuak kolokan jartzeko 
arriskua dakar, ezin baitira hezkuntza-jarduna aurrera eramateko metodoak moda-
irizpide kuantitatiboetan (asko erabiltzen da) edo kualitatibo subjektiboetan (oso ona 
dela esaten dute) oinarritu. Hori dela-eta, irakasleon hautuaren oinarri pedagogikoak 
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azpimarratu nahi ditugu; hots, ikasleen eta testuinguruaren ezaugarriak eta 
ikaskuntza bultzatzeko estrategia didaktikoak aztertzearen beharra, alegia. Analisi 
horrek emango dizkigu metodologia egokia aukeratzeko gakoak eta baliteke arestian 
aipatutako joeren artean erantzuna hain argia ez izatea: posible da metodologia 
zehatz bat egokiena izatea, biren arteko konbinazioa egin behar izatea edo, agian, 
aipatutakoen artean bat ere ez egoki suertatzea (eta nork bere proposamena egin 
behar izatea). Azken finean, hori ere irakasleon ardura handia da: metodologia 
egokiei buruz hausnartzea. Kapitulu honetan, bogan dauden eta IKTekin harremana 
duten metodologia-joerak landu ditugu, baina hausnarketarako bidea zabalik utzi 
nahi dugu, horrek argituko baitigu teknologiaren eta pedagogiaren susperraldian 
aurrera egiteko bidea.
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Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek izan duten bilakaera hezkuntzan 
ere nabari da. Gaur egun, hezkuntzarako teknologiak ezinbestekoak bihurtu dira 
hezkuntzarako eta horrek bide berriak zabaldu ditu ikasprozesuak hobetu ahal 
izateko. Ikaskuntza-datuen analisia deritzon diziplina berria helburu horrekin 
sortu da, ikasprozesuetan jasotzen diren datu guztiak erabiliz, hezkuntza hobetzea. 
Kapitulu honetan, ikaskuntza-datuen analisia zer den, eta nola erabil dezakegun 
adieraziko dugu.

1. ZER DA IKASKUNTZA-DATUEN ANALISIA?

Long eta Siemensek (2011) dioten moduan, lehenengo Learning Analytics and 
Knowledge nazioarteko kongresuan honela deskribatu zuten diziplina berri hau: 
«ikasprozesua ulertzeko eta, batez ere, ikaskuntza burutzen den ingurunea hobetzeko 
asmoz burutzen den ikasleen eta haien testuinguruen neurketa, datuetan jasotzea, 
aztertzea eta txostengintza da ikaskuntza-datuen analisia». 1. irudiak ikaskuntza-
datuen analisirako prozesua deskribatzen du. Lehenengo urratsa, ikasprozesuaren 
informazioa jasotzean datza. Gaur egun hain erabiliak diren LMSak, adibidez 
Moodlek, ikasleen eta irakasleen ekintzak (burututako atazak eta atzitutako 
baliabidea, adibidez) jaso eta gordetzen ditu datu-base batean. 

Irakasleak ikasgelan ikusten dituenak ere jaso eta gorde ditzakete, gertatzen 
ari denaren adierazle izan daitezke eta. Jasotako informazioa erabilgarria izan 
daiteke ikaskuntza nola doan aztertzeko eta ondoren hobekuntzak egin ahal izateko. 
Jasotako informazioa txostenak egiteko erabil daiteke, ikasleei edo irakasleei 
eskainiko zaizkienak ikaskuntza hobetzeko neurriak har ditzaten. Jasotako datuek 
azterketa sakonagoak egiteko aukerak eskaintzen dituzte, adibidez antzeko jokaera 
duten ikasleak igartzeko edo informazio konplexuagoa azaleratzeko eta txosten 
aberatsagoak sortu ahal izateko. Aurreko informazioa ere erabiltzeko aukera izanez 
gero (aurreko ikasturteetako informazioa, adibidez), iragarpenak egitea ere izan 
dezakegu. Adibidez, aurreko ikasturteetan data batetik aurrera atazarik burutzen ez 
duten ikasleek ikastaroa uzten dutela jaso badugu, oraingo ikastaroan jarrera hori 
adierazten duten ikasleak garaiz identifika ditzakegu eta ikastaroa uztea saihesteko 
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neurriak hartu. Ikasle batek ikastaroan izan dezakeen atzipen-maila ere iragar liteke. 
Erauzitako informazio horrek guztiak ikasleei zein irakasleei neurriak hartzeko 
aukera eskaintzen die, ikaskuntza hobetu ahal izateko. Jarraian, ikaskuntza-datuen 
analisia egiteko kontuan hartu beharreko guztiak azalduko dira, mugak eta arazoak 
barne.

1. irudia. Ikaskuntza-datuen analisirako eredua1. 

2. IKASKUNTZA-DATUEN ANALISIA MODELATZEKO ETA 
DISEINATZEKO EREDUA

Greller eta Drachsler ikerlariek (2012) sortu zuten ikaskuntza-datuen analisirako 
edozein aplikazio diseinatzeko eta deskribatzeko balio duen eredua, 2. irudian ikus 
dezakeguna. Eredu horrek kontuan hartu beharreko 6 atal nagusi edo dimentsio 
desberdin zehazten ditu.

1. Pardok eskainitako webminarretik hartuta (https://www.youtube.com/
watch?v=IQOhADHZcMA).
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2. irudia. Ikaskuntza-datuen analisia modelatzeko eredua 
(Greller eta Drachsler, 2012).

2.1. Parte-hartzaileak 

Ikasleak, irakasleak edo/eta erakundeak (eskolak) izan daitezke partaideak. 
Askotan, ikaskuntza-datuen analisian jardun duten ikertzaileak ere izaten dira 
aplikazio hauetan partaide nagusiak. Partaideek rol desberdinak izan ditzakete. 
Ikasleak datuen iturri izaten diren arren, askotan bezeroak, ikaskuntza-datuen 
analisirako aplikazioen emaitzak jasotzen dituztenak, irakasleak izan ohi dira, beraiek 
baitira ikastaroa nola hobetu erabaki dezaketenak. Ikasprozesuetan parte hartzen 
dutenak ikasleak eta irakasleak izan arren, askotan gertatzen da ez direla ikaskuntza-
datuen analisiaren aktorek nagusiak. Izan ere, diziplina hau oraindik nahiko gaztea 
denez, argitaratutako lan askotan aktore edo bezero nagusiak ikertzaileak izan 
ohi dira (Leitner et al., 2017). Instituzioek ere etekina lor dezakete ikaskuntza-
datuen analisiaren erabileratik, ikaskuntzarako programak hobetzeko edo ikasleak 
aholkatzeko (Charleer et al., 2018).

2.2. Helburuak

Grellerren eta Drachslerren (2012) ereduak bi helburu orokor adierazten ditu, 
hausnarketa eta iragarpena. Hala ere, Grellerrek eta Drachslerrek (2012) diote 
ereduak defi nitzen dituen azpiatalak malguak direla eta zabaldu daitezkeela. Izan 
ere, bibliografi an helburu xeheagoak identifi katu eta sailkatu dituzte (Papamitsiou 
eta Economides, 2014). Ikaskuntza-datuen analisiaren helburuak datu-azterketa 
moten arabera ere deskriba daitezke.
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2.2.1. Azterketa deskriptiboa

Hausnarketa mota honek zer gertatzen ari da ikasprozesuan galderari 
erantzutea du helburu. Horretarako, gehienbat, tresna estatistikoak eta bistaratze-
teknikak erabiltzen dira ikasprozesuan gertatzen ari dena adierazten duten txostenak 
edo aurre-panelak eskaintzeko (Schwendiman et al., 2017; Vieira et al., 2018).

2.2.2. Azterketa diagnostikoa

Azterketa diagnostikoak zergatik gertatzen ari da hau ikasprozesuan galderari 
erantzutea du helburu. Horretarako, teknika aurreratuagoak erabili behar dira. 
Adibidez, ikasleek lortutako emaitzen eta burututako jardueren arteko azterketa 
(korrelazioak kalkulatuz, esate baterako) egin daiteke hausnarketa mota honetan. 
Ikasleak ere, beren jarduerak kontuan hartuta, multzoka daitezke eta horrek lagun 
dezake azterketa hori hobeto burutzen, ikasle multzo hauek daukaten jokabideak 
argitu baitezake gertatzen ari denaren zergatia (Jovanović et al., 2017).

2.2.3. Azterketa prediktiboa

Ikaskuntza-datuen analisirako saiakera askok iragarpena dute helburu nagusi, 
horrela zer gerta liteke ikasprozesu honetan galderari erantzunez. Iragarpenak eginez, 
ikastaroa uzteko arriskuan dauden ikasleak edo isolatuta dauden ikasleak topatzera 
bideratu dira mota honetako saiakerak (Wolff et al., 2013; Barbosa et al., 2015). 
Ikaskuntza-datuen analisiak ikasle batek izan dezakeen gauzatze edo ikasmaila 
iragartzen lagun dezaketen saiakerak ere egin dira (Fernandez-Delgado et al., 2014).

2.2.4. Azterketa preskriptiboa

Hala ere, buruan izan behar dugu ikaskuntza-datuen analisia lotuta dauden beste 
diziplina batzuetatik nabarmentzen baita hezkuntza hobetzera bideratua dagoela, 
helburu nagusia emaitzak hobetzeko zer egin behar dugun erabakitzea dela. Ikasleen 
jarduera eta ikas-lorpenak laburbiltzen dituzten aurre-panelak tutoreei lagungarri 
zaizkie ikasleei aholkatzeko, adibidez gainditzeke geratu zaizkien irakasgaiei nola 
egin aurre iradokitzeko (Charleer et al., 2018). Ikaslearen informazioa eta aurrekariak 
erabiliz, arrakasta izateko aukera zenbat eta zein irakasgaitan iragar dezakete, eta 
hori kontuan hartuta, ikasleari aholkatu nola jarraitu ikasten.

Ikaskuntza nola hobetu erabakitzeko zeregin hau askotan irakasleen esku 
izan ohi den arren, ikasleek ere erabaki dezakete zer hobetu behar duten beren 
errendimendua hobetzeko. Ikasleei zuzendutako txostenak edo aurre-panelak 
ikasleen autorregulazioa bultzatzea dute helburu, beren ikaskuntza hobeto uler 
dezaketelako eta hobetzeko neurriak hartu (Verbert et al., 2013). Horrelako aurre-
panelak erabili dituzten ikasleek ikaskuntzan hobekuntzak azaleratu dituzte (Grann 
eta Bushway, 2014).
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2.3. Datuak

Datuak dira ikaskuntza-datuen analisiaren elikagai nagusiak, daturik gabe 
ezin baitugu ezer egin. Iturri ezberdinak izan ditzakegu, guk jasotakoak edo IKTen 
bidez jasotakoak (gehien erabilitakoak). Atal honetan, Greller eta Drachsler (2012) 
ikerlariek datuak bi modu ezberdinetan banatzen dituzte:

 • Irekiak: edonork erabil ditzan argitaratutako datu multzoak
 • Pribatuak: erakunde batek jaso eta jabetzan dauzkan datuak. 

Datu sorta irekiek diseinatzen diren teknikak probatzea ahalbidetzen dute, 
kontuan hartuta nekez aplika dezakegula ikaskuntza-datuen analisirik aurretik 
daturik jaso ezean.

2.4. Tresnak 

Ikaskuntza-datuen analisia egiteko, teknologia desberdinak erabil daitezke: 
estatistika klasikoz, bistaratze- edo irudikatze-teknika aurreratuak. Horien inguruan 
sakontzeko, jo Oier Lopez de la Calleren «Bistaratze-teknikak konpetentzia 
digitaletan» izeneko kapitulua. Horrez gain, ikaskuntzarako datu-meatzaritza, 
ikaskuntza automatikoa, hizkuntzaren prozesamendua eta sare sozialen azterketarako 
teknikak ere oso baliagarriak dira. Aukeratutako teknika helburuaren arabera izango 
da beti, ikaskuntza-datuen analisia sendoa izan dadin eta azterketan lortutako 
informazioa ezagutza erabilgarria bihurtu ahal izateko. Halaber, teoria pedagogikoak 
ere erabili beharko lirateke, horiek deskribatzen baitute nola ikasten dugun eta lagun 
baitezakete neurketa eta erauzitako informazioa baliagarria izaten. Adibidez, teoria 
sozio-konstruktibistaren arabera, eztabaidetan aktiboenak diren ikasleek ikaste-
emaitza hobeak lortzen dituzte. Horretan oinarrituz, foroen azterketa egin daiteke 
(sare sozialen azterketa-teknikak erabiliz) identifikatzeko zein diren ikaslerik 
aktiboenak, besteengan eragin handiena dutenak edo isolatuta daudenak.

2.5. Kanpoko mugak

Ikaskuntza-datuen analisirako prozesuen erabilera oztopa dezakete kanpoko 
mugek. Muga horiek bi mailatan sailkatuta daude: ohiturak, etika, pribatutasuna 
eta gizarteak ezarritako antzeko mugak, eta arauak, legeak eta politikak jasotzen 
dituenak. Etikaren ikuspegitik, ikaskuntza-datuen analisiaren kasuan, hainbat alderdi 
kontuan hartu behar dira, hala nola datuen kokalekua eta interpretazioa, pribatuta-
suna, anonimotasuna eta datuen kudeaketa. Pribatutasuna galtzearen beldurrak 
askotan oztopa dezake ikaskuntza-datuen analisiaren aplikazioa. Datuen babesari 
dagozkion arauak aldatzen dira herrialde batetik bestera, eta hori ere kontuan hartu 
beharrekoa da, erabilera mugatu baitezake. Muga horien eragina ikaskuntza-datuen 
analisia prozesu batean aztertu ahal izateko, DELICATE deritzon zerrenda definitu 
zuten (Drachsler eta Greller, 2016).



IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan48

2.6. Barneko mugak

Giza faktoreek ikaskuntza-datuen analisirako prozesu edo aplikazio baten 
arrakasta eragin edo oztopa dezakete. Faktore horiek bi mailatan sailka ditzakegu: 
gaitasunak eta onarpena. Ikaskuntza-datuen analisiari etekina ateratzeko, 
erabiltzaileak gaitasun berriak behar ditu. Erabilitako teknikek erauzitako informazioa 
ulertzeko eta interpretatzeko gai izatea ezinbestekoa da neurriak eta konponbideak 
aplikatu ahal izateko. Datuak irakurtzearekin ez da nahikoa izaten, horren atzetik 
egon litekeena edo hori eragiten duena identifikatu behar da saihesbidea topatu 
ahal izateko. Bestalde, onarpena ezinbestekoa da ikaskuntza-datuen analisia aurrera 
eraman ahal izateko. Irakasleek askotan beren burua aztertuta senti dezakete 
erakundearen aldetik, eta sentimendu horrek horrelako teknikaren aurkako jarrerak 
eragiten ditu. 

3. IKASKUNTZA-DATUEN ANALISIAREN ADIBIDEAK

Ikaskuntza-datuen analisiaren erabilera hobeto ulertzeko, atal honetan zenbait 
adibide aurkeztuko dira. Adibide hauek, helburu ezberdinak izateaz gain, teknika 
desberdinak erabiltzen dituzte.

3.1. Ikaskuntza-datuen analisia konpetentzien ebaluaziorako

Ikaskuntza-datuen analisia, 2.2. atalean adierazi den moduan, helburu 
ezberdinetarako erabili ohi da, adibidez konpetentzien ebaluaziorako. Menchaca 
et al.-ek (2018) proiektuek kudeaketaren konpetentziaren ebaluazio formatiborako 
erabili dituzte ikaskuntza-datuen analitikaren teknikak. Ebaluazio formatiboak, 
ikasleen maila neurtzeaz gain, ikaskuntza bera hobetzea du helburu eta horretarako 
berrelikadura eskaintzen du. Menchaca et al.-ek errubrikak erabiltzen dituzte 
proiektuen kudeaketa konpetentzia ebaluatzeko, ikasleei beren maila adierazteaz gain 
nola hobetu dezaketen jakinaraziz. Ikaskuntza-datuen analisiaz baliatuz, ikasleek 
ikastaroan erabiltzen dituzten tresnetan burututako ekintzak aztertzen dituzte eta 
errubrikaren hainbat dimentsioren mailak (helburuak zehaztea eta baliabideen 
erabilera, esaterako) modu automatikoan eta objektiboan kalkulatzen dituzte. Eredu 
hau irakasgai eta gradu desberdinetan erabili dute.

3.2. Ikaskuntza-datuen bistaratzea ebaluazio formatiboa bultzatzeko

Bistaratze-teknikak oso garrantzitsuak dira ikaskuntza-datuen analisirako. Izan 
ere, ikasprozesuan gertatu dena laburbildu eta modu ulergarrian aurkezteko aukera 
eskaintzen dute. Villamañe et al.-ek (2018) bistaratze-teknikak erabiltzen dituzte 
ebaluazioen emaitzak ikasleei zein irakasleei aurkezteko. Ikasleek beren emaitzak 
ikus ditzakete eta talde osoaren emaitzekin alderatu. Informazio hori ikaslearentzat 
erabilgarria da, nork bere ahuleziak topa baititzake eta hobetzeko neurriak hartu. 
Taldearen informazioak, ikasleen lehiakortasuna ere areagotu dezake. Irakasleek 



taldeak ere alderatu ditzakete eta, bistaratzeak oinarri gisa hartuta, ikasprozesuan zer 
hobetu igarri.

3.3. Sare sozialen azterketa ikasleen parte-hartze motak aztertzeko

Hernández-García et al.-ek (2016) sare sozialen azterketa eta bistaratze-
teknikak erabili dituzte online ikastaroak aztertzeko. Zehatzago, ikasleen arteko 
eta irakasle eta ikasleen arteko mezuak aztertu dituzte 10 talde dituen irakasgai 
batean. Teknika hauek erabiliz erabiltzaileen arteko mezu-erantzunak edo mezu-
irakurketak aztertzeko, oso informazio interesgarria topa daiteke. Adibidez, zein 
ikasle diren aktiboenak edo zein diren zailtasunak eragiten dituzten gaiak. Oso 
erlazionatuta dauden ikasleak ere topa daitezke, talde-lanak antolatzeko erabilgarria 
izan daitekeena. Isolatuta dauden edo parte hartzen ez duten ikasleak topatzeko ere 
baliagarria da sare sozialen azterketa.

4. IKASKUNTZA-DATUEN ANALISIA MOODLEN

Irakasle arruntok, azken urteetan egindako garapenei esker, Moodle bezalako plata-
forman erabil ditzakegu ikaskuntza-datuen analisirako teknikak, horretarako plugin 
bereziak instalatu beharko ditugun arren. Atal honetan aztertuko ditugu Moodle 
erabiltzaileek izan ditzaketen aukerak txostengintzan eta iragarpenak egiteko.

4.1. Txostengintza Moodlen

Moodlek eskaintzen dituen oinarrizko tresnen bidez, erabiltzaileen (ikasleen 
zein irakasleen) jarduerak azter ditzakegu. Edozein irakaslek azter ditzake txosten 
atalean ikastaro baten agerraldiak. Agerraldien bidez, erabiltzaileen ekintzak 
jaso ditzakegu eta aztertu. Iragazkien bidez, erabiltzaile, jarduera edo data zehatz 
batzuetan jar dezakegu gure arreta. Agerraldiek gordetako informazioa eskaintzen 
digute, inolako prozesamendurik gabe eta zenbait erabiltzailerentzat agian ez dira 
oso lagungarriak.

Ikastaroaren osaketa-funtzioa gaitzen badugu, une oro jaso dezakegu txosten 
laburtu bat ikasleen egoera adierazten duena eta atazen zein ikastaroaren betetze-
maila irudikatzen duena.

Analytics graphs pluginak informazioa grafikoak erabiliz laburbilduta jasotzea 
ahalbidetzen digu. Horrela, ikaskuntza nola doan edo nola hobetu dezakegun 
erabakitzeko ezinbestekoa izan daitekeen informazioa modu ulergarriagoan jaso 
dezakegu. Adibidez, ikus dezakegu baliabide bakoitza zenbat ikaslek atzitu duen 
eta zenbatek ez duen atzitu, atzipenak noiz egiten diren edo ikasleen jardueraren 
txosten laburtuak. Ataza ebaluagarrien noten distribuzioak ere azter ditzakegu eta 
ohar gaitezke zenbait atazatan agian arazoak daudela, beste ataza batzuetan baino 
nota kaskarragoak lortu baitira, esate baterako (ikus 3. irudia). 
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3. irudia. Ebaluazio-banaketaren txostena.

Gismo pluginak ikasleen jarduerak arakatzeko aukera ere eskaintzen du 
bistaratze desberdinak erabiliz.

Ikaskuntza-datuen analisiaren aplikazioa erabilgarria izan dadin, gure 
ikastaroaren diseinura eta erabiltzen diren baliabide eta atazetara egokitu behar 
dugu. Hori dela-eta, aipatu berri ditugun aukerak agian mugatuak izan daitezke. 
Confi gurable reports plugina erabiliz, txosten konfi guragarriak sor ditzakegu gure 
beharretara egokitzen direnak. Txosten horiek sortzeko hainbat aukera daude: 
formulario baten bitartez, aukera desberdinak zehazteko modua ematen duena, 
edo datu-baseen kontsulta aurreratuak eginez. Azken aukera hori erabiltzaile 
aurreratuentzat bada ere, erabiltzaileek egindako kontsultak zerbitzari batean jasota 
daude elkarrekin banatzeko asmoz.

4.2. Iragarpenak Moodlen

Moodle aplikazioaren bertsio berriek (3.4 bertsiotik aurrera) ikaskuntza-datuen 
analisirako modulua daukate. Modulu horren bidez, ikastaroa ez gainditzeko edo 
bertan uzteko arriskuan dauden ikasleak iragartzeko aukera daukagu. Hori egin 
ahal izateko, ikaskuntza automatikorako teknikak erabiltzen ditu modulu honek, 
eta aurreko ikastaroak, dagoeneko bukatuta daudenak, aztertzen ditu ikasle-eredu 
bat eraikitzeko, zeinak ikastaroa bertan uzteko dauden ikasleak identifi katzea 
ahalbidetzen duen.
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5. ONDORIOAK

Kapituluan zehar aipatu dugun moduan, Ikaskuntza-datuen analisiak aukera berriak 
eskaintzen ditu: irakasleei arazoak azkar topatu ahal izateko tresnak eskaintzen 
dizkie, ikasprozesua hobetu ahal izateko. Ikasleek ere beren ikaskuntza nola doan 
hobeto ulertu dezakete eta neurriak hartu. Tutoreek ere tresna hauen bidez beren lana 
hobeto bete dezakete. 

Tamalez, diziplina hau ez da nahikoa garatu eta bere mugak dauzka. Alde 
batetik, lan gehienak ikerketa-mailan egiten dira eta ondorio eta proposamen asko 
oso testuinguru zehatzetara mugatzen da. Ondorio eta proposamen batzuk nekez heda 
daitezke testuinguru berrietara, irakasgaiaren diseinu batera mugatzen baitira edo 
herrialdearen ezaugarriek eta arauek oztopa dezaketelako. Erabiltzaileek, batez ere 
irakasleek, mugatu dezakete ikaskuntza-datuen analisiaren erabilera. Alde batetik, 
horrelako tresnak erabiltzeko eta eskaintzen duten informazioa interpretatzeko 
gaitasuna ezinbestekoa da. Beste aldetik, lehen azaldu bezala, ikasleen datuak 
prozesatzean pribatutasunari eta etikari dagozkien arazoak sor daitezke. Hori 
dela-eta, komunitatea arazo horiek saihesteko lanean ari da eta jarraitu beharreko 
irizpideak eta gidak ere garatu dira. Izan ere, ikaskuntza-datuen analisiak ikaskuntza 
saioetan gertatzen ari dena ulertzeko eta hobetzeko bide berriak eskainiko dizkigu, 
eta aukera hori ez dugu galdu behar.
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Kapitulu honetan Ikaskuntza Diseinu Unibertsala (IDU)  delakoa zertan den azaltzen 
saiatuko gara, metodologia-joera horren jatorria eta helburuak argitu nahian. Horrez 
gain, ikasle guztien premiei erantzuteko, ikasgeletan ikasi eta lantzen diren edukien 
diseinuak izan beharko lituzkeen ezaugarriak azaltzen dira; bai eta horiek abiarazteko 
estrategiak eta bideak ere. Azkenik, ikasgelako prozedurek diseinu unibertsalari 
erantzuten ote dioten egiaztatzeko adierazleak ere aipatzen dira.

IDUren irizpideekin bat etorriz, testu idatziaz gain, atal bakoitzean agertzen diren 
irudiak, edukiak modu grafikoan adierazteko eta ulergarriagoak egiteko pentsatuta 
daude, kontzeptu-mapa bezala irudikatuta; baita edukiok entzuteko eta ikusteko 
bideak ere eskaintzen dira: testua audioan eta ikus-entzunezko azalpenak bideoan: 
horrela guztion ikasteko bideak erraztu nahi direlako, bukaerako erreferentzietan 
aurkitzen diren estekei jarraituz. 

1. ZER DA IKASKUNTZA DISEINU UNIBERTSALA?

Ikaskuntza Diseinu Unibertsala (IDU) irakaskuntzarako marko bat da, Albak (2013) 
azaltzen duenez eta 1. irudian ikus dezakegunez, hiru printzipiotan oinarrituta: 

1. Informazioa errepresentatzeko eta eskuratzekoa, 
2. Ekintza eta adierazpena aberastekoa eta 
3. Ikasleen inplikazioa bilatzekoa. 
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1. irudia. Ikaskuntza Diseinu Unibertsalaren printzipioak.

Printzipio bakoitza azpisare neuronal bat aktibatzeko pentsatuta dago, eta bere 
oinarrian Denontzako Hezkuntza dago: ikasleen arteko ezberdintasunak onartuz 
(bakoitzaren ikasteko bidean, pertzepzioan, informazioaren prozesuan, harremanetan, 
interes eta zaletasunetan, sentipenetan eta trebetasun sozialetan, besteak beste) modu 
egokiak eskaini ahal izateko.

Hori oinarri hartuta, irakasleek testuinguru hezigarri askotarikoak prestatu 
behar dituzte, guztiontzako guneak/aukerak eskainiz, denek ikasteko, iristeko, 
parte hartzeko eta inplikatzeko aukera izan dezaten, bakoitzaren aukerak, mugak, 
zailtasunak eta lehentasunak kontuan izanik. Beraz, ume eta gazte guztiek hezkuntza-
eskubidea dutela onartuta, neska-mutil ororen ikasprozesua bermatu behar da. Eta 
eskubide hori nola gauza daitekeen argitzera datoz IDUren printzipioak, ikasle 
guztien hezkuntzaren kalitatea bermatzera, edozein delarik norbanakoaren premia: 

 • Berezia, kasu batzuetan: itsu, gor, dislexia, hizkuntza- edo kultura-ezberdin-
tasuna.

 • Indibidualizatua, kasu guzti-guztietan: ikusiz, entzunez edo testu bidez 
ikasteko joera.

Hezkuntza-sistemak bere curriculumaren antolaketaren bidez, ikasleen gaitasu-
nen arabera, ikaskuntza eta irakaskuntza egokia izango dutela bermatu behar du.

1.1. Oinarriak

IDUren oinarriak, Albak (2017) azaltzen zuenez, neurozientzian eta psikologia 
kognitiboan daude, eta hainbat ikerketatan lortutako emaitzak ikasprozesuetan 
aplikatzen ditu, teknologien ekarpenekin heziketa aberastuz (ikus 2. irudia).



2. irudia. IDUren oinarriak. 

Irakasleei askotariko baliabideak erabiltzea proposatzen die, irudikapena, 
ekintza, adierazpena eta inplikazioa bermatuz. Horrela, aniztasuna kontuan 
hartuz, ikasle guztiontzat diseinatzen den curriculumean, testuinguru eta estrategia 
ezberdinak sustatu behar dira, konplexuak eta malguak era berean. 

2. NONDIK DATOR?

Amerikako Estatu Batuetan, Arkitektura alorrean sortu zen mugimendu batean 
oinarritu zen IDU, eraikuntza publikoetan irisgarritasuna pertsona guztien eskubide 
gisa bermatzeko asmoz. Beraz, eraikinak egiten hasi aurretik, adostu zuten zazpi 
arau hartu behar zituztela kontuan, amaitu ondoren konponketak egiten ibili ordez. 
Horrela, hainbat erabiltzailek ez zuten arazorik izango. 

80ko hamarkadaren bukaeran, Mace arkitektoak izena jarri zion mugimendu 
honi: Diseinu Unibertsala; edo Diseinu Inklusiboa, denontzako diseinua; izakian 
zentratutako diseinu bezala ere ezagutzen da.

Emaitza ezin zen argiagoa izan: ezintasunak zituztenei laguntzeko egin ohi 
ziren egokitzapenek denontzako hobekuntza zekarten. Hori dela-eta, Center for 
Applied Special Technologyko (CAST) ikertzaileek, hezkuntza alorrean izandako 
eskaerei erantzunak bilatu nahian, ideia hori bere egin zuten eta horren emaitza 
IDUn gauzatzen saiatu ziren.
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2.1. CAST: Center for Applied Special Technology

1984an, CAST delakoa sortu zen, (www.cast.org), ezgaitasunen bat zeukaten 
ikasleen hezkuntzaren kalitatea teknologiarekin hobetzeko asmoz. Meyer eta Rose 
izan ziren proiektua abiatu zutenak. Estrategia argi bat zeukaten: irakas-metodoak 
eta materialak era malguan erabiltzea, teknologiaren abantailak baliatuz. Beraz, 
printzipio eta irizpide multzo bat pentsatu zuten, curriculumak diseinatzen laguntzeko, 
fokuratze inklusibo batekin, denontzat «neurri bakarrekoa» erabili gabe; pertsona 
bakoitzaren gaitasun eta premiak kontuan izanik, denon partaidetza, inplikazioa eta 
ikaskuntza ahalbidetu ahal zen. Hasiera batean, euren lanak ikasleen ezgaitasunak 
gainditzean zentratu baziren ere, curriculumak berak jartzen zituen oztopoak 
kendu behar zirela konturatu ziren, fokua ikasleen ezintasunetatik desplazatuz eta 
curriculumean ezarriz. Konpondu behar direnak curriculumak dira, eta ez ikasleak; 
eta horretarako proposamen zehatzak egin behar dira.

Markoa hezkuntzaren praktikarako zientifikoki baliagarria izatea bilatuz, 
aurrerapen neurozientifikoen emaitzak, teknologiaren garapena, burmuinaren 
ikerketen ondorioak eta psikologia kognitiboa kontuan hartuz, Ikaskuntzaren Teoria 
hauen emaitzak ontzat hartzen dira: 

 • Brunerren Skafolding edo aldamiatzearen ideia (1976).
 • Vygotskyren Garapen Hurbileko Eremua (GHE) (1962).
 • Gardnerren Askotariko Adimenen teoria (1983).

Rosek eta Meyerrek (2005) argi zeukaten lan honetan teknologiek laguntzen 
zutela. Haien ustez, testu-prozesadoreek, kalkulagailuek eta jolas elektronikoek 
efizientziaren hobekuntzak dakartzate inprimatutako teknologien parean, baina 
ez dute aldatzen funtsean, hezkuntza-ekimenaren funtsa. Eta sakonago jo zuten 
ebidentzia zientifikoen bila.

2.2. Ikaskuntza-sareak

Ikerketen ondorioz, ikaskuntzan eragina duten hiru azpisare identifika daitezke 
burmuinean:

1. EZAGUTZAren sarea: ZER ikasten den.
2. ESTRATEGIArena: NOLA ikasten den.
3. AFEKTIBOA: inplikazioaren sarea, ZERGATIK ikasten den.

Sare horietako bakoitza aktibatu behar dela jakinda, Rosek eta Meyerrek 
(2005) hiru printzipio hauek proposatzen dituzte, ikasle guztien ikaskuntza bideratu 
eta arrakasta lortzeko:
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1. Informazioa eta edukiak eskuratzeko askotariko formak eskaintzea.
2. Informazioa eta edukiak adierazteko askotariko formak eskaintzea.
3. Inplikatzeko edo konpromisoa hartzeko askotariko formak eskaintzea.

3. irudia. Burmuinaren azpisareak eta ikasketa.

3. DUA IKASKUNTZAN BALIATZEKO PRINTZIPIOAK ETA 
JARRAIBIDEAK

Paperezko ohiko material didaktikoak, modu homogeneo eta uniformean erabilita, 
ikasle talde mugatu bati baino ez dio arrakasta bermatzen; baina ez die erantzuten 
ikasle guztien premiei. Nolabait esateko, ikasleak moldatu behar dira curriculumera, 
eta ez alderantziz.

Hala, IDUren irizpideak hezkuntzan baliatzen hasi zirenean, curriculuma 
malgutasunez erabiliz, gazte guztiek ikasteko aukera gehiago izan zituzten: 
proposamen eraginkorragoak eta inklusiboak ziren, barneratzaileak, ez baztertzaileak 
izateko pentsatuta zeudelako. 

Arestian aipatutako 3 printzipioetatik 9 jarraibide eratortzen dira eta horietariko 
bakoitzari hiruzpalau printzipio atxikitzen zaizkio egoki aplikatu den edo ez 
argitzeko. Printzipiook IDU praktikan ongi erabiltzen ari ote den egiaztatzeko balio 
dute.
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4. irudia. Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsalaren printzipioak eta jarraibideak.

Ondoko lerroetan, 4. irudian jasotako printzipioak eta jarraibideak azalduko 
ditugu sakonago:

I. Errepresentatzeko eta eskuratzeko askotariko formak ematea (ZER)

Oinarrian, ikasleek aurkezten zaien informazioa modu desberdinetan hautematen eta 
ulertzen duten ideia dago. Printzipio honi jarraituz, hiru jarraibide proposatzen dira:

1. Informazioa antzemateko eta eskuratzeko aukerak
1.1. Informazioa ematean, aldatzeko eta pertsonalizatzeko aukerak eman 

behar dira. Baliabide teknologikoak erabiltzen ditugunean, hainbat 
aukera dago: testuaren eta letren tamaina edo letra-tipoa aldatzea; 
hondoaren, testuaren eta irudien kontrastea neurtzea; soinu bidez 
jasotzen dugun informazioaren abiadura eta bolumena aldatzea…

1.2. Soinu bitartez informazioa jasotzeko aukerak eskaini behar dira. 
Hainbat formatuz balia gaitezke: azpitituluak, diagramak, grafikoak… 
erabilita; bideoak edo audio-dokumentuak idatziz transkribatuta 
(kantuen letrak, pertsonaiek esandakoa…); eta abar.

1.3. Irudi bitartez informazioa jasotzeko aukerak zabaldu behar dira. 
Adibidez, testu-ahotsezko deskribapenak gaineratu ditzakegu 
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irudietan, grafikoetan, bideoetan eta abarretan; testu digitalak (PDFak, 
kasurako) audio-dokumentu bihur ditzakegu, norbaitek irakurrita edo 
irakurle digitalak erabilita.

2. Hizkuntzetan eta lengoaietan aukerak
2.1. Ikurrak eta lexikoa zehaztea: gako-hitzak, etiketak, ikonoak, 

sinboloak, besteak beste, esanahiarekin lotutako beste adierazpide 
batekin azaltzea. 

2.2. Sintaxia eta egitura argitzea/esplizitatzea. Elementuen artean zer-
nolako harremana dagoen azaltzea (adibidez, kontzeptu-mapen 
bitartez).

2.3. Testuak, idazkera matematikoa eta ikurrak deskodetzea erraztea. 
Adibidez, testu digital bat giza ahotsarekin batera aurkez dezakegu; 
edo adierazpide desberdinak eskaini grafikoak, formulak, buruketak, 
besteak beste, erabiltzean.

2.4. Hizkuntza desberdinak dituztenei informazioa ulertzen dutela 
bermatzea, informazio garrantzitsuetan, batez ere: oinarrizko hitzak 
eta definizioak lotuz, hitzak beste hizkuntza batzuetan nola esaten 
diren eta nola ebakitzen diren azalduz, lexikoa irudiekin lotuz, besteak 
beste.

2.5. Ideia nagusiak askotariko bitartekoekin erakustea. Kontzeptu nagusiak 
idatzizko testuen sistema osagarrietan aurkeztea (irudiak, simulazioak, 
taulak, bideoak, argazkiak, material fisikoa edota manipula daitekeena, 
esaterako).

3. Ulertzeko aukerak
3.1. Aurretiko ezagutzak aktibatzea. Antolatzaile grafikoak erabil ditzakegu 

informazioaren eta kontzeptuen arteko harremanak ikusarazteko, 
beste zerbait ikasteko aurrez jakin behar dena irakatsi.

3.2. Patroiak, ezaugarri garrantzitsuak, ideia nagusiak eta haien arteko 
harremanak nabarmentzea. Oinarrizko elementuak nola edo hala na-
barmentzea: eskemak eta antolatzaile grafikoak erabilita; problemak 
ebazteko zer trebezia behar diren argi eta garbi adierazita.

3.3. Informazioa prozesatzeko, adierazteko eta manipulatzeko prozesuak 
gidatzea. Estrategia kognitiboak eta metakognitiboak erabiltzeko 
laguntza eskaintzea: agerian utzita zer pauso eman behar diren 
sekuentzia batean, nola aurre egin ikaskuntza berriei, nola esploratu 
erronka berriak, zer estrategia balia ditzakeen ikasteko (testuak, 
antzerkia, artea eta filmak), nola antolatu informazioa unitate txikia-
goetan, azken finean, ikasitakoa berraztertzeko jarduerak proposatzea.



IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan60

3.4. Oroimena maximizatzea eta informazioaren transferentzia bizkortzea. 
Oso garrantzitsua da ikasitakoa ez ahaztea. Horretarako, estrategia 
mnemoteknikoak erabiltzea bultzatu behar da, baita bestelako teknika 
lagungarriak ere: egiaztapen-zerrendak, oharrak, antolatzaileak eta 
elementu gogoragarriak, adibidez.

II. Ekintza eta adierazpenerako askotariko formak ematea (NOLA)

Printzipio hau informazioa eta edukiak adierazteko askotariko formak eskaintzean 
datza. Gizakiok ikasteko eta dakiguna adierazteko modu desberdinak ditugu. 
Batzuetan, norberaren gustuekin lotuta dago, baina beste batzuetan egoera 
pertsonalekin edo sozialekin. Horrekin lotutako hiru jarraibide proposatzen dira 
IDUn:

4. Ekintza fisikorako aukerak
4.1. Erantzuneko aukerak. Erritmo desberdinei aukerak ematea, erantzun 

fisikoak, arratoiaren kontrolaren ordezkoak, esaterako.
4.2. Materialak erabiltzeko aukerak. Ahotsa, eskuak, aginte-palankak 

(joystickak), teklatuak, besteak beste.
4.3. Laguntzarako teknologiak eta tresnak. Kommutagailuak eta ekorketa 

edo eskaneatze-sistemak erabil ditzakegu saguaren ordezko modura, 
baita teklatu egokituak eta software irisgarria ere.

5. Adierazteko trebeziak eta komunikazioa optimizatzeko aukerak
5.1. Adierazteko modu desberdinak erabiltzea, bai desgaitasunen bat 

dutenekin, bai gainerako guztiekin: manipula daitezkeen objektu 
fisikoak erabilita, komunikatzeko aplikazioak eta web tresna interak-
tiboak; problemak ebazteko estrategiak erakutsita; konposizioetan 
edo erredakzioetan bitarteko bat baino gehiago baliatzea bultzatuta.

5.2. Testuak josteko eta eraikitzeko tresnak. Eskura jartzea ortografia- eta 
gramatika-zuzentzaileak, hitzak iragartzeko softwarea, identifikazio-
softwarea, testu-ahots bihurtzekoak, material birtualak eta manipula 
daitezkeen materialak.

5.3. Ikasprozesuetan laguntza-maila graduatuak eskaintzea. Simulazio-
ereduak eskain ditzakegu, estrategia desberdinekin emaitza berberak 
lortzen dituztenak; mentoreak dibertsifikatu (irakasleak, laguntza-
tutorea, ikaskideak); pixkanaka kentzen joateko laguntzak edo 
baliagarriak diren unean uneko informazioak eskaintzea.
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6. Funtzio exekutiboetarako aukerak
6.1. Xede egokiak ezartzeko laguntzak: prozesua bideratzeko jarraibideak 

definitzea eta ereduak jartzea, txekeatzeko zerrendak eta portfolioak; 
mentoreak dibertsifikatzea: tutorea, unibertsitateko ikaslea, laguntza-
irakaslea, irakasleak eta ikaskideak, esaterako.

6.2. Estrategiak planifikatzeko eta garatzeko laguntzak. Askotan, komeni 
da «gelditu eta pentsatu» bezalako aholkuak ematea, aurreikustea 
zer epetan «aurkeztu eta azaldu» behar duen ikasleak bere lana, ahoz 
pentsarazteko mentoreak eskaintzea, adibidez.

6.3. Informazioa eta baliabideak kudeatzea erraztea. Ikasleari informazioa 
edo prozesuak kategorizatzeko edo sistematizatzeko jarraibideak edo 
aholkuak ematea. Hala nola egiaztapen-zerrendak erabiltzea.

6.4. Aurrerapenak erregistratzeko tresnak hobetzea. Autoebaluatzeko 
hainbat estrategia daude: berdinen arteko rol-playing-a eta norberaren 
lana bideoan erregistratzea, adibidez.

III. Inplikatzeko askotariko formak ematea (ZERGATIK)

Inplikazioa konpromisoarekin lotzen da printzipio honetan. Oso garrantzitsua 
da ikasleen interesa erakartzeko askotariko estrategiak diseinatzea, aniztasunari 
erantzuteko, baina baita norberaren jarrerak aldakorrak direlako ere.

7. Interesa erakartzeko aukerak
7.1. Autonomia eta norberaren aukeraketa optimizatzea. Ikaslearen izaera 

eta aldartea kontuan hartuta, dibertsifikatu egin behar ditugu erronka-
mailak, edukiak, informazioa jasotzeko eta ekoizteko tresnak, atazak 
burutzeko epeak eta sekuentziak. Ikasleekin adostu egin behar da zein 
izango diren helburuak, zer-nolako jarduerak eta atazak egin, bestak 
beste.

7.2. Jardueren egokitasuna, balioa eta egiantza optimizatzea. Jarduerak 
pertsonalizatzea eta errealitatearekin lotzea; baita hainbat faktoreren 
arabera egokitzea ere: adina, gaitasuna, kultura, etnia, sexua, adibidez; 
sormena eta problemen ebazpena bultzatzea, besteak beste.

7.3. Segurtasun-falta eta distrakzioak murriztea. Laguntza- eta konfiantza-
giroa sortzea, ziurgabetasun-mailak eta distrakzioak murriztea (kla-
sean errutinak erabiltzea, gogoratzekoak, egutegiak).
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8. Jardueran irauteko eta esfortzuari eusteko aukerak
8.1. Helburuen eta jomugen garrantzia nabarmentzea. Norberak helburuak 

agerian uzten laguntzea, goraipatzea, baina ez prozesua.
8.2. Erronken eta laguntzen mailak aldatzea. Eskakizun-maila desberdine-

tako jarduerak proposatzea emaitza onargarria den edo ez balioesteko. 
Etengabe hobetzen joateko prozesua eta esfortzua dira aintzat 
hartzekoak, ikaslearen ahaleginak.

8.3. Elkarlana sustatzea eta komunitate-sentipena areagotzea. Talde el-
karreragileak sortuta lan egitea, ardura, helburu eta rol argiekin; 
berdinen arteko interakzioak bultzatzea (ikaskideak tutore izendatuta, 
kasu); talde-lanerako gogoa sortzea (errubrikak, arauak, adibidez).

8.4. Atzeraelikadura (feedbacka) eskaintzea. Ebaluazioan erroreen eta 
erantzun desegokien patroiak identifikatzeko oso baliagarria da; hala, 
jardueran irauteko gaitasuna, esfortzua eta helburua lortzeari ekitea 
sustatuko ditugu.

9. Autorregulaziorako aukerak
9.1. Konfiantza eta itxaropena sustatzea motibazioa optimizatzeko. 

Jarraibideak, zerrendak eta autorregulatzeko helburuen errubrikak 
erabili; norberarentzako helburu egokiak ezartzeko mentoreak eta 
laguntzak eskaini; nork bere buruaz hausnartzeko eta helburuak 
identifikatzeko jarduerak proposatu.

9.2. Estrategiak eta trebetasunak imitatzeko laguntza graduatuak. Ikasle 
batzuei ezinbestekoa gertatzen zaie laguntza izatea frustrazioa 
kudeatzeko, emozioen alderdia egoki garatzeko, barne-kontrolak eta 
erronkei aurre egiteko trebeziak garatzeko; hala, garrantzia handikoa 
da helburuak, jarraibideak, zerrendak, errubrikak, mentoreak eta 
laguntzak eskaintzea autorregulazioa garatzeko; baita helburu 
propioak ezartzeko identifikazio eta hausnarketa jarduerak erabiltzea 
ere.

9.3. Hausnarketa eta autoebaluazioa garatzea. Bere jarrerei buruzko 
informazioa jasotzeko tresnak eta ereduak eskaini eta aurrerapen 
pertsonalei buruzko informazioa jasotzeko tresnak erabili, besteak 
beste.

4. ZERTAN LAGUN DEZAKE TEKNOLOGIAK?

CASTen sortzaileak, Meyer eta Rose, material digitalak garatzerakoan konturatu 
ziren, premia bereziak zituzten ikasleek ez ezik, besteok ere erabiltzen zituztela, 
euren ikaskuntza errazten zutelako edo atseginagoa egiten zielako. Horregatik, 
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IDUren teknologien abantailak bi dimentsiotan uler daitezke: ikasleen dimentsioan, 
ikasle orori aukera ematen diolako bere gustukoena aukeratzeko; eta pertsonaren 
dimentsioan, pertsonaren ahalmenei eta berezitasunei egokien datorkiena eskain 
dezakeelako.

Horregatik, teknologiaren onurak denon ikaskuntza eta irakaskuntza hobetzeko 
profitatu nahi du IDUk: edukiak gordetzeko eta kudeatzeko momentuan, eraldatzeko 
gaitasuna eta euskarri ezberdinetan aurkezteko moduak erabiliz; eta horrela, ikasi 
beharrekoak estatikoak izatetik dinamikoak eta moldagarriak izatera pasatuko dira.

Rosek eta Meyerrek (2002) azaltzen zutenez, lau dira teknologiak eskaintzen 
dituen malgutasun horren onurak (ikus 5. irudia):

 • Moldatzeko erraztasuna: formatu ezberdinetara egokitzeko erraztasuna eta 
bizkortasuna eskaintzen du teknologiak, baita formatuak konbinatzeko ere; 
hala, premia berezia duten pertsonek (ikustekoa, entzutekoa) informazioa 
bereganatu dezakete.

 • Eraldatzeko ahalmena: digitalki kudeatzen den informazioan edukia eta 
formatua ezberdindu daitezkeenez, ikasleek aukeratu dezakete nola eskuratu 
eduki bat; baita formatu batetik bestera eraldatu ere:

 ◦ baliabide berdinaren baitan: edukia aurkezteko unean (bolumena, 
abiadura, testuaren tamaina, kontrastea, esaterako) .

 ◦ baliabide ezberdinen artean: edukia formatu batetik bestera pasatuz 
(software batekin testua hitzetara pasa, eta alderantziz, ahotsa testu 
idatzira).

 • Markazioa: kode-hizkuntzaren berezitasun bat da hau. Edukiak etiketatzeak 
testuak berrantolatzeko eta berreraikitzeko aukera ematen du, ikasleen 
beharrizanen arabera: ikasketa-maila, ahalmenak, gustuak (letra tipoa, 
tamaina, kolorea, hondoko kolorea eta kontrastea…).

 • Konektibitatea: teknologiak konektatzeko aukera ematen du, edukien artean 
eta atalen artean, hiperestekak erabiliz, eta horrela:

 ◦ testuaren barruko nabigazioa ahalbidetuz: material osagarriak lotuz eta 
pantailara ekarriz. 

 ◦ pertsona eta ekimen ezberdinekin kontaktuan egotea erraztuz: 
materialak sarean jartzeko bidea irekiz. Lana indibidualki egiteaz gain, 
gertuko nahiz urrutiko jendearekin egiteko ateak irekitzen ditu.
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5. irudia. Materialak eta baliabideak (Alba, 2019).

Hezkuntza Erreforman teknologia eta ezgaitasunen inguruan idatzi zutenean, 
Rosek eta Davidek (2005) gaineratu zuten teknologiak bi norazkoko bideko 
aholkularitza interaktiboa eskaintzen zuela: sortzen dituen ikasteko inguruneetan, 
irakatsi ez ezik ikasi ere egiten zutela. Horrek esan nahi du teknologia gai dela 
ikasleari buruz ikasteko, baita haren arrakasta eta hutsuneen jarraipena egiteko ere. 
Ondorioz curriculuma argiagoa, arinagoa eta eguneratuagoa da, zaharkitu gabe.

IDU eta teknologiaren inguruan dagoen adostasuna adierazten du Albak 
(2015): ez dira laguntzeko bakarrik, beharrezkoak ere badirelako, ikasle batzuen 
irisgarritasuna bermatzeko. Edyburnek (2010) are argiago azaldu zuen teknologiaren 
laguntasuna, bere hamar proposamenak azaltzen dituen idazkian. Funtsean, 
teknologiaren erabilera bi ideia hauetan oinarritzen du:

1. Ikuspegi erreaktiboarekin erabiltzea: ikasle zehatz batek azaltzen duen 
premia bati erantzuteko.

2. Ikuspegi proaktiboa: ikasle guztien zerbitzura jartzen den teknologia 
erabiltzea eta eskaintzea, modu integratuan, behar/nahi duten momentuan 
erabil dezaten.

Teknologia laguntzaileak, beraz, ez du alboratzen ezta ordezkatzen ere; IDUren 
printzipioen arabera, euskarri teknologikoen premiak ikasleen ikasteko esperientzia 
hobetzeko jartzen zaien aldamiatze edo skaffolding laguntzaileari erantzun behar 
dio.
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5. PROTOTIPO EUSKALDUNA

Berriki ezagutzera eman da IDUren prototipo euskaldun bat Ikastolen Elkarteak 
sortuta, eta elkartearen Ikastola aldizkarian (2018) ezagutzera emana: inklusibita-
teari begira diseinatu den EKI unitate didaktikoaren prototipoa aurkeztu zen 2018ko 
maiatzean, IDUren printzipioetan oinarrituta. Carmen Albarekin egindako inklusioari 
buruzko jardunaldietan azaldu zen, zenbait irakasle, orientatzaile eta ikasketabururen 
aurrean. Talde-lanaren emaitza da, 2016-17an abiatu zen proiektu baten barruan 
sortuta, ikasmaterialen sortzaileek eta orientatzaileek elkarlanean inklusibitatea  
lantzeko eta ikasleen aniztasunari erantzuteko: «amets bat egia bihurtzen… bide 
luzea urrats txikiekin egiten» adierazten zuten aurkezpenean.

EKI proiektuaren DBH 2. mailako Natur Zientzietako 3. unitatea, Fisika 
eta Kimika ikasteko hain zuzen ere. Egina zegoen unitateari egokitzapenak egin 
zizkioten, ikasle zein irakasleen ikuspegitik aberastuz.

Irisgarritasuna hobetzeko zenbait aukera eskaintzen ditu: letra-tamaina 
handitzeko aukera, bideoetan azpitutuluak jarrita, bideoen abiadura mantsotzeko edo 
bizkortzeko aukera, testuak entzuteko aukera eskaintzen du text-to-speech edo TTS 
delako erreminta batekin…

Ikasleen gaitasuna eta ikastean eduki ditzaketeen zailtasunak kontuan izanda, 
jarduerak lau mailatan aurki ditzakete: erantzunak emateko ereduak emanez, testua 
erraztuz, ariketak egiteko estrategiak eskainiz eta erantzuteko baliabide/euskarri 
ezberdinak erabiltzeko aukera emanez (idatziz, audio bidez, bideoak eginez).

Bi urteko prozesu honek martxan darrai, material sortzaile, orientatzaile eta 
ikastoletako irakasleen artean, EKIren materialak IDUren irizpideekin aberastuz 
eta ikasleen esperientzia hobetuz. Arretaz jarraitzeko esperientzia bat da, denon 
ekarpenekin osatu eta aberastu daitekeena: dauzkagun erronken arabera dimentsioa 
egokituz, baliabide egokiak jarriz eta prozesuaren ebaluazioa eginez, beste maila 
batzuetara hedatzeko eta arlo guztietara zabaldu ahal izateko.

6. LABURBILDUZ

Ikaskuntza Diseinu Unibertsalak (IDU) premiak dituzten ikasleen ezgaitasunak 
gainditzera zetorren proposamena izatetik ikasle guztien prozesuak hobetzera 
datorren proposamen gisa finkatzerainoko bidea egin du, curriculumaren oztopoak 
gaindituz, diseinu-fasetik hasita. Rose eta Mayerekin (2005) bat, eskolako agendaren 
erdigunean ikaskuntza jartzeko aldarrikapena egin dugu, edukiak bigarren maila 
batera eramanez. 
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Argi dago denok irabazteko apustua dela: inklusioa hasieratik erraztuz, 
curriculuma diseinatzen hasten den momentutik eta ikasle guztien premiak kontuan 
hartuz. IDU zer den argituta, hurrengo erronka curriculum-proposamenetan gauzatzea 
da, baita praktikan nola egiaztatzen den ere. Betiere, ikasle guztien onura erdigunean 
jarrita. Teknologiak zeresan handia du horretan: ikuspegi proaktiboaren aldeko 
apustua eginez, curriculuma hasiera-hasieratik proposamen anitzez josi daiteke, 
euskarri digitalak modu integratuan txertatuz, ikasle guztien ikasteko esperientzia 
hobetzeko.

Lehen atal honetan, teknologiaren garapenetik hasi eta, irakasleak berrikuntzaren 
aurrean duen paperetik igarota, egungo hainbat joeraz aritu gara. Joera horietako bitan 
sakondu dugu: ikaskuntza-datuen analisian eta Ikaskuntza Diseinu Unibertsalean. 
Argi gelditu da teknologia digitalak hezkuntza sakon bustitzen duela, beraz, ezin- 
bestekoa da konpetentzia digitalari buruz sakonago hitz egitea, testuinguru 
teknopedagogiko hau argituko badugu. Horri buruzko atala da bigarrena, hain zuzen 
ere, eta bideak ematen dizkigu konpetentzia digitalaren ikuspegi zabal bat garatzeko.
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Gehigarriak

IDUren kontzeptu-mapak: Sierra & Aretxaga Cmap Server UPNA 
IDU-DUAren testua eta baliabideak topatu sarean: <https://labur.eus/IDUDUA>. 

Ikusi Twitterren IDU/DUAri buruzko jarioa, eta zeure ikuspuntua/iruzkinak 
emateko jarioa
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Oso epe laburrean Internet, IKT eta gailu digitalek gure egunerokotasuna irauli 
dute erabat, hezkuntza-esparruan ere bai. Dagoeneko hiritar/herritar aktibo izateko, 
offline zein online dimentsioan oinarrizko konpetentziak garatzea ezinbesteko bihurtu 
da ikasleentzat. Ondorioz, hezkuntza-eragile oro, gailuak erabiltzeaz haratago gure 
bizitzako alderdi guztiak zeharkatzen dituen Konpetentzia Digitala garatzeko bidean 
jarri gaitu.

1. KONPETENTZIA DIGITALAREN KONTZEPTUA: ERABILTZAILE 
HUTSETIK HARAGO

Nazioarteko erakunde gehienek Konpetentzia Digitala bizitzarako funtsezko 
konpetentzia gisa onartzen badute ere, bai izendatzeko moduan bai definitzeko 
orduan ez dago bateraturiko markorik. Abiapuntu bezala, hauxe da Europako 
markoan herritarron Konpetentzia Digitalarekiko egiten den hasiera bateko definizio 
orokorra: «IKTen erabilera sortzailea, kritikoa eta ziurra da honako alderdi hauekin 
zerikusia duten helburuak lortzeko: lana, enplegagarritasuna, ikaskuntza, aisialdia, 
inklusioa eta partaidetza jendartean» (Ferrari et al., 2013).

Hezkuntzak horren garapenean duen ardurari dagokionez Gisbert, González eta 
Esteveren aburuz (2016), irakasleek ikasleei konpetentziak eskuratzen lagundu ahal 
izateko, IKTen garrantziaz jabetzeaz gain, ikas- eta irakas-prozesuetan aplikatzeko 
orduan bikaintasuna erakutsi behar du, eta bere diziplinaren ezagutzen eremuan 
bezalaxe teknologia digitalen inguruan ere eguneratzen ibili beharra ezinbestekoa da. 
Sanabriak eta Cepedak (2016) diote IKTek eta Internetek eszenario sozial berriak sortu 
dituztela eta horrek eraldaketak ekarri dituela bai eremu pertsonalera, bai sozialera. 
Eskolak, harriduraz gainezka bada ere, jarraitzen du ezagutza estandarraren ikurra 
izan nahian, aldaketari ezin uko eginez, baina sarritan teknologia digitalak baliabide 
didaktiko soilak balira bezala erabiliz. Eta hori ez da nahikoa, Areak (2015) garbi 
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azaltzen du: gizarte digitalean herritar konpetenteak izaten lagunduko duen XXI. 
mendeko eskola berrasmatzeko, erabateko aldaketa eman behar zaio curriculum-
ikuskerari, baita antolaketa eta arlo pedagogikoari ere.

Bestalde, Konpetentzia Digitala ez da hutsean garatzen, testuinguru ideologiko-
kultural-ekonomiko zehatz batean bizi den jendartean baizik. Horrek esan nahi du 
hausnarketa kontziente bat egin ezean, eremu birtual-digitaletan ere presentzialean 
gertatzen diren desberdinkeriak eta bazterkeriak erreproduzituko direla. IKT, kultura 
digital eta generoan aditua den Zafraren ustez (2015), hezkuntzaren ardatz nagusia 
pertsonen garapen subjektiboa sustatzean datza. Bere proposamen hezitzailea Rosa 
Luxemburgoren pentsamenduaren gainean eraikitzen du: «Sozialki berdinak, jende 
legez ezberdinak eta erabat libre garen munduaren alde». Identitatea etengabe 
eraikitzen eta deseraikitzen ari den prozesua izanik, gako garrantzitsua da sexismoa, 
etnozentrismoa eta heteronormatibitatea zalantzan jartzea. Zafrarentzat (2017), 
Internet XX. mendearen bukaeran gertatu zen iraultzarik handiena izan da, baita 
feminismoa gizadiarentzat ere: emakumeak, Internet egiteke, eraikitzeke leku gisa 
erabiliz, ziberfeminismoetatik aktibismora iritsiz, gauzak era berri eta anitzetan,  
—lehen ez bezala—, kontatzen, proposatzen, egiten ari dira eta ikusarazi egin behar 
dira. Rodríguezek (2015) IKT eta kulturartekotasunaren konpetentziaren inguruko 
ikerketan ondorioztatzen du aurreiritzien inguruan kontzientzia hartzeko prozesu 
hezitzaileak diseinatu ahal izateko ezinbestekoak direla hezitzaile kritikoak eta 
teknologiak berekin dakarren kultura-zama ezagutzen dutenak. Esnaolak (2014) 
askatasun digitalaren aurpegiak eta kontraesanak mahai gainean jartzen ditu: 
norberak bere ardurak hartu ezean, askatasun gutxi.

Honekin ere lotura estua du euskararen osasun digitala bermatzeko ezin-
bestekoak diren estrategiak sustatzeak. Izan ere, hizkuntza gutxituen kasuan Inter-
netek errealitate berriak erakusteko aukerak sortu ditu, eleaniztasun handiagoa duten 
errealitateak. Euskararen Aholku Batzordeko IKT batzordeak lehentasun handieneko 
12 gomendio zehaztu zituen Euskarazko IKTak Gomendioak herri-aginteentzat 
dokumentuan (2016). Batzordeak aldarrikatu zuen hizkuntzaren sustapenerako lan 
egiten duen komunitateaz gain, Administrazioaren babesa eta laguntza behar direla. 

Izan ere, Castañeda et al.-ek (2018) zalantzan jartzen dute IKTen «aukera 
hezitzaileen» inguruan orokorrean dagoen instrumentalismo-determinismo 
optimista. Ikuspegi horrek teknologia aurkezten du, batetik, maila mikroan neutrala 
den erreminta huts bezala eta, makroan bestetik, hezkuntza-sistemak halabeharrez 
bereganatu beharreko aldaketa gisa. Haien proposamenean konpetente digitala 
ez da ezagutzak eta trebeziak erakusten dituena, hots, teknologien erabiltzaile 
«ahalguztiduna» izan beharrean teknologia bitarteko duen mundu baldintzatzaile 
bateko erabiltzaile ahul izatearen kontzientzia izanik, ahalduntze kritikoari esker, 
zentzu onez bere gaitasun teknikoa erabiltzeko kapaz dena baizik.
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1. irudia. Modelo de Competencia Docente Integral en el mundo digital 
(Castañeda et al., 2018).

2. MARKO OROKORREI BURUZKO HISTORIA LABURRA

Konpetentzia Digitala definitzeko proposamen ugari badago ere (INTEF, 
2016), globaletik gure inguru hurbilerainoko historia laburra egiteko asmoz, 
UNESCOrenetik abiatuko gara, 2008. urteaz geroztik Konpetentzia Digitalaren 
garrantziaren inguruan hausnartzen eta hura garatzeko ereduaren proposamena 
egiten ari baita. Haren ustetan, «IKTek lagundu diezaiokete hezkuntzarako irizpide 
osoari, ekitateari, kalitatezko ikas-irakaskuntzari, hezitzaileen garapen profesionalari 
eta hezkuntza-kudeaketa, gobernamendu eta administrazio efizienteagoari». Bere 
marko orokorrean irakasleen IKT konpetentzietarako estandarrak aurkezten ditu, 
antolakuntza zein alderdi didaktikoak aipatuz: IKTen integrazioa ikasketa-planetan, 
erakundeetan eta irakasleen prestakuntzan, adibidez.

UNESCOren aburuz (2016), «hezitzaileek, zibernetikaren garaiotan, “aro 
digitalean jaiotako” belaunaldi berriak hobeto prestatu behar dituzte, egun dauden 
teknologia digitalen zein gerora asmatuko direnen alderdi etikoei eta sozialei aurre 
egin ahal izan diezaieten». Eta, gainera, «teknologia berriak, eta batez ere digitalak, 
etengabe garatzen direla ikusita, are eta garrantzitsuagoa da ikuspegi humanista 
aintzat hartzea». 

Guganaino hurbiltzeko pauso bat gehiago emanez, 2010ean jaio zen Europar 
Batasuneko DigComp Digital Competence Framework markoarekin egingo dugu 
topo (Ferrari et al., 2013). Hori da, hain zuzen ere, gure inguruko hezkuntza-marko 
eta dekretuen erreferentzia nagusia, Heziberri 2020rena barne. Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado delakoak (INTEF, 2017), 
DigComp ereduari jarraiki, irakasleen gaitasun digitalaren marko komuna zehaztu 
du1. Horretarako, Estatu mailako erkidegoen zein adituen partaidetza sustatu izan 

1. Unesco eta INTEFen proposamenaren arteko konparaketa egin eta informazio osagarria biltzen 
duen infografia ikusteko joan <https://create.piktochart.com/output/19966355-unescovsintef> estekara.
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du, une oro adostasun-mailarik altuena lortzeko asmoz. Adosturiko dokumentuan 
helburu orokorrak errealitate bihurtzeko komuneko bidean ekarpen handiak egiten 
dira. 

Historia labur hau bukatzeko, aipatu beharra dugu garatzear dagoen 
irakasleen konpetentzia digitalerako esparru europarra —DigCompEdu (2017)—. 
DigComp-i 2 begira aldaketak proposatzeaz gain, Konpetentzia Digitalaren garapen-
ereduak diseinatzen dituztenei erreferentzia-esparru orokor bat proposatzen die, 
gobernuetatik hasi eta ikastetxeetara iritsiz eta edozein hezkuntza-mailakoentzat 
gainera: haurretatik hasi eta helduen hezkuntza arte, hezkuntza orokorra, lanbide-
heziketa, premia berezietarako hezkuntza, eta ikaskuntza ez-arautua barne.

3. IRAKASLEEN K ONPETENTZIA DIGITALAREN (DIGCOMP) 
EREMUAK

2. irudia. DIGCOMP 2.0 ( IPTS - Europar Komisioa 2016) eta Marco Común de la 
Competencia Digital Docente (INTEF 2017).

EAEn, euskal hezkuntza-sistemako irakasle ororen erreferentziazko profi la 
INTEFen Marco de Competencia Digital Docente delakoan oinarrituta proposatu 
nahi izan da (ikus 1. irudia). Horrela, profi lean zehazten diren konpetentzia digitalak 
irakasleen formazio-ekintzetan beste konpetentziekin (didaktikoak, zientifi koak, 
sozioemozionalak…) batera jorratuko direlakoan zabaldu dira3. 

2. Comparativa Marco Competencia Digital Docente (INTEF. Versión Octubre 2017) eta Marco 
Europeo DigCompEdu (JRC-Sevilla. Versión Diciembre 2017) <https://intef.es/Blog/comparativa-
marco-competencia-digital-docente-intef-version-octubre-2017-y-marco-europeo-digcompedu-jrc-
sevilla-version-diciembre-2017/>.

3. Berritzegune Nagusia, Irakasdigitala (2015-2016) <http://digitala.berritzegunenagusia.eus/
home-page/>.
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Arroyo-Sagastaren (2017) esanetan, «irakasleen konpetentzia digitala edozein 
herritarrek garatu nahi, ahal edo behar duen konpetentzia digitaletik haratago doa, 
DIGCOMPek adierazitako 5 arloak barneratzeaz gain, kontuan hartu beharko 
lukeelako teknologia digitalaren erabileraren enfoke didaktiko eta pedagogikoa». 

Hona hemen irakasleen Konpetentzia Digitalaren 5 eremuetarako, Eusko Jaurla-
ritzako Berritzegune Nagusiak «Irakasdigitala» (2015) webgunean proposatzen 
dituen gaitasunak.

3.1. Informazioa eta datuetan alfabetizazioa

Informazioa arakatzea, bilatzea eta bahetzea

Web nabigatzaileak konfiguratzen ditu; irakasletzarako interesgarriak diren 
informazio-iturri dinamikoak aurkitzen ditu eta informazio-fluxu horien segimendua 
kudeatzen du, profesional gisa eguneratuta egoteko.

Informazioaren ebaluazioa

Interneten eskura dauden hezkuntza-baliabideen kalitatea ebaluatzen du, 
zehaztasunaren eta curriculumarekiko loturaren arabera. Aldi berean, ezagutzen 
ditu egile-eskubideen babesean argitaratutako ikasmaterialen gaineko mugak eta 
ikasmateriala berrerabiltzeko edo ezagutarazteko aukera ematen duten bestelako 
lizentziak, eta badaki horien informazioa bereizten.

Informazioa babestea berreskuratzea

Hezkuntzan erabiltzekoa den informazioa gordetzen du hainbat formatutan 
(bideoa, irudia, testua eta web orria), eta erraz berreskuratu ahal izateko moduan 
sailkatzen du. Garrantzitsutzat jotzen duen informazioaren edo dokumentazioaren 
babes-kopiak egiten ditu, eta badaki kanpo-memoriak erabiltzen helburu horietarako. 
Aldi berean, baliabide sozialak erabiltzen ditu (ikastetxeko hezkuntza-komunitatean, 
lantaldeetan) hezkuntzarako baliabideak markatzeko eta antolatzeko.

3.2. Komunikazioa eta lankidetza

Teknologia digitalen bidez interakzioan jardutea

Lan-ingurune digitalak ezagutzen ditu, eta komunikatzeko erabiltzen ditu: 
ikasleekin, beste irakasle batzuekin eta, oro har, hezkuntza-komunitatearekin. Aldi 
berean, komunikabide digitaletan interakzioan jarduteko jarduerak antolatzen, 
kudeatzen eta ebaluatzen ditu, informazioari irudiak, estekak eta bideoak atxikiz.
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Informazioak eta eduki digitalak partekatzea

Formatu desberdineko hezkuntza-edukiak eta baliabideak partekatzen ditu 
lan-ingurune birtualetan, aipamenak eta erreferentziak modu egokian eginez. Aldi 
berean, askotariko sare sozialetan eta komunitate birtualetan aurkitutako hezkuntzari 
buruzko albisteak, edukiak eta baliabideak hautatzen eta komunikatzen ditu.

Herritarren online parte-hartzea

Sareko parte-hartze zerbitzuak ezagutzen ditu, eta hezkuntza-erabilgarritasunaren 
arabera hautatzen ditu, ikasleen parte-hartzea sustatzeaz gain. Modu aktiboan parte 
hartzen du komunitate birtualetan eta sare sozialetan, dituen ezagutzak egunean 
jartzeko eta garapen profesionalerako. Hezkuntza-komunitatea jakinaren gainean 
jartzen du teknologiak herritarren parte-hartzea bideratzeko duen ahalmenaz, hainbat 
proiektu eta jarduera gauzatuz.

Kanal digitalen bidezko lankidetza

Esperientziak eta baliabideak partekatzeko komunikazio-estrategiak ezagutzen 
ditu, eta hezkuntza-zereginetan baliatzen ditu. Baliabideak eta ezagutza sortzeko 
hainbat komunikabide digital erabiltzen ditu, beste irakasle batzuekin lankidetzan 
arituz. Sareko lankidetza-proiektuak sustatzen ditu, eta modu aktiboan parte hartzen 
du horietan. 

Netiketa

Komunikabide digitalen bidezko komunikazioan aplikatzekoak diren portaera-
arau oinarrizkoak eta lege-xedapenak ezagutzen ditu, eta ikasleekin lantzen ditu, 
kultura-aniztasuna aitortu eta hartzaileei egokitutako portaera izan dezaten ingurune 
digitaletan. Aldi berean, portaera desegokiak hautemateko estrategiak ezagutzen 
ditu, eta jarduteko protokoloak aplikatzen ditu.

Nortasun digitalaren kudeaketa

Badaki bitarteko digitalak erabiltzean emandako datuekin osatzen dela bere 
nortasun digitala, eta garrantzia ematen dio horren kudeaketa egokiari. Egunean 
jartzen du bere lanbide-profila, egiten dituen hezkuntza-zereginak eta partekatzen 
dituen baliabideak sarean adierazita. Aldi berean, ikasleei laguntzen die, nork bere 
nortasun digitala kudeatzen ikas dezan. 
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3.3. Eduki digitalen sorkuntza

Eduki digitalak garatzea

Hezkuntza-material digitalak sortzen (testua, irudiak eta/edo bideoak uztartuta) 
eta partekatzen ditu. Ikasleen irakaskuntza-beharretara egokitutako hezkuntzako 
multimedia-edukiak argitaratzen ditu.

Eduki digitalak integratzea eta berregitea

Eduki digitalak bateratzen, uztartzen eta berregiten ditu eta eduki digital berria 
sortzen du horiekin, behar bezalako lizentzia emanez. Eduki digitalen berrerabilera 
sortzailean laguntzen du irakaskuntza- eta ikaskuntza-komunitateetan, berrerabilera 
erraztuz.

Egile-eskubideak eta lizentziak

Hezkuntza-material digitalen erabilerari aplikagarri zaion legedia ezagutzen 
du, eta badaki bere ekoizpen digitalari lizentzia ematen.

Programazioa

Gailu digitalen oinarrizko konfigurazioa aldatzen du, ikaskuntza-edukiak 
erabiltzeko eta horiekin interakzioan jarduteko. 

3.4. Segurtasuna

Gailuen babesa

Erabiltzen dituen gailuak eguneratzeko eta babesteko eragiketak gauzatzen 
ditu, eta ingurune digitalen arriskuen jakinaren gainean dago, ikasleei orientabideak 
emanez, portaera seguruak izan ditzaten.

Datu pertsonalak babestea

Badaki nola biltzen eta erabiltzen diren datu pribatuak eta arrasto digitalaren 
jakinaren gainean dago. Halaber, bere nortasun digitala eta ikasleena kudeatzeko eta 
babesteko jarrera aktiboa du.
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Osasuna babestea

Gailu digitalen erabilerak osasun fisikoan eta ongizate psikologikoan izan 
ditzakeen ondorioak ezagutzen eta hautematen ditu eta badaki horiek saihesten. 

Ingurumenaren babesa

Teknologiaren erabilerak ingurumenean dituen alderdi positiboei eta negatiboei 
buruzko iritzi osatuak ditu, eta badaki gailuen erabilera optimizatzen (energia-
kontsumoa murriztea eta gailuen fabrikazioan erabilitako materialei loturiko 
arazoak). 

3.5. Arazoen ebazpenerako estrategia digitalak

Arazo teknikoak ebaztea

Gailuei eta zeregin profesionaletan ohikoak diren inguruneei loturiko arazo 
tekniko ez-konplexuak ebazten ditu eskura duen informazio teknikoa erabiliz.

Behar eta erantzun teknologikoak identifikatzea

Irakasle-lanari loturiko zereginak ebazteko ingurune, tresna eta zerbitzu 
digitalek eskaintzen dituzten aukerak modu kritikoan azter ditzake, eta unean 
uneko beharretara egokitutako irtenbidea hauta dezake. Aldi berean, biltoki digital 
propioak erabiltzen ditu, eta eguneratuta izaten ditu, irakasle-lanean eta garapen 
profesionalean hautemandako beharrei erantzuteko. Irakasle-jardunbideari buruzko 
komunitateetan ere parte har dezake.

Berrikuntza eta teknologia sormenez erabiltzea

Teknologiak erabiltzen ditu, eguneroko lanei loturiko beharrak aztertzeko, 
irtenbide berritzaileak kudeatzeko eta proiektu sortzaileetan parte hartzeko, dagokion 
erakundeak irakasle-lanetarako eskaintzen dizkion komunikabide digitalak modu 
dinamikoan egokituz eta osatuz.

Konpetentzia digitaleko gabeziak identifikatzea

Bere eguneratze- eta irakaskuntza-sistema antolatzen du; komunikabide digitalen 
hezkuntza-erabileraren etengabeko hobekuntzarako aldaketak eta egokitzapen 
metodologikoak egiten ditu, eta hezkuntza-komunitatearekin partekatzen ditu, 
besteak lagunduz, gaitasun digitala gara dezaten. 
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4. IKASLEEN KONPETENTZIA DIGITALA (HEZIBERRI 2020) 

Heziberri 2020 marko pedagogikoak (236/2015 Dekretua, EHAA) jasotzen du 
«oinarrizko hezkuntza amaitzen duten ikasleek konpetentzia digitala eta mediatikoa 
lortu behar dutela, gaur egungo herritarra izateak eskatzen duen alfabetatze osoa 
edo gaitze funtzionala bermatzearren». Horrela, eta kontuan izanik «Hitzez, hitzik 
gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia» zehar-konpetentzia dela, 
irakasgai guztietan ikasleekin garatu beharreko gaitasun digitalak zehaztu dira 
erreferentziazko irteera-profiletan Lehen Hezkuntza4 amaierarako eta Bigarren 
Hezkuntza5 amaierarako.

5. ONDORIOAK

Konpetentzia Digitalaren garapen osoa, batetik, teknologiaren erabilera hutsetik 
haratago doa, bestetik, alderdi kognitibo, emozional eta etikoek bideak eta 
helmugak baldintzatuko dituzte. Gainera, ikasleek garatu beharreko oinarrizko 
zehar-konpetentzia izanik, hezitzaileok ere konpetente digitalak izatera iristeko 
erronka konplexua bezain sakona topatu dugu parez pare. Eta, zertan datza hezitzaile 
konpetente (digitala) izatea? Berritzailea izatean? Sortzaile-elkarbanatzailea? 
Kritikoa?

Azken finean, eremu honetan ere hezkuntza-eragileon esku dago, Konpetentzia 
Digitala eskuratzeko ibilbidea kontzienteki diseinatzean, herritartasun aktibo, kritiko 
eta arduratsua sustatzea, bazterkeria oro gainditzeko eta hezkuntza inklusiboak 
proposatzen duenari jarraiki, ikasle guztiek bizitzarako konpetentziak ahalik eta 
hobekien garatzea nahi duen hezkuntza ahalbidetzeko.
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Kapitulu honen helburua da konpetentzia digitalak derrigorrezko hezkuntzaren 
egunerokotasunean txertatzeko bideak eta proposamenak eskaintzea. Horretarako, 
arloetan egin dezaketen ekarpena azalduko da eta arloek ere konpetentzia digitalaren 
garapenari nola laguntzen dioten erakutsiko da. Jarraian, DIGCOMP markoa 
oinarri hartuz, konpetentzia digitalaren dimentsio bakoitza lantzeko (informazioa, 
komunikazioa, edukiak sortzea, segurtasuna eta arazoak ebaztea) erabil daitezkeen 
estrategia didaktikoak aipatuko dira eta, azkenik, konpetentzia digitalak gauzatzeko 
estrategien adibide konkretuak eta ikastola eta ikastetxeetako esperientziak 
deskribatuko dira.

Konpetentzia digitalak, oinarrizko konpetentzia izanik, ikasle guztiei 
Ezagutzaren Gizartean moldatu ahal izateko baliabideak eskaini behar dizkie. Era 
berean, teknologia modu instrumentalean menderatzea baino gehiago izan behar du 
konpetentzia horrek; sarean dagoen informazioa kritikoki eta arduraz erabiltzeko 
gaitasuna eman behar du, eta bitarteko horietan modu sortzailean aritzekoa ere bai.

1. KONPETENTZIA DIGITALAK DERRIGORREZKO HEZKUNTZAN

Konpetentzia digital horren eremuak eta dimentsioak definitzeko eta Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntza (DBH) eta Lehen Hezkuntza (LH) etapetarako ikasleen irteera-
profila finkatu ahal izateko, Europako DIGCOMP (Digital Competence) markoa 
hartuko dugu oinarri bere bost eremuetan: informazioa, komunikazioa, edukiak 
sortzea, segurtasuna eta arazoak ebaztea.

Baina, nola garatu konpetentzia digitala hezkuntzan? IKTak ikasarloetan 
txertatuz, gure ustez ez dago beste biderik. Hau da, ikasteko eta irakasteko prozesuan 
baliabide digitalak normaliza daitezen, horiek ikusezin bihurtzea da erronka nagusia, 
ikasgelako jardueretan txertatzea, ohiko eta eguneroko bihurtzeraino (Vivancos, 
2008).
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Konpetentzia digitalak LHko eta DBHko ikasarloetan integratu ahal izateko, 
lehen lana, zera aztertzea izan behar du: zein den arlo horien ekarpena konpetentzia 
digitala garatzeko eta konpetentzia digitalaren ekarpena arloetako konpetentziak 
garatzean. Ondoren hezkuntza-sistemaren arlo nagusiak landuko ditugu.

1.1. Hizkuntza eta Literatura 

Hizkuntza-arloen irakaskuntza- eta ikaskuntza-objektu nagusia ahozko zein 
idatzizko testuen ulermena eta adierazpena garatzea eta hobetzea da, betiere, 
komunikazio-egoerek eskatzen dituzten hizkuntza-ekintzen ezaugarriak kontuan 
hartuta. Aipatu trebetasunen eskuratzeak ezinbestekoa egiten du gaur egun teknologia 
digitalen erabilera. Erabilera horrek funtsezko ekarpena egingo dio konpetentzia 
digitalaren garapenari, eta, garapen horrek, aldi berean, hitzezko eta literaturazko 
konpetentzia komunikatiboaren garapena bideratzen lagunduko du (EKI Hizkuntza 
Arloa; curriculumaren 2. zehaztapen maila, 2018).

Teknologia digitalaren bilakaerak komunikaziorako bide berriak plazaratu ditu, 
denboraren komunikazio sinkrono eta asinkronoa eta espazioaren mugak gaindituz 
eta ikasgelan ere horiek ahalbidetuz. Ulermenari dagokionez, ikasgelan, irakas-
learenaz gain, beste ahots batzuk entzuteko eta eredu onak eskaintzeko eta lantzeko 
aukera ematen dute teknologiek, baita diskurtsoetan hitzarekin batera integratzen 
diren bestelako kodeen interpretazioan trebatzeko ere. Zer esanik ez ahozko diskur-
tsoen sorkuntzarako. Hartara, garrantzi handia hartuko du hainbat edizio-aplikazioren 
ezagutzak eta erabilerak: audio-editoreak, bideo-edizioko programak, eta abar.

Idatzizko komunikazioa ezin da egun kontenplatu baliabide digitalen 
erabilerarik gabe. Ikasleek, bakarka zein elkarlanean, egoeraren eta haren eskakizunen 
ezaugarrien baitako askotariko testu motak sortu eta partekatu beharko dituzte. 

1.2. Gizarte Zientziak 

Gizarte Zientziak arloak funtsezko ekarpena egiten dio konpetentzia digitalaren 
garapenari, informazioaren eskuratze-, biltze-, gordetze-, partekatze-, ulertze- 
eta balioeste-prozesuetan, gertaera sozial eta historikoen ulermenerako behar-
beharrezkoa baita prozedura horien lanketa eta ezagutza. Garapen horrek, aldi 
berean, konpetentzia sozialaren eta historikoaren garapena bideratzen laguntzen du.

Gizarte Zientziak arloaren berezko irakaskuntza- eta ikaskuntza-objektua da 
mota edo izaera desberdinetako mapen (geografikoak, tematikoak, historikoak) eta 
grafikoen interpretazioa. Adierazpen modu horietako mezuen sorkuntzan integratzen 
diren kodeen (ikonikoa, grafikoa, zenbakizkoa eta kartografikoa) lanketarako ezin-
besteko baliabide bilakatzen dira IKT aplikazio espezifikoak.

Bikote banaezina bilakatu dira gaur egun gizarteratze-prozesua eta baliabide 
digitalen erabilera arduratsua. Gure testuinguruko eta munduko errealitate 
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teknologikoaren eta kulturalaren ezaugarriak kontuan hartuta, ikaslea herritar digital 
arduratsua izan dadin hezi behar dugu. Horretarako, alde batetik, baliabide digitalak 
zuzen eta egoki erabiltzen jakin behar du eta, bestetik, bere identitate digitala eta 
pribatutasun-maila kudeatzeko ezagutzak eskuratuta eduki behar ditu.

1.3. Naturaren Zientziak 

Naturaren Zientziak jakintza-arloak ikerketa zientifikoak bideratzerako 
beharrezkoak diren informazioaren eskuratze-, biltze-, gordetze-, partekatze-, 
ulertze-, balioeste- eta komunikatze-prozesuetan funtsezko ekarpena egiten dio 
konpetentzia digitalaren garapenari, eta, garapen horrek, aldi berean, konpetentzia 
zientifikoaren garapena bideratzen laguntzen du.

Naturaren Zientziak arloaren berezko objektua dira materia, energia, kosmosa, 
lurra eta ingurune biologikoa. Objektu horien irudikapena era estatikoan edo 
dinamikoan egin daiteke, eta horien irudikapena egiteko bitarteko lagungarri dira 
IKT baliabideak. Materiaren irudikapena dinamikoa denean, are potentzialtasun 
handiagoa dute IKTek; izan ere, errealitatearen irudikapen dinamiko hori hurbilagotik 
behatu eta landu daiteke multimedien eta simulazioen laguntzaz. Horretaz gain, 
espazio eta denbora zehatz batean esperimentatzeko konplexuak diren egoerak, 
ikasleentzat egingarriak eta errepikagarriak bihurtzen dira simulazioak erabiliz.

Bestalde, laborategietan erabiltzen diren tresna elektronikoek eta teknika 
modernoek (mikroskopio digitala, pHmetroa, GPSa…) hainbat programa informatiko 
erabiltzen dituzte eta datu multzo handiak jasotzea eta kudeatzea ahalbidetzen dute. 
Mota horretako lanketak ezinbestean eskatzen du konpetentzia digitalari lotutako 
ezagutzak eskuratzea.

1.4. Matematika 

IKT tresna eta aplikazioak Matematika arloan, besteak beste, problemen 
ebazpenerako beharrezkoak diren berariazko kontzeptuen eta, bereziki, prozeduren 
irakaskuntza eta ikaskuntzarako baliabide didaktiko gisa txertatu izanak konpetentzia 
digitalaren garapenari funtsezko ekarpena egiten dio, eta, garapen horrek, aldi 
berean, konpetentzia matematikoaren garapena bideratzen laguntzen du.

Garrantzitsua da hizkuntza mota guztien erabilera eta interakzioa: hizkuntza 
naturala, zenbakizkoa, grafikoa, geometrikoa eta aljebraikoa, informazioaren 
tratamendua ikasleen esperientziarekin lotzeko eta errealitatea interpretatzen 
laguntzeko.

Bestalde, informazioaren ulermena bideratzeko lagungarriak diren eskemak, 
kontzeptu-mapak eta abar sortzeko eta modu kolaboratiboan lana egiteko ere 
bitarteko eraginkorrak dira IKT baliabideak. Horretaz gain, bistakoa da garatutako 
produktua komunikatzeko garaian ere tresna digitalek duten potentzialtasuna.
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Matematika arloaren berezko objektu dira, zenbakiak eta aljebra, estatistika 
eta probabilitatea eta horiek eskatzen duten prozedura algoritmikoen lanketa eta 
horietaz gain, geometria eta neurriarekin lotutako errepresentazio matematikoak: 
geometrikoak, aljebraikoak eta zenbakizkoak, eta horien guztien lotura interaktiboa.

Kalkulu-orriaren erabilerak informazioaren antolaketa errazten du, grafikoak 
sortu eta interpretatzea eta datu-kantitate handien tratamendua ahalbidetzen du. 
Gainera, kalkuluetara eskaini beharreko denbora eta esfortzua saihesten du; horrela, 
denbora hori galderen formulazioari eta problemen ebazpenari eskaini ahal izango 
dio ikasleak.

Elementu geometrikoen errepresentazioa era estatikoan edo dinamikoan 
egin daiteke eta errepresentazio horien irudikapena egiteko bitarteko lagungarri 
dira IKTak. Errealitatearen errepresentazio dinamiko hori hurbilagotik behatu eta 
landu daiteke geometria dinamikoki lantzeko berariazko aplikazioez. Aplikazio 
dinamiko horiek ikasleei modelo matematikoak sortzea erraztuko diete eta, ondoren, 
parametroen aldaketen bidez, modelo horien esplorazio eta azterketa interaktiboa 
erraztuko dute eta, aldi berean, propietate matematikoen arrazoiketan eta ondorioen 
sorkuntzan lagunduko dute.

2. KONPETENTZIA DIGITALAK GAUZATZEKO ESTRATEGIAK

Konpetentzietan oinarritutako hezkuntzak paradigma-aldaketa eskatzen du bere 
horretan. Euskal curriculumean adierazten dugun moduan, jokabide konpetenteak 
eskatzen du, alde batetik, eduki-baliabideak eskuratzea eta, bestetik, baliabide horiek 
era integratuan transferitzen jakitea, beste egoera bati modu egoki eta eraginkorrean 
aurre egiteko.

Horretarako, ondorengo estrategia didaktikoak aplikatzea ezinbestekoa da:

 • Ikaslearengan zentratutako ikasmaterialak edo proposamenak eskainiko 
zaizkio ikasleari, irakaslea bitartekaria izanik.

 • Jarduera intelektual konplexua proposatu behar zaio ikasleari, pentsatzen 
laguntzen duena, elkarreraginean aritzea eskatzen duena, eta erabakiak 
hartzera bultzatzen duen.

 • Ikasleak bultzatuko dira ikertzera, informazioa bilatzera, eta egindako 
ekoizpena eta ikerlana erakustera.

 • Testuinguru hurbiletik abiatuta produktu amaitu bat sortzea eskatuko zaio 
ikasleari, produktu ez-uniformea (aurkezpenak, bildumak, txostenak, 
posterrak, grafikoak, liburuak, ikerlanak...)

 • Konpetentzia digitala garatzeko jarduerak dituzten proposamen didaktikoak 
egingo zaizkio ikasleari.
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Horrela, ikasleak sekuentzia edo unitate didaktikoetan jardueren bitartez 
ezagutzak barneratzen joango dira, horien artean konpetentzia digitalari dagozkionak, 
eta amaieran, ikasitako guztia (kontzeptuzko ezagutzak, egiteko prozedurak eta 
barneratutako jarrerak) era pertsonalizatuan eta integratuan mobilizatzen eta 
transferitzen arituko da hasieratik aurkeztu zaion arazo-egoerari irtenbide egokia 
emateko.

Baina, jartzen al ditugu ikasleak egunerokotasunean erronken aurrean? Eta 
erronka horietan eskatzen al diegu baliabide digitalak modu sortzailean erabiliz 
produktu berritzaileak garatzea?

Ikasle konpetenteak nahi baditugu, eta aldi berean, konpetente digitalak egoerak 
ebazten jarri beharko ditugu behin eta berriz, eginez eta ekinez ikasten baita.

Konpetentzia digitalaren dimentsio bakoitzari dagokionez, ondorengo 
estrategiak aipa ditzakegu:

2.1. Informazioa

Honako hau lortu nahi da: ikasleak aski konpetentzia eskura dezala, bai 
informazioaren bila joateko eta, baita ere, informazio-iturri desberdinak kudeatuz 
informazio-estrategia pertsonalak definitzeko, hau da, informazioaren bila aritu gabe, 
interesatzen zaigun informazioa guregana modu automatikoan iristeko. Konpetentzia 
hori inoiz baino garrantzitsuagoa da egun, infoxikazio-garaian, informazio kopuru 
izugarriak baititugu eskura etengabe.

Eta ikasleak horretan trebatzeko? Esan dugun moduan, egunerokotasunean eta 
ikasarloetako jardueretan integratu beharra dugu egiteko hori. Naturaren Zientziak 
arloan, adibidez, ikerketa zientifikoak bideratzerako informazioaren eskuratze-, 
biltze-, gordetze-, partekatze-, ulertze-, baloratze- eta komunikatze-prozesuak oso 
garrantzitsuak izango dira eta, bereziki, informazio-iturriak baloratzen jakitea, 
haren fidagarritasuna eta edukiaren balio zientifikoa ziurtatu ahal izateko. Gizarte 
Zientzietan, aldiz, gune anitzetatik eta formatu anitzetan eskainitako informazioaren 
hautaketak eta analisi kritikoak hartuko du garrantzi berezia eta, horretarako, 
ezinbestekoa da ikasleak iturrien zein haietan ematen den informazioaren 
sinesgarritasuna eta pertinentzia baloratzeko gai izatea. 

2.2. Komunikazioa

Komunikazioaz aritzean honakoa deskribatu nahi da: ingurune digitaletan 
komunikatzea, online tresnen bidez baliabideak partekatzea, tresna digitalen bidez 
beste batzuekin elkartu eta lankidetzan jardutea, komunitateetan eta sareetan 
interakzioan jardutea eta parte hartzea.

Zer eragin du horrek ikasgeletako egunerokotasunean? Eta nola landu behar 
dugu?
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Teknologia digitalaren bilakaerak komunikaziorako bide berriak plazaratu ditu, 
denboraren komunikazio sinkrono eta asinkronoa eta espazioaren mugak gaindituz 
eta ikasgelan ere horiek ahalbidetuz. Benetako komunikaziorako aukerak ugaldu 
egin direnez gero, komunikazio-egoera erreal eta funtzionalak sortzea errazagoa 
izango da. Horrek guztiak garrantzi handiagoa hartzen du atzerriko hizkuntzen 
kasuan. Izan ere, baliabide digitalek denbora errealean, munduko edozein lekurekin 
komunikatzeko eta hizkuntza horretan dagoen informaziora iristeko aukera 
eskaintzen dute.

Honako lanetan jarri beharko ditugu ikasleak:

 • Informazioak eta edukiak trukatzen.
 • Herrigintzan online parte hartzen.
 • Kanal digitalen bidez lankidetzan jarduten. 
 • Netiquette kontuan izaten.
 • Nortasun digitala kudeatzen.

2.3. Edukiak sortzen

«Edukiak sortzeaz» ari garenean eduki berriak sortu eta editatzeaz (testuak, 
irudiak, bideoak, animazioak, aplikazio informatikoak, etab.) ari gara.

Web 2.0 edo web sozial deritzonaren hedapenarekin, aldaketa kualitatibo bat 
egon zen IKTen erabilera orokortzeko prozesuan. 2.0 aplikazioen hedapenak jokoaren 
arauak aldatu egin ditu nabarmen. Aplikazio horiekin, aldi berean kontsumitzaile 
eta sortzaile izan zaitezke eta sorkuntza-prozesua, gainera, lankidetzan egin daiteke. 
Edukien sorkuntza eta zabalkuntza edonoren esku ipini da, beraz, komunikazio-
fluxua hainbat norabidetakoa eta demokratikoagoa da orain.

Eta hori guztia kontuan izanik zer egin dezakegu hezkuntza eremutik gure 
gazteak sortzaile digital eraginkor eta kritikoak izan daitezen?

Ikasleari ebazteko eskainiko zaion egoerak zeregin bat lantzea eskatuko dio, 
beretzat ahalik eta errealena den testuinguru batean egiten jakitea eskatuko dio. 
Horrela, «produktu» amaitu bat sortzea eskatuko dio eta produktu hori gehienetan 
digitala izango da. Hala nola ikasarlo desberdinetako zereginen bilduma posiblea 
honelakoa izan daiteke:

 • Hizkuntzetan: audio-bideo grabazioak (elkarrizketak, aurkezpenak, ipuin-
kontaketak eta abar adierazteko), testua, irudia, grafikoak eta abar biltzen 
dituzten txostenak, lan monografikoak, blog-sarrerak edo wikirako edukiak 
sortzea.



 • Gizarte Zientzietan: denbora-lerroak edo frisoak informazio historikoa 
aurkezteko, mapa digitalak sortzea informazio geografikoa adierazteko edo 
museo bateko informazioa jasotzeko app-a diseinatzea eta garatzea.

 • Matematikan: faktura edo aurrekontuak egitea kalkulu-orria erabiliz, edo 
simulazioak sortzea geogebra edo antzeko geometria programekin.

 • Natur Zientzietan: ikerketa-txostenak, gai bati buruzko infografiak edo 
narrazio digitalak zientzia dibulgaziorako, eta beste arloetan gertatzen den 
moduan, informazioaren ulermena bideratzeko lagungarriak diren eskemak, 
adibidez, kontzeptu-mapak.

Derrigorrezko Hezkuntzan zehar, arlo guztietan horrelako lanketak eginez eta 
ikaslea protagonista bihurtuz, DBH amaieran, eduki digitalak sortzeko gaitasuna 
bermatua izango dute gure gazteek.

2.4. Segurtasuna

Konpetentzia digitalaren DIGCOMP ereduaren dimentsio garrantzitsua 
bilakatzen da eta bere barne hartzen ditu babes pertsonala, datuen babesa, identitate 
digitalaren babesa, segurtasun-neurriak eta erabilera jasangarria eta segurua. Horiek 
guztiak lau azpikonpetentziatan banatzen dira: gailuen babesa, datu pertsonalen eta 
pribatutasunaren babesa, osasuna eta ongizatearen babesa eta ingurunearen babesa.

 • Gailuen babesa. Gailuak babesteko oinarrizko urratsak ematen jakin behar da: 
birusen kontrako softwarea instalatzen eta ekipo edo zerbitzuetara sartzeko 
pasahitz egokiak definitzen.

 • Datu pertsonalen eta pribatutasunaren babesa. Datu pertsonalak nola gorde 
eta erabiltzen diren jakin behar da eta, horretaz gain, online zerbitzuek 
pribatutasuna konfiguratzeko dituzten aukerak moldatzen eta egokitzen.

 • Osasuna eta ongizatearen babesa. Teknologien erabilerarekin lotutako 
osasun-arriskuak ezagutu behar ditu ikasleak (alderdi ergonomikoak eta 
teknologiekiko adikzioak) eta neurriak hartzen irakatsi behar zaio. Horretaz 
gain, jazarpen zibernetikotik babesteko bideak ere ikasi beharko ditu.

 • Ingurunearen babesa. Gailu elektronikoek ingurumenean izan dezaketen 
eragina ulertu behar du ikasleak, eta birziklatze-kontzientzia ere behar du.

Nola babestu orduan adingabeak Interneten modu seguruan aritzeko? 

Derrigorrezko Hezkuntzan zehar, arlo guztietan horrelako lanketak burutuz eta 
ikaslea protagonista bihurtuz, irakatsiko diegu gure gazteei Interneten modu seguruan 
aritzen. Komunikabide handiek gazteei buruz ematen duten irudiaz gain, teknologia 
berriei esker, bakoitzak ere ematen du gazteen nolabaiteko irudia, partekatu eta pu-
bliko egiten dituen argazki eta bideoen bidez. Horri buruzko hausnarketa ikasgelan 
bideratzea izan daiteke estrategia egokia. Partekatzen dituzten irudi eta bideoen 
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gainean hausnartu eta, ondoren, horren gaineko erabakiak hartu eta idazteko eska 
daiteke, hau da, zer ohitura mantenduko lukeen, zer indartu, zer aldatu eta zergatik 
idazteko eskatuz.

Heziketan dago gakoa, arriskuak ezagutu behar dituzte eta sor daitezkeen 
egoerak eta horiei nola aurre egin. Txikitatik jarduera-arauak adostu eta ardurak 
hartzen ikasi behar dute, horrela bakarrik lortuko dugu herritar digital arduratsuak 
izatea eta sarean segurtasunez aritzea.

2.5. Arazoak ebaztea

Eremu hau konpetentziaren beraren esanahiarekin bat dator, jokabide konpe-
tenteak arazo-egoera bati modu egoki eta eraginkorrean aurre egitea eskatzen baitu.

Ikasle konpetenteak nahi baditugu, eta aldi berean, konpetente digitalak, 
egoerak ebazten jarri beharko ditugu behin eta berriz, eginez eta ekinez ikasten baita. 
Horretarako, estrategia egokiena, ikaslea, modu autonomoan hainbat erabaki hartzen 
jartzea izango da, honakoak eskatuz:

 • egiteko eskatzen zaion lanaren barruan baliabide digitalen erabilera-beharrak 
identifikatzea eta aplikazio edo baliabide egokiena hautatzea; 

 • erabaki horren arrazoiak adieraztea;
 • bitarteko digitalak erabiliz bere produkzioa modu sortzailean eraikitzea; eta
 • konpetentzia digitalari dagokionez norberaren hutsuneak identifikatzeko 

eskatu eta eguneratzeko beharraz jabetzea. 

Azkenik, teknologia digitalen ikaskuntzaren autorregulazioa ere egin behar da 
ikasleekin. 

Aurreko guztia kontuan izanik, ikaslea gai izango da, bizitzako edozein 
eremutan, teknologiaren ulermena eta erabilera gauzatzeko, IKT baliabideak 
modu eraginkor eta emankorrean hautatuz eta erabiliz. Gainera, egungo ezagutzak 
teknologia berriagoen ikasketara transferitzen ere jakingo du.

3. ESPERIENTZIAK

Atal honetan, konpetentzia digitalak gauzatzeko estrategien adibide konkretuak eta 
ikastola eta ikastetxeetako esperientziak deskribatuko dira.

Orereta ikastolako DBH 1. mailako ikasleek, Naturaren Zientziak arloan, 
lurraren osaketarekin eta dinamikarekin lotutako ikerketa burutu dute, iturri 
egokietatik ikerketaren helburuari dagokion informazioa eskuratuz eta erregistratuz. 
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Beren kasu konkretuan, Euskal Herriko paisaiei buruzko ikerketa da gauzatuko 
dutena. Ondoren, ikerketaren emaitzen ahozko aurkezpena egingo dute, bitarteko 
digitalak erabiliz. Aurkezpen digital horrekin batera, harri desberdinak erabiliz 
artelan bat ere osatuko dute eta ikasgelako blogean zintzilikatu. Artelan horietako 
bakoitzak QR kodea izango du aurkezpen digitalera helarazteko.

    
 1. irudia. Dordoren familia. 2. irudia. Harrien hegoak.

Galdakaoko Eguzkibegi ikastolan, DBH 2. mailako ikasleei infografia bat 
osatzea eskatzen zaie, hauek ere Naturaren Zientziak arloan, hiru gai hauetako bat 
hautatuz: berotegi-efektua, ozono-geruzaren zuloa edo euri azidoa.

Horretarako, lehenik eta behin, gidoia osatu beharko dute irakasleak eskainitako 
hainbat informazio eta animazio erabiliz. Gogorarazten zaie infografien helburua 
informazioa era erakargarri eta bisual batean ematea dela. Infografiak nola egin 
errepasatzeko, tutoretza-bideoa kontsulta dezaketela aipatzen zaie. Lana talde 
txikitan bideratuko dute.

Lana talde txikitan egitea eskatzen zaie eta, amaieran, talde guztien lanak 
gelakideen artean partekatzea, eta, beharraren arabera, infografia egokitu edo osatzea. 
Azkenik, ikastetxeko web orrian edo ikasgelako blogean zintzilikatzeko aukera ere 
eskaintzen zaie.

Kurutziaga ikastolan, DBH 3. mailan eta Lengua Castellana arloan, giza 
eskubideen aldarrikapen unibertsalari buruzko lan bat egitea eskatu zaie ikasleei. 
Lehenik eta behin, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren dokumentua bere 
osotasunean aztertu beharko dute irakurketa kritikoa eginez eta, ondoren, beren ustez 
gaur egun errespetatzen ez den artikulu edo artikulu zati bat aukeratu beharko dute. 
Horrekin batera, injustizia horren irudia hautatzea eskatuko zaie, egile eskubideak 
aztertuz, eta irudiarekin bat datorren esaldia idazteko eskatuz. Horietako irudi 
bakoitza, bere esaldiarekin ikasgelako horma-irudi digitalean txertatu beharko dute, 
egoeraren denuntzia moduan.
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San Benito ikastolan, DBH 3. mailako ikasleek, Gizarte Zientziak arloan, 
etorkizuneko enpresa bat eratu beharko dute. Lan horrekin hasi aurretik, jarduera 
ekonomikoei, horien ezaugarriei eta prozesuei buruzko informazioa bilatu beharko 
dute. Gainera, enpresa iraunkorrak dituen berezitasunak ere aztertu beharko dituzte. 

Lana egiteko metodologia oso inportantea izango da, lauko taldetan bilduta, 
talde bakoitzak enpresa eratzeko proposamena aurkeztuko die zenbait ikaskideri. 
Ikaskideek Europako Batzordeko Enpresa eta Industria Zuzendaritza Nagusiko 
adituen rola jokatuko dute, eta haiek erabakiko dute zein proposamenek betetzen 
dituen hobekien diru-laguntza eskuratzeko irizpideak. Azkenik, ahozko aurkezpena 
prestatuko dute, izan dituzten ideia nagusiak nabarmentzeko.

4. ONDORIOAK

Konpetentzia digitala oinarrizko konpetentzia izanik, beste konpetentzia diziplinar 
eta zehar-konpetentziekin batera garatu behar dute ikasleek. Horretarako, ikasarloetan 
integratuz eta ikasgelako eguneroko eta ohiko jardueretan txertatuz landuko da.

Azken helburua zera da, ikasle konpetente digitalak heztea honako definizioari 
jarraituz: «Egoera bakoitzak eskatzen duen IKT baliabideen erabilera egokia, 
eraginkorra eta arduratsua egitea, zeregin bat diseinatuz eta planifikatuz, 
informazioa kudeatuz, produkzio digitalak sortuz, elkarlanean arituz eta emaitzak 
komunikatuz, hiritar digital arduratsua izateko eta sarean etengabeko (auto)
ikasketarako prestatua egoteko».
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Konpetentzia digitalak Lanbide Heziketan
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Konpetentzia digitalen lanketa Lanbide Heziketaren arloan ez da azken urteotako 
lan-esparru soil bat. Urteak dira Lanbide Heziketan gaitasun digitalen esparrua 
lantzen dela. 2005. urtean, Tknika1 (Lanbide Heziketari aplikatutako ikerketa eta 
berrikuntzako zentroaren sorrera eta egituraketarekin, jada martxan zeuden lan-
ildo askoren formalizazioa gauzatzen da. Horien artean, gaitasun digitalekin eta 
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiekin zerikusia duten lan-ildoak 
egonik, e-learning berrikuntza eta ikastetxeetan IKTen dinamizazioa deritzon arlo 
berezitua eratzen da. Arlo horren barruan, ikastetxeen digitalizazio, IKT zein gaitasun 
digitalekin zerikusia duten ildoek hartzen dute garrantzia eta bertan diseinatzen da 
Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren baitako estrategia digitala.

1. KONPETENTZIA DIGITALAK LANBIDE HEZIKETAN

Urteekin, lan-ildoen berregituraketa naturalari jarraitu zitzaion. 2010. urtean, 
Urrutiko Lanbide Heziketako zentroa2 eratu zen e-learningari zegozkion ildoak era 
berezituan landu ahal izateko, gaur egun ia 1.000 ikasle direlarik Lanbide Heziketa 
online egiten dutenak. Gaitasun digitalen ildoak aldi berean, zeharkako gaitasun 
bezala ulertuta lantzeari ekiten zaio «Ikaskuntza metodo eta prozesuen ikerketa» 
deritzon arloan.

Norabide horretan, gaitasun digitalekin egindako lanak bere isla izan zuen 
2010ean Hezkuntza Sailak garatu eta argitaratu zuen Ikastetxeetako teknologia-
heldutasunaren eredua3 izeneko dokumentuaren garapenean. Proiektu horretan, 
Lanbide Heziketako ikuspegia txertatzeko lanak egiten dira, bestelako esparruetan 
bezala, irakasleriaren gaitasun digitalen esparruan ekarpenak egiten direlarik. Lana 
argitaratzen denean gaitasun digitalen esparrua dokumentutik kanpo geratuta ere, 
ondorengo urteetarako oinarri izango dugun lana burutzen da.

Hori oinarri, mundu mailako bestelako ereduetan oinarrituta, pixkanaka 
irakasleen gaitasun digitalen profila lantzen da. UNESCOren Digital Literacy in 

1. www.tknika.eus
2. www.ulhi.hezkuntza.net
3. 174/2012 Dekretua, irailaren 11koa, ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko ereduak. EHAA 

2012-09-28: 190 zk.
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Education (Unesco 2011) da oinarrizko ereduetako bat. Baina irakasleen gaitasun 
digitaletan murgildu aurretik, Lanbide Heziketako ikastetxeetan lanean ari ziren 
IKTen sustatzaileen prestakuntza garatu zen.

Bide horretan, 2013. urtean, DIGCOMP marko europarra jaiotzen da Europar 
Komisioaren eskutik. Momentu hori inflexio-puntu erabakigarritzat ulertzen 
da Lanbide Heziketan gaitasun digitalen esparruan. Ordura arte gaitasun-eredu 
propio baten garapenean jarritako indarrak eredu horren zabaltzean jar daitezkeela 
ondorioztatu zen, DIGCOMP marko osatu eta baliagarria baitzen. Nahiz eta herritar 
arruntari bideratutako markoa den, irakaslea eta ikaslea marko horretara gerturatzeko 
jarriko dira indar nagusiak.

2. KONPETENTZIA DIGITALAK GAUZATZEKO ESTRATEGIAK

Zer da konpetentzia digitala gauzatzea? Zeinen konpetentzia digitala? Irakaslearena? 
Ikaslearena? Urteetan, ikastetxeetako IKTen sustatzaileak eta irakasleak izan 
dira gaitasun digitalak garatzeko estrategien helburu, horiek ikasleen gaitasunak 
garatzeko tresna nagusitzat ulertzen baikenituen. Baina Lanbide Heziketan gaitasun 
digitalen garapenean gauzatzen den aldaketa estrategiko nagusia ikasleen gaitze-
prozesu eraginkorrago bat diseinatzea izan zen.

Urteetako prestakuntzen balorazioetan, irakasleak gaitzea helburu zuten IKTen 
sustatzaileak gero eta adituagoak zirela nabarmentzen zen. Hala ere, ikastetxean 
egin beharreko gaitze-prozesuak ez ziren gauzatzen eta, beraz, irakasleak ez zuen 
formazioa jasotzen. Ondorioz, ikasleen gaitasun digitalak ere ez ziren lantzen. 
Estrategia ez zen eraginkorra, alegia.

Ikuspegi- edo estrategia-aldaketa horren barruan, 2015. urtean, DICGOMP 
markoaren baitan lantzen ari zen Ikanos (Ikanos 2019) proiektuaren eskutik, Lanbide 
Heziketako erdi- eta goi-mailako zikloetako lehen mailako ikasleen profilaren 
azterketa sakona burutu zen. 4.120 ikaslek (Tknika 2014) euren gaitasun digitalen 
autoebaluazio diagnostikoa egin zuten. Diagnostiko horren azterketari esker, Lanbide 
Heziketako ikasleen sarrerako profil digitala identifikatu zen, eta, horrekin batera, 
irteerako profil digitala ere diseinatu zen.

Aldi berean, Bruselan kokatutako Future Classroom Lab-etik ekarritako 
hainbat esperientziak Lanbide Heziketako ikasleen irteera-profil horretara iristeko 
bidea erakusten hasten dira eta bertatik jarduera digitalen ideia lantzeari ekiten zaio.

Eta horretan datza Euskadiko Lanbide Heziketan gauzatzen den estrategia-
aldaketa nagusia. Gaitasun digitalak ur-jauzi moduan lantzetik, zuzenean ikasgelan, 
ikasleengan inpaktua izanda lantzera. Horrek, neurri handi batean, irakasleak 
ikasleekin batera gaitzera ekartzen du. Baina nola?

Estrategia horren oinarrian, ikasgelan erabiltzeko erabilgarriak liratekeen 
jarduera digitalak diseinatzea dago. Diseinu horretan, DIGCOMPeko gaitasun 
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konkretu bat garatzea eta lantzea proposatuko litzateke, egoera konkretu batean 
jarduera konkretu batzuei jarraituz. Jarduera hori aurrera eraman ahal izateko 
beharrezkoak diren informazio-iturriak ere zerrendatuko lirateke, eta horrekin 
batera, denboralizazio bat ere planteatuko litzateke, jarduera horiek guztiak, Creative 
Commons4 lizentziarekin partekatuz.

Jarduera digital horrek aukera emango dio irakasleari ikasgelan egoera konkretu 
batean proposatzen zaiona lantzeko. Prestatu gabe ez noski, baina jada erabileraren 
inguruko informazioa eskura duela eta tresnaren erabileraren nolakotasuna ere 
planteatuta duela.

Jarduerak ez dira guztiz «ateknologikoak», hau da, aplikazio, tresna edo zerbitzu 
konkretu batzuen erabilera proposatzen da, baina jarduera horietan tresna bat baino 
gehiagoren erabilera erraztuko da, irakasleak egokiago ikusten duen tresnarekin 
lantzeko aukera guztiz irekia dagoelarik.

Jarduera horien balio erantsia nolakotasunean dago. Hau da, tresnak, helburu 
konkretu batekin (kasu honetan gaitasun digital bat garatzearen helburuarekin) 
erabiltzeko ideian. Tresnaren erabilera burugabetik ihes egin, eta tresnaren erabilera 
eraginkor eta helburu bati loturikora salto egitea.

Testuinguru horretan ari ginela, Euskadiko Lanbide Heziketan azken urteetan 
burututako aldaketa nagusiari ekin zitzaion: aldaketa metodologikoa. Lanbide 
Heziketako Sailburuordetzatik bultzatuta eta Tknikaren lidergoarekin, urtetan 
diseinatu eta testatutako proposamen metodologiko sendo baten ezarpenari ekin 
zitzaion. Erronketan oinarritutako ikaskuntza aktibo kolaboratiboa oinarri, ETHAZI5 
eredua zabaltzen hasten da, zeharkako gaitasunak gaitasun teknikoekin batera 
eraginkorki garatzea delarik helburua.

Ereduaren oinarrian, autokudeaketarako gaitasuna duten irakastaldeak, malgu-
tasuna, metodologia aktibo kolaboratiboak, eboluzio eta feedbackean oinarritutako 
ebaluazioa eta modulu-artekotasuna kokatzen dira. Gela-orduak era desberdin 
batean planteatzen dira, modulu edo gaikako klase magistraletatik haratago, ikasleak 
erronketan lanean hain zuzen ere. Gaitasun teknikoak lantzen dituzten bitartean, 
talde-lana, lidergoa, komunikazioa, autonomia eta abar garatzen hasten dira, gaitasun 
digitalak ere zeharka lantzeko aukera parez pare zabaltzen delarik.

Erronkaren dinamika proposamen zehatz batean oinarritzen da, baina horretan 
ere malgutasuna dago, eta Lanbide Heziketako ikastetxe bakoitzak nahi bezala egitu-
ratzen ditu erronkak, betiere logika baten barruan eta oinarrizkoak diren pausoak 
garatuz. Oinarrizkotzat hartzen dira erronka bera ulertzea, parametroen lanketa bat 
egotea, informazio-bilaketak egitea (izan digitalki izan bisita bidez eta abar), ideia 
desberdinen sorrera bermatzea (dibergentzia), ideien konbergentzia ematea, pla-

4. www.creativecommons.org
5. ETHAZI Biltegia – ETHAZI eduki-biltegia / Repositorio de ... - Tknika, <https://ethazi.tknika.

eus/>.
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nifikazio baten diseinua, planifikazio horren gauzatzea eta ikaskuntzarako ebaluazio-
prozesu bat ematea. Bide horretan hasten gara, beraz, gaitasun digitalak txertatzen.

1. irudia. Errubrika bidezko ebaluazio-eredua: erronken dinamika Lanbide Heziketan.

Batetik, aurretik landurik dauden jarduera digitaletan, erronkako zein pausotan 
koka daitekeen gehitzen da, horrek irakasleari lanak erraztuko dizkiolakoan.  Horre-
kin batera, beste bigarren erabaki estrategiko bat hartzen da: pedagogo digitala 
izeneko rolaren sorrera.

Aurretik aipatu dugun bezala, 2015. urte arte Lanbide Heziketako ikastetxe 
guztietan IKTen sustatzailearen rola martxan egon zen, IKTak ikasgelan txertatzeko 
helburuarekin. Hala ere, urteetan arazo bat azaleratzen zen haien jardueraren 
ebaluazioa egiten zenean, IKTak ikasgelan txertatzen laguntzen baino, ikastetxearen 
behar teknikoen inguruan lanak egiten erabiltzen zuten denbora: webgune eta 
plataforma desberdinen kudeaketan, erabiltzaileen alta eta bajen kudeaketan, eta 
abar. Beraz, IKTen sustatzailearen rolaz gain, pedagogo digitalaren figura sortu zen, 
aldaketa metodologikoaren testuinguru horretan irakasleei laguntza eraginkorragoa 
eskaintzeko asmoz. Pedagogo digitalaren eginkizun nagusia hau da: zikloko 
irakasle-taldeetan parte hartzea, erronken diseinuan jarduera digitalak proposatzea 
eta garapena erraztea. Finean, ikasturteko erronken sekuentziazioan, zein gaitasun 
digital, zein erronkatan eta zein jardueraren bitartez landuko diren erabakitzen 
erraztea izango du helburu.

Azkenik, zeharkako gaitasunen errubrika bidezko ebaluaziorako eredua 
ere definitu zen (ikus 1. irudia), eta zeharkako gaitasun horien barruan, gaitasun 
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digitalen ebaluaziorako errubrikak ere definitu ziren. Behin definizioa eginda, 
Tknikak bideratzen duen konpetentzien ebaluaziorako aplikazioaren bitartez, 
Lanbide Heziketako ikastetxe guztiek erabilgarri dituzte gaitasun digitalak era erraz 
eta oinarrizko batean ebaluatzeko errubrikak ere. 

3. ESPERIENTZIAK

Esperientziak asko dira. Egia da martxan jarri ziren lehen esperientziek gaitasun 
digitalen oinarrizko trebatze edo garapena zutela helburu, baina, neurri berean, asko 
izan ziren, erronkaren testuinguruan, ordura arte lantzen ez ziren gaitasun digitalak 
lantzen hasteko aurrerapausoa eman zuten irakasleak. Irakasleen arteko talde-lana 
oinarrian egonda, gaitasun horien trebatze kolaboratiboa ere ematen ari da gaur egun, 
eta horrek ikaslearengana iristeko ahalmena handitu egiten du. Hurrengo erronka 
trebatze horretan sakontzea da, bai kuantitatiboki bai kualitatiboki. Esan bezala, 
asko dira esperientziak, baina maila desberdinetako adibide bi aipatuko ditugu.

3.1. Durangoko Maristak

Durangoko Maristak6 ikastetxean dinamizatutako hainbat erronkatan, etiketa-
hodeia sortzeko tresna bat erabili zuten. Erronkako informazio-bilaketa fasearen 
aurretik, edukiekin zerikusia duten gako-hitz nagusiak definitu zituzten. Gako-hitz 
horiekin, talde bakoitzak bere etiketa-hodei propioa landu zuen, eta, erronkak iraun 
bitartean, ikasgelan presente izan zuen. Jarduera oso sinplea dela ikus daitekeen 
arren, hainbat gaitasun digital ditu ezkutatuta bigarren plano batean.

Batetik, eduki digitalen sorrera garatzen da. Kasu honetan etiketa-hodeia, 
askorentzat berria izan daitekeen eduki digitala. Lanbide Heziketako ikasleen adin-
esparruan irudien sorrerak duen pisuarekin testu bidezko bestelako eduki digitalen 
sorrera garatzeak garrantzi handia dauka.

Aldi berean, informazio-bilaketarako estrategiaren garrantzia lantzeko aukera 
ematen digu gako-hitzekin lanean jartzeak. Bilaketa-prozesuaren emaitza egokia-
goetara bidera gaitzake aurrelan horrek eta bilaketa-prozesua bera ere azkartzea ekar 
dezake.

3.2. IMH fabrikazioaren zentro aurreratua7

Kasu honetan, Tknikako jarduera-biltegitik kanpo geratzen den jarduera 
digitalen garapena izango da adibide. Ulertu beharra dago, Lanbide Heziketako 
ikastetxeek malgutasun eta autonomia osoa dutela erabakiak hartzeko, bai erronkei, 
bai zeharkako gaitasunei baita jarduera digitalei dagokienez ere. Biltegian kokatzen 
diren eduki guztiak irakasleei lana errazteko asmoarekin eskaintzen dira. Kasu 
honetan, esperientzia hau ez dago zuzenki biltegian kokatutako jarduera batekin 

6. www.maristak.com
7. Fabrikazioaren Zentro Aurreratua: <https://www.imh.eus/eu>.
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loturik, baina esperientzia oso interesgarria da. Ikasleek berek ere kontatzen digute 
bideo motz baten bitartez8.

IMH, fabrikazio mekanikoan espezializatutako ikastetxea izanik, asko dira 
bertan dauden makinak. Horrekin batera, makina horien mantenurako zikloa 
eskaintzen du. Mantenuko zikloko ikasleei, IMHko makina guztien mantenua 
egiteko erronka proposatzen zaie, makinen % 95en disponibilitatea bermatuz, 
horretarako, mantenu-sistema berri bat asmatzea eskatzen zaielarik. 3 pertsonako 
taldetan banatuta, 2 rol bete beharko dituzte erronkan zehar; batetik, zuzendaritza- 
edo kudeaketa-rola, eta, bestetik, teknikoen rola, hilabetetik hilabetera txandakatuko 
direlarik. Mantenu korrektiboa aurrera eramateko, QR kode eta formulario bidezko 
sistema bat garatzen dute, matxurak kudeaketa-taldera iristen direlarik. Kudeaketa-
taldeak tekniko bat esleitzen du eta amaieran teknikoak, formulario bidez, matxuraren 
konponketaren ingurukoak bueltan bidaltzen dizkio kudeaketa-taldeari. Guztia 
kalkulu-orrietan zentratzen da. Mantenu prediktiboarekin ere e-posta bidezko abisu-
sistema bat garatzen dute eta matxuren murrizketa lortzen dute. Datu horien guztien 
ustiapenerako panelak ere garatzen dituzte.

Beraz, mantenuko lan espezifikoak egiteaz gain eta gaitasun tekniko horiek 
barneratzeaz gain, talde-lanean, gaitasun digitalak ere garatzen dituzte: formularioen 
sorrera, QR kodeen erabilera, e-mail bidezko abisu-sistema, eta abar. Erronkek, lan 
munduan biziko duten egoeretara gerturatzen dituzte ikasleak, mundu horretan, 
gaitasun digitalak garatuz. Errealitate digital hori ikasgelara gerturatzea da eta 
izango da helburu.

4. ETORKIZUNA

Erronketan oinarritutako ikaskuntza aktibo kolaboratiboa Lanbide Heziketan 
hedatzen den neurrian, handiagoa izango da gaitasun digitalen garapenaren inpaktua. 
Pixkanaka-pixkanaka, gehiago dira pedagogo digitalaren rola martxan duten Lanbide 
Heziketako ikastetxeak, eta, neurri berean, gehiago dira gaitasun digitalak zeharka 
lantzen dituzten ikasleak. Egun esku artean ditugun erronka nagusiak hauek dira: 
irakasleei gaitasun digitalen garrantziaz ohartaraztea, behar dituzten baliabideak 
haien eskura jartzea eta jarduera digital berrien garapenean sakontzea.
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Gaur egungo unibertsitateko ikasketetan konpetentzia digitala ikasleek garatu behar 
duten zeharkako gaitasuna da. Irakasgai eta irakasle guztiak busti eta helburu horren 
arduradun bilakatzen ditu. Kapitulu honetan unibertsitateko ikasleen konpetentzia 
digitalaz gain, unibertsitateko irakasleen gaitasun digitalaren gainean egingo dugu 
gogoeta. Teknologiatik arlo pedagogikora salto egiteko beharraz eta irakasleek eta 
ikasleek dituzten zailtasunez.

1. KONPETENTZIA DIGITALA UNIBERTSITATE MAILAN

Touron et al.-en (2018) arabera, konpetentziaren garapena lortzeko jarduerek, 
ezagutzek eta ekintzek bat egin behar dute. Hau da, gaitasuna jokabide integrala 
da, konpetentziak garatzeak jakintzak aktibatzeko, integratzeko, laburtzeko eta 
mobilizatzeko gai izatea dakar. Era labur batean esanda, ezagutzeko, egiteko eta 
izateko gai izatea. 

Gaur egun eta Horizon informeetan azaltzen denaren arabera (Adams et al., 
2017), unibertsitate mailan teknologiaren erabilera eta integrazioa egunez egun 
handitzen doa. Besteak beste, txosten horrek aipatzen dituen MOOCak, errealitate 
areagotuaren teknologia, PLEak (ikus hurrengo kapituluak) eta abar dira aldaketa 
hau ahalbidetzen duten teknologiak. Unibertsitate mailan ikaskuntza-irakaskuntzan 
teknologiaren presentzia gero eta handiagoa da. Are gehiago, zailtasunez irudika 
dezakegu unibertsitate mailako ikasle bat ordenagailua edo beste gailu elektronikoak 
eskuan izan gabe. Hori horrela izanik unibertsitateko ikasleek garatu behar dituzten 
gaitasunen artean konpetentzia digitalak garrantzi nabaria hartu du azken urteotan. 
Gutiérrezen (2014) arabera, konpetentzia digitala definitzeko bi bide daude: alde 
teknologikoa goraipatzen duena eta dimentsio komunikatiboa oinarri gisa hartzen 
duena. Aditu horren arabera konpetentzia digitala honela definitzen da: 

Valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar adecuadamente 
las tecnologías, incluyendo tanto los ordenadores como los diferentes programas 
e Internet, que permiten y posibilitan la búsqueda, el acceso, la organización y la 
utilización de la información con el fin de construir conocimiento (Gutiérrez, 2014: 
54).
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Hori horrela izanik eta Bolognako Deklarazioak (EEES, 1999) dioena kontuan 
hartuta, unibertsitateko ikasleek edukiak jakiteaz gain, egiten ere jakin behar dute. 
Hau da, ikasitakoaren aplikazioa ezinbestekoa bilakatu da gradu eta graduondoko 
ikasketetan. Beraz, gaitasunen garapenak ikasitakoa aplikatzeko gai izatea dakar, 
eta konpetentzia digitalaren kasuan are gehiago gertatu ohi da, edozein jakintza 
ikasi eta aplikatzeko baliabidea bilakatu da gaitasun digitala gaur egungo gizarte 
teknologikoan. Horren ondorioz gure unibertsitateetako irakasleek zein ikasleek 
ezinbestean garatu beharreko gaitasuna da konpetentzia digitala, unibertsitateko 
ikasketak bizi garen ezagutzaren gizartera egokitu nahi baditugu.

Etengabeko eboluzioan dagoen gizartea da gurea, eta aldaketa horien 
zergatia, kasu gehienetan, garapen teknologikoa da. Horrela, gizarte honek bere 
kideei etengabeko ikasprozesu batean murgilduta egotea eskatzen die. Hots, 
egunerokotasunean sortzen diren egoera berriei aurre egiteko etengabe jakintza 
berriak garatzea ezinbestekoa bilakatu da. Ondorioz, unibertsitatea ere garai 
berrietara egokitu beharrean aurkitzen da, batez ere, unibertsitate mailako ikasleak 
eta irakasleak. 

2. UNIBERTSITATEKO IKASLEEN KONPETENTZIA DIGITALAREN 
GARAPENA

Arestian aipatu den bezala gaur egungo gizartean partaide aktiboak izan daitezen, 
ezinbestekoa da unibertsitateko gradu eta graduondoko ikasle guztiek gaitasun 
digitala garatzea edo duten konpetentzia digitalaren garapenean sakontzea. 
Europako herrialde askotan, Frantzian, Erresuma Batuan eta Finlandian, 
besteak beste, hezkuntza-politikaren barruan definitu da unibertsitateko ikasleen 
konpetentzia digitala. Baina hori ez da horrela gertatzen herrialde guztietan, horien 
artean Espainiako Estatuan, non gaitasun hori ez den nazio mailan deskribatzen 
edo zehazten. Hau da, unibertsitate bakoitzari, eta fakultate bakoitzeko gradu edo 
graduondoko bakoitzari, askatasuna ematen zaio ikasleen gaitasun digitalaren 
definizioa eta maila zehazteko. 

Egoera horren aurrean, CRUEk (Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas) eta REBIUNek (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) CI2 
(Competencias Informáticas e Informacionales) izenarekin ezagutzen den proiektua 
argitaratu zuten. Izenburu zehatza Manual para la formación en competencias 
informáticas e informacionales (CI2) (CRUE, 2013) da eta konpetentzia digitala 
zeharkako gaitasun gisa definitzen du. Hau da, unibertsitateko ikasketa guztietan 
garatu behar den gaitasuna izango da konpetentzia digitala, eta kasu bakoitzean 
beharrizanen arabera definitu eta garatuko da. Horrez gain, informazioaren kudea- 
ketarekin era zuzenean lotzen du gaitasuna. Zehatz-mehatz informazioaren bilake-
tarekin, azterketarekin eta garapenarekin. 
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Eskuliburu gisa erabili ohi den CRUEk 2013an argitaratutako eta aurreko 
parrafoan aipatutako lana Cardiffeko Unibertsitateko Handbook for Information on 
Literacy Teaching-en itzulpena eta adaptazioa da. Helburu nagusi gisa aipatutako 
eskuliburuak azaltzen duenari aplikazio zuzena egiten dio eta konpetentzia 
informatikoetara eta informazionaletara hedatzen du.

Espainiako Estatuko unibertsitateen dibertsitatea ikusita, informazioaren 
kudeaketarako eta informatikarako konpetentzia definitzeko, garatzeko eta 
ebaluatzeko printzipio pedagogikoak, praktika egokien adibideak eta laguntzarako 
dokumentuak aurkezten ditu CRUEren lanak. Azken helburua da konpetentzia 
informatikoa eta informazionala, ondoren konpetentzia digitala izango dena, 
unibertsitate mailan hedatzea eta unibertsitate guztietako ikasleek garatzea, 
Bolognako Planari (1999) erantzuteko asmoz.

 Helburu horiek lortzeko helburuz, eta CRUEk bere webgunean adierazten duen 
bezala, CI2 dekalogoa deritzon dokumentua 2009tik aurrera garatzen da Documento 
marco de Competencias Informáticas e Informacionacionales en los estudios de 
Grado dokumentuaren barnean. Azken bertsioa, aldiz, 2012an amaitzen da eta 
2013an argitaratu. Bertan, aurretik aipatu dugun bezala, konpetentzia informatikoa 
eta informazionala definitzen dira, eta horiek garatzeko jakintzak, prozedurak eta 
jarrerak zehaztu. 

Aldiz, DIGCOMP (INTEF, 2017) agertzean eta horrek indarra hartu zuenean 
marko berri horretara egokitzeko beharra ikusi zen CRUEtik. Dokumentu berri 
horretan Gaitasun Digitala Europa mailan ikasleen etengabeko ikaskuntzarako zortzi 
oinarrizko gaitasunen artean kokatzen du konpetentzia digitala. Eta honako hitzak 
erabiltzen dira definitzeko:

La Competencia Digital es aquella que implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías 
de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 
Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y 
participar en redes de colaboración a través de Internet (European Parliament and the 
Council, 2006). 

Gaur egun CRUEren helburu nagusia da aipatutako Manual para la formación 
en competencia informáticas e informacionales (CI2) (CRUE, 2013) eta Marco 
Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017) dokumentuen arteko 
fusioaren bidez unibertsitate mailako ikasleek garatu beharreko konpetentzia 
digitalaren maila ezberdinak definitzea.
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3. TPACK EREDUA: UNIBERTSITATEKO IRAKASLEEN 
KONPETENTZIA DIGITALA

Ikasleen konpetentzia digitala garatzeko dokumentu ezberdinetan oinarritzen da 
unibertsitate mailako ikasteko eta irakasteko prozesuaren garapena. Irakasleen 
kasua, aldiz, ezberdina da, ez dago dokumentu edo lege zehatzik unibertsitateko 
irakasleek izan behar duten konpetentzia digital maila zehazten duenik. Hala ere, 
zenbait adituk eta azken urteotan argitaratu berri diren DIGCOMPek (Ferrari, 2013), 
Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de la Formación del Profesoradok 
garatutako Marco Común de Competencia Digital Docente izenekoak (INTEF, 
2017) eta zenbait aldizkaritako monografikoek (Comunicar (38), Edmetic 6(2) eta 
Relatec 15(2)) agerian uzten dute gaiak interesa pizten duela. 

Arestian aipatutakoaren arabera irakasleen funtzioak, unibertsitateko 
irakasleenak barne, aldatzen ari dira. Betiko funtzioez gain, betebehar berriak 
eskatzen dizkio gizarteak irakasleari eta, ondorioz, irakasleek gaitasun berriak garatu 
behar dituzte. Horien artean mundu digitalerako ezinbestekoa den konpetentzia 
digitala.

Unibertsitateko irakasleen konpetentzia digitala orain arte IKTen erabilerara 
mugatzen zen, baina gaur egun konpetentzia teknikotik harago, IKTen integrazio 
pedagogikoak indarra hartu du. Integrazio horri erantzuten diote, hain zuzen ere, 
Technological Pedagogical Content Knowledge Framework (TPACK) (Mishra 
eta Koehler, 2006) bezalako markoek. Bestalde, Prendes et al.-ek (2018) aditu eta 
zenbait erakundek egiten dituzten proposamenak era sakonean aztertu ondoren, 
zehazten dute irakasleek izan behar duten irakaskuntzara bideratutako konpetentzia 
digitalak bost maila edo dimentsio izan behar dituela: teknikoa, informazionala eta 
komunikatiboa, hezigarria, analitikoa eta sozial eta etikoa. 

Hortaz, irakasleen gaitasun digitala IKTen erabilera hutsetik IKTen erabilera 
pedagogikora bideratu da. Horretarako, irakasleek teknologia ikasteko eta irakasteko 
prozesuetan integratzen jakitea ezinbesteko lana izango dute, UNESCOk 2008an 
argitaratutako markoan nabarmentzen den bezala. Irakasleen konpetentzia digitalaren 
garapenak, beraz, bi arlo nagusi jasotzen ditu: 

a. Konpetentzia teknologikoa, baliabide teknologikoen erabilera bermatzen 
duen gaitasuna.

b. Konpetentzia pedagogikoa, teknologien integrazio pedagogikoarekin 
lotutako gaitasuna.

Bide honen garapenean ezinbestean sakondu beharra dugu TPACK ereduan 
(Mishra eta Koehler, 2006; Cabero et al., 2015). Eredu hori Schulmanek (1986) 
zehaztutako Edukiaren Jakintza Didaktikoa kontzeptua oinarritzat hartuta zehaztu 
zen eta irakasleek ikaskuntza-irakaskuntza jarduna era egokian aurrera eramateko 
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hiru jakintza mota garatu behar dituztela esaten du. Hortaz, irakasleek jakintza 
teknologikoaz gain, hau da, IKTak nola eta zertarako erabil daitezkeen jakiteaz 
gain, jakintza pedagogikoa eta irakasten dituzten edukiak ere sakontasun-maila 
altuaz ezagutu behar dituzte. Laburbilduz, hiru jakintza mota garatu behar dituzte: 
teknologikoa, pedagogikoa eta edukiari buruzkoa. IKTak erabiltzen jakiteaz gain, 
nola irakasten den eta irakasten dituzten edukiei buruzko jakintza-maila altua izan 
behar dute eta hirurak elkartzeko bideak bilatu behar dituzte. Laburbilduz, Caberoren 
et al.-en (2015) hitzetan hiru alderdiek bat egin behar dute irakasleriarengan:

Para que un profesor se encuentre capacitado para la incorporación de las TIC en los 
escenarios formativos, no es suficiente con la comprensión y percepción de estos tres 
componentes percibidos de forma aislada, sino que deben advertirse en interacción 
(CK: Conocimiento sobre el contenido de la materia, PK: Conocimiento pedagógico 
y CT: Conocimiento tecnológico), con otros conocimientos (PCK: Conocimiento 
Pedagógico del Contenido; TCK: Conocimiento de utilización de las tecnologías; 
TPK: Conocimiento pedagógico tecnológico y TPACK: Conocimiento Tecnológico, 
pedagógico y de contenido) (Cabero et al., 2015, 14 or.)

4. AZKEN GOGOETAK 

Unibertsitateko ikasleek etorkizunean profesional osoak izateko ezinbestekoa dute 
konpetentzia digitalaren garapena. Gaitasun hori gizarteak eskatzen duen bizitza 
osorako etengabeko ikaskuntzarako oinarri izango da. Baina konpetentzia digitalaren 
garapena unibertsitatean ez da ikasleen ardura bakarra, irakasleek ere garatu behar 
duten gaitasuna da gizarte digitalizatuan irakasle eraginkorrak izateko eta ikasleen 
ibilbidea era egokian bideratzeko. Beraz, irakasleen konpetentzia digitala IKTen 
erabilera hutsetik urrunago doa, irakasleek ikasleei konpetentzia digitala garatzeko 
aukerak eman behar dizkiete, horretarako egoera pedagogiko eraginkorrak diseinatuz 
eta garatuz. Irakasleen konpetentzia digitalak, beraz, arlo pedagogikoarekin lotura 
estua du. Ezin uler daiteke konpetentzia digitalaren garapena unibertsitateko 
eskoletan IKTak eta gailu digitalak pedagogia kontuan hartu gabe sartuz gero, 
hots, teknozentrismotik aldendu gabe (Harris eta Hofer, 2009). Hau da, irakasleok 
ikasleen konpetentzia digitalaren garapena bermatu nahi badugu, ezinbestekoa dugu 
arlo teknologikoaren inklusiorako arlo pedagogikoa kontuan izatea. 
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Norbere Ikas Alorra (NIA) (ingelesezko PLE, Personal Learning Environment) 
kontzeptu nahiko ezaguna bihurtu da. Denok dugu NIA, baina kontzeptua ulertzeak 
eta nola garatzen den ezagutzeak ematen digu benetako giltza bizitza osoan zehar 
ikasten jarraitzeko. Artikulu honetan, NIA kontzeptuaren ulermen globala lantzeaz 
gain, konpetentzia digitalarekin duen harremana (DIGCOMP ereduarekin, hain 
zuzen ere) jorratuko dugu eta hura garatzeko kontuan hartu beharreko gakoak zein 
diren argituko dugu. Azkenik, NIA bizitza osoan zehar ikasteko baliabidea dela 
ulertarazi nahi dugu, baita hezkuntza-arloko profesionalentzat duen garrantzia 
azpimarratu  ere. 

1. NIA KONTZEPTUA

1.1. Jatorria eta definizioa

Kontzeptu hau 2001. urtean agertu zen lehenengo aldiz, Britainia Handiko 
JISCek (Joint Information System Committee) diruz lagundutako NIMLE (Northen 
Ireland Integrated Managed Learning Environment) proiektuaren barruan. 
Brownen (2010) arabera, NIAren hastapenak instituzioetan zentratutako ikas- eta 
irakas-ingurune birtualetatik haratago joateko eta ikaslea erdigunean jartzeko ikas-
inguruneen ideia garatzean hasi ziren. 2004an, JISCen urteroko kongresuan, erabili 
zen lehenengo aldiz PLE terminoa. Adellek eta Castañedak (2013) azaltzen dutenaren 
arabera, hasiera batean, kontzeptuaren inguruko bi korronte egon ziren: alde batetik, 
ikuspegi teknologikoa, non NIA tresna teknologiko gisa ulertzen den; eta bestetik, 
ikuspegi pedagogikoa, zeinak NIA pertsonek teknologiarekin nola ikasten duten 
ulertzeko kontzeptu gisa ulertzen duen. Azken ikuspegia gailentzen joan da eta gaur 
egun hedatuena da.

Ildo horri jarraiki, komunitatean onartuta dagoen definizioa Adellek eta 
Castañedak (2010) egindakoa da. Egile horien arabera, NIA «pertsona bakoitzak 
ikasteko sarritan erabiltzen dituen tresna, informazio-iturri, konexio eta jarduera 
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multzoa da» (Adell eta Castañeda, 2010: 23). Definizio horretan, bi gauza daude 
azpimarratzeko:

 • Pertsona bakoitza: NIA pertsonala da eta, beraz, pertsonen arabera aldatu 
egiten da. Ikasteko estilo gisa ulertuz gero, aniztasuna azpimarratzea 
ezinbestekoa da kontzeptuaren esentzia benetan ulertzeko. Hots, ez daude bi 
NIA berdin eta ez dute zertan egon.

 • Tresna, informazio-iturri, konexio eta jarduera multzoa: askotan, NIAren 
ikuspegi instrumentalera mugatzen gara, kontzeptua tresna teknologikoekin 
soilik lotuz. Aurrerago ikusiko dugu multzo honen izaerak ez duela soilik 
alderdi teknologikoa jorratzen.

Noski, NIA betidanik izan dugu, beti izan baitugu ikas-ingurune edo -arlo bat, 
eta beti erabili izan baititugu tresnak, informazio-iturriak, konexioak eta jarduerak 
ikasteko. Hala ere, azken urteotan, Internetek eskaintzen dituen aukera guztiekin, 
NIAren aukerak zabaldu egin dira: tresna eta informazio-iturri gehiago ditugu, baita 
konexioak eta jarduerak egiteko bide gehiago ere. Hori dela-eta, kontzeptua indarra 
hartzen joan da. Dena dela, ikuspegi pedagogikoa azpimarratu eta ikas-estiloari 
lotutako kontzeptu gisa ulertzen badugu, NIA beti existitu dela ohartuko gara.

1.2. Zer egiten dugu NIAn?

NIAren definizioan, jarduera multzoa aipatzen da. Azken finean, ikasteko 
estiloa definitzeko garaian, «egiten dugun horrek» markatzen du gure modua. 
Pertsona bakoitzaren izaerak eta erabakiek hori markatu arren, badira guztiok NIAn 
egiten ditugun hainbat jarduera.

 • Informatu egiten gara: informazioa jasotzen dugu, baita gorde, antolatu, 
berreskuratu... ere. Jarduera horiek ikasteko baliagarriak izateko, informa-
zioaren ebaluazioa egitea beharrezkoa da, norbere irizpideak, iragaziak eta 
jarrera kritikoa garatuz.

 • Komunikatu egiten gara: informazioarekin ez ezik, pertsonekin ere elkarri 
eragiten diogu. Hartu-eman horrek bidea ematen digu ideiak alderatzeko, 
partekatzeko, elkarrekin sortzeko… ezin dugu ahaztu ikasprozesu sozial bat 
dela eta, beraz, komunikazioarekin lotura estua duela.

 • Arazoak ebatzi egiten ditugu: ikastea informazioa jasotzea eta komunikatzea 
baino askoz gehiago da. Erronkei eta arazoei aurre egiten diegunean, 
jasotakoa eta ikasitakoa martxan jartzen dugu (konpetentzia-ikuspegia) eta 
horrek, era berean, ikasten laguntzen digu. Arazoak konpontzen ditugunean, 
eskarmentua eta esperientzia jasotzen dugu, ikasteko ezinbestekoa dena.
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 • Sortu egiten dugu: manipulazioa, esperimentazioa eta ekintzailetza dira 
sorkuntzaren oinarri, ikasprozesuak garatzeko ezinbestekoak. Deweyk 
(1859-1952) jorratutako «eginez ikasi» (Learning by doing) ideiarekin bat 
dator eta, azkenik, gaur egun gailentzen ari den ideia da: ikasi ahal izateko, 
egin egin behar dugu; sortu egin behar dugu, alegia.

 • Identitatea eraiki egiten dugu: agian, aurreko guztien ondorio gisa har 
dezakegu identitatea sortzearena. Izan ere, informatu eta komunikatu egiten 
garenean, arazoak konpontzen ditugunean eta sortu egiten dugunean (batez 
ere, sarean bada), arrasto bat uzten dugu. Arrasto horrek gure identitatea 
eraikitzen du, nahitaez. Beraz, ikasten dugunean (sarean, batik bat), 
identitatea eraikitzen dugu. 

Jarduera horiek guztiek erlazio zuzena dute DIGCOMP markoarekin (Ferrari, 
2013; Vuorikari et al., 2016; Carretero et al., 2017); izan ere, bat datoz markoak 
zehazten dituen arloekin:

1. taula. NIA eta DIGCOMP korrelazioa.
Zer egiten dugu NIAn? DIGCOMP markoaren arloak

Informatu egiten gara Informazioa eta informazio-alfabetatzea

Komunikatu egiten gara Komunikazioa eta kolaborazioa

Arazoak konpontzen ditugu Arazoen ebazpena

Sortu egiten dugu Eduki digitala sortzea

Identitatea eraikitzen dugu Segurtasuna

Jatorria eta definizioa lantzean, azpimarratu dugu ikuspegi pedagogikoaren 
garrantzia eta, beraz, argi dago ikastea dela NIAren muina eta jomuga. Hori 
horrela, aipatutako jarduerek eta konpetentzia digitalak bidea egiten laguntzen dute, 
ikaskuntza eraikitzeko baliabideak eskainiz.

2. NIA GARATZEKO GAKOAK

Behin NIA kontzeptua jorratuta, beharrezkoa da hura garatzeko giltzarriak lantzea. 
Azken finean, horiek zabalduko dizkigute ateak kontzeptu abstraktutik ikuspegi 
erabilgarri batera igaro ahal izateko. Gure proposamenak (Arroyo-Sagasta, 2017) 
lau arlo ditu eta bakoitzean bi gako azpimarratu ditugu:
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1. irudia. NIA garatzeko gakoak. Iturria: Arroyo-Sagasta (2017) euskaratuta.

2.1. Konpetentziak

 • Konpetentzia digitala: aurreko atalean azaldu dugu NIAren eta konpetentzia 
digitalaren arteko lotura. Izan ere, beharrezkoa da digitalki konpetentea izatea 
NIA garatu ahal izateko. Ez badugu gure konpetentzia digitala garatzen, zaila 
izango da informazioa bilatzea, aztertzea, kudeatzea eta ebaluatzea; horrez 
gain, ezingo ditugu bitarteko digitalen bidez edukiak sortzeko abileziak 
garatu; eta ezingo dugu modu eraginkorrean komunikatu ingurune birtualetan, 
sarean beste pertsona batzuekin kolaboratzeko eta ikasteko.

 • Ikasten ikasteko konpetentzia: ezinbestekoa da ikaskuntzarekiko 
konpromisoa hartzea eta aro berrian (informazioz, komunikatzeko aukerez 
eta edukia sortzeko baliabidez jositako aroan) ikasteko estrategiak garatzea. 
Baumanek (2007) dioen bezala, aldaketaz bustitako gizarte likido batean bizi 
gara, beraz, nahitaezkoa da etengabe berritzea eta ikastea. Horrek ikasten 
ikasteko konpetentziaren garrantzia azpimarratzen du, edukiez eta informazio 
hutsaz haratago. Adell eta Castañedak (2013, 22. or.) dioten bezala, «NIAk 
aro digitalean ikasten ikastea dira» (Adell eta Castañeda, 2013: 22). 
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2.2. Jarrerak

 • Aldaketen aurrean jarrera baikorra: etengabeko aldaketa-garai honetan, 
ikasten ikasteko konpetentziak jakintzak berak baino garrantzi handiago 
du. Hau da, jakintza eraikitzen jakitea da garrantzitsuena. Dena aldatzen da 
eta aldaketa horiek ikasten eta garatzen jarraitzeko aukera gisa ulertu behar 
ditugu, bai arlo profesionalean bai pertsonalean.

 • Etengabe ikasten jarraitzeko motibazioa: ikasten jarraitzeko arrazoi eta 
bultzadak berezkoa eta barrukoa izan behar du. Berez, motibazioa hainbat 
motatakoa izan daiteke: batez ere, kanpokoa (adibidez, tituluak edo ikastaroak 
izatea, lanpostu bati eusteko). Baina barneko motibazioa, ikasten jarraitzeko 
interesa eta norberaren jakintza eguneratzeko beharra sentitzea dira NIA 
garatzeko gakoak, eta oso ezaugarri garrantzitsuak dira aldaketen aurrean 
jarrera baikorra ere garatu ahal izateko.

2.3. Baliabideak

 • Teknologikoak: arestian aipatu dugun bezala, teknologiaren garapen digitalak 
informazio-iturriak, konexioak eta jarduerak egiteko aukerak areagotu ditu. 
Tresna digital asko erabiltzen ditugu informatzeko, komunikatzeko, edukia 
sortzeko, arazoak ebazteko, besteak beste. Hori dela-eta, argi dago baliabide 
teknologikoak NIA garatzeko gakoak direla. Kontzeptua lantzeko eta 
garatzeko orduan, gakorik landuena eta ezagunena dela esan daiteke.

 • Ez-teknologikoak: NIA garatzeari buruz hitz egiterakoan, baliabide ez-
teknologikoak alboratu egin ohi dira. Badirudi bigarren mailako baliabideak 
direla; baina, kontzeptuaren ulermena ikuspegi pedagogikoan (eta ez soilik 
teknologikoan) oinarritu nahi badugu, ezinbestekoa da horien garrantzia 
azpimarratzea. Horregatik, pertsonak (batez ere, nahiz eta liburuak ere, besteak 
beste, garrantzitsuak izan) oso kontuan izan behar ditugu NIA garatzeko 
gako gisa. Azken finean, baliabide ez-teknologikoak Norbere Ikas Sarea 
(NIS, ingelesezko PLN, Personal Learning Network) kontzeptuarekin oso 
lotuta daude. Askotan, baliabide teknologikoak erabil daitezke pertsonekin 
harremanetan jartzeko; baina, funtsean, ikasten laguntzen (eta, beraz, NIA 
garatzen) duten baliabideak ez-teknologikoak dira, tresna digitalen atzean 
pertsonak daudelako. 

2.4. Ikas-ikuspegia

 • Konstruktibismoa eta konektibismoa ulertzea: ikasteko estiloaren atzean 
dagoen ikaskuntza mota ulertzea NIA garatzeko gako garrantzitsua da. 
Alde batetik, konstruktibismoa (Vygotsky, 1978) ulertzea: jakintza ez da 
transferitzen, eraikitzen baizik (osagai sozial sakonarekin) eta oinarrizkoa 
da NIAren garapena ulertzeko. Horrez gain, konektibismoa (Siemens, 
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2005; eta Downes, 2005) ulertzeak sarearen arkitekturak ikaskuntzan duen 
eragina argitzen laguntzen digu: konexioak egiten ikastea (pertsonen artean, 
informazioaren artean, nodoen artean, esaterako) funtsezkoa da aro digitalean 
ikasteko. Ikaskuntzaren bi ikuspegi horiek ulertzea giltzarria da sareko ikas-
ekosistema ulertzeko eta norbere ikaskuntzari buruz hausnartzeko.

 • Ikaskuntza ez-formal eta informala baloratzea: ikaskuntza formalak 
(batez ere, unibertsitate mailakoak, dagozkion titulu ofizialekin) balio handia 
du gure gizartean. Hala ere, norberaren bizipenak, esperientziak eta ekimenak 
ikaskuntza ez-formal eta informalaren iturri oparoak dira eta gero eta pisu 
handiagoa hartzen ari dira garapen profesionalean. Ikaskuntza autonomoa 
eta autodidakta izatea giltzarriak bihurtu dira arlo profesionalean garatu ahal 
izateko, eta balio handiko ezaugarri bihurtu dira lan-aukerak izateko orduan. 
NIAren barruan dagoen ikasteko moduak antz handia dauka ikaskuntza ez-
formal eta informalarekin; beraz, ikaskuntza mota horiek baloratzea NIA 
garatzeko ezinbesteko gakoa da.

Jorratutako lau arloak eta zortzi gakoak lantzeak NIA garatzeko aukera 
eskaintzen digu; izan ere, NIA tresna digital multzo bat baino askoz gehiago dela 
ulertuko dugu. Azken finean, ikasteko estilo bat da, ikasteak dakartzan giza, kognizio- 
eta motibazio-osagai guztiekin. Behar-beharrezkoa da ikuspegi instrumentaletik 
haratago joatea eta ikuspegi tekno-pedagogiko zabalagoa garatzea.

3. ONDORIOAK

NIA kontzeptua oso lotuta dago etengabeko ikaskuntza edo bizitza osoan zeharreko 
ikaskuntzarekin, LongLife Learning delakoarekin, hain zuzen ere. Landu ditugun 
arloak eta gakoak kontuan hartuta, ukaezina da NIA ikaskuntza-estiloari buruz 
hausnartzeko tresna baliagarria dela. Adellen eta Castañedaren (2013) hitzetan, 
pertsona guztiek ikas-ingurune bat izateak esan nahi du pertsona guztiek bizitza 
osoan zehar ikasten dutela, momentu oro. Hori dela-eta, NIA bera tresna aproposa 
da ikasten jarraitzeko, bere alor, gako eta giltzarri guztiekin.

Horrez gain, Adellek eta Castañedak (2013: 21) metakogniziorako tresna gisa 
definitzen dute:

Nola ikasten dugun ulertzen ez badugu, oso zaila da gure ikasteko mekanismoak 
berriro martxan jartzea antzeko egoeretan, edo horiek bideratzea eta aberastea 
gauza berriak ikastea eskatzen digun egoera bati aurre egiten ez dakigunean. Hori 
moldagarritasun-arazo larria da ikasteko beharra etengabekoa (bizitza osoan zehar 
ikastea) eta inoiz baino zabalagoa den munduan (ikaskuntza-arlo gehiagotan eta 
anitzagoetan, bizitzaren zabaltasunean ikastea)  (Adell eta Castañeda 2013: 21, 
egileak euskaratua). 
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Argi dago ikastea ez dela hezkuntza formalarekin soilik lotuta dagoen 
jarduera: gizakia, izaki bizia den momentutik, ikastera bideratuta dago, ikaskuntza 
berezkoa baitu (modu ez-formalean eta informalean, batik bat). Norbere Ikas 
Alorra jorratzea estrategia erabilgarria izan daiteke ikas-estiloari buruz hausnartu 
eta konpetentziak, jarrerak, baliabideak eta ikas-ikuspegia argitzeko. Lanketa hori 
garapen pertsonalerako eta profesionalerako baliagarria izango da, zalantzarik gabe.
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HIRUGARREN ATALA

E-LEARNING TESTUINGURUETARAKO OINARRIAK 
ETA APLIKAZIOAK

Hirugarren atal honetan, testuinguru digitalak arrakastaz ikasteko, e-learning 
testuinguruetarako oinarriak eta aplikazioak landu ditugu, hezkuntza formalean, 
jendartean, akademikoan eta enpresa-munduan. Hasieran, gaur egungo eta 
etorkizuneko erronkak zein izan daitezkeen aipatzen da,  e-learning testuinguruko 
oinarriak eta metodologia aipatuz (ikus 1. kapitulua). Ondoren, ikaskuntza 
informalak ikasteko duen garrantzia nabarmentzen da eta proposatzen da nola igaro 
daitekeen ikaskuntza formaletik ikaskuntza informalera (ikus 2. kapitulua). Hori 
egin eta gero, esparru akademikoan  e-learningak zer eskaintzen duen azaltzen da 
(ikus 3. kapitulua). Bukatzeko, enpresaren prestakuntza-beharretan dauden erronkak 
eta e-learningak zer eskain dezakeen aipatzen da (ikus 4. kapitulua).
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Kapitulu honetan1, e-learning ikasbidearen egungo egoera aztertu nahi dugu, horren 
oinarriak, testuinguruak edo espazioak aztertuz eta etorkizunari begira zenbait 
ohar eskainiz. Horretarako, lehenik eta behin, azken urteotan izandako garapenari 
erreparatuko diogu, eta bigarrenik aurrera begira planteatzen ari diren joerak 
zerrendatuko ditugu.

1. SARRERA

Electronic learning esapidearen laburdura dugu agian azken hiru hamarkada hauetan 
gehien erabili eta garatu den hezkuntza-terminoetako bat: ikaskuntza elektronikoa 
edo e-learninga2, iragan mendeko azken hamarkadan agertu zenetik, teknologiaren 
garapenari esker garatu den ikas-moldea, hain zuzen ere. 

Ikas-molde hori izendatzeko ere, izen bat baino gehiago erabili izan da urte 
hauetan: online i(ra)kaskuntza, irakaskuntza birtuala, irakaskuntza telematikoa, 
prestakuntza birtuala… Izenak izen, e-learninga hezkuntza-alor guztietara zabaldu da 
eta agerikoa da hezkuntza-berrikuntzaren erdi-erdian kokatu dela, muinean. Horrela, 
konta ezinekoak dira han eta hemen ikas-molde horretan sorturiko esperientziak eta 
proiektuak, propio horretarako diseinatutako euskarri teknologikoak, diseinatutako 
ikas materialak, emandako prestakuntza-ikastaroak, antolatutako jardunaldiak eta 
kongresuak, idatzitako artikuluak eta liburuak, adibidez.

Denbora gutxian, baina, e-learningak bilakaera handia izan du, eta horrela, 
definizio ugari aurkitzeaz gain, hainbat aldi edo belaunaldi bereizi izan dira. Atal 
honen hasieran horien berri emango dugu eta ondoren, e-learninga zein testuinguru 
edo espazio nagusitan gertatu den azalduko dugu. Amaitzeko, etorkizunari begirako 
zenbait joera aipatuko ditugu. 

1. Gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu Udako Euskal Unibertsitateko Irati Iciarri, 
Mondragon Unibertsitateko Iñigo Zendegiri, UPV/EHUko Ramon Ovelarri eta Urrutiko Lanbide 
Heziketa Institutuko Amaia Aranbururi, artikulu hau idazteko eman diguten laguntzagatik, euren 
zentroetako datuak gure esku jarrita.

2. Euskaraz e-ikaskuntza esapidea erabili bada ere, ez dugu uste behar besteko zabalkundea izan 
duenik gurean, eta nahiko agerikoa dirudi e-learninga nagusitu dela.
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2. DEFINIZIOAK UGARI

E-learningaz definizio asko eman badira ere, guztiek azpimarratzen dute 
teknologiaren bidez gauzatzen den hezkuntza-jarduera dela (UEU, 2017). Horrela, 
Román-Mendozak (2018) dio e-learninga tresna edo bitarteko elektroniko bidez 
gertatzen den ikaskuntza dela. Area eta Adell-en arabera (2009), online ikaskuntza 
Interneteko tresna eta bestelako komunikazio-sareen erabileran oinarritzen den 
hezkuntza mota da. Gehiago sakonduz, ordenagailu-sareen bidez ikastaro edo 
hezkuntza-plana diseinatu, gauzatu eta ebaluatzen dituen ikaskuntza-moldea da 
eta geografikoki urrun dauden edo irakaslearekin aldi berean ari ez diren pertsonei 
eskainia, horretarako telekomunikazio eta baliabide informatikoak erabiliz.

Definizio osatuenetako bat García-Peñalvo eta Seoane Pardok (2015) eman 
dute:

Proceso formativo, de naturaleza intencional o no intencional, orientado a la adquisición 
de una serie de competencias y destrezas en un contexto social, que se desarrolla en 
un ecosistema tecnológico en el que interactúan diferentes perfiles de usuarios que 
comparten contenidos, actividades y experiencias y que, en situaciones de aprendizaje 
formal, debe ser tutelado por actores docentes cuya actividad contribuya a garantizar 
la calidad de todos los factores involucrados (García-Peñalvo eta Seoane Pardo, 2015: 
132).

Definizio horrek gaur egun edozein eredu pedagogikok derrigor jorratu 
beharreko kontzeptu gakoak jasotzen ditu (prestakuntza-prozesua, gaitasunak eta 
trebetasunak, testuinguru soziala, ekosistema teknologikoa, edukiak, ikas-jarduera 
eta esperientziak, ikaskuntza formalean nahiz informalean) eta abiapuntu egokia 
izan daiteke e-learningerako hurbilpen metodologikoa egin nahi duenarentzat.

3. E-LEARNINGAREN BILAKAERA

E-learninga 1990eko hamarkadan sortu zen. Orduan ohikoa zen urrutiko irakaskuntza 
eta haren ondorio edo garapen gisa sortu zela esan dezakegu, teknologiaren eta, 
batez ere, Interneten erabileraren zabalkundearekin bat. Izan ere, World Wide Web 
delakoaren agerpenaz geroztik, e-learningaren garapena estu-estu loturik egongo da 
Webaren bilakaera teknologikoari (Garcia-Peñalvo eta Seoane Pardok, 2015). 

Gros Salvatek (2018) aipatu bezala, urrutiko irakaskuntzaren eta e-learningaren 
artean bada ezberdintasun garrantzitsu bat: urrutiko irakaskuntzak teknologia erabil 
dezake ala ez, baina enfasia ez dago horretan, baizik eta ikasleari era independentean 
ikasteko aukera ziurtatzean, irakaslearen etengabeko presentziarik gabe; 
e-learningaren kasuan, presentziala ez izatea komunean du aurreko moldearekin, 
baina enfasia eduki eta ikas-jardueretarako sarbidea Interneten bidez izatean dago. 
Gainera, interakzioa eta komunikazioa funtsezko osagaiak dira. 
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Gaur egun, belaunaldiaren metafora oso zabaldua dago garapen horren 
analisirako. Jakina, belaunaldi horiek denboran zehar gainjarri egiten dira, eta ez 
dira inola ere eskluienteak, hasiera- eta amaiera-datarik eman ezinean gaudela.

Jarraian, aldi edo belaunaldi horien hiru proposamen aurkeztuko ditugu: 

1. taula. E-learningaren bilakaera.
E-learningaren bilakaera

Downes (2012) Cabero (2014) García-Peñalvo eta 
Seoane Pardo (2015)

 • Zero belaunaldia: multi-
media-baliabideen 
diseinua eta argitalpena 
online

 • Lehen belaunaldia: 
Internet eta posta 
elektronikoa

 • Bigarren belaunaldia: 
ordenagailuko jolasen 
erabilera online ikasteko

 • Hirugarren belaunaldia: 
Learning Management 
System (LMS) direlakoen 
garapena

 • Laugarren belaunaldia: 
Web 2.0-ren erabilera

 • Bosgarren belaunaldia: 
hodeian konputatzea eta 
eduki irekiak

 • Seigarren belaunaldia: 
Massive Online Open 
Course edo On-line 
ikastaro ireki masiboa 
(MOOC)

 • Lehen garaia: ikuspegi 
teknologikoa

 • Bigarren garaia: 
edukiaren nagusitasuna

 • Hirugarren aldia: 
ikuspegi metodologikoa

 • Laugarren aldia: 
ikuspegi sistemikoa

 • Bosgarren aldia: 
e-learning 2.0 edo 
e-learning soziala

 • Lehen belaunaldia: 
plataformen 
agerpena eta 
ikasgela eta campus 
birtualen sorrera

 • Bigarren 
belaunaldia: enfasia 
interakzioari 
eta irakasle eta 
ikasleen arteko 
komunikazioari 

 • Hirugarren 
belaunaldia: 
e-learninga ez dago 
modu esklusiboan 
LMSei lotua

Hiru proposamenak egiteko erabilitako irizpideek ezberdinak dirudite. 
Lehengoan, Downesenean (2012), gailu edo tresnak hartu dira oinarri, teknologia 
multzo batek e-learningaren bilakaera zedarrituz; bigarrenean (Cabero 2014), 
irakasmoldearen arabera sortua dirudi; eta hirugarrenean (García-Peñalvo eta Seoane 
Pardo 2015), ikasgela birtualen bilakaera eta eragina hartu dira bereziki kontuan.
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4. E-LEARNINGA EUSKAL HERRIAN

Euskal Herrira etorrita, aurreko proposamenek adierazitakoaren ildo beretik, hasiera 
eta amaiera argirik ez duten eta denboran zehar gainjarri egiten diren hiru belaunaldi 
bereiziko genituzke, errealitatean euskaraz izan diren hezkuntza-esperientzietako 
batzuk aztertuta. 

4.1. Lehen belaunaldia: ordenagailutik sarera

Hasierako garai hartan, XX. mendearen azken urteetan, posta elektronikoa izan 
zen aldaketarako abiapuntua. Horrekin batera, Interneterako konexioa, webgune 
sinpleak eta ikasmaterial interaktiboak3 erabili ziren e-postaren osagarri. Ordura 
arte barne-sareetan egiten zen lan, batez ere multimedia baliabideei esker eta World 
Wide Web delakoaren agerpenak ikaragarrizko aukera multzoa eskaini zuen. Horrela, 
Internet bidezko irakaskuntza kontzeptua oso azkar zabaldu zen gure artean. Horren 
adibide aipagarria da Santurtziko Udal Euskaltegiak 1998-2004 tartean garatutako 
online ikasbiderako proiektua. Autoikaskuntzarako egitasmo batetik sortua, 
e-learning proiektu sendo bat gauzatu zuen baliabide tekniko gutxi batzuekin, baina 
hezkuntza-ikuspegia ikaslearengan ardaztuz (Lonbide, 2002) eta online ikasi ahal 
izateko eredu didaktiko bat diseinatuz (Sanchez, 2002). Horrela, ikaslearen esku 
hipertestu moldeko ikasmaterialen bankua uzten zen (Camacho, 2004) non, ikasteko 
autonomia bultzatu nahian, ikasleak propio sor zitzakeen bere ikasteko ibilbideak, 
edo bestela, aldez aurretik diseinatutako ikasibilbide estandarretara jo, betiere 
irakaslea gidari zuela. 

4.2. Bigarren belaunaldia: ikasgela birtuala

Belaunaldi hau ikasgela birtualaren inguruan ardazten da eta agerikoa da gure 
artean lehenengoz Learning Management System direlakoak (LMSak) zabaldu 
zirenetik hona, erabateko aldaketa izan dela alderdi askotan, bai LMSen ezaugarri 
teknikoetan, bai erabilitako planteamendu didaktikoetan. Aldi honen lehen urteotan 
(2000tik aurrera), behin eta berriz azpimarratzen zen ikasgela birtualen bidez egoera 
asinkronoak bidera zitezkeela (Goirizelaia et al., 2003). Gaur egun, berriz, lankidetza 
eta ikaskuntzaren alderdi soziala azpimarratzen dira batez ere, komunikazio 
didaktikoa ikasteko eta irakasteko prozesuen erdigunean kokatuz (Camacho eta 
Lonbide, 2016a).

Tresnaren beraren ikuspuntutik, XXI. mendearen lehen urte haietan era 
guztietako plataforma telematikoak erabiltzen ari ziren gure inguruan, baina 
gehienak ordainpekoak ziren, edo, bestela, erakunde bakoitzak propio diseinatu 
eta sortutakoak. Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) edo Deustuko 
Unibertsitateak beren plataforma propioak sortu eta erabili zituzten zenbait urtetan; 

3. Gure artean oso arrakastatsua izan zen Hot Potaoes hezkuntza-aplikazioa, Kanadako Victoria 
Unibertsitateko Hizkuntzen Zentroak garatua (https://hotpot.uvic.ca/). Hori erabilita diseinatzen ziren 
ariketa interaktiboak erraz kargatu ahal ziren webgune sinpleetan html gisa.
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Eusko Jaurlaritzako HABE erakundeak artean Universitat Oberta de Catalunyak 
(UOC) garatua zuen plataformaren lizentzia erosi zuen, besteak beste. Hala ere, urte 
gutxi batzuetan Moodlek lortu zuen Euskal Herrian plataforma zabalduena izatea 
hezkuntza-etapa guztietan (Camacho eta Lonbide, 2016b). 

4.3. Hirugarren belaunaldia: ikasgela birtualetik sarera

Ikasgela birtualetik haratago, sarean eskura dugun guztiak piztu dezake 
ikaskuntza eta horri begirako hezkuntza-praktikak bultzatu nahi izan dira online. 
2005etik aurrera Web 2.0 delakoak era guztietako tresnak eta aplikazioak utzi zituen 
irakasle eta ikasleen esku eta oso modu errazean izan zen posible edukiak elkarrekin 
eta elkarlanean sortu eta argitaratzea. Horrela, blogak, wikiak, sare sozialak eta 
bestelako webguneak izugarri ugaritu ziren Euskal Herriko hezkuntza-etapa 
guztietako zentroetan, eta ikasteko eta irakasteko prozesuak bultzatzeko asmoz, Web 
2.0-k ekarri zituen tresnak eta aplikazioa erruz erabili ziren4.

Web 2.0-k penduluaren moduan funtzionatu zuen e-learning testuinguruetan 
eta hartara, aurreko aldian ikasgela birtuala ikas-baliabideen dispertsioari aurre 
egiteko tresna egokitzat jotzen bazen ere, orain berriz deszentralizazio-prozesu bati 
ekin zitzaion han eta hemen barreiaturik zeuden tresna eta aplikazioen bitartez.

Edozein kasutan, Arenazak (Conocity, 2012) dioenaren ildotik, ikasgela 
birtuala5 ikasprozesurako kanpamentu nagusi gisa ikusi behar genuke, eta, hortik 
abiatuta, «inguruko baso eta ibaietara txangoak» egingo ditugu ikas-esperientzia 
berrien bila, horrela ezagutzak eraikiz. Plataforma elkartu, egon eta atsedena hartzeko 
erabilita, irakasleak era guztietako baliabideak eskainiko ditu kanporako txango 
horietan, ikasleak ikasprozesuan gidatu ahal izateko. Horrela, ikasleak Web 2.0-ko 
baliabideak eta aplikazioak erabiltzeko moduan egongo dira, baita e-portfolioak ere.

Beste alde batetik, MOOCek (ingelesezko Massive Online Open Course 
lokuziotik, euskaraz Online Ikastaro Ireki Masiboa) halako iraultza moduko 
bat iradoki zuten 2012tik aurrera. Ikastaro horiek doakoak izateaz gain, ikasleen 
arteko interakzioa eta hausnarketa bultzatzea dute helburu, testuinguru errealetan 
ezagutza sortu eta aplikatzeko gakoa. Euskaraz lehen MOOCa ASMOZ Fundazioak 
2013an eskaini zuen Android sistema eragileari buruz, UEUren lankidetzarekin eta 
Moodle instalazio batean6. Mondragon Unibertsitateak (MU) 2015ean kooperatiben 
kudeaketari buruzko MOOCa eskaini zuen propio horrelako ikastaroak eskaintzeko 
diseinatua zegoen Open edX plataforma erabilita7. Une honetan, EHU/UPV ari 

4. Adibidez, eskolako, ikasgelako edo irakaslearen bloga sortzea oso ikas-jarduera arrunta bilakatu 
zen.

5. Arenaza zehazki Moodle plafaformaz ari bada ere, bestelako ikasgela birtualetara ere zabal 
daiteke.

6. https://labur.eus/0rjBV
7. https://labur.eus/NSKSY
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da horrelakoak sortu eta bultzatu nahian8. Edozein kasutan, ez dirudi eredu honek 
euskaraz berebiziko arrakastarik izan duenik9, zeren denera ere eskaini direnak eta 
hemendik aurrera eskaini asmo direnak gutxi batzuk baino ez dira izan eta, orain 
arte, behintzat, ez dute hezkuntza-eredua berritzeko ahalmen handirik erakutsi.

MOOCek sorturiko hasierako liluraren ondoren kritikak ere etorri dira: Calderón 
et al.-en ustez (2013), MOOCek disrupzio faltsua ekarri dute hezkuntzara, eredu 
pedagogiko zaharkitu bat izateaz gain, hezkuntzari buruzko merkatu-ikuspegia10 eta 
bateratze soziokulturala indartzen dituztelakoan.

5. ESPAZIOAK ETA TESTUINGURUAK

LMSen erabilerari esker sorturiko ikasgela birtualaren metafora espaziala dagoeneko 
ez da e-learningaren ardatza, ezta online hezkuntzaren osagai teknologiko bakarra 
ere (Gros Salvat, 2018). Ikasgela birtuala ere ez da bakar-bakarrik irakaskuntza 
birtualean erabiltzen. Izan ere, azken urteotan espazio birtualak eta aurrez aurrekoak 
konbinatu izan dira, eta horrela, era askotako ikasprozesuak bultza daitezke espazioak 
ezar ditzakeen mugak gorabehera eta horretarako erabilitako gailuak asko izanik. Ez 
dago zalantzarik: espazioak egun ez du zertan mugatu ikaskuntza eta hori bezain 
agerikoa da gailu mugikorrek ikaskuntza interaktiboa, nonahikoa eta pertsonalizatua 
mesedetzen dituztela (Tejada et al., 2017).

Gaur, era askotako hezkuntza-praktikak ditugu espazioaren irizpideari jarraiki 
eta horiek guztiek e-learning kontzeptua lausotu dute.

5.1. Aurrez aurreko testuinguruak

Aurrez aurreko testuinguruetan Interneteko baliabideak erabiltzea oso ohikoa 
bihurtu da. Honelakoetan sarean zehar eskura dauden eduki irekiak nahiz ikasgela 
birtual itxietan bilduta dauden baliabide digitalak erabili ohi dira. Gure artean erabilera 
mota hau oso zabalduta badago ere, zalantza handiak sortzen dituzte eskura ditugun 
datuek. Euskal Autonomia Erkidegoaren (EAE) esparruan, adibidez, Hezkuntza 
Sailak Moodle instantziak jartzen ditu ikastetxe eta institutuen esku. Perezek (2017) 
emandako datuen arabera, EAEn denera 327 Moodle instantzia instalatu ditu Eusko 
Jaurlaritzak, eta horietatik 214 daude Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza ematen duten ikastetxeen eskura, nahiz eta 2016-2017 ikasturtean 93 
ikastetxek baino ez duten erabili. Sorturik zeuden 6.100 ikastarotatik 2.650 izan dira 
aldatuak ikasturte horretan. Unibertsitateen esparruan aipagarria da EHU/UPVren 
campus birtuala, non 2017-2018 ikasturtean 8.000 ikastaro inguru zeuden sortuak. 
Era berean, MUko gradu eta masterreko ikasgai eta talde guztiek dute Moodle-

8. https://labur.eus/DcOrP
9. UPV/EHUk Miríadax egitasmoarekin bat egin du (https://miriadax.net/web/universidad-del-

pais-vasco) eta bertan ez dago eskaintzarik euskaraz.
10. Izan ere, ikastaroak doakoak izanda ere, asko askotan etekin-iturri handia izaten da 

antolatzailearentzat.
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ko ikastaro bana, eta bestelako ikastaroak ere sortzen dira (Gradu eta Master 
Bukaerako Lanentzat, doktoregaientzat, besteak beste). 2017-2018 ikasturtean, arlo 
presentzialean guztira 2.200 ikastarotik gora izan dituzte Moodlen. Erabileraren datu 
zehatzik ezean, ikastaro guztiek dute halako edo bestelako erabilera didaktiko bat 
(gutxienez apunteak bertara kargatzea, lanak entregatzeko tresnak, adibidez).

Ikasgela birtualean edo sareko bestelako aplikazio horietan bildutakoa ikasgelan 
bertan landutakoaren osagarri da eta hartara, ikasleek ikasturteko programa, apunteak, 
bibliografia, tutoretzen ordutegiak eta antzekoak izaten dituzte eskura. Hezkuntza-
praktika horiek, kasurik gehienetan, hezkuntza-eredu tradizionalari eusten diote, 
non irakasleak norabide bakarreko komunikazio-moldea ezartzen duen (irakaslea → 
ikasleak) eta edukien transmisioa izaten den arretagune nagusia.

Horietaz gain, hezkuntza formaleko testuinguruetan gero eta ohikoago da 
irakasleak Google Suite (Gmail, Hangouts, Calendar, Drive, Sites, adibidez), Trello 
(proiektuak kudeatzeko aplikazioa; https://trello.com/) edo Slack (komunikaziorako 
aplikazioa; https://slack.com) bezalako tresnak erabiltzea. Aplikazio horiek, ohiko 
LMSen aldean, autonomia handia eskaintzen diote irakasleari kanpoko baliabideak 
integratzean eta funtzio anitzeko aplikazioak aukeratzean. Arazoa izan daiteke egun 
behin eta berriz11 planteatzen ari den auzia: mendekotasun-egoerarik al dakarkigu 
jabedun softwarea erabiltzeak? Noraino gara geure hezkuntza-erabakien jabe? 
Google bezalako erraldoi baten aurrean noraino errespeta daiteke gure burujabetza 
teknologikoa?

5.2. Aurrez aurreko testuinguruak eta saio birtualak konbinatzea

Hezkuntza-molde hau12 azken urteotan asko ugaritu da gure artean eta uste 
izatekoa da datozen urteotan ere gora egingo duela. B-learning edo hezkuntza 
konbinatuan aurrez aurreko saioak eta saio birtualak uztartzen dira, bi espazioen 
alderdi emankorrenak jaso eta ikasprozesu arrakastatsuak mesedetu ahal izateko. 

Hezkuntza formalaren esparruan, b-learninga aurrera daramatenen artean, 
aipagarria da EAEko Urrutiko Lanbide Heziketa Institutua (http://www.ulhi.
hezkuntza.net/), non 2017-2018 ikasturtean erdi-mailako lau zikloko eta goi-
mailako hiru zikloko ikasketak13 eskaini diren, 920 ikasle inguruk parte hartuta eta 

11. UEUk sustatutako 2018ko Informatikari Euskaldunen XI. Bilkura burujabetza teknologikoa 
gaiaren inguruan antolatu zen (https://labur.eus/9R1Ot). 

12. Hainbat izen erabiltzen dira honetarako: hezkuntza semi-presentziala, konbinatua, hibridoa, 
blended learning edo b-learning… Euskaraz, boladan, jardun bikoa ere deitu izan zaio.

13. Erdi-mailako zikloak: a) Instalazio elektriko eta automatikoak, b) Osasun-larrialdiak,  
c) Sukaldaritza eta gastronomia, eta d) Mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta. Goi-mailako 
zikloak: a) Fabrikazio mekanikoko diseinua, b) Sareko informatika-sistemen administrazioa, eta  
c) Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa



IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan124

100 bat irakaslek lagunduta, denera, ia 6.000 ordu lektiboz. 2018-2019 ikasturtean 3 
espezialitate berri jarri dituzte martxan, 1.160 ikasle izanda14.

Helduen euskalduntzean ere horrelako ikastaroak, horietarako ikasmaterialen 
diseinua eta proposamen didaktikoak gero eta ohikoagoak dira, garai bateko 
kontraesanak gaindituta (Camacho, 2011). Horrela, oso ekarpen interesgarria egin 
du Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeak (AEK), HABErekin elkarlanean, 
B1 mailarako Primeran! B1 izeneko ikasmaterialak molde konbinatuan diseinatuta 
(https://labur.eus/Lk4p4). Era berean, interesgarria da oso HABEren BAGOAZ! B1 
izeneko proposamen didaktikoa (https://labur.eus/cHQtF).

B-learning moldean sarritan arazo edota erronka nagusia izaten da behar bezain 
argi ez egotea diseinatuta espazioen (presentziala eta birtuala), horietako bakoitzean 
eman beharreko denboraren eta aurrera eraman beharreko ikas-jardueren banaketa. 
Hartara, koherentzia-arazoak oso ohikoak izaten dira proposamen didaktiko askotan. 
Egoera horri eragiteko ahalmena izan dezakete Flippedd classroom bezalako 
metodologia-joerek15.

B-learningaren susperraldia, neurri handi batean, e-learning moldea aplikatzeko 
unean egin izan diren erroreetatik etorri da (Llorente, 2012), eta beraz, esparru 
askotan online ikasbideari aurrez aurreko saioak gehitzea soluzio egoki gisa ikusi da 
(ikasgela birtualen zurruntasuna, ikaslearen isolamendua, irakasleen prestakuntza, 
besteak beste).

5.3. Online ikasbidea

Aurrez aurre egotea eskatzen ez duen hezkuntza-moldea, e-learning purua 
alegia, birtualitatean gertatzen da, baina komuneko ezaugarri hori albo batera utzita, 
aniztasuna oso handia da eta horregatik ezin esan daiteke planteamendu pedagogiko 
homogeneorik dagoenik (Gros Salvat, 2018): gaur egun ohiko e-learning ikastaroak 
aurkituko ditugu, bai eta oso diseinu didaktiko ezberdinak dituzten MOOCak ere.

Gurean, ikas-molde horren eskaintzaren ikuspuntutik, egoera kontraesankorra 
da. Hezkuntza ez-formalaren esparruan, gai, iraupen eta mota ugariko prestakuntza-
ikastaroak ematen diren bitartean16, unibertsitatearen esparruan egoera oso bestelakoa 
da eta zinez da harrigarria online zein ikasketa gutxi eskaini diren euskaraz orain arte. 
Bolognako prozesuaren aurreko lizentziez ari bagara, bereziki da azpimarratzekoa 
euskaraz eta online eskainitako lehenbiziko lizentzia (Hizkuntzen psikopedagogia), 

14. Plataforma anitzeko aplikazioen garapena, WEB aplikazioen garapena eta Administrazioa eta 
finantzak.

15. Honetaz gehiago jakiteko, jo lehen ataleko hirugarren kapitulura (Amaia Arroyo-Sagasta: 
Egungo metodologia-joerak).

16. UEUk, adibidez, 2017-2018 ikasturtean euskal profesionalen etengabeko prestakuntza-planen 
baitan 25 ikastaro eskaini ditu online 683 ordu lektiboz. Horietan 438 ikaslek hartu dute parte 29 
irakasleren gidaritzapean. 
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Mondragon Unibertsitateak (MU) 2001-2002tik 2012-2013ra emandakoa. Egungo 
graduez ari bagara, berriz, ezer gutxi du aukeran euskaraz eta online ikasi nahi duen 
ikasleak17. Graduondokoen kasuan ere, egoera antzekoa da eta MUk18 nahiz UPV/
EHUk UEUrekin lankidetzan19 antolatutako graduondoko bakar batzuen eskaintza 
baino ez dago eskura20. 

Planteamendu didaktikoaren ikuspuntutik, arazo nagusietako bat izan da kasu 
askotan e-learninga autoikaskuntzarekin lotu eta nahastu izana. Horrek ekarri du 
ikaskuntzaren alderdi soziala lausotzea eta hezkuntza-praktika zaharkituak oso 
ugariak izatea online ikasketetan. Ikasgela birtualak eduki-biltegi gisa erabili 
izan dira gehienetan eta edukien transmisioa beste helbururik ez zuen ikuspuntu 
pedagogikoa nagusitu da online ere. Ildo horretan, aipagarria da UEUk azken urteotan 
garatu duen On-line ikaskuntzarako eredu pedagogikoa (UEU, 2017), unibertsitate-
esparruko online ikasketak diseinatu, ebaluatu eta hobetzeko marko orokorra eskain 
dezakeena. Ildo beretik, MUk (2009) garatua du Mondragon Unibertsitateko Online 
eskaintzaren eredu pedagogikoa21,

Online ikastaroak oso-osorik gertatzen dira ingurune birtualetan eta, beraz, 
ikaskuntza, komunikazioa eta ebaluazioa horien bitartez bideratzen dira. Horrek 
sarritan ekarri du ikas-moldearen efikazia zalantzatan jartzea eta, besteak beste, asko 
hitz egin da online ikaslearen bakardadeaz, ikasleen baja kopuru handiaz edo online 
ikasleak, ikastaroa egin ahal izateko, derrigorrean garatu beharreko gaitasunez eta 
trebeziez.

Ez dago zalantzarik oso komenigarria dela online ikasleak bere ikasprozesua 
kudeatzeko gaitasuna ahalik eta garatuen izatea. Neurri handi batean, ikasteko 
autonomia-falta izatetik etor daiteke porrota, beste edozein ikastaro motatan 
bezalaxe; baina, hala ere, geure ikuspuntutik, hori guztia gorabehera, arazo nagusiak 
bi izan dira: a) eredu didaktiko pobre eta arrazoitu gabeei jarraiki diseinatu dira 
ikastaro asko, eta b) ikastaroetan ez dira aintzat hartu komunikazio didaktikoaren 
beharra eta ekarpena (Camacho eta Lonbide, 2016a). 

17. Mondragon Unibertsitateak une honetan bi gradu eskaintzen ditu (Haur Hezkuntza eta Lehen 
Hezkuntza), eta graduetarako hainbat egokitzapen-ikastaro (diplomatura titulua dutenentzat) nahiz 
bestelako aipamenak lortzekoak.

18. 2017-2018 ikasturtean Mondragon Unibertsitateak bi master eskaini ditu online: Hezkuntza 
Testuinguru Multikultural eta Eleaniztunetan Unibertsitate Masterra (Ekomu), eta Berrikuntza 
Didaktiko Metodologikoko Proiektuen Garapena eta Kudeaketa Hezkuntza Erakundeetan Unibertsitate 
Masterra (Berrimet).

19. 2017-2018 ikasturtean UPV/EHUren berezko bi titulu eskaini dira UEUren ikasgela birtualean: 
IKTak eta konpetentzia digitalak (HEZikt) eta Itzulpengintza eta Teknologia

20. Datu horiek ikusita, ondorioa argia baiezta dezakegu. Oraindik orain, zoritxarrez, Euskal Online 
Unibertsitatea osatu gabe dago.

21. Azpimarratzekoa da MUk 2017an ikuspuntu global batetik diseinatutako MENDEBERRI 2025. 
Hezkuntza ereduaren ardatzak izenekoa, e-learning testuinguruetarako ere baliagarri dena.
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6. AURRERA BEGIRAKO JOERAK

Eta hemendik aurrera zer? Nora abiatzen da e-learninga? Jarraian, han eta hemen 
sumatu diren aurrera begirako zenbait joera zerrendatuko ditugu.

 • Norberaren Ikas Alorra (NIA)
 Ingurune digitalean ezinbestekoa da nork bere ikasprozesua bideratzea eta 

kudeatzea. Norberaren Ikas Alorrak ikaskuntzaren autorregulazioa bilatzen 
duen heinean, aukera ezin hobea izan daiteke ikaskuntza esanguratsuak 
bultzatzeko hezkuntza-testuinguru anitzetan, formaletan nahiz informaletan.

 Gai honetaz gehiago jakiteko, jo bigarren atalean Arroyo-Sagastak idatzitako 
Norbere Ikas Alorra (NIA) edo Personal Learning Environment (PLE) 
izeneko kapitulura.

 • Ikasgela birtualen birdiseinua
 Iritzi zabaldua da gaur egungo LMSak zurrunak direla eta enfasia hezkuntza-

prozesuen alderdi administratiboan jartzen dutela, bereziki, ikasleen, kalifi-
kazioen eta ikastaldeen kudeaketari erreparatuz. Horizon Report proiektuak 
(https://www.nmc.org/nmc-horizon/) 2017ko txostenean LMSen birdiseinua 
hiru-bost urteko epean izango dela aurreikusi du eta, horretarako, ikaskuntzan 
sakontzea izango da helburu nagusia, hainbat ezaugarri bultzatuz: interopera-
bilitatea, pertsonalizazioa, analisia, aholkularitza, elkarlana, irisgarritasuna 
eta diseinu unibertsala. Horretaz gain, 2019ko txostenaren (EDUCAUSE, 
2019) arabera, LMS berriek errealitate zabalduari esker (extended reality) 
ikas-esperientzia erakargarriagoak eta pertsonalizatuagoak sortzeko modua 
eskainiko dute.

 Azken batean, ikasleen nahiz irakasleen behar espezifikoei erantzutea izango 
da erronka.

 • Ikasteko ekosistema teknologikoak
 Aurreko puntuarekin loturik, gaur egun behin eta berriz planteatzen ari 

da ikasteko inguruneak hobetu beharra. Horrela, ikaskuntzarako sistema 
teknologikoetatik ekosistema teknologikoetara pasatu beharra azpimarratu 
da (García-Peñalvo, 2018). Biologiaren alorretik hartutako metafora horren 
gauzapenak ikaskuntzaren ekologia sustatzeko ahalmena izan lezake.

 • Ikas-datuen analisia (Learning Analytics)
 Datuen garaian bizi gara eta gaur egun itxaropen handia dago horien analisiak 

ikaskuntzaren autorregulazio-prozesuez nahikoa informazio esanguratsua 
eskain dezakeela, eta hori, jakina, garrantzi handikoa izango da, baldin 
eta ikaslearengan ardaztutako hezkuntza-ikuspegi batean ari bagara eta 
ikaslearen ikasteko autonomia bultzatzea helburu badugu.

 Gai honetaz gehiago jakiteko, jo Mikel Larrañagaren «Ikas-datuen analitikak» 
izeneko kapitulura.
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 • B-learning testuinguruak eta metodologia
 Hezkuntza konbinatua, lehenago esan bezala, gora doa etengabe; baina, 

datozen urteotan, alderdi metodologikoari arretaz begiratu beharko zaio, egun 
dituen ahuleziak gainditu eta ikasprozesu arrakastatsuak bultzatuko baditu. 
Askoren iritziz, susperraldian dauden metodologia-joerek (ikus lehen atalean 
Amaia Arroyo-Sagastak idatzitako Egungo metodologia-joerak kapitulua) 
horretarako bide eman dezakete.

 • Ikaskuntza formala eta informala
 Ikaskuntza edonon gerta daiteke. Are gehiago, etengabe ikasi beharra gure 

gizarte honetako premia bihurtu da. Ikaskuntza formalaren eta informalaren 
arteko zubiak eraikitzea premiazko lana da hezkuntzan ari garen guztiontzat. 
Hori lortzeko erronkak asko badira ere, azpimarratzekoa da lorturiko ezagutzen  
eta gaitasunen ebaluazioa eta zertifikazioa modu bateratuan egiteko modua  
diseinatzearen garrantzia (New Media Consortium, 2017). Gai hau sakonta-
sun handiaz jorratu dute Ainhoa Latatuk eta Maialen Urbietak atal honetako 
Ikaskuntzaren egungo erronkak: ikaskuntza formaletik informalera kapituluan.

Lehenago ere esana dugu garapen teknologikoak erabat baldintzatu dituela 
e-learningaren izaera eta bilakaera, eta, betiere gerora, aplikazio didaktikoak formu-
latu direla. Hemendik aurrera uste izatekoa da, gustatu ala ez, teknologia pedagogiaren 
aurretik joango dela; baina, hori halabeharrez onartuta ere, proposamen didaktikoek 
behar besteko hausnarketa pedagogikoa egindakoan gauzatu beharko ditugu guz- 
tiok, ikuspuntu kritiko batetik eta nork bere testuingurura egokitzeko aukera izanda. 
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Egungo iraultza teknologikoa dela-eta, ikaskuntzarako aukerak zabaldu egin dira. 
Kapitulu honetan, ikas-moldeak hurrenez hurren azalduko dira: ikaskuntza formala, 
ez-formala eta informala. Jarraian datozen orrietan, hezkuntza ez-formaletik 
informalerako bidea proposatuko da, azken hori ulertzen baita ikaskuntzaren gako 
modura. Horretarako, lehenik eta behin, ikaskuntza formaletik informalerako bidea 
egiteko gaur egungo egoeraren berri emango da, konpetentzietan oinarritutako 
ikaskuntza eta lifelong learning-a zertan diren azalduz. Ondoren, ikaskuntza 
informala garatzeko/burutzeko baliabideak eta tresnak aurkeztuko dira. Azkenik, 
zenbait ondorio plazaratuko dira. 

1. IRAULTZA DIGITALA 

Teknologia digitalaren sorrerak, bereziki Interneten eta Web 2.0 baliabideen sorrerak 
eta horren zabalkuntzak ikasteko abagunea ia edonori eman dio. Gero eta baliabide 
zein eduki gehiago argitaratzen dira eta horiek gero eta pertsona gehiagoren eskutan 
daude, globalizazioaren, informazioaren eta teknologiaren mundu honetan. Horrek 
3 aldaera nagusi ekarri ditu: 

Lehena, edukiaren egonkortasuna eta aldakortasuna da. Edukia une oro sortzen 
da, baita aldatu ere. Edukiak sortu eta partekatzeko aukera gero eta zabalagoa eta 
errazagoa da (González-Sanmamed et al., 2018). Beraz, gaur egungo gizartea ez da 
duela urte batzuk genuen bera, egoera solidoan egotetik egoera likido batean egotera 
igaro da. Metafora hori erabiltzen du Baumanek 2015ean idatzitako Modernidad 
líquida liburuan. Aldakortasunaren gizartean bizi gara, gizarte berri batean. Gizartea 
aldatzeak ikasprozesua aldatzen du, eta ondorioz, ikasteko ereduak edo ikas-moldeak.
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Bigarrena, lehenarekin guztiz loturik doa. Izan ere, duela gutxira arte, hezkuntza 
edukien transmisioan oinarritzen zen; iraultza digitalak, aldiz, edukien une oroko 
eraldaketa ekarri du. Beraz, aurrez ezarritako ikaskuntzak jada zentzu gutxi du. 
Garrantzia edukiak bilatu eta aukeratzeak du. Edukiak sarean klik bakarrean topa 
ditzakegunean, garrantzia edukia aukeratzeak hartzen du (Nuñez, 2002). 

Hirugarrena, edukiaren eskuragarritasuna da. Teknologia digitalak eta gure 
egunerokotasuneko baliabideek ekartzen dizkiguten ikasteko aukerak ikasgelan zein 
ikasgelatik kanpo daude. «Bistakoa da edukiak kontsumitzeko ohiturak aldatu egin 
direla» (Arroyo-Sagasta, 2017: 1). Hots, ohiko hezkuntza-sistema ez da dagoeneko 
ezagutza eskuratzeko eta ikaskuntza gauzatzeko gune bakarra. Gero eta gune gehiago 
daude informaziorako zein ikaskuntzarako (Frabboni eta Minerva, 2006). 

Hiru aldaera horiek zuzen-zuzenean ikas-moldeak aztertzera garamatzate. 
Edukia aldatzen badoa, edonork sor badezake eta edonoiz eskura badaiteke, ikas-
moldeak aztertu behar ditugu. Aldaera horiek eredu formala birplanteatzera bultzatu 
gaituzte. Orain arteko ikaskuntza formal horretaz gain, beste ikas-molde batzuk 
gizarte honen beharrak asetzeko aproposagoak izan daitezkeelako (Zhang eta 
Nunamaker, 2003). Zeintzuk dira ikas-molde horiek? Eta zeintzuk izan daitezke 
egungo beharrak asetzeko irtenbideak?

2. HEZKUNTZA FORMALA, EZ-FORMALA ETA INFORMALA 

Eshachek (2007) eskola barneko eta eskolaz kanpoko ikaskuntzak aztertu zituen. 
Bere asmoa eskolaz kanpoko jarduera zertan datzan zehaztea zen, eta ondorioz, hiru 
ikas-moldeak bereiztea, bereizketa horren ostean ikaskuntza moten arteko zubi-lanak 
errazteko asmoz. Ikaskuntza informala zer den ongi ulertzeko, ikaskuntza formalaz 
eta ez-formalaz jardun behar dugu.

 Hezkuntza formala eskola tradizionalean ematen denari deitzen diogu. Bertan, 
autoritatezko figura bat dugu modu egituratu, antolatu eta mailakatu batean irakasten. 
Irakasleak berak gidatzen du ikaslea, baita motibatu ere. Hezkuntza formalean, 
ikasleak ebaluatu egiten dira. Adibide bat emate aldera, orain arte ezagutu ditugun 
ikasgelen barruan gertatzen den ikaskuntza-irakaskuntza hezkuntza formalean 
oinarritutakoa da (Eshach, 2007). Unescok honela definitu zuen hezkuntza formala:

La educación formal se define como una modalidad de educación institucionalizada e 
intencionada, organizada por entidades públicas y organismos privados acreditados que, 
en su conjunto, forman parte del sistema educativo formal del país. Por consiguiente, los 
programas de educación formal deben ser reconocidos como tales por las autoridades 
nacionales pertinentes o instancias equivalentes (Unesco, 2011: 8).
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Ikaskuntza ez-formala eskolaz kanpo ematen da, eta ohikoena eskolaz kanpoko 
instituzio, elkarte edo enpresetan izaten da. Ikaskuntza ez-formalean irakasle edo 
autoritate horren figura izan beharrean, laguntzaile edo hezitzaile batena egon ohi 
da. Modu estrukturatu eta antolatu batean irakasten den arren, norberaren barne-
motibaziotik abiatua izan ohi da. Gehienetan hautazkoa izaten da eta ikasleek ez 
dute kalifikaziorik jasotzen. Honakoa dio Unescok (2011) hezkuntza ez-formalaren 
inguruan:

La educación no formal, al igual que la educación formal pero contrariamente al 
aprendizaje informal, imprevisto o aleatorio, se define como una modalidad de 
formación institucionalizada, intencionada y organizada por un proveedor de educación. 
La característica que define la educación no formal es que representa una alternativa o 
complemento a la educación formal de las personas dentro del proceso de aprendizaje 
a lo largo de la vida (Unesco, 2011: 8-9).

Ikaskuntza informala edonon gertatzen da eta egiturarik gabea da, bat-
batekoa. Norberak nahi duelako ikasten da, hautazkoa baita. Motibazioa ere 
norberarengandik dator eta, hezkuntza ez-formalean bezala, ez da kalifikatua ezta 
mailakatua ere. Martinek (2014) esan zuen ikaskuntza informala bizitza osoan zehar 
irauten duen prozesu bat dela. Horrenbestez, ezagutzak, gaitasunak eta jarrerak 
egunerokotasuneko egoeretatik eta esperientzietatik eskuratzen dira. Rojas et al.-ek 
(2015) ikaskuntza informala kultura-ondaretik jasotzen duguna dela adierazten dute, 
Henrik Zipsaneneren cultural-heritage hitzak erabiliz. Unescok (2007) argitaratutako 
glosarioan, honela definitzen du hezkuntza informala: helburu zehatzik gabe eta 
eguneroko bizitzan gertatzen den ikaskuntza. Aldiz, Unescok, 2011ko CINEko 
txostenean, honako hau dio:

En términos de medir la participación en educación, el aprendizaje informal no se 
incluye en el ámbito de la CINE, si bien las certificaciones obtenidas a través de este 
sí se toman en cuenta al momento de determinar los niveles de logro educativo. El 
aprendizaje informal se ha definido como una modalidad de aprendizaje intencionada 
o deliberada, aunque no institucionalizada. En consecuencia, este aprendizaje es menos 
estructurado y organizado que aquellos correspondientes a la educación formal y no 
formal (Unesco, 2013).

Frabbonik (1995) honela laburtu zituen ikaskuntza edo ikas-molde formal, ez-
formal eta informala, hurrenez hurren: ikaskuntza formala (eskola), ikaskuntza ez-
formala (heziketa-asmoz hornituriko eskolaz kanpoko erakundeak, familiatik hasi 
eta kultura-elkarteetaraino) eta ikaskuntza informala (eskolaz kanpoko erakundeak, 
baina heziketa helburu berezirik ez dutenak, hala nola komunikabideak eta merkatu 
kulturala). Urte batzuk beranduago, irizpide gehiago finkaturik, Eshachek (2007) 
hiru ikas-molde horien ezaugarriak jaso zituen sakonago:
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1. taula. Eshach (2007).
Ikaskuntza formala Ikaskuntza ez-formala Ikaskuntza informala

Eskola-eremuan Eskolaz kanpoko 
instituzioetan Edonon

Zapaltzailea (errepresiboa) 
izan daiteke Laguntzailea gehienetan Laguntzailea

Egituratua Egituratua Egitura gabea
Antolatua Antolatua Bat-batekoa

Kanpotik motibatua
Kanpotik etor daiteke 

motibazioa, baina ohikoena 
norberarengandik etortzea da

Norberarengandik datorren 
motibazioa

Derrigorrezkoa Hautazkoa gehienetan Hautazkoa
Irakasleak gidatua Irakasleak gidatua Norberak gidatua

Ikaskuntza kalifikatua Gehienetan ez-kalifikatua Ez-kalifikatua
Sekuentziatua - mailakatua Ez-mailakatua Ez-mailakatua

Frabboni eta Minervak (2006) hiruki eskalenoaren metaforaren bidez azaltzen 
dituzte 3 ikas-moldeak. Hiruki eskalenoak hiru alde eta angelu desberdin ditu, hots, 
ikaskuntzak 3 iturritatik edo hiru aldetatik edaten duela diote. Hiru iturri horiek 
ikaskuntza formala, ez-formala eta informala dira. Alderik luzeena ikaskuntza 
informala dela diote, hori baita beste bi ikas-moldeak homologatzen dituena. 
Horrez gain, ikas-molde informala urratzailea eta indarrez sartzen da. Hori dela-eta, 
informalari ematen diote garrantzia (Frabboni eta Minerva, 2007: 254). 

1. irudia. Iturria: Frabboni eta Minerva (2007).

Ikaskuntza formalaren esparru fisikoak espazio mugatua du, denbora mugatua, 
material mugatuak eta ez da doakoa. Aldiz, iraultza digitalari esker, denbora eta 
espazioa ez da mugatua, edonon eta edonoiz ematen baita, materialak askotarikoak 
dira eta askotan doakoak (Peña-lopez, 2013). Hori guztia kontuan hartuta, ikaskuntza 
eman al daiteke hezkuntza formalarekin soilik? Zhang eta Nunamakerek (2003) 
diote hezkuntza formalak ez dituela ikasleen nahi eta beharrak asetzen. Beharrezkoa 
ikusten dute etengabeko prestakuntza eta hori hezkuntza formaletik haratago doala 
diote. Beraz, ditugun baliabideak aprobetxatzeko eta ikaskuntza esparru zabal batean 
ulertzeko aukera zabaltzen digute, ikaskuntza informalari behar duen garrantzia eta 
lekua emanez. 

Informala



3. KONPETENTZIAK LANTZEA, HEZKUNTZA FORMALETIK 
HARATAGO 

Ikaskuntza formalak badu bere zeregina era berri honetan eta, hasieran aipatu bezala, 
iraultza digitalari esker dauden baliabideak ustiatzen jakitea da zeregin hori. Edukiak 
eta baliabideak aukeratzeak hartzen du garrantzia, beraz.

Ildo beretik jotzen du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak. Izan ere, 2015ean 
argitaratu zuten curriculumean, konpetentzietan oinarritutako ikaskuntza balioesten 
dute. Honela definitzen ditu Europako Batzordeak1 (2001) konpetentziak: «The 
capacity to use effectively experience, knowledge and qualifications». Hezkuntza 
Sailak eta Europako Batzordeak bat egiten dute OCDE edo ELGAren definizioarekin: 
ikasleen gaitasunak lantzea da hezkuntzaren helburua, bizitzarako beharrezkoak 
diren «konpetentziez jabetzen laguntzeko ikasleei» (Heziberri 2020). Konpetentzia 
horietako bat da ondoren aipatuko den «ikasten ikasteko konpetentzia». Curriculumak 
ikasle konpetenteak lortzea hezkuntza formalaren lana badela dio, baina hezkuntza-
eragileen ardura ere badela, hala nola: «familia, eskola, administrazio publikoa, 
tokian tokiko gobernuak, hedabideak, elkarteak, gizarte eta kultur erakundeak» 
(Heziberri 2020, 236/2015 Dekretua). Hots, komunitate oso batez hitz egiten du.

Komunitate osoa doa aldatzen eta etengabe ikasten. Gero eta berrikuntza 
gehiago ematen dira, gero eta denbora tarte txikiagoan. Jada, ez da nahikoa baliabide 
eta edukien ustiaketa eta aukeraketan zentratzea: prozesu hori etengabe egin beharra 
dago, gizarte likido honetan. Hots, mundua aldatzen doan heinean, gure beharrak 
aldatzen doaz. Horregatik, etengabeko ikasprozesu batean gabiltzala esango genuke. 
Ikertzaile, ikasle zein profesional orok eguneratuta egon beharko lukeela baiezta 
dezakegu. Aldaketa horiez hitz egiteko, alde batetik, ikasten ikasteko konpetentziaz 
hitz egin behar dugu (Heziberri), eta bestetik, lifelong learningaz (Europako 
Batzordea, 2001).

Ikasten ikasteko konpetentzia Heziberri 2020 dekretuan oinarrizko 
konpetentzietako bat da (67. or.). Dekretu horretan bertan, oinarrizko konpetentziak 
bitan sailkatzen dira: oinarrizko zehar-konpetentziak eta diziplina barruko oinarrizko 
konpetentziak. Lehenengoak, zehar-konpetentziak, arlo edo ikasgai guztietan landu 
eta garatzekoak dira, egunerokotasunean edozein arlotan arazoak konpontzeko 
behar diren konpetentziak baitira. Diziplina barrukoak, ordea, arlo bateko arazoak 
konpontzeko aplikatzen diren konpetentziak dira. Dekretu horrek, konpetentziak 
aipatzen dituenean, honakoa dio: «Oinarrizko Hezkuntza amaitzean, bizitza osoan 
ikasteko eta konpetentzia berriak eskuratzeko tresnak, zerbitzuak eta konexioak 
ezagutu behar dituzte ikasle guztiek» (Eusko Jaurlaritza, 2015: 4). Beraz, bizitza 
osoan ikasteari edo etengabeko ikaskuntzari egiten dio erreferentzia. 

1. European Commision Europako Batzorde bezala itzultzen da, EIMA, Eskola-
liburuetako onomastikaren, gertaera historikoen eta artelanen izenak. 
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Europako Batzordearen hitzetan, etengabeko ikaskuntza hori edo lifelong 
learninga ez da helduen ikaskuntzan soilik oinarritzen, baizik eta bizi osoan (haur-
eskoletan hasi eta helduaroan ere) ematen den ikaskuntza da (formala, ez-formala 
eta informala gain hartzen dituena). Horrez gain, behar-beharrezko ikusten dituzte 
herritar aktibo izatea, norbanakoaren asebetetzea, inklusio soziala eta aukera-
berdintasuna erlazionatutako gako-hitz bezala. 

Europako Batzordeak eta Eusko Jaurlaritzak bezala, Teachers Insurance and 
Annuity Association of Americak (TIAA) egindako ikerketak hiru puntu azpimarratzen 
ditu aro berri honi aurre egiteko berrikuntza-estrategia modura (Adams Becker eta 
besteak, 2017).

 • Lehenengoa pertsonen aniztasunari, ideiei zein jakintza-mailei erreparatzean 
datza. Ikaskuntza jada ez doa adinarekin lotuta, ezta gaitasunekin ere, inte-
resarekin baizik. Beraz, askotariko mailetako ikasleak daude hezkuntza 
informalean eta hori kontuan hartzea garrantzitsua dela azpimarratzen dute. 

 • Bigarrena ikasleen barne-motibazioari lotutako baliabideak aukeratzean 
datza. Norberaren interesak bultzatutako ikaskuntza hobesten da, kanpotik 
beste norbaitek motibatzearekin alderatuz.

 • Hirugarrenik, eta azkenik, autonomia azpimarratzen da, norberak bere 
ikasprozesua bideratzeko. 

Ensachen taulari erreparatzen badiogu (1. taula), horiek ikaskuntza informalean 
dauden ezaugarriak direla ikusiko dugu. Beraz, esan dezakegu TIAAk ere ikaskuntza 
informalari bidea irekitzeko estrategiak planteatzen dituela ikaskuntzarako.

Aro berri honetarako berrikuntzei aurre egiteko, Horizon Report delakoaren 
2016ko eta 2017ko txostenek honako gakoak azpimarratzen dituzte: 1) Ikasleen 
jarrera baikorrak berrikuntzak errazten ditu; izan ere, jakin-minak eta sormenak 
ikasleen barneko zein kanpoko motibazioa, talde-lana eta sostengua areagotzen ditu. 
2) Horizon Report-en arabera, ikasleek zubi zuzenak eraiki behar dituzte teorikoki 
lantzen ari direnaren eta beren errealitatearen inguruan. Era horretan ikusiko baitute 
eskuratutako gaitasunek izango duten inpaktua. Hori dela-eta, irakasleak (gidari-
rolean ulertuta) ikas-jarduerak bizitza errealean aplikatzeko diseinatu behar ditu.

Badirudi instituzioak hasi direla ikaskuntza formaletik haratago pentsatzen. 
Horietako bat da UEU. Onlinerako eredu pedagogikoaren txosteneko (2017) 
helburuetako bat da hezkuntza formalean ari ez diren euskaldunei beren garapen 
pertsonal eta profesionala aurrera eramaten laguntzea. Helburu hori bera zehazten 
zuen Horizon Report proiektuak 2016an. Proiektu horren2 2016ko txostenean 
(NMC, 2016) ondokoak zehaztu zituen, konpontzen errazen direnetatik zailenetara 
ordenatuta: ikaskuntza formala eta informala uztartzea, alfabetatze digitalaren 
hobekuntza, gaitasunetan oinarritutako hezkuntza-ereduak, ikaskuntzaren pertsonali-

2. https://www.nmc.org/nmc-horizon/
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zazioa, gure bizimodu konektatuak eta ez-konektatuak orekatzea, eta, azkenik, 
hezkuntzaren garrantzia mantentzea. 

Esan daiteke gaur egungo ikaskuntzaren gakoa ikaskuntza formala, ez-formala 
eta informala uztartzea dela, horretarako, konpetentziak garatuz, bizitza osoan 
ikasten jarrai dezagun. Instituzio edo entitateek ikasprozesu horretarako tresnak eta 
baliabideak garatu behar dituzte. Horixe bera aztertuko da hurrengo puntuan. 

3. TEORIATIK PRAKTIKARA: BALIABIDE ETA TRESNA IREKIAK

Alderdi teorikotik azalpenak eman ostean, praktikara jo behar dugu, instituzio, 
elkarte edo enpresetatik ikaskuntza-eredu informala gauzatzeko beharrezko diren 
baliabideak eskainiz. Estrategia pedagogiko-metodologiko berri hauek ikaskuntza 
formalean aplikatzea gero eta arruntagoa dela esan behar da. Izan ere, ikaskuntza 
formaletik ez-formal zein informalera salto egiteko badira baliabide batzuk. 

Gazteleraz Hezkuntzarako Baliabide Irekiak terminoa erabili zuen lehen aldiz 
2002an Unescok kontsulta, erabilera eta adaptazio ez-komertzialetarako aukera 
eskaintzen zuten hezkuntzarako baliabideak izendatzeko (Macias eta Rivas, 2014). 
«Informaziorako Sarbide Irekiak» terminoa erabiltzen du Agirreazaldegik (2012) 
baliabide horiei erreferentzi egiteko euskaraz. 2014an «Sarbide Irekiko Biltegiak» 
izendatu zituzten Macias eta Rivasek. Baliabide horiek biltzen dituzten hainbat 
biltegi gero eta ezagunagoak egiten ari dira. Aurrerantzean, Ikasmaterialen Biltegi 
Irekiak (IMBI) terminoa erabiliko dugu.

IMBIak ikaskuntza, irakaskuntza eta ikerkuntzara bideratutako baliabideak dira. 
Domeinu publikoan edota liberatutako lizentziapean daudenez, erabilera publikoa 
eta doakoa eskaintzen dute. Hezkuntzaren esparruan erabil eta berrerabil daitezkeen 
kalitatezko baliabide digitalak direla diote Glasserman eta Moralesek (2014). Aguila 
eta Burgosek (2010) IMBIak ikastaro oso, liburu, bideo, azterketa, software edota 
beste edozein tresna izan daitezkeela diote. 

 Olcott (2013) haratago doa, eta IMBIek lurralde baztertuetan bizi direnen 
formakuntza eta ikaskuntza dakartela dio. Saharaz hegoaldeko Afrikan egin dira lehen 
saiakera batzuk IMBIak erabiliz, elikadura eta osasunaren inguruko informazioa 
emateko. Izandako emaitzak honela azaltzen ditu Olcott-ek: «Efectivamente, el 
uso de Recursos Educativos Abiertos en entornos de educación no formal es una 
potente e innovadora herramienta educativa que puede ejercer un impacto positivo 
en individuos, familias y comunidades» (2013: 153).

IMBIak ikaskuntza formalean, ez-formalean edo informalean kokatzen diren 
zehazteko, aplikazioa aztertu behar da; izan ere, IMBIen erabilerak ikaskuntza mota 
definituko du (Olcott, 2013). Jarraian, definizioa alde batera utziz, ikasmaterialen 
biltegi ireki batzuk zerrendatuko eta laburtuko dira: 
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 • Apunteen Otarrea3, Udako Euskal Unibertsitatea (UEU). 2006. urtean 
sortutako Otarrea deitzen den atal horretan apunte, lan, txosten edota 
dokumentuak partekatzen dira. Era horretara, denon esku geratzen dira 
hainbat ikertzaile eta adituk idatzitako dokumentuak. 

 • ADDI, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). UPV/EHUk argitalpen 
zientifikoak argitaratzeko erabiltzen duen plataforma da ADDI (Archivo 
Digital Docencia Investigacion). ADDI Iraskakuntza eta Ikerketarako 
Artxibo Digitala da. 

 • UPV/EHUk idatzizko biltegiez gain, ikus-entzunekoak ere eskaintzen ditu 
EHUtb gunearen bidez. UPNA/NUPek ere badu UpnaTV deituriko biltegia 
(gaur egun, gazteleraz soilik). Mondragon Unibertsitateak (MUk) ere Ikasketa 
eta Ikerketarako Baliabide Zentroan (IIBZ) e-Biltegia izeneko eskaintza. 

IMBIez gain, badira beste baliabide batzuk ikaskuntza sustatzeko. Hemen 
adibide batzuk:

 • Deustuko Unibertsitateak Tuning Academy baliabidea eskaintzen du. Mundu 
osoko 120 herrialdetan zehar dauden profesionalek beren ikerketa- edo lan-
esparruko beste profesionalekin harremanetan jartzeko eta kooperatzeko 
aukera ematen du. 

 • Artizarra.eus (ziberkomunitatea). Ikaskuntza informala bultzatzeko bidean 
dabil UEU. 2018an sortu zen www.artizarra.eus ikertzaile eta profesional 
euskaldunen sare soziala da. Sare sozial horren helburua da profesional 
eta ikertzaile euskaldunak biltzea eta harremanetan jartzea. Horrez gain, 
eztabaidetarako lekua ematen digu Artizarrak, ikertzaile eta profesionalek 
beren arloko gaiak jorra ditzaten. Askoz modu zehatzagoan, baina Axular 
Ikastolak Euskal Bekaren Gazte Irekia egitasmotik jarri zuen martxan «Sargoi.
eus» egitasmoa, hezkuntzaren paradigma berrian lan egiteko plataforma. 

Ikasmaterialen biltegi irekiez gain, badira denon eskura dauden ikastaroak, 
MOOCak, esaterako. MOOC hitza ingeleseko Massive On-line Open Course-tik 
dator. Euskaraz, Online Ikastaro Ireki Masiboak dira (Irigoyen eta Urcola, 2017). 
MUk honela definitzen ditu: «Musutruk edo kostu txiki baten truke mundu zabaleko 
unibertsitateek eskaintzen dituzten interneteko ikastaroak dira» (MU, d.g.4). Euskaraz 
sortu zen lehen ikastaroa UEUk Asmoz Fundazioarekin elkarlanean antolatu zuen 
2013an. 

MOOCak Twitterekin uztartzen ditu Lopez Goñik (Olazabalga eta besteak, 
2017). Mikrobiologiako MOOC bat eskaini zuten Twitter bitartez. Saiakera horretan 
parte hartu zuten guztiek aberasgarritzat baloratu zuten. Beraz, agian, Twitter, 
ziberkomunitatea izateaz gain, MOOCak eskaintzeko gune ere bilaka daiteke. 

3. <www.unibertsitatea.net> webguneko ataletako bat da Apunteen Otarrea.
4. https://mukom.mondragon.edu/lanki/2016/04/20/koopera-mooc/
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Beraz, edonon ikasteko aukera dugu eta bizi osoan ikasten goaz. Nola erakuts 
dezakegu hori horrela dela? Ba al da eguneratuta gauden edo ez gauden ziurtatzen 
duenik? Lanbide Heziketan bada horrelako ekimen bat martxan: «profesionaltasun-
ziurtagiriak» izena dute eta «lan-administrazioaren eremuan lanbide-kualifikazioak 
ofizialki egiaztatzeko tresnak dira» (Lanbide). Moodle ere hasi da dominak (Open 
Badgeds) eskaintzen, eta https://openbadges.org/ plataforman ikasleek jasotako 
dominak gorde ditzakete. Horrela, hainbat formakuntza-erakundek emandako domina 
guztiak bil daitezke, nolabaiteko dominen bidezko curriculum digitala sortuz. Era 
horretara, ikaskuntza bultzatzeko eta eskuratutako gaitasun eta jakintzaren aitorpena 
lortzen dute ikasleek. Instituto Nacional de Tecnologias Educativas y de Formacion 
del Profesorado (INTEF) delakoan Portfolioak bide beretik funtzionatzen du. Hots, 
autoebaluazioaren bitartez, norberaren konpetentziak ebaluatzen dira, ondoren, 
biografian konpetentzia horien ebidentziak txertatzeko. Azkenik, Portfolioak norbe-
raren Konpetentzia Digitalaren maila eta horiek ziurtatzen dituzten ebidentziak 
jasotzen ditu. 

4. ONDORIOAK

Interneten dagoena ikastea jada ez da zentzuzkoa. Edukiak alde batera utzi eta 
konpetentzietan garatu behar dugu pertsonok. Interneten bila dezakegun hori 
sailkatzen eta aukeratzen trebatu behar dugu geure burua. Konpetentzia Digitalak 
ikasteko bideak guztiz aldatu dituenez, ezin dugu existituko ez balitz bezala jarraitu. 
Bide berri hauei ahalik eta etekin eraginkor eta baikorrena atera behar diegu eta 
horretarako hezkuntza-ereduak elkarrekin ikusi eta ulertu behar ditugu, batak bestea 
osatzeko bideak jorratuz. Hau da, hezkuntza formalaren lanaz gain (ikasten ikasteko 
konpetentzia garatzeaz gain), hezkuntza informalarena indartu behar dugu, bizialdi 
osoko ikaskuntza (lifelong learning) bultzatzeko, ikaskuntza-ereduen artean zubiak 
eraiki behar ditugu. Horretarako, nola ez, Teknologia Digitala goraipatzea ere guztiz 
beharrezkoa da, baita horiek eskaintzen dizkiguten baliabideak ere.
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Kapitulu honetan, IKTek eta e-learningak unibertsitatean eta urruneko prestakuntza-
programetan eragin dituzten moldaketak aztertu nahi dira. Horretarako, hasteko, 
unibertsitate-inguruneetan IKTen erabilera-mailei eta e-learningaren continuumari 
(e-learningik ez egotetik, ikaskuntza erdi-presentzialera eta e-learning osora) 
erreparatu zaie. Bigarrenik, unibertsitate-mailako hiru esperientzia arrakastatsuren 
berri eman da: Universitat Oberta de Catalunya, Open University of UK eta Penn 
State University. Bukatzeko, unibertsitateen eta bertako ikasle eta irakasleen 
erronkak nabarmendu dira.

1. IKT-EN ERABILERAN OINARRITZEN DIREN UNIBERTSITATE-
INGURUNEAK

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKTen) erabileraren ondorioz,  
—gizarte postindustrialetan— informazioaren eta ezagutzaren gizartean oinarritzen 
den giza kapitalarekin ordeztu da garai bateko laneskua (Castells, 2003). Informa-
zioaren gizartearen aroak hezkuntza bestela diseinatzea eskatzen du, industriaren 
aroak zeukan eredutik kanpo. Hala, ikaskuntzak gizabanakoak izango ditu oinarri 
eta banakako lana sustatuko du. Gainera, aldaketei etengabe egokitzen jakingo du, 
gizartearen benetako eraldaketa ekartzeko ikuspegi sistematikoa edukitzearekin 
batera (Duffy, 2009).

Fenomeno horrek hezkuntzaren eginkizunaz galdetzera eramaten gaitu eta, 
zehatz-mehatz, hezkuntzak nola lagundu dezakeen dagoeneko murgilduta gauden 
gizarte-aldaketa hori burutzeko estrategia eraginkorrak garatzen (Reigeluth, 2012; 
Area, 2010). Bestalde, aldaketa horrek etengabeko prestakuntza eskatzen du, eta 
ezagutza bera gizartea aldatzeko eragile bihurtzen da. Horretarako, irakaskuntzari 
eta ikaskuntzari lotutako prozesuek praktikoagoak, eragingarriagoak eta 
adierazgarriagoak izan behar dute, inguratzen gaituen errealitatetik gertu.

Jarraitu beharreko bideetako bat Goi Irakaskuntzarako Europako Espazioan 
(European Higher Education Area - EHEA) dagoeneko adierazita dago. Horren 
arabera, etorkizunean unibertsitateko titulazioek arlo profesionalari zuzenean lotuta 
egon behar dute. Hori bideratu ahal izateko, ideia berria izan ez arren, «gaitasuna» 
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kontzeptua sartu da aldaketaren eragile gisa curriculumen prestakuntzan eta 
pedagogiarekin zerikusi handiagoa duten eremuetan. Irizpide horiek aparteko aukera 
bilakatu dira; izan ere, haien arabera, komunitate akademikoa berreratzeko prozesu 
batean murgiltzera behartuta dago. Horrek, titulazioen edukietan zein curriculumak 
azaltzeko moduetan ez ezik, ikasteko eta irakasteko ezarriko diren estrategietan ere 
eragina dauka (Rué, 2008). Testuinguru honek irakasleei erronka berriak eskatzen 
dizkien aldaketa batera ekarri gaitu metodologiei dagokienez. Gainera, hura 
ezartzeko gai izan daitezen ezinbesteko prestakuntza eta tresnak sortu behar dira (de 
Miguel, 2005).

Aldatzeko beharrizan horri begira, eta e-learningean edo online hezkuntzan 
oinarritutako hezkuntza-eredu berriak sortzearen ondorioz, 1990eko hamarkadaren 
amaieran, erabat birtualak diren ereduak ezartzea aukeratu duten zenbait unibertsitate 
sortu ziren, metodologiaren alorrean ikuspegi oso berritzaileekin: esate baterako, 
Universitat Oberta de Catalunya izeneko erakundea eratu zuten 1995ean, hain zuzen 
ere, erabat online zen munduko lehenengo unibertsitatea. Ikusi kapitulu honetako 
adibideen atalean gehiago jakin nahi baduzu.

Egoera bakoitzean egin daitezkeen hezkuntza-praktikei dagokienez, e-learninga 
erabiltzeko moduak zehaztu dituztenen artean Allen eta Seaman (2003, 2008), 
Bates eta Poole (2003: 127) eta ELGA (Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako 
Antolakundea) bera (2005) daude. Zehaztapen horretan, teknologiaren erabilera-
maila eta erabilera horren helburua hartu dituzte oinarri. Haien planteamendua 
oso erabilgarria izan da gaur egun unibertsitateetan ezarritako hezkuntza-ereduak 
sailkatzeko unean; esate baterako, bertaratuta IKTen laguntzarekin, erdi-bertaratuta 
edo blended delakoa, eta birtualak edo online.

Hala, zenbait egileren arabera, teknologian oinarritutako ikaskuntza-ereduak 
ugaldu direla esan dezakegu, adibidez, bertaratutako ikasteko eta irakasteko 
eredua, IKTak laguntzeko tresnatzat hartzen dituen eredua, misto edo hibridoa 
eta, azkenik, birtuala edo online delakoa. Bach et al.-ek (2007: 34) ere e-learning 
deritzon kontzeptua sinpleziatik konplexutasunera doan continuum baten modura 
azaldu digute, «web suplemented» delakotik «web dependent» edo «fully online» 
deritzoneraino. Ikus dezagun nola irudika daitekeen e-learningaren continuum hori.
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1. irudia. e-learning-aren continuumaren ikuspegia hurrengo egileen ekarpenen 
arabera: Bates eta Poole (2003), Bach et al. (2007).

Beste batzuek, berriz, ez dute zuzenean aipatzen e-learninga, baina, horren 
ordez «open and distributed flexible learning» azalpena eskaintzen digute (Khan, 
2005). Horretan, izaera irekia baliatutako teknologia motari lotuta agertzen da eta 
malgutasuna, berriz, erabilitako teknologiaren nahiz baliabideen arabera irakasteko 
eta ikasteko eskain daitekeen ereduarekin harremanetan jartzen du. Ikuspuntu horren 
arabera, malgutasuna diseinu pedagogikoari zuzenean lotuta azaltzen da, eskura 
dauden teknologiak kontuan hartuta.

Hala, azken bi hamarkadetan izan dugun egoeraren arabera, IKTak goi-
irakaskuntzan txertatu izan dira eta unibertsitate gehienetan aurkitzen ditugu. 
Batzuetan, oso ikuspegi sinplistarekin egin da, modernizatzeko eta gainerakoengandik 
ez urruntzeko sustatu beharreko jardueratzat hartu dute eta, beste batzuetan, ostera, 
ikuspegi estrategikoagoa baliatu izan dute, antolakuntzan eta arlo pedagogikoan 
aldaketak sartzeko aukera eskaintzen duela ikusita. Bigarren joera horrek etekin 
garbiak eskaini ditu eta ikaskuntza hobetu dute metodologiari zein antolakuntzari 
dagokienez. Hala, neurri batean, online hezkuntza-ereduei edo teknologia era 
intentsiboan erabiltzen dutenei buruzko ziurgabetasunak desmitifikatu ditu (Oblinger 
eta Hawkins, 2006).
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Gainera, XXI. mendeko ikasleen eta gizartearen beraren beharrizanei erantzutea 
eskatu zaie eta unibertsitateak eraldaketa-prozesu orokor baten barruan kokatu dira. 
Bricallek (2000: 237) aipatu zuenez, IKTak argi eta garbi aldaketa hori sustatzeko 
eragile nagusietako bat izango dira. Halaber, Bates (2000), Hanna (2000) eta Yancey 
(2009) autoreek argudio hori nabarmentzen dute, IKTen txertaketa, erakundeen eta 
arlo akademikoaren zenbait adierazpen eta beharrizani erantzuteko baliatu beharreko 
aukera dela aipatuta.

Sangrà (2008: 397) adituaren arabera, unibertsitatean IKTak txertatzeko proze-
suak antolaketa aldatzeko erakundeek aldizka aurre egin beharreko etengabeko 
dinamiketan sartu behar dira. Horrez gain, haiek beste prozesu estrategiko bat 
gehiago modura ikusi behar dute.

IKTak txertatzeko, unibertsitateek, batik bat, campus birtualak edo plataforma 
teknologikoak antolatu behar dituzte. Horiek gero eta gehiagotan erabiltzen dira. 
Hala, haien erabilera hasiera batean anekdota hutsa izan zen, baina azkenean 
erakundearen plangintzan proposamenak eta aldaketak sartzea ekarri du hainbat 
arlotan: antolakuntzan, arlo pedagogikoan eta arlo teknologikoan. Honenbestez, hiru 
ardatzen arteko oreka egokia ezarri da emaitza hobeak eta nahi den eragina lortzeko 
(Sangrà et al., 2009: 118-119).

Bestetik, aipatutako ardatzez gain, Goi Irakaskuntzarako Europako Espazioaren 
gomendio eta irizpideek hezkuntza-alorrean orain arte erabilitako eredu eta estrategia 
gehienak aldatzera eraman ditu unibertsitateko irakasleak. Hala, IKTak erakundearen 
estrategia gisa txertatzeko beharrizana gero eta nabariagoa dela ikusiko dugu.

Beraz, argi dago unibertsitate-programen hezkuntza-diseinua zentzuz eta 
eraginkortasunez berrikusi behar dela hezkuntza-eredu osatuagoa antolatzeko. 
Horretan, ikasleei protagonismo handiagoa eskainiko zaie eta denetariko gaitasunak 
eskuratu ahal izango dira; izan ere, gizartea gero eta teknifikatuago dago eta 
beharrizan berriak azaldu ditu.

Baina edozein aldaketak erantzuna sortzen du, hainbat arrazoi direla medio: 
eskarmentuaren bidez hartutako joera eta inertzia batzuk ezin dira egunetik 
egunera aldatu, IKTak hezkuntza-alorrean erabiltzeari dagokionez, irakasleak ez 
daude behar bezala prestatuta, orain arte lortutako emaitzetatik egiaztatu ahal izan 
dugunez. Erreferente argi eta onak ez edukitzeak gero eta gehiago erabiltzen diren 
metodologiak ezartzea zaildu du. Horietan, IKTen laguntza ezinbestekoa bilakatu da 
unibertsitateek gaur egun behar duten eraldakuntzari ekiteko (Barberà et al., 2009).

Gizarte- eta irakaskuntza-arloko agertoki horren aurrean, irakasteko eta 
ikasteko prozesuak beste modu batean birbideratu behar dira. Eta helburua ez da 
aldaketa txikiak egitea, aldaketa metodologiko konplexuak ditugu aipagai. Horien 
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arabera, hezkuntza-sistemaren funtsezko alderdiak diren ikaskuntza eta ebaluazioa 
bera berdifinitu behar dira (Sangrà et al., 2007).

Baina aurreko agertoki horretaz gain, baditugu teknologien etengabeko bila-
kaera eta haren ondorioak. Unibertsitateek, campus birtualen edo plataforma 
teknologikoen bitartez, IKTak sartzearen aldeko hautua egin izan duten arren, 
azkenaldira arte ezin izan da egiaztatu teknologia horien bitartez dauden beharrizanak 
era nahikoan gogobete dituzten; izan ere, Web 2.0 tresnen sorrerak aurretik 
pentsaezinak ziren aukerak sortzen ditu gizarte- eta hezkuntza-alorrean.

Ildo horretan, Attwellek (2010) baieztatu duenez, IKTen erabilera ardatz duten 
ereduen arrakasta helduko da, erabiltzaileei zuzendutako teknologia eta zerbitzuak 
behar bezala aukeratzen baldin badira. Hori dela-eta, «Virtual Learning Environment» 
deritzenak desagertuko direla aurreikusten dute eta malgutasun nahiz parte-hartze 
handiagoa duten inguruneen aldeko hautua egiten dute, norberak bere ukitua 
emateko aukera handiagoarekin, erakundeen mendekotasunetik kanpo, azkarrago 
erabiltzeko eta kudeatzeko prestazioekin. Hala ere, muturreko jarrerak hartzearekin 
zuhur jokatu behar dugu, VLE edo EVEA kontzeptuak oraindik balio duelako 
zenbait helburu lortzeko: barreiatzearen arriskua saihestea; espediente akademikoak 
eta segurtasunari zein pribatutasunari lotutako hainbat alderdi kudeatzea; hezkuntza-
komunitatearen zein unibertsitate jakin baten kidetasuna sustatzeko ingurune 
instituzionala eskaintzea, besteak beste.

IKTak etengabeko bilakaeran daudenez gero, erakundeek eta haien kideek 
etengabe eguneratzeko sistema edo egitura ezarri behar dute. Hori ez da inolako 
berrikuntza; izan ere, halaxe gertatu da betidanik, baina, ildo horretan, hezkuntza-
erakundeen % 100ek ia, behinik behin goi-irakaskuntzan, dagoeneko badaukate 
irakasteko eta ikasteko ingurunea. Haietako batzuek bertaratutako ikasleei 
eskainitakoa errepikatzeko erabili duten arren, lehenago edo geroago ezagutzen 
ibiliko dira IKTek eman dezaketen guztia, murgiltzeko ereduan oinarritutako 
pedagogia aktiboagoak sartzeko aukeraz jabetuz.

Ikuspegi horren arabera, aldatu beharreko beste alderdi bat da ikaslearen 
zeregina da. Gero eta eginkizun aktiboagoa duenez, bitartekariak ezabatzeko joera 
eragiten du. Horrek ikaslearen eta irakaslearen rolen arteko bereizketa zinez ezbaian 
jartzea dakar; izan ere, eginkizun biak gero eta hierarkia-maila txikiagoa duten 
elkarreragin-ereduen barruan gauzatu litezke (Barberà et al., 2008). Hala, hezkuntza-
ereduen jomuga ikasleen ahalduntzea handitzea litzateke.

Beraz, unibertsitate-eredu tradizionalen eraldaketa datorkigu online hezkuntza-
arloko modalitateei esker. Izan ere, aurretik aipatu den bezala, unibertsitate guztiek 
badute berezko campus birtuala, teknologien bidez bertaratutako irakaskuntzaren 
programak eta erabat online diren programak eskaintzen ari dira (azken kasu hori 
gutxiagotan ematen den arren, gero eta gehiago dira).
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2. UNIBERTSITATE-ARLOKO ONLINE IKASKUNTZA-EREDUAK

2.1. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)1

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) munduan erabat online, bertaratu gabe, 
sortutako lehenengo unibertsitatea izan zen, zehatz-mehatz, 1995ean. Haren xedea 
pertsonak bizitza osoan prestatzea eta ezagutzaren gizarteari buruzko ikerketa egitea 
da. Haren hezkuntza-eredua ikaslearen banakako arreta eta laguntzan oinarritzen da, 
e-learning delakoan edo online ikaskuntzaren modalitatean errotutako ikuspegiarekin.

Une honetan 70.000 ikasle eta 71.598 graduatu dauzka eta, izen handiko sari 
ugariren bitartez, bere izaera berritzailea aitortu izan dute, arlo akademiko zein 
pedagogikoan, baita antolakuntzari dagokionez ere, estrategia instituzional gisa.

Nola funtzionatzen du UOC unibertsitatearen hezkuntza-ereduak?

UOCen hezkuntza-eredua unibertsitatearen ezaugarri nagusia da bere sorreratik. 
Hona hemen haren ezaugarriak:

 • Dinamiko eta malgua: etengabe egokitzen eta aldatzen dabil, Internet bera 
eta ezagutzaren gizartearekin batera. Ildo horretan, eredu honek ikaskuntza 
du ardatz eta unibertsitateari ikasleen beharrizanei egokitzeko zenbait aukera 
eskaintzen dizkio. Eredu horrekin, ikasleek sarean lan egiten duten eta 
komunikatzen diren antzera ikas dezakete.

 • Ikaslea eta ikaskuntza ditu ardatz: eredu hau ikaskuntza-inguruneetan 
sostengatzen da eta irakasleen laguntzan eta ikaskideekiko elkarreraginean 
oinarritutako baliabide eta lan-dinamikak uztartzen ditu.

 • Ebaluazioa: ebaluazioa ikasteko eta ikaskuntza-prozesua elikatzeko 
mekanismoa da. Ebaluazioa, beraz, etengabea da eta prestakuntzari dagokio. 
Horrez gain, prestakuntza-arloko feedback edo itzulkin bat eskaintzen da 
ikaskuntza etengabe hobetzeko.

 • Elkarlanean oinarritutako ikaskuntza: eredua parte-hartzean eta guztien 
artean ezagutza eraikitzean oinarritzen da eta prestakuntza-, gizarte- eta lan-
arloan ikasleek duten eskarmentuari irekita dago.

 • Ikaslea laguntzea: ikaslea irakasle espezializatuez —irakaslea, irakasle 
laguntzailea eta tutorea— dago lagunduta beti, haien zeregin nagusiak di-
seinua, orientabidea, dinamizazioa eta hezkuntza-prozesu osoaren ebaluazioa 
izanik.

1. https://www.uoc.edu/portal/es/index.html
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 • Campus Birtuala: elementu hauek guztiek bat egiten duten eta harremanetan 
jartzen diren ingurunea UOCen Campus Birtuala da. Campus horretan 
unibertsitate-komunitate osoaren bizitza ematen da.

 • Ikasteko baliabideak: formatu guztietako ikasteko materialak, ikasteko 
jarduerak garatzeko ingurune eta tresnak eta haien ebaluazioa barne hartzen 
ditu.

2.2. Open University of UK (OU)2

Erresuma Batuko Open University 1969an eratu zuten eta gizabanako guztien 
prestakuntza bizitza osoan sustatzeari begira hezkuntza-arloko zerbitzua osatzeko 
asmoarekin. Urruneko prestakuntza-programak eskaintzen dituen unibertsitaterik 
zaharrenetakoa da, baina 2000ko hamarkadaren hasierara arte ez zen ikasteko 
baliabide digitalik prestatzen hasi eta 2008raino ez zuen eduki ikasteko berezko 
ingurune birtualik erabat online diren programak eskaini ahal izateko. Edonola ere, 
2 milioi lagun baino gehiago graduatu dituen urruneko hezkuntzaren erreferentea 
osatu du Europan eta, 40 urtetan baino gehiagotan, ikasteko baliabideak eta 
prestakuntzarako nahiz zabalkunderako materiala baliatzen dituzten irratiko 
programa eta serieak koproduzitzeko hitzarmena izan du BBCrekin.

Nola funtzionatzen du OU unibertsitatearen hezkuntza-ereduak?

OU unibertsitateak «supported open learning» edo «ikaskuntza irekia 
laguntzarekin» deritzon urruneko ikaskuntzarako metodo bakarraren bidez irakasten 
du. Hona hemen haren ezaugarriak:

 • Malgua: ikaleek erabakitzen dute non eta noiz lan egin, haien jardueren, 
familia-arduren eta beste konpromiso batzuen arabera.

 • Dena barne hartuta: ikasleek ikasteko beharrezko dituzten kalitatezko 
material guztiak eskura dauzkate.

 • Lagunduta: banakako tutoreek esperientzia akademikoa, orientabidea eta 
berrelikatzeko prozedurak eskaintzen dituzte, taldekako tutoretzekin batera; 
aurrekoaz gain, aholkulari espezializatuak daude sor litezkeen beste alderdi 
batzuetan laguntzeko prest.

 • Gizarteratua: ikasleak tutoretzetan, eguneko eskoletan eta ikasteko talde ez-
formaletan biltzen dira. Horretarako, online konferentziak, ikasteko sareak 
eta ikastaroetako topaguneak erabiltzen dituzte.

2. http://www.open.ac.uk/



IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan148

2.3. Pennsylvania State University3

1892an, unibertsitate hau aintzindaria izan zen urruneko hezkuntza-ereduetan 
oinarritutako programen eskaintzan. Horrela, ikasleek bertaratuen campusera joan 
gabe ikasteko aukera zuten. Bilakaera naturala izan zen, hau da, urruneko hezkuntzan 
eskainitako programetako batzuk, apurka-apurka, online modalitatean ezartzen 
hasi ziren. Asmo horrekin, Penn State World Campus dibisioa sortu zuten, 1998an 
bost programa akademikotan 41 ikasle matrikulatuta. Orain gradua egiteko eta 
ziurtagirietarako 150 programa baino gehiago dauzka, 20.000 ikasle baino gehiago 
eta 17.500 graduatu. Mundu osoko 130 herrialde baino gehiagoko ikasleei lagundu 
die haien karreretan aurrera jotzen eta, prestakuntzari dagokionez, gizabanako horiek 
zituzten itxaropenak betetzen.

Nola funtzionatzen du Penn State World Campusen hezkuntza-ereduak?

Hiru ardatz nagusi ditu: edonon, edonoiz eta online. Graduko programak 
bakoitzaren erritmoaren arabera jarrai daitezke. World Campusen ikastaroak 
denboraz gaindikoak dira, hau da, ez da ordu jakin batean ikastera joan behar. 
Ikasleek autoikaskuntza eta ikasleen arteko aurrez aurre moduko elkarreragina 
uztartzen dituzte eta, horretarako, prestakuntza-prozesua errazten dien online 
ikasteko sareaz baliatzen dira. Ikasleek asteroko atazak, irakurketak, eztabaidak eta 
noizean behingo talde-lana egin behar dituzte, azterketekin eta ikasketetan ahalik eta 
emaitzarik onenak lortzeko diseinatutako beste jarduera batzuekin batera.

3. ETORKIZUNERAKO AUKERAK ETA ERRONKAK

Gure unibertsitateetan gaur egungo hezkuntza-ereduak berrikusteaz eta haien 
joerei buruz hitz egiten dugunean, aurrean daukagun erronka nagusia hauxe da: 
irakaslea ardatz duen ikuspegiaren ordez ikaslea ardatz jartzeko noiz eta nola egin 
behar dugun. Lehenengo kasuan, ezagutza epistemologikoa irakaslearengan dago 
eta, beraz, ikasteko prozesua zuzentzen du, ikasleek eskuratzen duten informazioa 
kontrolatuta; eta bigarren kasuan, berriz, ikasleek prozesu dinamikoagoetan parte 
hartzen dute. Horietan, erabakiak hartzen dituzte, etengabe lantzen, egindakoa 
ezeztatzen eta berriro egiten dabiltza, gaiak elkarlanean bideratzen eta eraikitzen.

IKTen nahiz Goi Irakaskuntzarako Europako Espazioaren irizpideen ezarpenak, 
gizartearen eskariarekin batera, beste agertoki batera eramaten gaituela argi dago. 
Paradigma mota batean edo bestean eragina duten aldagaien ondorioz, erabakiak 
baldintzapean hartuko dira. Gainera, estrategia didaktikoak hautatzeko moduek 
ez dute zertan berdinak izan. Beraz, esparru pedagogiko berria eduki behar dugu 
errealitate berri honetarako?

3. https://www.worldcampus.psu.edu/



Mayesek (2001: 16), duela bi hamarkada, galdera hau egin zuen: «Online 
ikaskuntzarako pedagogia berria behar dugu ?». Egileak berak hainbat gogoeta oso 
interesgarri eman dizkigu enigma horri erantzuna ematen ahalegintzeko; izan ere, 
berak dioskunez, benetako aldaketa IKTetan euretan baino, ikasteko eta hezteko 
horiek erabiltzeko moduan dago. Ikuspuntu horren arabera, haren ustez berrikuntza 
ez datza pedagogian, baizik eta eskaintzen digun ikasteko modu eraginkorrago 
eta malguagoan baizik. Eta, izatez, hortxe dago erronka, benetako aldaketa ekar 
dezakeena horixe delako, teknologien erabileran oinarritutako urruneko hezkuntza-
ereduetan nolabaiteko eragina izateko.

Egia da azken hamarkadan zenbait joera pedagogiko ezartzen ibili direla, XXI. 
mendeko unibertsitatearen xedeari eta ingurune horretan irakasteko zein ikasteko 
moduari buruzko eztabaida pil-pilean dagoelako. IKTen ezarpenak iraultza ekarri 
digu; izan ere, aldaketarako elementuak eta zenbait berrikuntza sartu ditu. Hala 
ere, metodologiak eta ikasitakoaren ebaluazioak oraindik nahiko tradizionalak dira; 
izan ere, bertaratuen ikastaroetan egiten denaren errepikapenak izaten dira oraindik, 
ezagutza bereganatzean oinarritutako ikuspegiekin, gaur egungo beharrizan 
profesionalei erantzuna eskaini gabe.

Honenbestez, Masek et al.-ek (2018) baieztatzen digutenez, hezkuntza-arloko 
beste estrategia eta formula batzuk landu behar ditugu metodologia bizkorrago 
eta hurbilagoak proposatu ahal izateko, bakoitzaren neurrian landuta. Horrela, 
etengabeko aldaketa azkarren mendeko gizarte honetan aurrera jo ahal izango dugu 
eta, bide horretan, IKTak lagungarri izango zaizkigu.

Aurrerapen teknologikoen bidez, mundu birtualen sorreran oinarritzen diren 
metodologiak ezartzen ari dira, testuinguruaren arabera eginda dauden benetako 
jarduerekin. Horietan, teknologiak baliabide zein formatuak erabiltzeko aukera 
eskaintzen digu, egoera edo arazoa irudikatzeari eta simulatzeari begira. Era berean, 
gure esku jartzen ditu komunikatzeko eta lan egiteko hainbat tresna, duela hiru 
hamarkada pentsaezina zen elkarreragina eskainiz, papera eta telefono analogikoa 
besterik erabiltzen ez zenean. Ildo horretan, metodologia hauek gero eta gehiagotan 
erabiltzen dira ikaskuntzaren testuinguru eta baldintzak aldatu direlako.

Baina argi dago teknologiaren bilakaera biziak ia ez digula zirrikiturik eskaintzen 
ikasteko eta irakasteko metodologia berriak sartzeko aukerari buruz gogoeta egiteko. 
Ildo horretan, prestakuntzan ezarritako ikertzeko eta eragiteko jarduerak sustatzearen 
erronka ere daukagu, ikuspegi berri horiek ezartzeak ikaskuntzan duen eragina aztertu 
ahal izateko. Ez dugu erabili behar entsegu-errore sistemarik hezkuntza-arloan, 
baizik eta zentzuz diseinatu, ondo oinarrituta eta justifikatuta dauden pedagogia 
eta estrategietan pentsatu eta ondoren haiekin esperientzia pilotua egin. Ondoren, 
aztertu egingo dugu ea behar bezala funtzionatu duten, hobetu ditzakegun eta horrek 
gaur egungo ereduak nola eralda ditzakeen.
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Hurrengo urteetan unibertsitate-ereduak zentzu zabalean nola konfiguratuko 
diren ikusiko dugu, baina argi dago IKTek eraldaketa hori erraztu dutela eta ez 
dagoela atzera-bueltarik.

ERREFERENTZIAK

Allen, I.E. eta Seaman, J. (2003): Sizing the Opportunity: The Quality and Extent of 
Online Education in the United States, 2002 and 2003, The Sloan Consortium, 
Wellesley, MA.

–––––––––– eta ––––––––––, (2008): Staying the Course: Online Education in the 
United States, 2008, Sloan Consortium, Needham, MA:

Attwell, G. (2010): The Future of Learning Environments, <http://www.pontydysgu.
org/2010/06/the-future-of-learning-environments-short-version/>.

Area, M. (2010): «¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales 
en la educación superior? En “Competencias informacionales y digitales 
en educación superior” (monográficos en línea)», Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento (RUSC), 7(2), UOC, <http://rusc.uoc.edu/rusc/es/
index.php/rusc/article/download/v7n2-area/976-1013-1-PB.pdf>.

Bach, S.; Haynes, P. eta Smith, J.L. (2007): Online learning and teaching in Higher 
Education, Mc Graw-Hill, Londres.

Barberà, E.; Mas, X.; Guàrdia, L. eta Vall-llovera, M. (2008): «El e-transfolio: la 
evaluación de competencias desde una perspectiva de aprendizaje 2.0», Actas 
del V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria (CIDU), urriaren 
29-31, Valentzia.

Barberà, E.; Guàrdia, L. eta Vall-llovera, M. (2009): «El e-Transfolio: Diseño 
tecnopedagógico de un sistema de evaluación de las competencias transversales 
mediante un portafolio electrónico», Actas de las Jornadas Internacionales 
de Docencia, investigación e innovación en la universidad: trabajar con 
e-portfolio, Santiago de Compostela, azaroaren 23-24a.

Bates, A. W. (2000): Managing technological change. Strategies for college and 
university leaders, Jossey-Bass, San Frantzisko.

Bates, A.W. eta Poole G. (2003): Effective Teaching with Technology in Higher 
Education: foundations for success, Jossey-Bass, San Frantzisko.

Bricall, J.M. (2000): Universidad 2mil, Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), Madril.

Castells. M. (2003): L’era de la informació, Volum I: La societat xarxa, Editorial 
UOC, Bartzelona.

De Miguel, F.M. (koor.) (2005): Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo 
de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en 
el Espacio Europeo de Educación Superior, MEC/Oviedoko Unibertsitatea, 
Madril, <http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/
modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf>.



151Unibertsitatean aplikatutako e-learninga

Duffy, F.M. (2009): «A National Framework of Professional Standards for Change 
Leadership in Education», The F. M. Duffy Reports, 14 (1), 1-19. 

Hanna, D.E. (2000): Higher education in an era of digital competition: Choices and 
challenges, Atwood Publishing, Madison.

Girona, G.; Guàrdia, L.; Mas, X. (2018): «La docencia universitaria más allá del 
2020: tendencias, retos y nuevos escenarios», in S. Carrasco eta I. de Corral 
(koor.), Docencia universitaria e innovación. Evolución y retos a través de los 
CIDUI, Octaedro, Bartzelona.

Khan, B.H, (2005): Managing e-learning strategies: design, delivery, implementation 
and Evaluation, Idea Group Inc (IGI), Pennsylvania.

Mas, X.; Barberà, E.; Guàrdia, L. eta Vall-llovera, M. (2008): «El e-transfolio: la 
evaluación de competencias desde una perspectiva de aprendizaje 2.0», Actas 
del V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria (CIDU), urriaren 
29, 30 eta 31, Valentzia.

Mayes, J.T. (2001): «Learning Technology and Learning Relationships», in J. 
Stephenson (argtz.), Teaching and learning online: Pedagogies for New 
Technologies, Springer, Londres, 16-26.

Oblinger, D.G. eta Hawkins, B. L. (2006): «The myth about online course 
development», EDUCAUSE Review, 1, urtarrila/otsaila, <http://www.
educause.edu>.

OECD (2005): E-Learning in Tertiary Education: Where Do We Stand?, OECD, 
Paris.

Reigeluth, Ch. (2012): «New instructional theories and strategies for a knowledge-
based society», Revista RED, XI, 32, 2012ko irailaren 30a, <https://www.
um.es/ead/red/32/>.

Rué, J. (2008): «Formar en competencias en la universidad: entre la relevancia 
y la banalidad», Red. U. Revista de Docencia Universitaria, 1. zenbaki 
monografikoa, «Formación centrada en competencias», <http://red-u.net/redu/
files/journals/1/articles/58/public/58-47-2-PB.pdf>.

Sangrà, A.; Guàrdia, L. eta González-Sanmamed, M. (2007): «Educational design 
as a key issue in Planning for quality», in M. Bullen eta D.P. Janes (argtz.), 
Making the transistion to e-Learning. Strategies and issues, Idea Group 
Publishing, Hershey, PA.

Sangrà, A. (2008): The Integration of Information and Communication Technologies 
in the University: Models, Problems and Challenges (La Integració de les 
TICs a la Universitat: Models, Problemes i Reptes), doktore-tesia, Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona.

Sangrà, A.; Guàrdia, L. eta Fernandez-Michels, P. (2009): «Matching technology, 
organisation and pedagogy in E-Learning: Looking for the appropriate balance 
leading to sustainanility and effectiveness», in M. Stansfield eta T. Connolly, 
Institutional transformation through best practices in virtual campus 
development Advancing e-LearningPolicies, IGIGlobal, 95-114.



Yancey, K.B. (2009): «Reflection and electronic portfolios: Inventing the self and 
reinventing the university», in A.D. Cambridge (argtz.), Electronic portfolios 
2.0: Emergent research on implementation and impact, Stylus, Sterling, VA, 
5-16.

 

IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan152



Enpresan aplikatutako e-learninga

Maite Goñi Eizmendi
Mondragon Unibertsitatea (MU)

mgoni@mondragon.edu

Enpresarako formazio-testuinguruak aldatzen ari dira teknologiari esker. Gero eta 
gehiago dira, langileak eguneratuta mantentze aldera, online prestakuntza baliatzen 
ari diren enpresak. Etengabe garatzen doazen teknologiek formazio-estrategiak eta 
baliabideak birpentsatzeko eta formazioaren begirada zabaltzeko aukera ematen dute. 
Ildo horretatik, enpresa mailako formazioan dauden e-learning joerak eta aukera 
berriak gainbegiratu ditugu, ibilbide horretan adibide batzuk emanez. Horrekin 
batera, etorkizuneko erronken inguruko hausnarketa egin dugu.

1. IKT-EN ERABILERAN OINARRITZEN DIREN ENPRESARAKO 
FORMAZIO-TESTUINGURUAK

Azken urteotan, enpresarako formazio-testuinguruak aldatzen ari dira abiada bizian 
teknologiari esker (LearnUpon, 2018); izan ere, teknologiak formazio-estrategia 
eta aukera gehiago ipintzen ditu enpresetako formazio arduradunen esku eta orain 
arte nagusitu diren aurrez aurreko eskaintza mota ezberdinei online edo blended 
modalitateek eskaintzen dituzten aukerak gehitu ahal zaizkie. 

Egungo errealitateari erreparatuz, baina, nabarmen da oraindik ere aurrez 
aurreko formazioaren nagusitasuna. FUNDAEk (2018) emandako datuen arabera, 
diruz lagundutako formazioaren egoera Espainiako enpresetan, formazio- 
modalitateari dagokionez, honakoa izan zen 2017. urtean: % 76,8 aurrez aurrekoa, 
% 21,8 teleformazioa (online) eta % 1,5 mistoa (blended). 2017ko argazkiak ez du 
aldaketa handirik 2016ko datuekin alderatuta, FUNDAEk (2018) emandako datuen 
arabera.
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1. irudia. 2017. urtean Espainian diruz lagundutako 
formazioaren modalitatea. Iturria: Fundae (2018).

Helburu, hartzaile mota eta aurrekontuaren barruan, online modalitateak edo 
e-learningak eskaintzen dituen aukera horiek guztiak baliatu ahal izango ditu enpresak 
langileen formazioari dagokionez. Docebok (2014) ekoiztutako ikerlanak aipatzen 
du e-learninga erabiltzen duten enpresak emankorragoak direla eta denbora gehiagoz 
bizirauten dutela, esparru ezberdinetako langileen ezagutza eguneratuta mantentzen 
laguntzen duelako, eta horrek haien garapen profesionalean eta, ondorioz, enpresan 
eragiten duelako.

Enpresak gero eta kontzienteago dira e-learningaren abantailez. 
CrossKnowledgek (2015) argitaratutako Europa mailako e-learningari buruzko 
azken barometroan garbi ikusten da enpresak e-learningaren erabilera formaziorako 
handitzen doazen neurrian, etorkizunean are gehiago handitzeko asmoa azaltzen 
dutela. Hari horretatik, hainbat autorek online modalitatearen abantaila ezberdinak 
aipatu dituzte enpresaren formazio-testuinguruan. Kimiloglu et al.-ek (2017), 
esaterako, langileen konpromisoa eta motibazioa, egokitasuna eta irisgarritasuna, 
langileen beharretara egokitzeko eta pertsonalizatzeko aukera eta kostu-
eraginkortasuna aipatzen dituzte, besteak beste. 

2.  E-LEARNING JOERAK, AUKERAK ETA ADIBIDEAK ENPRESA 
MAILAKO FORMAZIOAN

Enpresa-eremuko formazioari begirako e-learning joerei dagokienez, aztertutako 
ikerlan gehienetan joera berdintsuak —aurrerago aipatuko ditugunak, hain zuzen 
ere— aipatzen direla esan behar da. Era berean, komeni da kontuan hartzea, 
hezkuntza-munduan ez bezala, alor honetako ikerlan gehienak e-learning zerbitzuak 
edota tresnak eskaintzen dituzten enpresetatik datozela eta, kasu gehienetan, 
bat egiten dutela akademia-eremuko erreferentziazko ikerlanetan aipatzen diren 
e-learning joerekin, esaterako, azken urteetako Horizon txostenetan (2017, 2018, 
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2019) azpimarratzen diren joerekin, besteak beste, Mobile Learnig-a (mugikorren 
erabilera didaktikoa), Errealitate Areagotua eta Birtuala, Analytics Technologies 
(datuen analisirako teknologiak), Adimen Artifiziala eta Adaptative Learning 
Technologies (ikaskuntza egokitzeko teknologiak).

Enpresa-eremuko formazioari begirako e-learning joerak gainbegiratzeko, 
Topyxek (2018) proposatzen duen sailkapenean oinarritu gara. Txosten horrek 
sailkapen osatuagoa proposatzen du; izan ere, transferentzia, ikaskuntza eta eduki 
motaren baitako joerak aipatzen ditu. Nolanahi ere, guk lehenengo biei erreparatu 
diegu enpresaren alorreko e-learning joerak ezagutzera emateko. 

2.1. Transferentzia motaren baitako joerak

 • Bideo bidezko formazioa (Video Instructor-Led Training, VILT): bideo- 
eta audio-ekipoen merkatzeak mota honetako edukien gorakada ekarri du. 
Egun, kalitatezko bideoak ekoiztea edozein enpresaren esku egon daiteke, 
aurrekontu handiegirik gabe. Gainera, mugikorrarekin gero eta kalitate 
handiagoko bideoak graba daitezke, audioan arreta berezia ipiniz gero. 
Halaber, muga ezberdinak gainditzen dira, besteak beste, espazio edo 
langileen agenda edota hartzaile kopurua. Bideoak plataforma egoki batean 
ipinita, langileak edonon edo edonoiz ikus ditzake eta enpresak jardun 
osoaren jarraipena egin dezake. 

 • Bideo bidezko formazio interaktiboa (Interactive VILT): aurretik 
aipatutako ezaugarriez gain, areagoko aukerak eskaintzen dituzte bideo 
interaktiboek. Alde batetik, berehalakotasuna eskain dezakete, aurrez aurreko 
formazioan eskaintzen den antzera. Irakasleak toki ezberdinetan kokatzen 
diren ikasleekin jardun dezake une jakin batean. Modalitate honetan sartzen 
dira web konferentziak edo webinar-ak, zeintzuek malgutasun handiagoa 
eskaini eta kostuak murrizten dituzten, langileek ez dutelako euren lantokitik 
mugitu beharrik. Saioa grabatuta gera daiteke une horretan formaziora joan 
ezin izan direnek geroago ikusteko. Beste alde batetik, aldez aurretik gra-
batutako bideoak daude. Bideo horietan interakzioa gehitzeko aukera balia  
dezake irakasleak. Esaterako, bideoaren une jakin batean, irakasleak ibilbide 
ezberdinak eskain diezazkioke ikasleari, testu- edo ahots-oharrak, galderak 
edota informazio gehigarria. Interakzio horrek ikaslea erakartzea bilatzen du.

 • Gamifikazioa: gamifikazioa da «jokoan oinarritutako mekanikak, estetika 
eta pentsamendua erabiltzea jendea erakartzeko, haien jarduna eragiteko, 
ikaskuntza sustatzeko eta arazoak ebazteko» (Kapp, 2012: 10). Gero eta 
gehiago dira, bai alor akademikoan bai enpresa-eremuan, teknologiari 
esker gamifikazioa erabiltzen ari diren formazio-ekimenak. Modu egokian 
gamifikatutako jarduera batek —pizgarriak eta sariak, maila ezberdinak, 
lorpenaren kontrola, avatarrak eta beste hainbat osagai eskaintzen dituena— 
ikasleak erakartzeko eta ikasten jarraitzeko grina pizteko ahalmena du.  
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Hamari et al.-ek (2014) ondorioztatu zuten gamifikazioa eragin-korra 
dela formazioaren testuinguruan, aztertutako ikerlan gehienek emai- 
tza baikorrak eman zituztelako. Bestalde, Kappek (2014) dio gamifikazioa 
aplikatzeko gai egokienak direla une oro buruan izan behar diren horiek; 
hau da, denboran zehar behin eta berriz gogora ekartzea eskatzen dutenak. 
Espainiako Kardiologia Elkarteak, esaterako, «Kasu klinikoen liga» garatu 
du bazkide diren ospitaleetako langileen partaidetza sustatzeko (TAK, 2018). 
Lehiaketa gisa planteatuta, langileek, bakarka edo taldean, kasu ezberdinak 
ebatzi behar dituzte. Modu horretara, euren motibazioa piztea lortzen da. Beste 
adibide bat da Securitas Direct enpresak bere saltzaileak trebatzeko garatu 
duen online plataforma gamifikatua. Formazioa erakargarriagoa egiteko, 
ikasprozesuari gamifikazioaren hainbat osagai txertatu dizkiote (sariak…) eta 
administrariek, prozesu osoa tutorizatzeaz gain, denbora errealean jarraipena 
egin dezakete plataformak eskaintzen dituen aukera ezberdinak baliatuz. 
Gamifikazioari lotutako beste modalitate bat Serious game edo ‘Joko serio’ 
delakoa da. Bideo-jokoen eremutik formazio-arlora ekarritako proposamena 
da, zeinean bideo-jokoak helburu pedagogiko zehatzekin ekoizten diren. 
Horien xedea formazioa da, ez aisialdia. Modalitate hori zabaltzen ari da 
enpresa-munduaren formazioan, baina atzean dagoen teknologia oraindik 
garestiegia da erabat hedatzeko.

 • Podcasta: sindikazio-sistema baten bidez multimedia-fitxategiak (audioak, 
normalean) banatzeko sistema da. Erabiltzaileak fitxategi horiek jasoko 
ditu, eta nahi duenean erreproduzitzeko aukera izango du. Mugikorren 
hedapenarekin bat dator sistema honen arrakasta; izan ere, edonon eta 
edonoiz baliatu ahal izango dira formaziora bideratutako audio edo bideoak. 
Enpresentzat aukera erakargarria da, audioak ekoiztea eta banatzea merke 
samarra gerta daitekeelako. Baliagarriak izan daitezke landu nahi diren gaiei 
buruzko berriak, elkarrizketak edota iritziak zabaltzeko.

 • Errealitate Areagotua eta Errealitate Birtuala (AR/VR): bi teknologia 
hauen gorakada ere nabarmena da. Errealitate areagotuak mundu fisikoan 
existitzen den informazioari beste informazio birtual bat gehitzen dio. 
Beraz, errealitate areagotuaren bitartez errealitate misto bat sortzen da. 
Errealitate birtualak, aldiz, errealitate fisikoa ordezkatzen du, ikaslea ikas-
kuntza-esperientzian murgiltzea ahalbidetzen duela. Bi teknologia hauek 
formaziorako aukera interesgarriak zabaltzen dituzte. Duela urte gutxi 
batzuk arte, baina, garestiegiak ziren eta enpresa gutxik zuen aukera haiek 
baliatzeko formazio-testuinguruan. Halere, azken aurrerapenei esker, 
teknologia hauek eskuragarriagoak dira eta abiada handiz hedatzen ari dira 
ikasprozesuan murgiltzeko aukera ematen dutelako. Errealitate areagotua 
erabiltzen duen Pokemon Go aplikazioaren arrakastak garbi utzi du teknologia 
honen ahalmena erabiltzaileen inplikazioa lortzeko. Horren haritik, gero eta 
gehiago dira teknologia hau formaziorako baliatu nahi duten enpresak. Oso 
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baliagarria gerta liteke prozedura bat azaltzeko edota jarraibideak emateko. 
Adibidez, tailer mekaniko batean langileak pieza bat aldatzeko laguntza 
beharko balu, errealitate areagotuak jarraibideak eskainiko lizkioke, ingurune 
osoa simulatuz eta pieza non eta nola ipini behar duen erakutsiz. Errealitate 
birtualari dagokionez, teknologia horrek erabiltzaileari bertan murgilduta 
egotearen sentsazioa eragiten dio, normalean betaurreko berezi batzuei esker. 
Murgiltze horrek formazioaren esparruan askotariko aukerak zabaltzen ditu, 
batik bat, arrisku- eta konplexutasun-maila handiko jarduerak eta prozedurak 
erakutsi nahi direnean. Adibidez, pilotu bat hegaldi batean murgil daiteke edo 
mediku batek ebakuntza birtual bat egin dezake esparru horietan trebatzeko 
inolako arriskurik gabe. Nahi adina aldiz errepika dezake formazio-ekintza, 
eta horrek murrizketa handiak ekar ditzake aurrekontuan. Fagor Ederlanek, 
adibidez, errealitate birtuala erabiltzen du moldeak zubi-garabiarekin nola 
iraultzen diren ikas dezaten langileek. CAF enpresak, aldiz, krokadura 
automatiko baten muntaketa erakusteko erabiltzen du. Adibideak gero eta 
ugariagoak dira.

2.2. Ikaskuntza motaren baitako joaerak

 • Ikaskuntza egokitua eta pertsonalizatua (Adaptive / Personalized 
Learning): langileen formazio-beharrak ez dira beti orokorrak; izan ere, nork 
bereak ditu eta teknologiak gero eta gehiago ase ditzake banakako formazio-
behar horiek. Bide horretan, maila ezberdinak topatuko dira, besteak beste, 
ikaskuntza egokitua eta ikaskuntza pertsonalizatua. Ikaskuntza egokitzen 
duten tresnek adimen artifiziala erabiltzen dute ikasleen portaerari buruzko 
informazio zehatza biltzeko eta hari buruz ikasteko. Hau da, ikasleen portaera 
eta galderei erantzuteko modua aztertzen dute, ikasle bakoitzaren ikaskuntza-
esperientzia aldatzeko eta bere beharretara hobeto egokitzeko. Sekuentzia 
didaktiko baten hasieran, adibidez, proba bat ipin daiteke hartzailearen 
aurrezagutzak antzemateko eta, erantzunen baitan, sekuentziaren urrats 
jakin batera, eta ez beste batera, eraman dezake sistemak, hainbat urrats 
zuzenean jauziz edota, ikastaroak aurrera egin ahala, ikaslearen jarduteko era 
aintzat hartuz, edukia formatu jakin batean —bideo, audio, testu edo beste 
edozein formatu— eskain diezaioke sistemak haren ikasteko erara egokituz. 
Ikaskuntza pertsonalizatuak, aldiz, banakakoen berariazko beharrak hartzen 
ditu aintzat: ikasleak erabakitzen du noiz, nola eta zer ikasi, besteak beste. 
Pertsonalizatutako ikaskuntzak langilearen beharrak ase ditzake, bere 
esperientzia indibidualizatzen duelako eta denbora aurrezten diolako. 
Mota bateko edo besteko pertsonalizazioari lotuta, prozesu eta eduki asko 
digitalizatuta egotean, gero eta ohikoago bihurtzen ari da ikasleen datuak 
eskuratzea: non sartzen diren, zenbat denboraz, erritmo ezberdinak, gehien 
bisitatzen dituzten edukiak, etab. Datu horietatik informazio baliagarria 
erauztea erronka handi bihurtzen ari da enpresentzat; izan ere, datu hauek 
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ikasle gisa duten jokabidearen patroiak identifikatzen lagunduko baitute. 
Datuen prozesamenduari adimen artifiziala gehituz gero, gainera, aipatutako 
ikaskuntza egokitu eta pertsonalizaturantz urratsak eman daitezke. Zalantzarik 
gabe, enpresak adimen artifiziala balia dezake langileen formazioari etekin 
handiagoa ateratzeko.

 • Mikroikaskuntza (Microlearning): bere baitan eduki zati txikiak hartzen 
dituen ikaskuntza mota da, sarri mugikorrak eta haririk gabeko gailuak 
erabiltzen dituena. Beraz, mikroformazioa ikasi beharreko edukia minutu 
batzuetako piluletara eramatean datza. Horretarako ohikoa da bideoak, 
infografiak, diapositibak edo beste edozein motatako edukia ikaslearen esku 
ipintzea eta, eduki horien ulermena frogatzeko, jarraian galderak egitea  
—askotan erantzun anitzekoak— eta feedbacka berehala ematea. Abantaila 
nagusia da langileek formazioa edonon eta edonoiz jaso ahal izango dutela. 
Gainera, formazio mota honek ikaslearen motibazioa areagotu dezake, gami-
fikazioarekin uztartuz gero. Modalitate honek eskaintzen dituen abantailei 
etekin gehiago ateratzeko, komeni da edukia gailu mugikorretan, smartphone 
eta tabletetan, kontsumitzeko diseinatzea. Nolanahi ere, mikroikaskuntza ez 
da erabilgarria pertsonek gaitasun, prozesu eta jokaera konplexuak eskuratu 
edo ikasi behar dituztenean, ezta praktika esanguratsu bat behar dutenean ere 
(Jomah, et al., 2016).

 • Ikaskuntza soziala (Social Learning): sare sozialen eta elkarlanean 
aritzeko tresna eta aplikazioen erabileraren hazkundeak eredu berriak ekarri 
ditu formazio-testuinguruetara. Komunikatzeko eta edukiak partekatzeko 
aukerak gehiago dira gaur egun eta horrek ikaskuntza soziala eta kolektiboa 
ahalbidetu ditu. Enpresak aukera horiek balia ditzake formazio informalagoa, 
dinamikoagoa, arinagoa eta langileen interesen baitakoa sustatzeko. 
Ikaskuntza sozialak irakasteko eta ikasteko prozesu osoa har dezake edo 
ikastaro baten osagarri gisa erabil daiteke. Esaterako, sare sozialen bidez, 
ikastaro jakin batean lantzen ari denaz eztabaida daiteke eta esperientziak 
edo ikasitakoari buruzko hausnarketak parteka daitezke. Beste aukera 
interesgarri bat da antzeko partaideak dituzten taldeekin (proiektu batean 
lanean ari direnekin, hasiberriekin, besteak beste) praktika-komunitateak 
sortzea. Praktika-komunitateetan, jakintza parteka daiteke, zalantzak galdetu 
edota ezagutza elkarrekin eraiki. Horiek lortzeko, sare sozialak (Facebookeko 
komunitateak, Twitter, WhatsApp, Telegram, adibidez) edo beste aplikazio 
batzuk (Slack, blog-komunitateak, posta-zerrendak, esaterako) erabil 
daitezke. 

 • Norberak Zuzendutako Ikaskuntza (Self-directed Learning): ikaskuntza 
mota honetan, ikasleak ikasprozesuaren gaineko kontrola hartzen du. 
Ikasleak erabakitzen du noiz, nola, norekin/zerekin eta norengandik/nondik 
ikasiko duen. Norbere Ikas Alorrak edo Personal Learning Environment 
(ikus bigarren atalean Arroyo-Sagastak idatzitako Norbere Ikas Alorra (NIA) 



edo Personal Learning Environment (PLE) izeneko kapitulua) delakoak 
garrantzi handia hartzen du testuinguru honetan. Enpresak planteamendu 
berritzaile hau susta dezake formazioaren ardura langilearengan ipintzeko 
eta haren garapen profesionala zein motibazioa bultzatzeko. Aukera 
ezberdinak daude enpresaren interesak eta langilearenak uztartzeko, besteak 
beste, langilearentzat ikasketa-plan berezituak sortzea, Norbere Ikas Alorra 
enpresaren LMS edo plataformarekin nolabait konektatzeko aukera ematea 
edota Norberak Zuzendutako Ikaskuntzaren planteamendua beste joera 
batzuekin lotzea (gamifikazioarekin, ikaskuntza sozialarekin, adibidez).

3. ETORKIZUNEKO ERRONKAK

Aukerak bezalaxe, ugariak eta askotarikoak dira etorkizunera begirako erronkak 
enpresa munduko formazioaren alorrean. Besteak beste, honakoak aipa ditzakegu:

 • Ikaskuntzaren gaineko erantzukizun partekatua sustatzea: formazioa 
eraginkorra izango bada, ikaskuntzaren gaineko erantzukizuna enpresarena 
zein langileena izatea ezinbestekoa izango da. Nolanahi ere, langileak bere 
formazioaren gaineko ardura har dezan, enpresak baldintza eta formazio-
aukera egokiak ipini beharko ditu haren esku. Testuinguru honetan, gero eta 
garrantzitsuagoa izango da edukiak formatu (gamifikazioa, mikroikaskuntza, 
esaterako) eta metodologia berritzaileen (Erronketan Oinarritutako Ikas-
kuntza, Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntza, besteak beste) bidez eskaintzea. 
Gauzak horrela, langileen garapen profesionala eta motibazioa sustatze 
aldera, enpresek gero eta gehiago eskatuko dizkiete kalitatezko edukiak, 
formatuak eta metodologiak online formazioa eskaintzen duten eragileei.

 • Langileen arteko eten digitala murriztea eta haien konpetentzia digitala 
hobetzea: teknologiarekiko errezeloak eta beldurrak uxatzea eta langile 
mota ezberdinen arteko oreka lortzea garrantzitsua izango da. Halaber, 
langileen konpetentzia digital orokorra eta zehatza hobetzea eta garatzea, 
bizitza osoan zeharreko ikaskuntzarako oinarrizko konpetentzia den neurrian 
(Recommendation of the European Parliament, 2006). Enpresak ingurune 
lehiakor batean mugitzen dira eta kontziente dira ezagutzak azkartasunez eta 
arintasunez eguneratzea ezinbesteko osagai izango dela lehiaketa horretan 
garaile aterako badira eta, bide horretan, langileen konpetentzia digitalaren 
garapena ezinbestekoa da. 

 • Langileen arteko kolaborazioa sustatzea eta formazio ez-formala aintzat 
hartzea: komunikatzeko eta edukiak partekatzeko dauden askotariko auke-
rak eta horiek ekarri duten kultura-aldaketa baliatu beharko lituzke enpresak 
ikaskuntza soziala eta praktika-komunitateak eraikitzen laguntzeko. Era 
berean, langileen ikaskuntza ez-formala eta haien portfolioak balioetsi 
beharko lituzke, haien motibazioa sustatze aldera.
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 • Teknologia merkatzea: gaur egun enpresa handiek baino ezin dituzte erabili 
aurretik aipatutako teknologietako asko (errealitate birtuala eta areagotua, 
adimen artifiziala, azken belaunaldiko LMSak eta abar). Benetako aldaketa 
etorriko da teknologia merkatzearen ondorioz, haren erabilera neurri eta 
maila guztietako enpresetara hedatzen denean.

 • Belaunaldi berriko ikas-alorrak (Next Generation Learning 
Environments, NGLE) erabiltzea: aipatutako joerak langilearen esku 
ipintzeko, orain erabiltzen diren LMSak motz geratzen ari dira. Behar berriei 
erantzuteko, belaunaldi berriko ikas-alorrak ezinbestekoak izango dira. 
Honako ezaugarriak izango dituzte besteak beste: langile bakoitzaren ikuspegi 
pertsonalizatuagoa eta ikasibilbide indibidualizatuak erraz sortzeko aukera 
eskaintzea, ikasleek beste batzuengandik ikasi ahal izateko elkarlanerako 
gune izatea, baliabideak erraz aurkitzeko aukera ematea, erabilerraza izatea 
eta edozein gailutan erabiltzeko egokia izatea. 

 • Big Data abiapuntu, Smart Data lortzea: plataforma berriek langileen 
erabilera eta ohiturei buruzko datu mordo bat utziko dute enpresetan (Big 
Data); edonola ere, landu gabeko datuek ez dute balio handirik. Beraz, 
benetako erronka izango da datu horietatik informazio esanguratsua, 
erabilera-patroiak eta beste erauztea (Smart Data), langileen formazioari 
buruzko erabaki egokiak hartzen lagunduko dutenak. Horretarako, enpresek 
profil espezializatuak beharko dituzte.

 • Pertsonalizaziorantz jotzea: erronka nagusietako bat langileen banakako 
formazio-beharrak asetzea izango da. Horretarako, enpresak langilearen 
esku ipini beharko du haren neurrira egindako ikaskuntza, esanguratsua eta 
interaktiboa. Ildo horretan, enpresaren ardura izango da langileen gaitasunak 
eta hutsuneak identifikatzea, bere ezaugarrietara eta enpresaren beharretara 
egokitutako formazioa eskaini ahal izateko.

Erronkak erronka, aurreko guztiari erreparatuz, argi ikusten da enpresaren 
formazioaren testuinguruan zabaltzen diren aukerak oparoak eta askotarikoak 
direla teknologiari esker. Sektorea garai digitalera egokitzen ari den une honetan, 
garrantzitsua da enpresek aukera ezberdinak aintzat hartzea eta adi egotea, langileen 
formazioaren abangoardian mantenduko badira. 

Online modalitateak edo e-learningak eskaintzen dituen aukera horiek baliatu 
ahal izateko, baina, enpresek euren beharrak ondo aztertu beharko dituzte eta euren 
xedea lortzeko egokien diren aukera teknopedagogikoak hautatu. Ohiko formazio-
planak eskaintzen dituen erakunde bat izatetik etengabe ikasten duen erakunde bat 
izatera jauzia emateko, ezinbestekoa izango da berrikuntzaren zikloan sartzea eta 
begirada berri batez inbertitzea; izan ere, formazio korporatiboaren testuinguruan, 
erronkak teknologiaz haratago baitoaz: ezinbestekoa da kultura instituzionala 
aldatzea eta langileen inplikazioa eta motibazioa sustatzea. 
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LAUGARREN ATALA

TRESNAK ETA APLIKAZIOAK

Laugarren atal honetan, hezkuntzako testuinguru digitalean erabiltzen diren tresnak 
eta aplikazioak landu nahi ditugu. Hasteko, hezkuntzan ematen ari den digitalizazio-
prozesua zertan den eta ikaskuntzarako e-portfolio berrituak duen garrantzia 
azaltzen da (ikus 1. kapitulua). Ondoren,  Ikasteko Ingurune Birtualak jorratzen 
dira erabilgarritasun pedagogikoaren ikuspuntutik, kontuan hartuz hezkuntzako 
modalitate ezberdinak (e-learning, blended learning eta aurrez aurreko ereduak) eta 
e-jarduerekin batera erabil daitezkeen tresnen eta aplikazioen inguruko sailkapen 
bat eginez (ikus 2. kapitulua). Azkenik, baliabide didaktikoak digitalki errepresenta-
tzeko estandarrak kontuan izanik, baliabideak sortzeko estrategiak, gidalerroak eta 
egile-sistemak aurkezten dira (ikus 3. kapitulua).
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Hezkuntza-munduan tresna digitalen teknologia gero eta erabiliagoa denez, kapitulu 
honetan, ikaskuntzarako portfolioa gaur egun azaltzeko moduaz jardungo dugu. 
Hortaz, e-porfolioez arituko gara, baina ikuspegi zabalago batetik begiratuta. Izan 
ere, gaur egun, hainbat teknologia mota erabiltzen ditu. Zertarako? Bada, ezarritako 
helburuaren arabera, bertan parte hartzen duten eragileak nahiz haren edukiaren 
helmuga diren irakurleak tresna honek dauzkan aukerez baliatzeko. Horrela, 
komunikatzeko hainbat bide haien esku jarriko da, zenbait formatutan erakutsi nahi 
diren informazio eta emaitzen eskaintza zabaltzeaz gain.

 1. SARRERA

Azken hamarkadetan hezkuntzan egondako erreformak eta Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologiak (IKT) leku guztietan sartzea aitzakia ezin hobeak 
dira egungo hezkuntza-sistemaz gogoeta egiteko eta hura berrantolatzeko. Horrela 
bada ere, erreforma eta aldaketa horiek egitean, oraindik leku gutxitan eztabaidatzen 
ari da ikasitakoa nola ebaluatu behar den, ebaluazio horrek eskaera berriei hobeto 
egokitutako ereduei erantzuteko asmoz. Eta, gainera, ebaluazio-eredu horiek 
ingurune digitalean edota IKTek lagunduta garatzen direnez, erronka are handiagoa 
izaten da.

Ebaluazioa gakoa da hezkuntza-prozesuan, baina sarritan ez da kontuan hartzen 
prestakuntza-sekuentzia diseinatzean, horren ostean baizik. Horregatik, askotan, 
erabiltzen diren teknikek ez dute nola ikasten den baloratzeko aukera ematen, bai, 
ordea, zer ikasten den, baina neurri batean soilik (Guàrdia, 2014). Beharrizan horren 
aurrean, ikaskuntza-portfolioa berriro hasi da erabiltzen prestakuntzaren ebaluazioari 
lotutako ikuspegiaren arabera. Ikuspuntu hori urteetan baliatu izan da; hala ere, 
gaur egun teknologia nagusi denez, alderdi digitala erantsi zaio oraingo honetan eta 
«e-porfolioa» izena hartu du. Egoera berriarekin, e-porfolioa hezkuntzan erabiltzeko 
eremuak ugaldu dira. Hala, ikasitakoa ebaluatzeko asmoaz gain, beste ikuspuntu 
batzuetarako eta hainbat helbururekin ezar daiteke.
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2. ZER DA E-PORTFOLIOA EDO PORTFOLIO DIGITALA?

Portfolioa ez da kontzeptu berria; izan ere, duela bi hamarkada luze hasi zen erabiltzen 
hezkuntza-arloko hainbat ingurunetan. Hori bai, batez ere, ikasleen lana erakusteko 
eta prestakuntzako zein amaierako ebaluazio-prozesuei laguntzeko asmoz erabili 
da. Dena den, e-porfolioei esker, nabarmen handitu dira portfolio tradizionalek 
eskaintzen zituzten aukerak gaur egun:

 • ikasleen ikaskuntza-prozesuak dokumentatu ahal izateko era berriak egotea;
 • berehalako eta etengabeko komunikazio-guneak sortu ahal izatea;
 • egindako lanaren eta emaitzen lagin modura ebidentzia ugari aukeratu ahal 

izatea;
 • feedbacka ematen duten edo edukia ikusten duten hainbat eragilek batera 

parte hartu ahal izatea;
 • ebidentzia horiei buruzko etengabeko narrazioa (storytelling) eta gogoeta 

egin ahal izatea;
 • ikaskuntza-arloan bizi izandako esperientziak hainbat formatu digitaletan 

argitaratu ahal izatea;
 • ikasleek garatutako gaitasunak jasotzen dituen curriculum vitae digital bat 

enpresetan aurkeztu ahal izatea.

Ikuspegi zabal batez, e-porfolioek aukera ematen dute tresna digitalak barne 
hartzen dituen online gune bat sortzeko eta kudeatzeko. Edozein dokumentu mota 
bil daiteke (testuak, grafikoak, audioak, bideoak, infografiak, irudiak, programak, 
proposamenak, iruzkinak edota beste batzuen iradokizunak, ziurtagiriak, diplomak, 
badges edo kredentzialak, etab.) eta, horiekin batera, gogoetak eta iruzkinak ere jaso 
daitezke. Dokumentu horien guztien bidez, ebidentzia gisa, norbanakoak, kolektibo 
batek edota erakunde batek lortutakoa (ezagutza, gaitasunak, esperientzia eta 
lorpenak) egiazta daiteke (Ambrose et al., 2017). Hala, nahi izanez gero, tutoreari 
edo etorkizuneko enplegatzaile bati erakutsi ahal zaizkie (Smith, 2018).

E-porfolioek curriculumaren egituran, metodologietan eta ebaluazio-
praktiketan aldaketak ekarri dituzte. Horregatik, horiekiko interesa piztu da hezkuntza 
formalaren testuingurutik harago. Era berean, esparru hauek hartu dute garrantzia: 
Etengabeko Garapen Profesionalak (Continuous professional development), bizitza 
osoko ikaskuntzak, edo Aurretik Ikasitakoaren Aitortzak. Hori horrela, ePortfoliak 
izan ditzakeen ikuspegiak argitzeko asmoz, kontzeptuari kalifikatiboak eransten 
hasi dira erakundeak, adibidez: ikaslearen ikaskuntzari buruzko e-porfolioa, ibilbide 
profesionalari buruzko e-porfolioa, erakundeari buruzko e-porfolioa, sailari buruzko 
e-porfolioa, irakaslearen e-porfolioa, ikaslearen e-porfolioa, prestakuntzari buruzko 
biziarteko e-porfolioa edo ikasturteari buruzko e-porfolioa (Jafari, 2004).

Zenbait adituk bi e-porfolio mota bereizten dituzte: bata, burututako laneko 
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prozesu bat jasotzeari begira; eta bestea, aurkezteko prestatutakoa (Campbell et 
al., 2001). Hori dela-eta, bakoitzak berezko estrategia eta emaitzak ditu. Beste 
batzuek hausnartzeko lanabestzat hartzen dute (Hoekstra eta Crocker, 2015, UNSW, 
2019), bere eginkizuna prozesua izatea eta, bide batez, emaitza eskaintzea delako 
(Zubizarreta, 2004; Beetham, 2005). Prozesu gisa, ikasleak zer eta nola egiten duen 
hausnartuko du; beraz, gaitasun metakognitiboak abian jartzeko eta sustatzeko 
aukera eskainiko zaio, ikaskuntza antolatzen eta planifikatzen duen bitartean.

Dimentsio ugariko egoera honetan, Johnson, Mims-Cox eta Doyle-Nichols 
autoreen (2016) ekarpenak bereziki interesgarriak dira, proposatzen duten definizioan 
aldez aurretik aipatutako hainbat kontzeptu eta helburu jasotzen direlako:

Dokumentu digitalak edo paperezkoak dira, eta hainbat alditan aukeratutako tresnak 
dauzkate ikasleak helburu jakin bat lortzeko garatutako gaitasunari buruzko ebidentziak 
emateko... Tresnei esker, arau, helmuga edo helburuei lotutako ezagutza, trebezia edo/
eta erabilerak egiazta daitezke. Portfolioak hainbat zereginetarako erabil daitezke. 
Ebaluatzeko lanabes gisa balia daitezke, egiteke dagoen lana erakusteko, ziurtatu 
beharreko gaitasun-mailak neurtzeko, graduatzeko nahiz lanbide-sustapenerako 
betekizun gisa (191. or.).

Barberák (2004, 2008) definizio haren zenbait alderditan sakondu du eta, berak 
dioenez, e-porfolioaren xedea, ebaluatzeko estrategia gisa, ez da ikasleak jarduerak 
biltzea album digital batean egiten den bezala, hau da, denbora-tarte zehatz batez 
egindako guztia bertan jasotzea. Aitzitik, haren bidez, praktika onak jaso nahi dira, 
gai edo helburu jakin bati buruz ikasten ari dela edo ikasitakoaren edukia erakusteko 
asmoz. Autore beraren esanetan, e-porfolio interesgarrienak prestakuntzari buruzkoak 
dira: batetik, ikaskuntzaren une zehatz bati buruzko informazioa ematen dute; 
bestetik, akatsak zuzentzeko aukera eskaintzen dute (Wakimoto eta Lewis, 2014); 
eta, azkenik, irakasteko/ikasteko prozesuan, ikasleari beharrezko dituen laguntzak 
ematen dizkiote, «elkarrekiko feedbacka» osatuz ikaskideen, irakasleen eta beste 
eragile batzuen artean (Barberà, 2009). Ikuspegi horretatik abiatuta, ikaskuntzen 
ebaluazioa ez ezik, ebaluazio bera ikaskuntza moduan ere aintzat hartuko da.

Horrez gain, Barberák (2005) eta Ahumadak (2005) —benetako ebaluazioaren 
ikuspegitik— nabarmendu dutenez, oso garrantzitsua da ikasleak ikaskuntza 
ebaluatzeko ekartzen dituen dokumentuak eta edukiak ezarrita dauden honako 
erreferenteetan oinarritzea: garatu beharreko gaitasunak; prestakuntzari buruz 
irakasleak egingo duen jarraipenerako ebaluazio-irizpideak; eta ikasleak lortutako 
merezimenduei buruzko balorazioa.

Bestalde, dagoeneko duela hamarkada pare bat Barrettek (2000) IKTen 
e-porfolioak ezartzearen onurak aipatu zituen, bai eramangarritasunari begira, bai 
teknologiek haien garapenean eta kudeaketan bat egiteari begira. Horren ildotik, 
Gibsonek eta Barrettek (2003) nahiz Zubizarretak (2009) baieztatu dute sistema 
hipertestualak erabiltzeak eragileen arteko harremanak ezartzeko aukera dakarrela; 
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hori horrela, elkarri eragiten dioten eragile guztien artean hausnartzen, irakurtzen 
eta besteek egindakoa eskuragarri izaten laguntzen du, prozesuaren garapena eta 
jarraipena errazteaz gain. Horren ostean, Barretten ekarpenek (2010: 1), dagoeneko 
testuinguru teknifikatuagoan, etengabeko ikaskuntza nabarmendu dute. Hala, 
e-porfolioa osatzean hainbat formatutan erakutsitako ebidentziei buruzko etengabeko 
gogoeta sustatzen da.

ePortfolioa (karpeta elektronikoa) ebidentzien bilduma elektronikoa da. Haren bidez, 
bizitzan izandako ikaskuntza-prozesua erakusten da. Portfolioak arlo akademikoei edo 
etengabeko prestakuntzari lotuta egon daitezke. Ebidentzia batek honako alderdiak 
bil ditzake: testuak, irudiak, bideoak, ikerketa-proiektuak, aholkularien eta ikaskideen 
oharrak edo/eta gogoetak. ePortfolioaren ezaugarri nagusia ebidentziari buruzko 
gogoeta da; zergatik aukeratu den eta zer ikasi den ePortfolioa bera garatzean  (2. or.).

Antzekotasunak ikusi ditugu, nolabaiteko jarraitutasunarekin batera, Klenowski 
et al.-en (2006) ekarpenen aldean; izan ere, autore horiek adierazi dutenez, helburuak, 
prozesua eta ebaluazioa emaitza gisa txertatzea dira ePortfoliaren azpiko oinarriak. 
Barrettek (2010) ekarpen horiek laburtu, eta, era berean, hiru fasetan kokatu ditu 
e-porfolioa zer den eta bere baitan zer hartu behar duen jakiteko: kontzeptua, 
prozesua eta emaitza. Bestalde, Scully et al.-en (2018) ustetan, oinarrizko hiru 
helburu identifika daitezke: ebaluaziorako e-porfolioa, ikaskuntzarako e-porfolioa 
eta Showcase (ontzitegia).

Ezarri nahi den e-porfolioari buruz ulertzen duguna garrantzizkoa da; izan ere, 
helburuen arabera, jarraitu beharreko hainbat estrategia daude. Gainera, kontuz ibili 
behar da lanabesak aukeratzean, oinarrizko asmoak ez baldintzatzeko. Hori horrela, 
autoreak ohartarazi duenez, e-porfolioa ez da software espezifiko bat. Honetan, 
aldiz, hainbat jarduera elkartzen dira, prozesua islatzeko eta aurkezteko asmoz. Eta 
prosezu horren amaieran, emaitza lortzen da: e-porfolioa.

Ikusi izan dugun bezala, hainbat definizio nahiz xehetasun daude, eta badirudi 
adituak ados jartzen ari direla e-porfolioa emaitza zein prozesua ezagutzera emateko 
modu bat dela proposatzean (Beetham, 2005; JISC, 2010):

Emaitza edo aurkezpen bakoitzaren atzean, planifikatzeko, laburtzeko, partekatzeko, 
eztabaidatzeko, hausnartzeko eta feedbacka emateko nahiz jasotzeko prozesu aberatsak 
eta konplexuak errotuta daude. Prozesu horiek —ePortfolioan oinarritutako ikaskuntza 
aipatzen dutenak— gero eta gehiago kontuan hartzen ari dira, ikaskuntza-prozesua 
azken emaitza bezain garrantzitsua delako (3. or.).

Beraz, azken ekarpen hori kontuan hartuko dugu, harekin, kontzeptuaren 
inguruan orain arte azaldutako hausnarketa interesgarrienetakoak laburtzen direlako. 
Jarraian, aldiz, e-porfolioa ezartzeko erabilitako helburu eta asmoek haren diseinua 
nola baldintzatzen duten ikusiko dugu.
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3. E-PORTFOLIOAREN HELBURUAK ETA DISEINUAN DUTEN 
ERAGINA

Orain arte azaldutako defi nizioen bidez ikusi ahal izan dugun bezala, e-porfolioek 
helburu ugari izan ditzakete. Hori dela-eta, irakasle batek, irakasle-talde batek edo 
erakunde batek hura ezartzeko daukan helburua zehaztu behar du (Lin, 2008; Mason 
et al.,2004). Helburu argi batetik abiatzea funtsezko elementua da haren ezarpena 
eta azken emaitza ahalik eta onenak izateko. Gainera, Attwellen ustez (2007, 
2010), e-porfolioaren garapenean egon daitezkeen prozesuak bereizi behar dira 
eta, era berean, jarduera bakoitzean esku hartzen duten eragileak zeintzuk diren eta 
arduraduna nor den aztertu beharra dago.

Hala, e-porfolio mota zehaztuko duten erabakiak eta haien erabilera zuzenduko 
duten helburuak zein irizpidetan oinarrituko diren zehaztea funtsezkoa da diseinu 
teknopedagogiko ona egiteko. Emaitza onak lortu eta ikasleei e-porfolioa prestatzeak 
dakarkien ahaleginari ahalik eta etekin handiena atera nahi badiogu, izango dituen 
irakurle motaren arabera helburuak egokitzea garrantzitsua da. Hainbat irakurleri 
(enplegu-emaileak, irakasleak, adituak edo konfi antzazko eragileak) edo norberari 
gertatu ahal zaio hainbat lanen ebidentziak eta adibideak jaso behar izatea, eskari 
zehatzetarako erantzunen bila daudelako (Barrett, 2001, 2003; Carney, 2000; Gibson, 
2006). Helburuen defi nizio-aldi honetan laguntze aldera, egon litezkeen irakurle 
motak eta produktuak kontuan hartuta, Gibsonek (2006) dimentsio hirukoitzeko 
eredua proposatu du, Rubiken kuboaren antzeko eran irudikatuta:

 
1. irudia. E-porfolioen diseinuari buruzko erakabiak hartzeko 3 dimentsioko 

esparrua. Gibson-en (2006: 138) lanetik egokitua.

Dimentsio hirukoitzeko eredu hori hurrengo alderdietan oinarrituta eraikitzen 
da: e-porfolioak izango dituen irakurle multzoetan, haren sorrera eragin duen 
helburuan eta sortuko diren produktu eta gailu motetan.
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Ikus dezagun hurrengo taulan elementu bakoitzaren azalpena:

1. taula. Gibsonen dimentsio hirukoitzeko ereduaren elementuei  
buruzko azalpena (2006).

Asmoa Azalpen laburra

Sonetoa Norberak egiten dakiena edo ikasitakoa irudikatzeko modu sortzaile 
edo/eta artistikoa da. Eta nahi den baliabidearekin irudika daiteke 
(testua, bideoa, audioa, irudia, etab.).

Ispilua Norbera eskuratzen dabilen ezagutza eta, jarduera metakognitibo 
gisa, prozesu honi buruz egindako gogoetak irudikatzeko balio duen 
metafora da.

Mapa Horren bidez irudikatzen dugu ikasleek zer ikasi behar duten horretatik 
zer den guk dakiguna, bai arlo profesionalean, hezkuntzan edo 
gizartean. Alderdi hau funtsezkoa da ikaslea ebaluatu ahal izateko.

Tresnak/
produktuak

Hedabideak Hedabideek aukera handiak eskaintzen dizkigute ikasten diren gauzak 
modu konplexu batez irudikatzeko edo solaskideen eta ezagutzen arteko 
hartu-emanak hobetzeko. Gainera, lan egiteko nahiz elkarreragin digital 
aberatsagoak sortzeko aukera eskaintzen duten tresna mota asko erabil 
daitezke haren bidez, esate baterako, sare sozialak eta informazio-iturri 
askotarako estekak.

Jabea Norena da e-porfolioa (norberarena, erakundearena, arlo 
profesionalarena)? Horren arabera, e-porfoliorako sarbidea desberdina 
izango da: nork edita dezakeen, nork gehitu, zuzendu, etab.

Gunea Guneak e-porfolioaren xedea laburbiltzen eta bateratzen du. Gune hori 
zenbat eta argiagoa izan, gero eta argiagoak izango dira lor daitezkeen 
emaitzak, helburuen eta irakurle motaren arabera.

Irakurle mota

Langileak E-porfolioa gogoetarako estrategia gisa prestatzea, norberak ikasitakoa 
eta dauzkan gaitasunak islatzeko.

Irakasleak, 
adituak/

konfiantzazko 
pertsonak

E-porfolioa tutore, irakasle edo aditu gisa aritu daitezkeenei aurkeztu 
behar zaie, prozesu osoan aholkua emateko, feedback-a eta orientabidea 
eskainiz.

Irakurle mota Sarritan, e-porfolioa irakurle guztiei oro har edo enplegu-emaileei 
zuzentzen zaie, hainbat baliabide erabiliz: webgunea, blog, DVD, etab.
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E-porfolio mota desberdinak antzeko gaietarako edo helburu bikoitza duten 
gaiak lantzeko erabil daitezke.

Johnsonek et al.-ek (2006) ikaskuntzarako e-porfolio bat prestatzeko 
kategorizazio bat aurkeztu zuten. Horren arabera, jarraian azaldutako fase bakoitzari 
lotuta dauden alderdiak diseinuaren ikuspegitik aurreikusten baditugu, behinik 
behin, horiek garatzeko helburu, estrategia eta baliabideei dagokienez mezu argia 
eman ahal izango dugu, egon litezkeen beharrizan edo arazoak ikusaraziz. Ikus 
ditzagun kontuan hartu beharreko oinarrizko sei kategoria hauek, bai aurretiazko 
diseinu teknopedagogikoaren arabera, bai e-porfolio bera prestatzeari dagokionez.

 • Asmoa. E-porfolio motari buruzko erabakia; programaren edo ikasgaiaren 
barruan izango duen eginkizuna, jarraipena egiteko xedearen arabera: 
ebaluatzea, gehitzea edo hobetzea, balidatzea, etab.

 • Bilketa. Zer bildu behar den, nolako ebidentziak jaso behar diren, zer eta 
noiz erakusteko diren.

 • Hautaketa. Hemen, e-porfoliorako zehaztutako helburuen arabera, 
ebidentzia onenak aukeratzeko irizpideak zehaztuko dira.

 • Gogoeta. Gainera, aukeratutako ebidentziekin batera jarritako gogoetak 
sustatuko diren eta nolako gogoetak izango diren zehaztu behar da. Prozesu 
hori nola burutuko den eta gogoetaren barruan zer sartu behar den. Esate 
baterako, ikasitakoari buruzko ebaluazioa, eskuratu gabe dagoena neurtzea 
eta sentsazioak, besteak beste.

 • Proiekzioa. Hasierako asmoekin alderatzea ea gauzatzen ari dena bat dato-
rren hasieran aurreikusitakoarekin. Erreferentziazko estandarrak alderatu 
behar dira, kasu honetan, dagozkion gaitasun edo estandarrei buruz. Fase 
hau gizabanako bakoitzaren garapen profesionalari eta programari ere lotuta 
dago.

 • Konexioa/Aurkezpena. E-porfolioa irakurleekin nola partekatu den eta 
horietako norekin (tutoreak, lankideak, profesionalak, irakurleak) egingo 
den, edo etorkizuneko helburuak zeintzuk izango diren.

Sarritan, e-porfolioak gauzatzeko lanetan, berorri egiteko eta ikasleei 
aholkatzeko denbora asko behar izaten da. Hori oztopo handia da, e-porfolioa 
garatzen jarraitzeko edota indarrean mantentzeko. Beraz, diseinu onak arazo horiek 
txikitu ditzakeelakoan gaude; izan ere, helburuak zehatzago agertuko lirateke eta 
baldintza hobeetan garatzeko beharrezko baliabide, tresna eta estrategiak eskainiko 
lituzke (Zhang et al., 2010).
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 4. E-PORTFOLIOEN OINARRI DIREN TEKNOLOGIAK

E-porfolioen estrategiari oinarri eman diezaioketen teknologiei buruz hitz egiteko, 
lehenik eta behin, lehenagoko prozesu eta elkarreraginetan sortutako informazioa 
biltzeak eta hura irudikatzeak dakarten zailtasunaz jabetu behar dugu. Beharrizan 
horri erantzuteko hizkuntza arruntak, estandarizatuak, eskatzen dituzten biltzeko eta 
erreproduzitzeko sistemak eduki behar dira. Horrela, leku guztietan, edozein makinak 
eta edozein erabiltzailek ezagutu ahal izango dituzte. Horri esker, informazio hori 
azkar aukeratu eta irakurleengana bideratu ahal izango da, erabili nahi den tresnaren 
edo teknologiaren bitartez. Gainera, prozesuaren historikoa modu ulergarri, antolatu 
eta ikusterrazean ikusgai egoteko erronka oraindik ezin izan da lortu eta e-porfolioa 
ondo osatzeko funtsezkoa da.

Beharrizan hori sortu denez, software mota asko sortu dira, horietako gehienak, 
hasieran, komertzialak izan dira, besteak beste, aplikazio espezifikoen edo oso 
ezagunak diren plataformen luzapenak: WebCT, Blackboard, Moodle, adibidez. 
Horiekin, e-porfolioak sortzeko aukera eskaini nahi izan da. Beste batzuk, berriz, 
erakundeen neurrira prestatu dituzte.

Gainera, software libreko blogen programazioan oinarritutako aukerak ere 
erabiltzen dira, esate baterako, ELGG, Blogger edo Wordpress, besteak beste. Azken 
horiek, segur aski gogoetarako nahiz zabalkunderako egunkari bihurtzeko izaera 
eta xedearengatik, e-porfolioak eskatzen dituen prestazioetako batzuk eskaintzetik 
gertu ibili dira. Edonola ere, aurretik azaldutako kontuetako batzuek zehatz-mehatz 
konpondu gabe jarraitzen dute: denetariko ebidentziak azkar argitaratzeko aukera 
eskaintzen duten hizkuntza estandarrak izatea, denbora osoan prozesu jakin bat 
ikusteko aukera izatea, edukitako etengabeko elkarreragin eta feedbacka ikustea, 
edukien biltegiratzea eta elkarlanean egindako jarduerak, besteak beste.

Bestalde, azken bi urteetako zenbait joerari esker, esate baterako, 2006an 
sortutako Mahara aplikazioaren azken bertsioei esker, aipatutako beharrizanak 
konpontzeko bide berriak zabaldu dizkigute. Mahara e-porfolioak garatzeko software 
libreko aplikazioa da eta ikasleak ikaskuntza-prozesuaren erdigunean kokatzeko 
prestatu da. Horrez gain, sare sozialetan lan egiteko eta laguntzailez osatutako edo 
e-porfolioetarako taldeak eratzeko ere prestatuta dago. Era berean, erabiltzaileak 
nahi duena berak nahi duenari erakusteko eta irakurleei erakutsi nahi ez dena ikusgai 
ez jartzeko, hau da, arlo pribatuan gordetzeko aukera ematen du.

Hona hemen Mahararen ezaugarri nagusiak: biltegi edo datu-basea, bloga, sare 
sozialen sorrera, profileko informazioaren sorrera, kudeatzeko aukerak, Moodle-
rako zuzeneko sarrera, eta mailakatzeko aukerak eta segurtasun-sistemak ditu eta 
partaideek elkarri eragin diezaiokete.
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Baina e-porfolioa ez da software zehatz bat. Aitzitik, ikasteko prozesua eta haren 
emaitzak erakusteko eta hura ebaluatzeko laneko estrategia bat da. Gainera, zenbait 
ikuspegi eta helburu izan ditzake, erabilitako tresna teknologikoak gorabehera. 
Izatez, helburu horretarako berariazko software batetik abiatuta lana antola dezake, 
edo zenbait teknologia, tresna eta zerbitzu aldi berean erabili.

Gaur egun, e-porfolioak egiteko hainbat plataforma eta tresna daude. Horietako 
batzuek jarduera multzo zabala egiteko aukera ematen dute, esate baterako, lankideen 
edo irakasleen feedbacka jasotzea, jarduerak zuzentzea, elkarlanean aritzea, gogoeta 
egitea, ebaluatzeko eta autoebaluatzeko tresnak erabiltzea, zenbait profiletarako 
ebidentziak argitaratzea (pribatua, partekatua, publikoa). Beste batzuek, aldiz, soilik 
ikasitakoaren ebidentziak aurkezteko eta mezularitza arrunta erabiltzeko aukera 
eskaintzen dute.

Zehatz-mehatz, honako hauen artean bereiz ditzakegu:

2. taula. E-porfolioak egiteko tresna motak (Guàrdia et al., 2018)

E-porfolio 
plataformak

Edukiak 
kudeatzeko 

sistemak

Web 2.0-ko tresnak

Mahara, My 
Documenta eta  
Pebble Pad, besteak 
beste

Propio diseinatuta 
daude  e-porfolioaren 
estrategiaren 
prozesuei laguntzeko.
Plataforma hauek 
lan kolaboratiboa 
eta  eduki publikoen 
argitalpena 
ahalbidetzeko tresnak 
dituzte, eskalableak 
dira eta hainbat 
gailutara egokitu 
daitezke, etab.

Drupal eta Joomla!, 
besteak beste

Ez dira diseinatu 
e-porfolio gisa 
erabiliak izateko, 
baina  oinarrizko 
funtzioak garatzeko 
eta kudeatzeko 
funtzionalitateak 
dituzte.

Web orriak, 
Wordpress-ekin 
egindako blogak, 
Google Sites eta 
wikiak, besteak beste

Internet bidez sarbide 
errazeko tresnak dira 
eta e-porfolioaren 
prozesu batzuei lagun 
diezaiekete.
Oro har, tresna hauek 
erabiltzaileek edukiak 
sortzea eta aurkeztea 
ahalbidetzen dute eta 
mezularitza-sistema  
edota  edukiei buruz 
hitz egiteko espazioak 
dituzte.



5. PRAKTIKA ONAK

Hona hemen nabarmendu nahi ditugun praktika onak: 

1. Dublin City University: <https://labur.eus/RIpgN>. Nabarmendu beha-
rreko praktika ona da Dublin City University (DCU) izeneko hezkuntza-
zentroan egindakoa. Bertan, unibertsitate beraren plan estrategikotik 
abiatuta, argi eta garbi hartu dute hautu hori. DCUk Reflect izeneko online 
tresna plazaratu du. Harekin, ikasleek beren lorpen akademiko, profesional 
eta pertsonalei buruzko «portfolio birtuala» sor dezakete. Plataforma 
berriaren bitartez, DCUren ikasleek laguntza jasoko dute haien bizitza 
osoan graduatu ondoren lana bilatzen laguntzeko eta lan-aukera berriei 
beti erantzuteko prest egoteko. Horretarako, DCUk, lana eskaintzen duten 
elkarteekin batera, unibertsitate horretan graduatu batek eskaini beharreko 
ezaugarri nagusiak identifikatu ditu: sortzaile eta ekintzaileak; konponbidea 
bilatzera zuzendutakoak; komunikatzaile eraginkor eta onak; munduarekin 
konpromisodunak; lider aktiboak; eta etengabeko ikaskuntzarekin konpro-
misodunak.

2. eFolioMN: <https://myefolio.com/overview>. Minessota Estatuan dau-
kagu beste praktika aipagarri bat; izan ere, gobernuaren estrategia bat da 
eta hezkuntza-sistema osoan eragina dauka, eskolako etapetatik hasita, 
unibertsitateraino. Berritzailea izateagatik saritua izateaz gain, estatubatuar 
hezkuntza-industriaren barruan proiektu nagusitzat hartu dute. E-porfolio-
sistema hainbat eragileri zuzenduta dago (ikasleak, hezitzaileak eta 
enplegu-emaile profesionalak). Haren bidez, informazio akademiko eta 
profesionala erakuts daiteke, MyeFolio deritzon plataforma digitalaren 
bitartez.

3. MyDocumenta: <http://www.mydocumenta.com/>. E-porfolioak kudea-
tzeko plataforma eskaintzen du eta ikastetxeetan nahiz unibertsitatean 
eskaintzen da. Bistarako oso atsegina da eta sor litezkeen edonolako 
ebidentziak onartzen ditu: Drive dokumentuak; estekak; ikus-entzunezko 
dokumentuak; YouTubeko dokumentuak; denetariko irudi eta argazkiak; 
hainbat formatutan hartutako audioak, etab. Gainera, elkarlanean aritzeko 
aukera eskaintzen du.

4. Google Sites-ekin erabiltzeko adibidea: <https://sites.google.com/site/
mportfolios/home>. Helen Barretten e-porfolioa gomendagarria da. Portfo-
lio digital hau Google Sites-ekin egin da, e-portfolioetan aditu handienetako 
batekin. Gai horren ingurukoa da eta balio handiko dokumentazioa 
eskaintzen du honako estrategia hau landu nahi duten guztientzat.
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5. Europortfolioa: <http://www.eportfolio.eu/>. E-portfolioei buruzko iker-
tzaileen eta erabiltzaileen Europako sare honetan, denetariko informazioaz 
gain, ePortfolioak erabiltzeko eta ezartzeko adibide erabilgarriak agertzen 
dira.

6. ONDORIOAK

Azkenaldian, e-porfolioei buruzko interesa gero eta handiagoa da; izan ere, aurretik 
ondo aztertuta ez zeuden aukerak eskaintzen dituzte. Ebidentziak biltzearen eta 
horien inguruan gogoeta egitearen aukera lehenagotik eskaintzen bazuen ere, orain 
dinamikoagoa da eta ikusizko benetako aberastasuna dauka hainbat alderdiri esker: 
teknologiaren bidez prestatu eta modu azkarrean partekatu ahal izatea; hainbat 
egileren feedback-ak berehala txertatzea; eta aldi berean denboraz kanpoko eta 
denboraren barruko progresioa erakutsi ahal izatea.

Etorkizuneko ildoei dagokienez, e-porfolioak ebaluatzeko zeharreko 
metodologia gisa erabiltzen dira eta, aurretik inoiz egin ez den bezala, ikasteko 
prozesuari nahiz garapen profesionalari begira dago, ardatz gisa hartuta, eta ez da 
hainbeste kontuan hartzen azkenean zer egin den. Gainera, etorkizunean, bizitza 
osorako curriculum digitala egongo dela behatu da. Tresna horretan, umetatik 
herritarren hobekuntza islatuta agertuko da, hau da, pertsona eta profesional gisa 
izan duten hazkundea. Horrela, sare sozialetan egotetik harago heltzen den identitate 
digitala eraikitzen da. Gainera, lana bilatzeko tresna bezala erabili ahal izango da, 
hautagaiek dituzten gaitasunen ebidentziak benetan ikus daitezkeelako.
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Ingurune digitalak gero eta leku handiagoa hartzen ari dira ikasprozesuak bideratzeko 
tresna gisa. Ikasgela analogikotik jauzi egin du ikaskuntzak eta e-learning, blended 
learning eta aurrez aurreko ereduetan LMSek (Learning Management System edo 
Ikasketa-kudeaketarako sistemak) gero eta zeresan handiagoa dute. Horren ardatza 
den komunikazio digitala oinarri hartuta, LMSen definizioa jorratu dugu, baita 
horien erabilera motak ere. Gainera, horietarako proposatzen diren e-jarduerak 
azaldu eta horiekin konbina daitezkeen tresnen eta aplikazioen inguruko sailkapen 
bat proposatu dugu; betiere, erabilgarritasun pedagogikoa ipar gisa hartuta.

1. KOMUNIKAZIO DIGITALA HEZKUNTZAN

Sarean hainbat aplikazio eta baliabide ditugu ikas-esperientzia aberastu ahal izateko. 
Azken finean, sarean, komunikazioa aldatu egiten da; beraz, informazioa beste 
formatu batzuetan emateko aukera dago, testuaz haratago. Gaur egun, bideoa da 
gehien kontsumitzen dugun formatua, baina badira beste zenbait ere. E-learningak 
sarearen errealitate hori kontuan hartu behar du eta edukiak hainbat formatutan 
eskaini, nahiz eta LMS bat oinarritzat hartu. Horrela, eskaintza oparoagoa izateaz 
gain, aniztasunari erantzun ahal izango diogu, denok ez baitugu informazioa modu 
berean jasotzeko erraztasuna. Hori lortzeko, hainbat tresna digital ditugu eskura. Zer 
motatako tresnak daude? Nola sailkatzen dira? Zer eskaintzen dute?

3.1. Komunikazio digitalaren printzipioak eta ezaugarriak

Ikasprozesuak aberasteko tresna eta aplikazioei buruz hitz egiten hasi aurretik, 
komunikazio digitala zer den ulertu behar dugu. Azken finean, testu analogiko eta 
tradizionalaren linealtasuna apurtu egiten da mundu digitalean eta hipertestua da, oro 
har, komunikazio digitalaren oinarri nagusia. Horrek esan nahi du betiko egitura eta 



modua hautsi eta komunikazio-eredua eta -arauak aldatu egiten direla. Informazio 
eta edukien kiribil-egiturak, nodoak eta loturak azpimarratzen dira, ez-linealtasunari 
lotuta (Marta-Lazo eta Gabelas, 2016). Egile berek komunikazio digitalaren hiru 
printzipio hauek jorratzen dituzte:

 • Murgiltzea: irakurle bat liburu batean «mugiltzeaz» haratago doa printzipio 
hau. Erabiltzailearen eta pantailen arteko harremanaren ondorioa da 
zibernauta parte-hartzailea eta horri egiten dio erreferentzia printzipio honek, 
hots, erabiltzea ez da informazioa jasotzera mugatzen: sarean komunikatu 
egiten da (bi noranzkoko komunikazioa da, beraz), ekarpenak egiten ditu eta 
bertako partaide da. 

 • Elkarreragina: pertsonen, erabiltzaileen, egileen eta ko-egileen artean 
sortzen den prozesu gisa ulertzen da, bitartekaritza teknologikoan. Programa 
jakin batekin soilik elkarri eragiten diogunean, programatzaileak edo 
garatzaileak aurrez diseinatutako ibilbideari jarraitzeko aukera dugu soilik. 
Baina elkarreragina, printzipio moduan, pertsonen arteko harreman gisa 
baloratzen da, teknologia tarteko.

 • Hipertestua: RAEk testua, irudiak, grafikoak eta abar esteka eta lotura logiko 
bidez lotzen dituen egitura multzo gisa definitzen du hipertestua. Halaber, 
informazio-piezek elkarri eragitea ahalbidetzen duen kontzeptu gisa ulertzen 
da (Bieber, 2000), eta erabiltzaileei informazioan barrena modu askean mugi 
daitezkeela sentiarazi behar die (Nielsen, 2000).

Printzipio horiek oinarri hartuta, komunikazio digitalak baditu aipagarriak diren 
berezko ezaugarri batzuk. Egia da aurrez aurreko pertsonen komunikazioak dituen 
aldagai batzuk falta zaizkiola (hitzik gabeko komunikazioari dagozkionak, hain 
zuzen ere); hori dela-eta, batzuetan, online komunikatzea zailagoa suerta daiteke eta 
aurrez aurreko komunikazioan izaten ez ditugun zailtasun eta oztopo batzuk izaten 
ditugu. Baina, era berean, komunikazio digitalak honako hauek ahalbidetzen ditu:

 • Interakzioa: pertsonen arteko hartu-emana egiteko aukera eskaintzen du, 
espazio-denbora eskema apurtuz. Urrun eta momentu berean ez dauden 
pertsonen arteko komunikazioa posible bihurtzen da sarean.

 • Kolaborazioa: aurrekoaren ildotik, espazio-denbora eskema apurtuta, 
elkarrekin lan egitea ahalbidetzen du. Hori modu sinkronoan (momentu 
berean) edo asinkronoan (momentu berean lan egin gabe) egiteko aukera 
eskaintzen da.

 • Informazio kopurua: komunikazio digitalean mugitzen den informazio 
kopuruak mugarik ez duela esan genezake. Informazioa modu digitalean 
izateak kantitatea handitu dezake, baina kalitateari muzin ez egitean arreta 
jarri behar da.
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 • Elkarreragina: erabiltzaileek aurkeztutako informazioaren kontrola izan 
dezakete. Batzuetan, kontrol handia dute (informazioa gehitu, aldatu, 
ezabatu, esaterako) eta, bestetan, txikiagoa (ordena erabaki, iruzkinak egin, 
adibidez). Horri esker, informazioaren eta erabiltzailearen arteko hartu-
emana ahalbidetu daiteke.

Beraz, komunikazio digitalak ate berriak ireki ditu pertsonen eta edukien arteko 
harremanean eta ikasprozesuak aberasteko aukera eskaintzen duela esan daiteke, 
LMSak kasu. 

3.2. Zer formatu mota daude komunikazio digitalean?

Komunikazio digitalari buruz hitz egitean, konbergentzia (Jenkins, 2006) aipatu 
behar dugu, nahitaez; izan ere, «konbergentzia digitalak, hainbat oinarri, kanal, 
lengoaia eta narratiba kontuan hartzen dituenak, komunikazioa hibridazioz jositako 
lurralde batera zabaltzen du» (Marta-Lazo eta Gabelas, 2016: 43). Horrek esan nahi 
du formatuak konbinatu egiten direla; hortaz, narratiba berriak sortzen dira, askotan, 
ez-linealtasunean oinarrituta.

Konbergentzian oinarritutako komunikazio mota hori oinarri hartuta, argi 
dago LMSak erabiltzen ditugunean testua, irudia, audioa eta bideoa (aurrekoen 
konbinazioa) erabiltzen ditugula. Are gehiago, horiek konbinatuta, beste formatu 
batzuk sortu eta erabil daitezke, hala nola:

 • Hipertestua: aurrez aipatu bezala, informazio-piezak modu logikoan este-
katzeko egitura multzoa da. Formatu honek informazioa saretzeko aukera 
eskaintzen du eta, ikasprozesuetan, eduki eta formatu desberdinen arteko 
loturak egiteko erabilgarria da, ikasleari informazioan barrena nabigatzeko 
aukera ematen dio.

 • HTML kodea: HTML akronimoak HiperTestu-Marka Lengoaia esan 
nahi du (HyperText Markup Language ingelesez) eta webguneak egiteko 
programazio-lengoaia da. Hainbat formatu (testua, irudiak, bideoak, 
jokoak…) konbinatzeko aukera eskaintzen du eta, ikasprozesuetan, 
erabilgarria izan daiteke edukiak hainbat modutan azaltzeko.

 • Aurkezpen eta bideo interaktiboak: betiko edukien azalpen digitalei eta 
bideoei elkarreragina gehitzen dieten formatuak dira. Hots, erabiltzaileak edo 
ikasleak aurkezpenetan eta bideoetan parte hartu behar du hainbat modutan: 
edukian nabigatzeko kontrola izan dezake, eskakizun batzuk bete behar ditu 
aurrera egiteko (galdera batzuei erantzun, adibidez) edo bestelako hartu-
emanak. Ikasprozesuetan, erabilgarria da azalpen hutsetik haratago joateko 
eta ikaslea inplikatzeko.
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 • Mapa digitalak eta lokalizazioak: munduaren adierazpen digitalek 
informazio kopuru handia eskaintzen dute; plano arruntetatik hasi eta 
munduko ia edozein txokotan barrena «ibiltzeraino». Pantaila soil batetik 
munduan zehar nabigatzeko aukera eskaintzen du eta hori oso erabilgarria 
izan daiteke geografia, orientazio eta kulturartekotasunarekin lotutako 
ikasprozesuak aberasteko.

 • Jokoak eta simulazioak: errealitatearen adierazpen grafikoak dira jokoak 
eta simulazioak. Jokoen kasuan, osagai ludikoak presentzia handiagoa du; 
simulazioetan, aldiz, errealitatearen esperimentazioa gainjartzen da. Bi 
formatuek ikasprozesuak aberasteko aukera handiak eskaintzen dituzte, 
aurrez aurreko egoeretan ezinezkoak diren egoeretan jardun ahal izateko.

 • 3D irudiak: aurrekoekin lotuta egon daitekeen formatua da. 3D irudiak 
munduko edozer gauza formatu digitalean adierazteko formaturik errealena 
da. Azken finean, gure begiek mundua (analogikoa) hiru dimentsiotan 
hautematen dute eta, askotan, pantailak eskaintzen digun ikuspegi lauak ez du 
errealitatearekin bat egiten. Hiru dimentsioko irudiek errealismo handiagoa 
ematen diete irudiei eta, horrela, murgiltzea errazagoa da. Ikasprozesuen 
kasuan, ulermena erraztu dezakete: 3D simulazioek, esaterako, asko lagun 
dezakete hainbat arlotan.

 • Errealitate areagotua eta mundu birtualak: LMS inguruetatik pixka bat 
urruntzen badira ere, formatu horiek indarra hartzen ari dira. Errealitate 
areagotuaren kasuan, errealitate analogikoa ekarpen digitalarekin aberasten 
du, hautematen dugunari informazio, irudi edo animazioak eskainiz. Hori, 
normalean, gailu mugikorrekin egiten da. Mundu birtualen kasuan, ingurune 
guztiz digitalak dira, non murgiltzea eta elkarreragina gertatzen diren. Bertan, 
bideo-jokoetan gertatzen den antzera, pertsonak abatarren bidez komunikatu 
eta elkarri eragiten diote. Bi formatu horiek oso baliagarriak izan daitezke 
ikasprozesuak aberasteko: errealitate areagotuaren kasuan, mundu analogikoa 
ulertzeko informazio gehigarria ematen da bertatik bertara; mundu birtualen 
kasuan, espazio-mugak hautsi eta ikasprozesurako bereziki diseinatutako 
ingurune batean hartu-emana izan dezakegu edozein pertsonarekin ikasi ahal 
izateko.

Azaldu dugun bezala, horiek guztiek komunikazio-egoerak (eta, beraz, 
ikasprozesua) aberasten dituzte eta askok komunikazioa bi noranzkoetan gertatzea 
ahalbidetzen dute; hots, hartzaileak igorle ere bihurtzea. Hartzaile eta igorle diren 
komunikatzaile horiei, gazteleraz, emirec esaten zaie: emisor (igorle) eta receptor 
(hartzaile) hitzen konbinazioa (Cloutier, 1973), baita prosumer ere: ingelesezko 
producer eta consumer hitzen konbinazioa (Toffler, 1970).
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2. IKASKUNTZA KUDEATZEKO SISTEMAK (LMS-AK)

LMS hitza Learning Management System edo Ikaskuntza Kudeatzeko Sistemaren 
akronimoa da. Learning edo Ikaskuntza, ikastaroak online bideratzeko tresna 
bat delako. Management edo Kudeaketa, bere laguntzaz, ikastaroak antola 
daitezkeelako; ikastaroak sortu, aldatu, esleitu eta ebaluatu, esaterako. System edo 
Sistema, software hitza ordezkatzeko askotan erabiltzen den sinonimoa delako. 
Azken finean, LMS bat software bat da, ordenagailuan exekutatzeko programa bat. 
Programa mota honen bidez, online ikastaroak sortu, kudeatu eta banatu ahalko 
ditugu. 

LMS bat bi zatitan banatu ohi da: zerbitzarian exekutatzen den softwarea 
(back-end) eta bezeroan exekutatzen den osagaia (front-end). Back-end osagaiaren 
zereginak, besteak beste, hauek dira:

 • Ikastaroak sortu, editatu, ezabatu eta banatzea.
 • Ikasleak, irakasleak eta administratzaileak identifikatzea.
 • Datuak eta jakinarazpenak zerbitzatzea.

Front-end osagaiaren zeregina, berriz, erabiltzaileari modu errazean bere 
ikastaroak, notak, mezuak... pantailaratzea da, web aplikazio baten bidez (erabiltzailea 
edozein delarik, alegia, ikaslea, irakaslea, administratzailea).

2.1. Gehien erabiltzen diren LMSak

Mundu mailan gehien erabiltzen diren LMSen estatistikak eskuragarri ez badaude 
ere, 2016tik aurrera edutechnica.com webguneak Estatu Batuetako unibertsitateetan 
gehien erabiltzen diren LMSen rankinga egin eta CC-by lizentziapean banatzen dute 
(ikus 1. irudia). 2018ko udaberriko datuen arabera, Blackboard, Canvas eta Moodle 
sailkapenaren podiumean daude. Lehenengo biak lizentzia pribatiboan eta Moodle 
software librean banatzen da. 2018ko uztailean Canvasek (1.218 instalaziorekin) 
Blackboard (1.216 instalaziorekin) gainditu zuen, (Moodlek hirugarren postua 
mantenduz).
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1. irudia. Estatu Batuetako unibertsitatetan gehien erabiltzen diren LMSen rankinga. 
Iturria. https://edutechnica.com/2018/03/04/lms-data-spring-2018-updates/ (CC-by).

2. 2. Erabilerak

Esan daiteke online ikastaro batean parte hartzen duen edonor LMS bat 
erabiltzen ari dela. Ausartegia izan daiteke esaldi hori; izan ere, YouTube erabiliz 
online ikastaro bat eginez gero, ez genuke esango YouTube LMS bat denik. Agian, 
YouTuben bideoak ikustea soilik ez da online ikastaro bat egitea (nork ebaluatzen 
du? nola egiaztatzen da ikasprozesua? non daude jarduerak?). Edozein kasutan, 
e-Learning ikastaroak ez dira soilik hezkuntza-erakundeetan ematen (eskolak, 
unibertsitateak, institutuak, besteak beste). Bai enpresetan (tamaina guztietako 
enpresa eta negozioetan) bai erakundeetan (irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik 
Europako Komisio goreneraino) online emandako prestakuntza-beharrak izaten 
dituzte. Are gehiago, gaur egun puri-purian dauden MOOC (Massive on-line Open 
Courses edo Online Ikastaro Masibo eta Irekiak) plataformetan (Coursera, edX, 
MiriadaX, Khan Academy bezalakoak) LMSak erabiltzen dituzte.
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Nork erabiltzen duen gorabehera, LMS baten erabilerak hainbat motatakoak 
izan daitezke. Berez, hitzak dioen bezala, ikaskuntza kudeatzeko tresnak dira; baina 
«kudeatu» hitza hainbat modutan uler daiteke erabiltzailearen arabera: irakasle 
batek, ikasle batek edo administratzaile batek ez du berdin ulertzen. Are gehiago, 
irakasleen artean ere, modu desberdinetan ulertzen da: batzuetan, ikasprozesuaren 
dokumentazioaren kudeaketari garrantzi handiagoa ematen zaio; besteetan, aldiz, 
ikasprozesuaren diseinuaren kudeaketari. Hori oinarri hartuta, egiten diren erabilera 
mota nagusiak ekarri ditugu hona:

 • Kudeaketa-tresna: ikasprozesuekin lotutako ataza administratiboetara 
mugatzen den erabilera mota da.

 ◦ Administratzailea da protagonista, berak kudeatzen baititu ikasleak, 
irakasleak, ikastaroak eta kategoriak, adibidez. 

 ◦ Irakasleak, normalean, ez ditu ikastaroak diseinatzen eta, askotan, ez 
du erabilera praktikorik egiten. Kalifikazioak islatzeko erabil dezake.

 ◦ Ikaslea gauza jakin batzuetarako soilik sartzen da: notak ikusteko edo 
ikastaroari buruzko argibideak kontsultatzeko, adibidez.

 • Dokumentu-biltegia: ikasprozesuekin lotutako dokumentazioa gordetzera 
mugatzen den erabilera mota da. Aurrekoarekin konbina daiteke, erabilera 
osatuagoa eskainiz.

 ◦ Aurrekoan bezala, administratzaileak ikasleak, irakasleak, ikastaroak, 
kategoriak… kudeatzen ditu.

 ◦ Irakaslea da protagonista. Ikasleei ikastaroari buruzko dokumentazioa 
eskaintzen die eta, erabilera aurreratuenetan, ikasleen lan batzuk jaso 
ditzake.

 ◦ Ikasleak eskura dauka ikastaroan eskaintzen den dokumentazio guztia. 
Erabilgarria da apunte-gordailu gisa, baina guztiz pasiboa da.

 • Ikas-ingurunea: ikaskuntza parte-hartzailean zentratzen den erabilera mota 
da.

 ◦ Administratzaileak bere zereginei lotutako lanak egiten ditu, aurreko 
erabileretan bezala.

 ◦ Irakasleak ikastaroaren diseinuan arreta jartzen du, komunikazio di-
gitalak eskaintzen dituen aukera guztiak kontuan hartuta. Hezkuntza-
helburuetarako erabiltzen du inguru birtuala.

 ◦ Ikaslea da protagonista eta bere parte-hartzea oinarrizkoa da ikaspro-
zesua gertatzeko. Irakasleak egindako diseinuan oinarrituta, ingurunean 
komunikatu, elkarri eragin, lan egin eta ebaluatu beharko du, bere ikas-
kuntza eraikitzeko.
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3. LMS-ETARAKO E-JARDUERA MOTAK

Wikipediak1 50 LMS baino gehiago zerrendatzen ditu (eta ez daude denak!). Bakoitzak 
bere alde positiboak ditu, bere erabiltzaileei (ikasle, irakasle, administratzaile eta 
ikastaro-sortzaileei) funtzionalitate bereziak eskainiz. LMSa edozein izanda ere, oro 
har aurki daitezkeen osagaien artean, hauek egongo lirateke:

 • Zerrendak: ikastaroa egiten ari diren ikasleen izenak eta bakoitzaren 
agerpen-jarraipena. Bertatik, ikasleei mezuak eta alertak bidaltzeko aukera 
izaten da.

 • Dokumentuen kudeaketa: dokumentuak (ariketak eta erantzunak, testuak, 
bideoak, irudiak, esaterako) LMSera igotzeko eta bertan antolatzeko 
funtzionalitateak.

 • Gailu mota anitzekin bateragarritasuna: ikastaroa idazmahaiko 
ordenagailuetan ez ezik, mugikorretan eta tabletetan ere erabilgarria izaten 
da (bai webgune beretik edo app berezi baten bidez).

 • Ikastaroaren egutegia: ikastaroaren mugarriak, epeak eta ariketen egutegia 
sortzeko eta argitaratzeko funtzionalitatea.

 • Komunikazio-tresnak: ikasleen eta irakasleen arteko hartu-emana 
gertatzeko berehalako mezularitza, mezu asinkronoak (e-postak bezalakoak), 
foroak, etab.

 • Ebaluazioa eta zereginak: hainbat ariketa mota sortzeko laguntza eta tresnak 
(soilak, erantzun anitzeko testak, aurreratuak, berdinen arteko ebaluazioa 
bideratzekoak edo azterketak).

 • Kalifikazioak eta notak: ikasleen garapena jarraitzeko, kalifikatzeko eta 
irudikatzeko tresnak.

Esan bezala, inplementa daitezkeen e-jarduera motak LMSaren arabera 
ezberdinak izango dira. Adibide gisa, Moodle eta Open-edX-n LMS irekietan aurki 
ditzakegun e-jarduera mota garrantzitsuenak ekarriko ditugu hona.

3.1. Foroak

Oro har, ikasleek eta irakasleek bidal ditzakete beren mezuak eztabaidarako 
ohar-taula hauetara. Jarduera asinkronoa da: ikasle batek mezua forora bidaltzen 
du eta handik minutu, ordu edo egun batzuetara, erantzuna jasoko du. Foroetako 
jarduerak asko lagun dezake komunikazioan eta komunitatea eraikitzen, baina 
kontutan izan behar dugu foroa ganoraz kudeatu eta sustatzeko denbora dezente 
beharko dugula (irakasle gisa, mezuak gainbegiratzeko, erantzunik gabeko galderei 
erantzuteko, eztabaidak sustatzeko, besteak beste).

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
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3.2. Testak edo quiz jarduerak

Irakasleak quiz edo test-jarduera erabil dezake ikasleei online erantzun 
beharreko galderak proposatzeko. Galdera mota asko eskaintzen dira LMSetan: 
erantzun anitzeko galderak, egia-gezurra, erantzun laburrekoak, arrastatu eta jaregin 
motakoak, besteak beste. Galdera horiek biltegi batean gordetzen dira, beste quiz edo 
test batzuetan berrerabili ahal izateko.

3.3. Txatak

Jarduera honek irakasle-ikasle edo ikasleen artean eztabaida sinkronoak jorratzea 
ahalbidetzen du. Jarduera interesgarria izan daiteke zalantzak modu azkarrean 
argitzeko (adibidez, ikasgai berri bat antolatzean, posible da txat bat programatzea 
hasierako azalpenak emateko edo ikasgaia bukatzean edo tartean, balizko zalantzak 
argitzeko). Txatean esandakoa gorde daiteke, etorkizunean kontsultatu ahal izateko. 
Gaur egun, testu soilean oinarritutako txata erabili ordez, posible da bideo-txat bat 
prestatzea.

3.4. Mezularitza

Irakasleak bere ikasleei —eta alderantziz— edo ikasleak haien artean, mezu 
pribatuak bidaltzeko, jasotzeko eta erantzuteko aukera izango dugu LMS gehienetan. 
Mezu horiek pertsonalizatuak izan daitezke (igorleak nahi duen testuarekin) edo 
automatikoak (adibidez, ikasleak jakinarazpen automatikoak jaso ditzake ariketak 
entregatzeko epea amaitzear dagoenean, edo foroan erantzun berri bat jasotzen 
duenean).

3.5. Ariketak edo lanak

Ariketak edo lanak entregatzeko jarduerak aukera ematen du dokumentuak 
online igo, gorde eta irakasle batek ebaluatzeko eta komentatzeko. Irakasleak 
ikasleek bidali dituzten lanak aldi berean ikus ditzake. Lanak orokorrean bi 
motatakoak izan daitezke: fitxategi bat edo gehiago igotzea (.odt, .doc, .pdf edo 
beste edozein motatakoak) edo testua zuzenean online idaztea. Oro har, posible da 
bakarka egindako lanak edo talde-lana igotzea (noski, irakasleak ere talde-lan gisa 
edo bakarkako lan gisa ebaluatzeko) eta epe-muga izan ohi dute.

Lan bat ebaluatzeko, irakasleak zenbakizko kalifikazio bat eman dezake, baita 
eskalak eta errubrikak erabili ere. Irakasleak nahi badu, kalifikazioaz aparte, badu 
aukera lanak komentatzeko, bai lanaren gainean egindako testu-anotazioen bidez, 
bai eranskin batean gordetako iruzkinetan. LMS batzuetan, badago audio edo bideo 
bidez ere oharrak bidaltzeko aukera.
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3.6. Tailerra, berdinen arteko ebaluazioa edo workshopa

Tailerrak ariketa edo zeregin baten antza dauka: ikasleak bere lana fitxategi bat 
erantsiz entrega dezake edota baita testua zuzenean LMSaren editorean idatziz ere. 
Bidalitako lanak ikasleek ebaluatuko dituzte (berdinen arteko ebaluazioa edo peer-
to-peer erabiliz) irakasleak zehaztutako ebaluaziorako irizpideei jarraituz. Irizpide 
horiek argitu eta ebaluazioak gidatzeko, maiz erabiltzen den aukera ebaluazio-
errubrikak dira. Gidalerro horiei jarraiki ikasleek beren artean ebaluatuko diote 
elkarri. 

Ikasle bakoitzak LMSak esleitutako lan kopuru bat izango du ebaluatzeko. 
Esleipen hori automatikoki egin daiteke edo irakasleak eskuz egin dezake. Noski, 
irakasleak ere ikasleen lanak ebaluatu ditzake eta bere notaren pisua ezberdina izan 
daiteke, horrela nahi izanez gero. Tailerreko parte-hartzaile bakoitzak bi nota jasoko 
ditu: bat, bere lanak jasotako nota izango da; eta bestea, bere ebaluazio-lana saritzeko 
nota (egindako ebaluazioen kalitatearen arabera).

3.7. Ikasgaiak

Ikasgai-modulua liburu bat bezala ikus daiteke, baina ez edozein liburu, baizik 
eta «Aukeratu zure abentura» bezalako liburu gisa. Alegia, ikasgai moduluak ikasleari 
hainbat orri eskainiko dizkio eta ikasleak, orri batetik bestera pasatzeko hainbat 
aukera izango ditu (ez da izango soilik «Hurrengoa» edo «Aurrekoa» bezalako 
botoiak). Ikasleak aukeratzen duen estekaren arabera orri batera edo bestera jauzia 
egingo du. Noski, jauzia egiteko esteka oso sinplea izan daiteke (Hurrengo/Aurreko 
orrira joateko).

Ikasgaietan, edukia edo galdera-orriak sar daitezke. Adibidez, eduki-orriak sor 
daitezke gai bat aurkezteko. Bukatzean, azkenengo orri gisa, galdera-orri bat sar 
dezakegu, ikasleak edukia benetan ulertu duela egiaztatzeko. Ondo diseinatuz gero, 
ikasgai-moduluak ikasleari ikasteko bere bide pertsonalizatua jorratzeko aukera 
ematen dio.

4. E-LEARNINGERAKO BALIABIDEEN SAILKAPENA

LMSetan gertatzen den komunikazio digitala eta aipatutako e-jarduerak kontuan 
izanda, argi dago hainbat formaturekin lan egiten dugula. Hainbeste formaturen 
gainean lan egiteko eta materiala sortzeko, hainbat eta hainbat aplikazio, programa 
edo tresna digital ditugu. Azkenaldian, asko ugaritu dira LMSetatik at dauden tresna 
mota horiek eta sarean edozer egiteko aukera eskaintzen duten milaka aplikazio 
daudela esan daiteke. Guztiak ezagutzea ezinezkoa da, etengabe desagertu, berritu 
eta agertzen direlako; baina tresna digital horiek sailkatzeak gidalerro batzuk eskain 
diezazkiguke, baita ondo erabiltzen lagundu ere: «Zertarako?» galdera buruan 
izanda, tresna digital egokia aukeratzeko gakoak izan ditzakegu. Hona hemen tresna 
digitalen sailkapena egiteko egiten dugun proposamena:
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2. irudia. E-learningerako baliabideen sailkapena.

Proposatzen dugun sailkapenak bi oinarri ditu: 

 • Konpetentzia digitala: argi dago tresna digitalak ezagutzen, aukeratzen eta 
erabiltzen ditugunean konpetentzia digitala martxan jartzen dugula. Hori 
dela-eta, sarean aurki dezakegun edozein tresna sailkatzeko Europa mailan 
erreferentzia bihurtu den DIGCOMP markoa (Ferrari, 2013; Vuorikari, 
Punie, Carretero eta Van de Brande, 2016; Carretero, Vuorikari eta Punie, 
2017) oinarri hartu dugu, lotura garbia baita. Markoak zehazten dituen bost 
arloetatik, honako hiru hauek hartu ditugu sailkapenaren oinarritzat:

 ◦ Informazioa eta informazio-alfabetatzea
 ◦ Komunikazioa eta kolaborazioa
 ◦ Eduki digitalak sortzea

 • Erabilera pedagogikoa: arlo bakoitzaren barruan, ikasprozesuetarako 
erabilgarritasuna azpimarratuko duen «zertarako?» galderari erantzun 
nahi izan diogu. Askotan, instrumentalismo teknologikoan erortzen gara: 
tresnen diseinuak edo berritasunak itsutu egiten gaitu eta horiek hartzen 
ditugu tresnaren erabileraren oinarritzat. Hori, ordea, akats handia da; izan 
ere, ikasprozesuen diseinuaz ari garenean, tresna digitalak beren erabilera 
pedagogikoarengatik aukeratu behar ditugu. Hau da: behin hezkuntza-
helburuak definituta, horiei erantzuteko hoberen datorkidan tresna aukeratu 

Online eta blended learning: komunikazio digitala, LMSak eta tresnak



IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan190

behar da. Hori dela-eta, gure sailkapenean, alderdi hori azpimarratu nahi 
dugu eta tresnak eta aplikazioak horren arabera sailkatu. Horrela, errazagoa 
izango da tresnen hezkuntza-ekarpenari buruz hausnartzea eta sarean dauden 
guztien artean gure ikasprozesuari hoberen datorkiona aukeratzea.

5. ONDORIOAK

Online inguruneek aukera asko eskaintzen dizkigute ikaskuntza sustatzeko. 
Komunikazio digitalak eta LMSak aukera horiek guztiak baliatzeko bideak dira eta 
horiek ezagutzea oso baliagarria da ikasprozesuak aberasteko. Dena den, ezin dugu 
ahaztu hezkuntza-helburuak direla garrantzitsuenak eta, nahiz eta LMS bat oinarri 
izan ikasprozesua kudeatzeko, ikasprozesuaren beraren diseinuari ekarpena egingo 
dioten e-jarduerak, tresnak eta aplikazioak aukeratzea izan behar dela lehentasuna. 
Horregatik, LMSak erabiltzean, komunikazio digitala eta ikasprozesua aberastuko 
dituzten tresnak bilatzeko ahalegina egin behar dugu eta, horretarako, irizpideak 
jorratu nahi izan ditugu artikulu honetan, e-jarduera, tresna eta aplikazio zehatzak 
landu baino areago, denboran zehar baliagarria izan daitekeen azalpen eta sailkapen 
praktiko bat eskainiz. 
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Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek eragindako bilakaera nabaria 
izan arren, hezkuntzarako baliabideak sortzeari dagokionez behar berriak ere sortu 
dira. Hezkuntzarako teknologiak ikasi beharreko ezagutzaren errepresentazio 
pedagogikoa behar du, hots, ikasi beharrekoa gaika zehaztu behar da eta gai bakoitza 
ikasteko erabil daitezkeen baliabideak sortu. Baliabideen sorkuntza ez da lan arina 
ordea. Kapitulu honetan, sorkuntza hori arintzeko hainbat estrategia eta tresna 
ikusiko ditugu.

1. SARRERA

Gaur egun, Teknologian Oinarritutako Hezkuntzarako Tresnak —esaterako Tutore 
Adimendunak, Moodle edo Blackboard moduko sistemak— eta Coursera edo edX 
gisako lineako ikastaro ireki masiboak lantzeko plataformak, ezinbesteko bihurtu 
dira hainbat hezkuntza-erakundetan. Tresna horiek guztiek, ordea, ikasprozesuan 
erabiliko diren edukiak errepresentatzea ezinbestekoa da. Baliabide edo eduki 
horien sorkuntza, berriz, ez da lan arina. Edozein irakaslek ikastaro berri bat sortzen 
duenean, edo plataforma berri batean argitaratu nahi duenean bere ikastaroa, honako 
galderak egin behar lizkioke bere buruari:

 • Nere irakasgaiaren i(ra)kaskuntzarako baliabiderik topatu eta berrerabil al 
dezaket?

 • Iaz Moodlerako sortu nuen galdetegia erabil dezaket aurten erabili behar 
dudan plataforma berrian?

 • Ez al dago Moodlerako material berria sortzen lagunduko didan tresnarik?
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2. IRAKASGAIEN I(RA)KASKUNTZARAKO BALIABIDEEN 
BERRERABILERA

Irakasle bezala, ikastaro berri bat prestatu behar dugunean lehenengo urratsa 
dagoeneko erabilgarri dauden baliabideak bilatzea eta berrerabiltzea izaten 
da. Baina lizentzia-kontuak direla eta, ezin izaten dugu dagoen material guztia 
berrerabili. Irakasle eta ikasleen lana errazteko, hezkuntza-komunitatean esfortzu 
handia burutu da berrerabilera errazteko asmoz. Hori lortzeko, Hezkuntzarako 
Baliabide Irekien (HBIen) sorkuntza eta partekatzea bultzatu da. UNESCOren 
arabera, «Hezkuntzarako Baliabide Irekia deritzo lizentzia irekiarekin argitaratuta 
dagoen hezkuntzarako edozein materiali. Baliabide horiek mota desberdinetakoak 
izan daitezke (apunteak, azterketak, ariketak, bideoak, etab)» (UNESCO, 2012). 
HBIak Creative Commons1 lizentziapean erregistratuta izaten dira normalean 
(Beaven, 2013) eta irakasleon edo ikasleon beharretarako erabiltzeko eta egokitzeko 
aukera ematen dute (Rödel, 2013). Hori dela-eta, HBIak irakasleontzat oso baliabide 
egokiak dira, ikastaroaren prestakuntzan bai denboran bai kostuan aurreztea eragin 
baitezakete (Wiley et al., 2012; Bliss et al., 2013). 

Non topatu ditzakegu mota horretako baliabideak? Biltegietan, noski. 
Adibidez, cnx.org2 biltegian ia edozein irakasgairako materiala topatu dezakezu, 
lizentzia irekiekin argitaratuta eta, beraz, zuk zure beharretara egokitzeko 
baimenarekin. Gertuago ere adibideak dauzkagu, Didactalia3, haur, lehen edo 
bigarren hezkuntzarako eta hezkuntza berezirako baliabideak gorde eta partekatzen 
dituena, eta Klikasi4, euskaraz sarean dauden eduki eta baliabideak partekatzen 
dituen plataforma, esaterako.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) erakundeak, 
teknologiaren inguruan estandarrak zehazten dituen erakundeak, hezkuntzarako 
baliabideen berrerabilgarritasuna bultzatzeko estandarren bidea jarraitu du. IEEE 
erakundeak sortutako IEEE LOM (Learning Object Metadata) estandarraren (LTSC, 
2001) bidez, ikaste-objektu (Arruarte, 2017) deritzon baliabide berrerabilgarriak 
definitzea eta partekatzea ahalbidetzen da, estandarrek zehazten baitute 
baliabideak nola deskribatu eta partekatzea nola egin, ikaste-objektuen biltegiak 
erabiliz. Baliabide mota horiek gordetzen dituen biltegi ezagunenetako bat izan 
daiteke Merlot5 biltegia. Ikaste-objektu biltegiak sareak osatzeko elkartu izan 
dira, liburutegiek egin ohi duten moduan, horrela baliabideak erabili nahi dituzten 
erabiltzaileei ikaste-objektuak eskuratu ahal izateko aukera zabalagoak eskainiz. 

1. https://creativecommons.org/
2. http://cnx.org/
3. https://didactalia.net/eu
4. http://www.klikasi.eus/
5. https://www.merlot.org/merlot/index.htm
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IEEE LOM estandarraren helburu nagusia hezkuntzarako baliabideen bilaketa 
eta partekatzea erraztea da. Bilaketa horiek egin ahal izateko baliabideak nola 
deskribatu behar diren zehazten du estandar horrek, horretarako erabiliko diren 
ezaugarriak ezarriz. Ezaugarri horiei metadatu deritze, eta metadatu horien bidez 
adieraztea dago, beste ezaugarri batzuen artean, ikaste-objektu baten gaia zein ikasle 
motatarako sortu zen, zailtasun-maila eta beste ikaste-objektuekin daukan erlazioa. 
Horrela, edozein irakaslek bila lezake bere irakasgairako ondo datorkion baliabidea, 
gaia, baliabide mota edo zein ikasle motatarako behar duen adieraziz, adibidez.

3. SORTUTAKO BALIABIDEAK BESTE PLATAFORMA BATEAN 
BERRERABILTZEA

Gaur egun, hezkuntzarako erabil ditzakegun plataformek ia mota guztietako baliabide 
digitalak onartzen dituzte. Inolako arazorik gabe erabil ditzakegu dokumentuak, 
irudiak, bideoak edo audioak. Baliabide mota horiek hezkuntzarako baliagarriak 
diren arren, hezkuntzarako plataformak erabiltzailearen parte-hartze aktiboa eskatzen 
duten baliabideak, hau da, baliabide interaktiboak, ere eskaintzen dituzte. Baliabide 
interaktiboak mota askotakoak izan daitezke, adibidez, galdetegiak, azterketak edo 
jokoak, eta erabiltzaileen jarduera jasotzea eta neurtzea ahalbidetzen dute. Horrela, 
ikasleak egiten dituen akatsak kontuan hartuta, ikasprozesua egokitzeko, adibidez. 
Tamalez, askotan gertatu ohi den moduan, baliabide mota horiek aplikazio edo 
plataforma zehatz baterako garatu izan dira eta beste plataforma batean erabiltzea 
askotan ezinezkoa zen. Muga hori gainditzeko asmoz, hainbat erakundek (adibidez, 
IEEE edo IMS Global Learning Consortium6 erakundeak) lan egin dute baliabideak 
interaktiboki edozein plataformatan erabili ahal izateko, eta plataformek baliabideak 
partekatu ahal ditzaten. Helburu hori lortzeko, erakunde horiek baliabide interaktiboak 
jarraitu behar dituzten estandarrak edo ereduak definitu dituzte. 

Estandarrek baliabideak nola egituratu eta edukia nola adierazi behar den 
zehazteaz gain, hezkuntzarako plataformek baliabide mota desberdinak nola erabili 
behar dituzten adierazten dute. Izan ere, ikasleen ekintzak (emandako erantzunak 
eta burututako akatsak, esaterako) jasotzea ezinbestekoa da ikasleen ezagutza-maila 
neurtzeko edo ikaskuntza-datuen analisia (ikus lehen ataleko laugarren kapitulua) 
egin ahal izateko. Jarraian, baliabide digital berrerabilgarriak sortzeko erabiltzen di-
ren bi estandar edo erreferentzia-eredu nagusi deskribatuko ditugu: QTI eta SCORM.

3.1. QTI

IKTak hezkuntzarako erabiltzen hasi ziren unetik, hezkuntzan bilakaera handia 
eragin dute (ikus Online eta blended learning: komunikazio digitala, LMSak eta  
tresnak izeneko kapitulua). Hezkuntzarako teknologien erabilerak ikasleei berrelika-
dura handiagoa emateko aukera dakar, beste hobekuntzen artean. Horretarako, 

6. https://www.imsglobal.org/
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ebaluazioa eta ebaluazio-tresnak ezinbestekoak dira (Guàrdia et al., 2017). Gal-
detegiak izan dira ebaluaziorako erabili izan diren tresna nagusietako bat, ebaluazio 
automatikoa modu erraz batean egitea ahalbidetzen dute eta. Ikaslearen maila, ikasketa 
burutu aurrekoa zein ondorengoa, neurtzeko erabiltzeaz gain, autoebaluazioak 
bideratzeko ere oso erabilgarriak izan daitezke galdetegiak. Galdetegiak burutu 
ondoren ikasleak bere maila eta ahuleziak ezagutu ditzake eta, informazio horre-
taz baliatuta, ikaslea bera autorregulatzen joan daiteke eta bere ikasprozesuan 
autonomia lortzen. Hezkuntzarako tresnak sortzen eta hedatzen joan ziren heinean, 
tresna horiek galdetegiak adierazteko eta kudeatzeko eredu desberdinak erabiltzen 
zituztenez, informazioa partekatzeko aukerarik ez zegoen. Arazo horri aurre egiteko, 
IMS Global Learning Consortium erakundeak proposatu zuen QTI (Question and 
Test Interoperability)7 eredua, galderak, azterketak eta horien emaitzen txostenak 
adierazteko eredua. Hasiera batean test moduko ariketetara mugatuta bazegoen 
ere, gaur egun QTI ereduak galdera mota asko errepresentatzea ahalbidetzen du. 
Ariketak espezifikazio honetan oinarrituta sortuz, tresna desberdinetan berrerabiliko 
ahal izango direla ziurtatzen da.

QTI espezifikazioak galderak eta azterketak nola adierazi zehazteaz gain, horien 
erabilerari dagokion beste informazioa nola jaso ere deskribatzen du. Horretarako, 
QTI espezifikazioak lau motatako elementuak erabiltzen ditu.

 • Galderen eta galdetegien edukia adierazten duten elementuak: elementu 
mota hauek dira galderak eta galdetegiak sortzeko erabiltzen direnak. Gal-
deren edukiak eta horien ebaluaziorako beharrezkoak diren datuak (erantzun-
aukerak eta erantzun zuzenak, esaterako) errepresentatzeko erabiltzen dira.

 • Baliabidea metadatuen bidez deskribatzeko elementuak: ikaste-objektua 
deskribatzeko behar diren elementuak dira, IEEE LOM estandarrean 
oinarrituta, baina azterketak edo galderak zehazteko egokituta.

 • Baliabidearen erabilera-datuak jasotzeko elementuak: elementu hauek 
ariketen erabileraren estatistikak, garatzaileentzat eta irakasleentzat lagun-
garriak izaten direnak, jasotzeko erabiltzen dira.

 • Emaitzen txostenak sortzeko erabiltzen diren elementuak: elementu 
hauek ikasle bati ariketa baten bidez burututako ebaluazioaren txostena 
zehazteko erabiltzen dira.

3.2. SCORM

Galdetegiez gain, irakasle edo eduki-sortzaile batek ikasteko aproposak izan 
daitezkeen bestelako baliabide interaktiboak ere sor ditzake, adibidez, gurutzegramak 
edo beste joko mota batzuk. Baliabide horiek erabiltzailearen ekintzen arabera 
neurtu dezakete ikaslearen ikaste-maila. Informazio hori LMSarekin edo erabiltzen 
ari garen tresnarekin partekatzea komenigarria da ikasleei buruzko informazio 

7. http://www.imsglobal.org/question
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eguneratua izateko eta i(ra)kasprozesuak egokitzeko. Horretarako, ADL (Advanced 
Distributed Learning)8 ikerkuntza-taldeak, Ameriketako Estatu Batuetako Defentsa 
Sailak babestutako taldeak, SCORM9  (Sharable Content Object Reference Model) 
eredua sortu zuen.

SCORM teknologian oinarritutako hezkuntzarako tresnek, esaterako, e-learning 
tresnek edo LMSek, plataforma desberdinetan garatutako hezkuntzarako edukiak 
bilatu, inportatu, partekatu, berrerabili eta esportatzea ahalbidetzen dute. Baliabide 
horiek granularitate ezberdinetakoak izan daitezke, irudi edo testu batetik hasita 
ikastaro oso bateraino. Eredu horrek, baliabideak adierazteko jarraitu behar den 
formatua definitzeaz gain, LMSarekin elkarrekintza nola egingo den ere zehazten du. 
SCORM baliabide batek LMSari ikasleak burututako ekintzen (erantzun zuzenak, 
akatsak, etab.) berri bidali ahal izateko, LMSak SCORM ereduan zehaztutako 
funtzionalitatea izan behar du.

Gaur egun, SCORM paketea baliabide interaktiboak sortzeko eredu nagusia da 
eta hezkuntzarako plataforma nagusiek mota horretako baliabideak onartzen dituzte.

4. ZEIN TRESNAK ERABILTZEN DITUZTE ESTANDARRAK 
BALIABIDEAK SORTZEKO?

Estandarrek eta ereduek baliabideak berrerabiltzea errazten duten arren, eduki-
sortzaileentzat konplexuak suertatzen dira maiz. Izan ere, estandarrak era gordinean 
erabiltzea ez da edozein pertsonak egin dezakeen ataza, estandar hauetan adituak ez 
direnentzat oso konplexuak dira eta. Hori dela-eta, estandarrei eta ereduei jarraitzen 
dieten baliabideak sortzeko egile-sistemak sortu dira. Jarraian, tresna horietako 
adibide batzuk aurkeztuko dira.

ONYX Editor10 galdetegiak eta ariketak sortzeko tresna da, QTI espezifikazioari 
jarraitzen diona. Tresna komertziala izan arren, doako erabiltzaile-kontuak sortzeko 
aukera ematen du, ariketak eta galdetegiak sortzeko eta esportatzeko. Hala ere, 
ariketa mota batzuk sortu ahal izateko ordainpeko lizentzia eskuratzea ezinbestekoa 
da (ikusi 1. irudia).

8. http://www.adlnet.gov/
9. http://scorm.com/
10. https://www.onyx-editor.org/
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1.irudia. ONYX Editor galdetegia eta galderak sortzeko pantaila.

Questi-online11 SCORM ereduan oinarritutako hezkuntzarako baliabide 
digitalak sortzeko tresna da, euskaraz ere erabil daitekeena. Tresna hori erabiliz, mota 
ezberdinetako ariketak sor daitezke, adibidez, aukera anitzeko galderak, hutsuneak 
bete motako ariketak edo ikasleak elementuen ordena zuzena erabaki behar duen 
motako ariketak.

Constructor12 tresnak ere SCORM ereduan oinarritutako hezkuntzarako 
baliabide digitalak sortzeko balio du. Tresnak txantiloiak eskaintzen ditu baliabide 
interaktiboak sortu ahal izateko, besteak beste, gurutzegramak, testuak osatzeko 
ariketak, aukerak lotu, eta beste hainbat ariketa mota (ikusi 2. irudia). Webguneak 
beste egile batzuek sortutako baliabideak ere eskaintzen ditu, norberaren ikastaroetan 
berrerabiltzeko aukera emanez.

11. http://www.questionline.es/
12. https://constructor.educarex.es
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2. irudia. Baliabide motaren aukeraketa Constructorren.

5. LA BURPENA

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek hezkuntzan aro berri bat zabaldu 
dute. Izan ere, ikasteko era eta aukera berriak eskaintzen dituzte. Baina, hezkuntza-
prozesuak burutu ahal izateko, ikasi beharreko ezagutzaren adierazpena ezinbestekoa 
da, hau da, ikasi beharreko gaiak zehaztu behar dira eta gai bakoitzeko erabiliko diren 
baliabideak sortu. Sorkuntza lan konplexua izan liteke, are gehiago teknologia zein 
azkar aldatzen den kontuan hartzen bada, erabiltzen diren tresnak maiz aldatu ahal 
izango baitira. Hori dela-eta, ezinbestekoa da lan hori arintzea. Kapitulu honetan, 
helburu hori lortzeko bide batzuk aurkeztu dira. Alde batetik, Hezkuntzarako 
Baliabide Irekiak daude, edonork berrerabil edo egokitu ditzakeen baliabideak. 
Bestalde, baliabideak partekatu eta berrerabili ahal izateko garatu diren estandarrak 
eta ereduak aurkeztu dira. Estandar eta eredu horiek baliabideak nola egituratu behar 
diren zehazten dute, baita horiek berrerabili ahal izateko LMSek edo hezkuntzarako 
tresnek bete behar dituzten baldintzak ezartzen dituzte ere. Estandar eta eredu horiek 
garrantzitsuak eta beharrezkoak izan arren, konplexuak dira. Horregatik, hainbat 
tresna garatu dira edozein erabiltzailek baliabide berrerabilgarriak sortzeko aukera 
izan dezan. Kapitulu honetan tresna horietako batzuk ere deskribatu dira. 
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BOSGARREN ATALA

JENDARTEA ETA HEZKUNTZA, TEKNOLOGIEN  
AUKERAK ETA ARRISKUAK

Bosgarren atal honetan, teknologiak dakarzkigun aukerak eta arriskuak hartu ditugu 
kontuan eta horiek jendartean nola eragiten duten modu orokorrean, batetik, eta nola 
eragiten dioten hezkuntzari modu zehatzean, bestetik. Hasteko, lehen bi kapituluetan 
ahalduntzeaz eta inklusioaz aritu izan gara, teknologiak jendartea teknologikoki nola 
ahaldundu duen eta ahaldundu dezakeen aztertzen da (ikus 1. kapitulua). Ondoren, 
teknologia eta inklusioa landu dugu eta teknologiaren inklusioa zer den azaldu dugu 
eta behar bereziak dituztenentzat eta jendartearentzat inklusioaren teknologia zer 
den aipatzen dugu (ikus 2. kapitulua). Hori egin eta gero, teknologiaren erabilera 
desegokia aztertzen dugu, hurrengo bi kapituluetan. Batetik, teknologiaren erabilera 
txarrak eta kalteak sakonki aztertzen dira (ikus 3. kapitulua) eta horren ondoren, 
bukatzeko, teknologiak eta Internetek eragin dezaketen erabilera txarra saihesteko 
edota esku hartzeko zer egiten den azaltzen dugu (ikus 4. kapitulua).
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Edozein hezkuntza-prozesutan ahalduntzea helburuetako bat izan ohi da. Teknologia, 
beste faktore asko bezala, ahalduntze horretan lagungarri edo kaltegarri izan daiteke. 
Kapitulu honetan, teknologiaren alorrean ahalduntze hori lortzeko helburuarekin, 
teknologiek eskaintzen dituzten aukerak aztertuko ditugu. 1. atalean pertsonen 
ahalduntzean jarriko dugu begirada; ondoren, 2. atalean eduki eta ezagutzaren 
garrantzia azpimarratuko dugu eta, bukatzeko, 3. atalean gailu eta tresna libreei 
buruz arituko gara.

1. PERTSONAK - PROGRAMATU EDO PROGRAMATUA IZAN

Nire ustez Rushkoffen (2010) Programme or Be Programmed liburuaren izen-
buruak, ondo laburbiltzen du programatzeak duen garrantzia. Irakurtzen ikasten 
dugunean idazten ere irakasten zaigun bezala, zergatik ez dugu hain garrantzitsua 
den programazioa irakasten? Programazioa, programa informatiko bat garatzeko 
egiten den prozesua bada eta horretarako programazio-lengoaiak erabiltzen badira, 
hizkuntzak ikasten ditugun moduan, programazio-lengoaiak ikas eta irakats daitezke 
erraz.

Gaitasun digitalak izatea ez dira programatzea bakarrik, gaitasun gehiago ere 
badira, baina programazioa garrantzitsua da bere baitan horietako asko barne biltzen 
dituelako. Programatzen jakiteko jakin behar da horretarako behar diren gaitasun 
horiek zein diren, ditugun gaitasunak identifikatzea eta ez ditugun gaitasunen aurrean 
zer egin behar dugun jakitea erabakigarria da programatzen jakiteko.

 Hurbilpen askotatik definitu izan dira herritarrek edota irakasleek izan 
beharreko gaitasun digitalak. Mozilla Fundazioak web teknologien ezagutzarekin 
lotutakoak definitu eta horiei lotutako ekinbideak proposatzen ditu. Beste batzuk, 
DigComp (Vuorikari et al., 2016) deiturikoak, adibidez, aldez aurretik liburu 
honetan aipatu dugunez, ezagutza batzuk identifikatzen ditu eta, gero, kasuan kasu, 
profil berezituen bidez zehaztu: i) informazioa eskuratzen jakin, ii) komunikazio 
digitalean trebatu, iii) eduki-sorkuntza, iv) segurtasuna eta v) arazoen kudeaketa. 
Halako gaitasunak dira bertan aipatzen direnak.
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Aurretik aipatu bezala, programazioaren gaitasuna bereziki garrantzitsua da 
jendartean eta hezkuntzan. Informatikaren hastapenetan, informatika erabiltzeari ia 
loturik zegoen programatzea. Orain, aldiz, erabiltzen ditugun programak, batetik, 
zenbat eta erabilerrazagoak izan eta, bestetik, zenbat eta abstrakzio-maila altuagoa 
izan, orduan eta zailagoa da programaren benetako logika ezagutzea. Horrela, 
programak egiten duena ezagutzen ez dugunez eta programak guk nahi ez ditugun 
gauzak ere egitera garamatzanez, programak (edota programa hori garatu dutenak) 
gu menderatzera iristen dira nolabait. Izan ere, programa horiek gure beharretara 
egokitu beharrean, gu programaren eta horietatik aberasten direnen arauetara eta 
beharretara egokitzen gara (batzuetan nahi eta jakin gabe ere).

Baina nola gerta daiteke hori, programak gizakiok sortzen ditugun agindu-
segidak besterik ez badira eta, beraz, aldagarriak badira? Programak gure beharretara 
egokitu ahal izateko baina, programazioaren oinarriak ezagutzea beharrezkoa da. 
Horrek ez du esan nahi den-denok bikain programatzen jakin behar dugunik, baizik 
eta programazioaren logika (arauak eta aukerak) ulertzera iritsi beharko genukeela.

Orain arte ez bezala, programatzen ikastea inoiz baino errazagoa da edozein 
adinetan ere. Codecademy.com eta Code.org plataformek, adibidez, aukera paregabea 
eskaintzen dute horretarako. Biek, era automatizatu batean, web teknologiak, 
programazio-lengoaia ezberdinak eta hainbat programazio-ingurune, besteak beste, 
ikasteko aukera ematen dute. Argitalpen honen beste atal batzuetan sakonago 
aztertzen den gaia denez, ez dut horretan sakonduko hemen.

2. EZAGUTZA - EZAGUTZA LIBREAREN GAKOA

Ezagutza da, askoren aburuz, espezie gisa eboluzionatzera bultzatu gaituen ezaugarri 
nagusia. Berau ez da ondasun mugatu bat; izan ere, zenbat eta gehiago erabili, 
orduan eta gehiago garatzen da. Horretarako, ezagutza sortzea, ikastea, barneratzea, 
sistematizatzea, transmititzea eta aplikatzea sustatzen duten baldintza sozial jakin 
batzuk behar dira.

Ezagutza librearen pentsamendua dutenek ondasun publiko gisa ikusten 
dute ezagutza, pertsonen berdintasunezko garapena bultzatzen duen ondasun gisa, 
hain zuzen, ezagutzaren sortzaile eta edukitzaile gisa, araudi murriztaileek ez 
bezala (adibidez, araudi murriztailetzat har daiteke jabetza intelektualari lotutako 
copyrightaren edo patenteen zenbait erabilera).

Bizi garen «ezagutzaren jendartean» ezagutza komun libre horri ekarpen gehien 
egiten diotenek (beste batzuekin batera era irekian elkarrekintzan dihardutenek) 
garapenerako aukera gehiago izango dituzte. Horregatik, zenbait datu libre eta 
formatu egokietan eskuragarri jartzeak berebiziko garrantzia dauka; horri esker, 
nahiz eta askatu duenak jakin ez, beste batek ezagutza hori baliatu, hobetu, berrerabili 
edota eralda dezake.
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Aipatu bezala, gure helburua ezagutza ahalik eta jende gehienarengana 
hedatzea bada, egiten ditugun lanetan lizentzia libreak erabiltzea ere garrantzitsua 
da. Bide horretan, dagoen aukera zabalaren barnean, ezagunenak Creative Commons 
lizentziak dira. Erabili nahi izanez gero, lizentziek eskaintzen dituzten murriztapen 
batzuen konbinazioz (askatasun-maila ezberdinak definitu dira). Txopiteak (2014), 
«Creative Commonseko semaforoa» artikuluan, oso ondo azaltzen du semaforoko 
atal horien arteko aldea.

Batek egindako lana beste batek erabiltzea edo elkarren artean eduki bat sortzea 
interesgarria da eta ukaezina da irakaskuntzan ikasleek lortu beharreko gaitasun 
garrantzitsuenetako bat ere badela. Edozein dela erabiltzen den tresna, edukiak libre 
eta eskuragarri jartzearena jarrera kontua ere bada. Horregatik, jarrera horiek indartu 
beharko genituzke hezkuntzaren alor guztietan, nolabait irakaslearen lanaren eredu 
ezberdinak izateko eta modu errazean berrerabiltzeko.

Eduki libreak sortzeaz gain, eskuragarri jarri eta berrerabiltzeko biltegien 
aldeko apustua egitea garrantzitsua litzateke. Wikipediak berak eta Wikimedia.org 
fundazioko beste proiektu askok funtzio hori bete izan dute eta jarraitu beharko dute 
betetzen, baina hortik harago ere, erabili edo sor genitzake, hezkuntzarako biltegi 
libreak. Batek egindako lanak, beste batek erabili edota hobetzeko aukerak errazteko.

3. TEKNOLOGIAK - GAILU ETA TRESNA LIBREAK

Erabilera bakar bateko gailuak gauza zehatz baterako bakarrik daude pentsatuak. 
Eginbehar zehatz hori aurrera eramateko gai badira ere, ikasketa-prozesuan erabilera 
anitzeko gailuak hobesteko saiakerak egin behako genituzke. Konputagailuen ordez 
produktu mota batzuk erabiltzeko bakarrik pentsatuak dauden tabletak denerako 
erabiltzea, adibidez, ez dago ahalduntzearen bidean.

Berdin gertatzen da, zerbitzu/produktu ez-libreetan ikasleak hezten ditugunean, 
nahi edo ez zerbitzu/produktu mota batera mugatzen ari gara ikasleak, aukerak 
murriztuz. Zerbitzu ez-libre horiek ere irakatsi beharko dira agian, baina ez 
aukera bakar bezala; izan ere, zerbitzu/produktu libreak erabiltzeko aukera eman 
behar da. Googleren zenbait produkturen hezkuntza-erabilerek, adibidez, ez dute 
ahalduntzearen helburuan laguntzen.

Aukera-berdintasuna ere kontuan hartu beharreko gaia da. Eskoletan, adibidez, 
eskatzen ari garen tresnaren kostua eta teknologiaren irekiera oso garrantzitsuak 
dira horretarako. Lehena, edozeinek gailua eskuratzeko eta, bigarrena, erabiltzen 
diren teknologiak muga bat ez izateko. Eskoletan teknologia berri bat txertatzeaz 
hitz egiten denean, tabletak, ordenagailu garestiak (Apple produktuak, adibidez) edo 
sinplifikatuak (Chromebookak, adibidez) erabiltzean ahalduntzerako muga ezartzen 
egon gaitezke. Ikasketa-prozesuari traba egin diezaiokete, irudimena lantzeko eta 
sakonean esperimentatzeko aukerei ateak itxiz. 
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Badira, aldiz, Raspberry Pi bezalako ordenagailu merke eta sinpleak. Plakatxo 
libre txiki hori ordenagailu txiki bat da, baina pantaila eta teklatu bati lotuta mila 
aukera eramaten dituena. Ordenagailu arrunt bat bezala erabiltzeko aukeraz gain, 
sentsoreak programatzeko edo errobotak muntatzeko balio dezake; hainbat tokitan 
eskola-programan sartzen ari dira. Beharbada ez ditu ordenagailu arrunt batek dituen 
aukera guztiak, baina benetan teknologia gure eskuetan hartzeko eta ulertzeko tresna 
paregabea da. 

Bai barne-, bai kanpo-prozesuetan erabiltzen diren estandarrek1 ere, irekiak 
eta libreak izan behar dute ahal den kasu guztietan. Ahalduntze teknologikoa, 
besteak beste, zuzenki lotuta dago burujabetza teknologikoarekin (Askoren artean, 
2018). Laburtuz, teknologia gure helburuetara egokitzeko aukera askatasunarekin. 
Dokumentuetan adibidez, formatu irekiak erabiltzea edota eduki-berrerabilgarritasuna 
errazteko SCORM/IMS paketeak, formatu zehatza duten paketatutako edukiak, 
sortzea ideia ona izan daiteke. 

Softwarearekin ere berdin gertatzen da, software libreak eta estandar irekiek 
erabiltzen dugun teknologiaren kontrol handiagoa ematen dute. Ez dugu zertan dena 
jakin, jakin nahi izango bagenu, aukera eskaintzen dute. Horregatik, hezkuntza-
prozesuek, softwareari dagokionez, software librea izan beharko lukete oinarrian. 

Irakaskuntza-prozesuaren zenbait proiektu edo atal berezituetan berehala 
erabiltzen hasteko aukera dago aplikazio zehatzak erabiliz. Ezin den kasuetan, 
software pribatiboa ezarrita dagoen tokietan, migrazio osoa ezinezkoa izan 
badaiteke ere, prozesua martxan jarri eta software librea oinarri duten editoreak 
(erreproduzitzaileak, nabigatzaileak, bulegotika-tresnak, batzuk aipatzearren) 
migratzea lehen pausoa izan liteke. Hau da, orain arteko aplikazioak, beste hauekin 
ordezkatzen joan pausoz pauso.

Ekartzen dituen onurak askotarikoak dira. Batzuk ekonomikoak: normalean 
software librearen ezarpena soluzio pribatiboen bidezkoa baino merkeagoa izango 
da; merkeagoa ez den kasuetan, egindako inbertsioa beharren araberako egokitzapen, 
zerbitzu, moldaketa eta lokalizazioari begirakoak izan daitezke. Beste batzuk onura 
sozialak dira: software librea sustatuz egiten diren moldaketa guztiak jendarte 
osoaren onurarako ere badira eta garapen ekonomiko lokala ere sustatzeko balio 
dezakete. Wordpress, webguneak sortzeko munduko EKS Eduki Kudeaketa Sistema 
eta Moodle e-learning plataforma erabilienak dira, milioika pertsonari aukera eman 
diote webgune edo e-learning plataforma bat bere beharren arabera egokitzeko. 
Horretaz gain, tokian-tokian asko dira tresna horiek egokitzeko edo garatzeko aukera 
eskaintzen duten enpresa lokalak. Kulturalki ere egokitzeko aukera ematen dutenez, 
ehunka hizkuntzatan daude, horien artean euskara.

1. Estandar bat elkarlana bermatzeko prozesuak edo osagaien fabrikazioa burutzeko arautzen duen 
espezifikazio bateratua eta zabalki onartua da.



207Aukerak: ahalduntze teknologikoa

4. LABURPENA ETA ETORKIZUNA

Ondo baino hobeto laburbiltzen ditu GNU proiektuaren UNIXen oinarritutako 
sistema eragile eta programa oinarrizkoen sorta eta FSF (Free Software Foundation) 
software librearen aldeko mugimenduaren idazki honek, eskoletan software librea 
erabili eta irakasteko arrazoiak «Why Schools Should Exclusively Use Free 
Software» artikuluan: «... Schools have a social mission: to teach students to be 
citizens of a strong, capable, independent, cooperating and free society. They should 
promote the use of free software just as they promote conservation and voting. By 
teaching students free software, they can graduate citizens ready to live in a free 
digital society. This will help society as a whole escape from being dominated by 
megacorporations...» (Stallman, 2003).

Horregatik, hezkuntza formalean edo ez-formalean gabiltzanok, heziketa 
integral bati ateak irekitzeko apustua egin nahi badugu, teknologia bertan nola 
txertatzen dugun eta teknologia bera nola irakasten dugun pentsatu behar dugu. 
Teknologia bakoitzarekin txertatzen ditugun balioak (aukera berdintasuna, genero 
irizpideak, ingurumenarekiko kezka...) kontuan hartu behar ditugu horretarako. 
Balio horiek pentsatzeko eta garatzeko ematen ditugun aukerak aztertzen baditugu, 
argi dago aukera askeek leku zabal bat behar dutela gure hezkuntzan, aukera mugatu 
eta gutxi batzuetara bideratu nahi ez badugu jendarte hori.
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Egun, jendartea eta hezkuntza demokratizatzeko, premia bereziak dituzten pertsonen 
inklusioa lortzeko hainbat oztopo ekidin behar dira. Kapitulu honetako helburu 
nagusia da azaltzea diseinu unibertsalak eta teknologiak nola lagun diezaieketen 
premia bereziak dituztenei jendartean dauden oztopoak gainditzera. 1. atalean, 
gaiaren testuinguruan kokatuko gara; ondoren, 2. atalean hezkuntza-premia berezien 
kontzeptuaren jatorria landuko dugu, 3. atalean diseinu unibertsala gainetik ikusiko 
dugu, 4. atalean baliabide teknologikoen abantailak ikuspuntu teorikotik landuko 
ditugu eta, bukatzeko, 5. atalean inklusiorako teknologien adibide batzuk aipatuko 
ditugu. 

1. SARRERA

Ikasleek gaitasun desberdinak dituzten heinean, batzuek besteek baino erraztasun 
handiagoak izango dituzte ikasgelako gaitegiari edota irakaslearen estiloari 
jarraitzeko. Horrez gain, hezkuntza-sistemaren baliabideak baliatzeko oztopoak 
topatzen dituzten ikasleak ere badaude, hezkuntza orokorra ez baita denontzat era 
berean irisgarria. Izan ere, ezgaitasunak dituzten ikasleek eragozpen ugari topatzen 
dituzte bizitzan, baina baita ikasgelan ere, irakasteko erabiltzen diren metodoak 
eta materialak euren gaitasunekin baliatu ezin baitituzte. Hori dela-eta, laguntza 
bereziak jaso behar izaten dituzte halako ikasleek (ikastolako ordutegiz kanpoko 
errefortzu-klaseak, esaterako). 

Bada, teknologiak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan aplikatzearen 
abantailei buruz behin eta berriz eztabaidatu ohi da azken urteotan, baina maiz 
teknologiek behar bereziak dituzten ikasleei eskaintzen dizkieten abantailak bigarren 
maila batean geratu izan dira. Eta, esan beharra dago, abantailak nabariak direla 
teknologia erabiltzean, jarraian azalduko den bezala.

2. HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIAK

Bizitzan denok behar izaten dugu laguntza noiz edo noiz, batzuek gehiago, besteek 
gutxiago. Ikasle guztien arteko aniztasunean ere, badaude euren heziketa-garapena 
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bizkortzeko ia laguntzarik behar ez dutenak, bai eta laguntza handiak behar dituztenak 
ere. Halako behar handiei hezkuntza-premia bereziak (HPB) deritze. HPBei buruzko 
araudiak EAEn (Eusko Jaularitza, 1998, 145) honela definitzen du kontzeptu hau:

Hezkuntza-premia bereziak eskolatzearen aldi batean zehar edo eskolatze osoan zehar, 
ez-gaitasun fisikoak edo psikikoak edo sentimenen ingurukoak izateagatik, jokabide-
nahaste larriak izateagatik, aldekoak ez diren kultur edo gizarte-egoeran egoteagatik edo 
goi-mailako gaitasun intelektualekin zerikusia duten baldintza pertsonalak izateagatik 
berariazko hezkuntza-laguntza eta -arretak behar dituzten ikasleek dituztenak dira.

HPB kontzeptua 1970etik eta 80ko hamarkada bitartean jada agertu zen eta 
Warnock txostenarekin,1 ostera, Erresuma Batuko 1981eko Hezkuntza Legeak bere 
baitan hartu zuen. Dokumentuan jasotako ideien artean, ume guztiak hezigarriak 
direla eta hezkuntza pertsona guztien ondasuna dela esaten da eta denok eskubide 
berdina dugula heziketa jasotzeko. Printzipio horiengatik, hain zuzen, ordura arte 
ohikoa zen irakaskuntza-sistema bereizia (bata ikasle «arruntentzat» eta bestea 
«urritasunak» edo «ezgaitasunak» zituztenentzat) onartzeari uko egin zitzaion. Horren 
ordez, Hezkuntza Bereziak ikasleek beren curriculum arruntera egokitzeko eskolatze 
guztian zehar izan ditzaketen premia iraunkorrei edo aldi baterakoei erantzun behar 
zien. Txostenak ikasle horiei hezkuntza-premia bereziko ikasle deitzen zien.

Baina, zergatik kosta izan zaio gizarteari gaur egun oinarrizko eskubidetzat 
hartzen ditugun halako aurrerapausoak ematea? Bada, historian zehar arrunten  
aldean desberdinak diren pertsonak gutxiesteko eta baztertzeko joera izan ohi dute 
gizarte guztiek, eta oraindik ere gertatzen da. Arrazakeria eta xenofobiagatik gizarte-
bazterketa edo esklusioa pairatzen duten pertsona asko dago, baina baztertuak izaten 
dira ere ezgaitasunak dituztenak, etxegabeak eta etorkinak, besteak beste. Esklusio 
edo baztertze-eredu honetan, gizarteak orokorrean ez du uste arruntak ez direnak 
gizartean onartu beharko liratekeenik (García et al., 2009).

 Inklusioa lortzeko bidea motela da eta hainbat etapa izaten ditu. Hasieran, 
baztertutako gizabanako horiek ausaz edo elkarri laguntzeko taldeetan biltzen 
dira, denborarekin kolektiboak edota ghettoak sortuz, baina oraindik ere gizarte 
orokorretik bereizita biziz, segregatuta. Beste batzuetan, gizarteak banako horiek 
laguntzeko iniziatibak bultzatzen ditu, baina zainketa-subjektuak izatera pasatzen 
dira. «Berezitzat» hartzen dira eta ez dira gizartearen parte, segregatuta biziz ere.

Denborarekin, gizabanako guztien berdintasunen eta eskubideen aldarrikapenak 
ugarituz eta orokortuz doaz eta, orokorrean, segregaziotik integraziora pasatzen dira 
gizarteak mundu mailan. Integrazioan, gizarteak gizatalde baztertuak gerturatzen 
ditu. Jende «arrunta» espazioak elkarrekin banatzera eta pixkanaka desberdinak 
direnekin elkarrekin bizitzera ohituz doa. Talde baztertuak gizartearen parte izatera 

1. Ikus Special Educational Needs, Report of the Committee of Enquiry into the Education of 
Handicapped Children and Young People.
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pasatzen dira, baina, hala eta guztiz ere, taldekatuta bizitzen jarraitzen dute, oraindik 
estigmatizatuak direlako. 

Azken etapa batean, aniztasuna gizartearen berezko ezaugarritzat aitortzen da. 
Pertsonen arteko desberdintasunak daudela onartzen da eta hasieran baztertuak ziren 
gizataldeak desegin eta euren gizabanakoak askatasun osoz gizarteko beste kide eta 
ordura arte «normalak» zirenekin nahastu eta denak pareko bilakatzen dira.

3. INKLUSIOA ETA DISEINU UNIBERTSALA

Diseinu unibertsala, edo «denontzako diseinua», pertsona guztiok erabiltzeko 
moduko prozesu, ondasun, produktu, zerbitzu, objektu, tresna, gailu, erreminta eta 
baliabideak ahalbidetzen dituen jarduera da, aukeren berdintasuna gizartean barrena 
bultzatzen duelarik (Hernández et al., 2011).

Informazioaren eta ezagutzaren gizartean murgilduta bizi garenez, teknologiek 
gure irakas- eta ikasketa-prozesuak aberasteko aukera berri asko dakarte eta horien 
bidez gizatalde edo kolektibo desberdinetara irits gaitezke, ezgaitasunak dituzten 
pertsonak barne hartuz, noski.

Caberok eta Córdobak (2009) diotenez, teknologien papera ezgaitasunak di-
tuzten pertsonekiko berebizikoa da, euren inguruko pertsonekin eta ingurunearekin 
berarekin komunikatzea ahalbidetzen baitie eta horrek euren ikasketak burutzea  
edota lan-munduan integratzea errazten die aldi berean. Ezgaitasunak dituzten 
pertsonen irisgarritasuna funtsezkoa da «ezagutzaren gizartean» haien integraziorako, 
garapenerako eta parte-hartzerako.

Teknologiak ikasleen dibertsitateari modu askotan erantzun diezaioke: i) ezgai-
tasun kognitibo, sentsorial eta motorretatik eratorritako mugak gainditzea laguntzen 
dute; ii) ikasleen autonomia bultzatu eta areagotzen dute, ikasle bakoitzaren behar eta 
eskakizunei modu pertsonalizatuan egokituz; iii) horrek norbanakoaren formakuntza 
indibidualizatua ahalbidetzen du, non ikasle bakoitzak bere erritmoan egin dezakeen 
aurrera; iv) berehalako feedbacka eskaintzen dute; v) komunikazio eta formakuntza 
multisentsoriala darabilte; vi) pertsonen autonomiaren eta independentziaren 
garapenari laguntzen diote, eta vii) eskola-porrot zein atsekabe pertsonalaren zentzua 
murrizten laguntzen dute, ikasleak motibatuagoak sentitzen ohi baitira (Martinez et 
al., 2018).

Orokorrean, teknologiarekin material eta tresnak diseinatzerakoan zenbait etapa 
desberdin ezartzen dira: i) curriculumaren osagaien aukeratzea, ii) eskuragarri dauden 
baliabide digitalen bilaketa, iii) diseinu estruktural eta funtzionalaren printzipioen 
definizioa, iv) edizio-tresnaren hautaketa, v) gidoi multimediaren diseinua,  
vi) baliabidearen edizioa eta muntaketa, vii) gida didaktikoaren eta material 
osagarrien elaborazioa, viii) beta bertsioaren frogaketa eta, azkenik, ix) bertsio 
amaituaren argitaratzea (Martinez et al., 2018).
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4. BALIABIDE TEKNOLOGIKOAK

4.1. Komunikazio handigarria eta ordezkoa

Ezgaitasunak eta teknologiei buruz hitz egiterakoan, beharrezkoa da komuni-
kazio handigarria eta ordezkoari (KHO) buruz egitea ere. KHOa pertsonen arteko 
edo pertsona-ordenagailu arteko komunikazioa «hobetzeko» erabiltzen diren 
osagaien, sinboloen, laguntzen, estrategien, tekniken eta gaitasunen multzoa da. 
«Hobetu» esatean, bi alderdien komunikazioa azkartu, erraztu eta, orokorrean, ahalik 
eta gehien elkar ulertzea esan nahi da.

Ezgaitasunen bat duten ikasleak euren gelakideek darabilten tresna eta programa 
berdinak erabiltzeko gai dira, baina tresnek eta beren baitako ariketek irisgarritasun-
maila minimo batzuk bete behar dituzte. Gainera, tresna haien erabilera ez dago 
mugatua komunikatzeko garaian zailtasunak dituzten pertsonentzat soilik, edonork 
erabili eta baliagarri izan ditzake. Adibidez, testu-iragarpena eskaintzen duten 
telefono mugikorretako berehalako mezularitzako txat aplikazioak komunikazio 
handigarriaren adibide dira eta jende askorentzat oso erabilgarriak dira, azkarrago 
idazteko.

Gaur egun, gero eta ohikoagoa da ezgaitasun batengatik komunikatzeko 
KHOa behar duten ikasleek etxetik jada ekartzea euren tresna edo teknologiak. 
Horregatik, ikasle batek bere heziketarako ere KHOren bat beharko balu, oso 
gomendagarria da (ahal den heinean) ikasle horrek ikasgelatik edo hezkuntzatik 
kanpo darabilen bestelako tresnak baliatzea, tresna horiek erabiltzera ohituta baitago 
jada. Komunikazio-taulak behar dituzten pertsonek (e-mintza2 esaterako) jada 
zailtasun handiak dituzte normaltasunez komunikatzeko; horrez gain, etengabe 
antzeko helburuak betetzeko tresna desberdinak erabiltzera behartzea guztiz 
kaltegarria da. Horrez gain, beste zeregin batzuetan ere erabiliko den sistema baten 
barruan integratzea gomendatzen da: aisialdirako, trebakuntzarako eta informazioa 
eskuratzeko, besteak beste.

4.2. Ezgaitasunak eta teknologiak

Ikasgela inklusiboak lortzeko, teknologiak oso baliagarriak izango dira, 
nabarmenki honakoengatik: 

 • Ezgaitasun sentsorial, motor edo intelektual desberdinetatik eratorritako 
mugak gainditzen laguntzen dute. 

 • Ikasleriaren arreta pertsonalizatuago bat eskaintzen dute. 
 • Komunikazioa modu desberdinetan gauzatzeko erraztasunak ematen dituzte 

(sinkronikoa, asinkronikoa edo feedbacka).
 • Ikasleen autonomia bultzatzen dute. 

2. http://www.fundacionorange.es/aplicaciones/e-mintza
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 • Denbora aurrezten dute (García-Valcárcel, 2008). 
 • Dibertsitateari arreta ematen diote (askotariko inteligentziak, ikasketa-

estiloak eta informazio multisentsoriala, besteak beste).
 • Informazio-iturri asko eskura ekartzen dute, aisialdi- eta ikasketa-aukerak 

eskainiz. 

Dena den, teknologiak modu egoki batean erabili ahal izateko, beti kontuan 
hartu beharra dago erabilera jorratzen ari garen ezgaitasunaren eta haren mailaren 
araberakoa dela. Horrez gain, tresna erabiltzeko garaian, bi ikuspegi hartu behar 
dira kontuan: i) software aldetik (osagai logikoa: programa informatikoak eta 
nabigatzaileak, besteak beste) eta ii) hardware aldetik (tresnen osagai fisikoa: teklatua 
eta botoiak). Gainera, teknologien garapenaren aurretik egin beharreko ikerkuntza 
eta analisian, hainbat profesionalek parte hartzen dutela gogoan izan behar da, hala 
nola pedagogoak, ingeniariak, psikologoak, diseinatzaileak eta irakasleak. 

Euren exekuzio-arloaren arabera, oro har, talde hauetan sailka daitezke tekno-
logiak (Cook eta Polgar, 2000): i) inguruneko informazioa atzitzeko sistema handiga-
rri eta ordezkoak (sentsore desberdinak darabiltzaten mugikorreko aplikazioak 
edota kamerak, esaterako); ii) ezgaitasun bisual edota entzuteko zailtasunak dituzten 
pertsonentzako laguntzak (Braille sistemak, ikonoak darabiltzaten kartelak edo 
seinaleak, audifonoak, batzuk aipatzearren); iii) ordenagailuak erabiltzeko teknologia 
irisgarriak (Adaptive Technology); iv) komunikazio handigarri eta osagarrirako 
sistemak ahozko kode linguistikoa erabili ezin duten pertsonentzat (TTS: testutik 
ahotserako teknologiak, edota ASR: ahotsa automatikoki ezagutzeko teknologiak); 
v) norberaren mugikortasunerako teknologiak (eskuzko zein autopropultsatutako  
gurpil-aulkiak, motor-ibilgailuentzako egokitzapenak, adibidez); vi) manipulazio-
rako eta ingurunearen kontrolerako teknologiak (ezgaitasun fisiko edo sentsorialak 
dituzten pertsonentzako sistema elektromekanikoak, beso robotiko artikulatuak 
esaterako). 

Lunak (2013), ordea, ezgaitasunak dituzten pertsonentzako teknologia-
baliabideak honako kategorietan banatzen ditu:

 • Funtzioa. Euren betebehar motaren arabera: hezigarriak, mendekotasunik 
gabeko bizitza-simulatzaileak, jolastekoak, irisgarritasunekoak, mugikorta-
sunekoak eta komunikabide direnak.

 • Prezioa. Eskuratzeko kostuaren arabera: gastu handikoak, ertainekoak, 
baxukoak eta doakoak.

 • Sorkuntza. Atzitzeko bidearen arabera: erosketa, online, doako jaitsiera eta 
sorkuntza pertsonalizatua.

 • Materiala. Eskaintzen dituzten materialen arabera: baliabide interaktiboak, 
baliabide inprimagarriak eta diseinurako baliabideak.
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 • Softwarea. Teknologia motaren arabera: softwarea, switch (trukatu), 
simulagailuak, errealitate birtuala eta errealitate areagotua.

 • Media. Erabiltzen duten baliabideen arabera: bideoak, audioak, testuak, 
irudiak eta animazioak.

 • Ezgaitasuna. Ezgaitasun motaren arabera: motorra, ikusmenekoa, 
entzumenekoa, intelektuala, Arreta Galeragatiko eta Hiperaktibitateagatiko 
Asaldura (AGHA), autismoa eta garapenaren bestelako asaldurak.

5. INKLUSIORAKO TEKNOLOGIA BATZUK

Ezgaitasunak dituzten ikasleentzako eta orokorrean ikasgelako ikasle guztientzako 
ikaskuntza irisgarriagoa eta inklusiboagoa egiteko tresna guztiak zerrendatzea 
dokumentu honen helburuetatik at dago. Hala ere, jarraian inklusiorako hainbat 
teknologia baliagarri azalduko dira.

Heziketa- eta formakuntza-prozesu osoan zehar ikaslearen parte-hartzea 
egiazkoa izan dadin, beharrezkoa da irakasleek jakitea zer eta nola egin behar duten 
euren ikasgelan ezgaitasunen bat duen ikasle bat dutenean. Beharrezkoa da ere 
gurasoek jakitea zeintzuk diren eskura dituzten baliabideak eta haiek nola lagundu 
dezaketen. Beharrezkoa da ikaskideek jakitea zer eskaini eta jaso dezaketen eta, 
azkenik, beharrezkoa da ere ezgaitasuna duen ikasleak bere eskubideak jakitea eta 
zein diren bere helburuak lortzeko eskura dituen baliabide edo laguntzak (Aragall, 
2010).

Lehen aipatu den bezala, ikusmen mugatua duten ikasleek eskaner batera 
konektatutako ordenagailua erabil dezakete testuak handitu eta nahieran manipu-
latzeko. Gainera, OCR (Optical Character Recognition) programen bidez irudi 
baten baitako testuen hizkiak igar daitezke, beste formatu batean gordetzeko eta 
editatzeko, edota ahoskatzeko programen bidez erabiltzeko. Azken horiek, gainera, 
ahoskatzeko abiadura kontrolatzen uzten dute, ikasleak bere erritmora irakur dezan.

Guztiz itsuak ez diren ikasleek paperean inprimatutakoa irakur badezakete, 
baina ordenagailukoa ez, pantaila handitzaileak erabil ditzakete (software bidezko 
lupak).

Pantaila-irakurgailu edo ikuskatzaileak ordenagailu baten pantailan aurkezten 
dena interpretatzen duten software-aplikazioak dira. Haien bidez, ikusmenik ez duten 
ikasleek sistema eragilean nabiga dezakete, informazioa braillez, ahots-sintesi bidez 
edota teklatu bidez bidal dezakete, sagua erabili gabe. Horren adibide dira NVDA3 
(Windows sistemetan) edota ORCA4 (Linux plataformetan). Mugikorretan eta 
tabletetan pantaila-irakurgailuak erabil daitezke ere. Euskaraz, AhoTTS5 programa 
erabil dezakegu.

3. https://www.nvaccess.org
4. https://wiki.gnome.org/Projects/Orca
5. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aholab.ahottsandroid
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Ikusmen mugatua duten ikasleentzat (eta multifuntzio-arazoak dituztenentzat 
ere) beste laguntza tekniko bat ukipen-pantailak dira. Pantaila arrunten funtzio 
berdina dute, baina elementuak zuzenean bere gainean aukera daitezke, sagua erabili 
behar izan gabe. Arbel digital interaktiboak ere baliagarriak izan daitezke halakoetan. 
Tabletek halako pantaila ukigarrien funtzio berdintsuak eskaintzen dituzte.

Liburu digitalak Daisy edo TLO formatuetan topa daitezke eta ordenagailu 
edota liburu digitalak irakurtzeko sistemen bidez ahoskatuak izan daitezke, ikasle 
itsuei irakurmena erraztuz, atalak errepikatzeko, kapituluak topatzeko eta testuan 
seinaleak eta iruzkinak jartzeko aukera emanez.

Kontzeptu-teklatuak tekla bakoitza aurredefiniturik gabe dauden baina pro-
gramagarriak diren teklatuak dira. Normalean, sareta-panel lau batean ikurrik gabeko 
botoiez osatuak dira. Ostera, behin saretako botoiak programatuak izan direnean, 
txantiloi-orri bat inprimatu eta panel gainean jartzen da, tekla bakoitza hitz, ikur edo 
argazki konkretu baten bidez adieraziz. Arestian aipatu den bezala, eMintza halako 
teklatuen euskarazko adibidea da.

Ezgaitasunak dituzten pertsonentzat, kontzeptu-teklatuek hainbat abantaila 
eskaintzen dituzte arrunten aldean. Lehenik eta behin, tekla-konbinazio edo sistema 
eragileko nabigazio-pausoak sinplifika ditzakete. Ez dute motor-kontrol zorrotzik 
eskatzen, teklatu arrunta erabiltzeko arazoak dituztenentzat ordezko ona bihurtuz. 
Txantiloi desberdinak erabil daitezkeenez, ataza edo ariketaren arabera teklatuaren 
funtzioak trukatu egin daitezke eta erabilera desberdinak teklatu fisiko berdinarekin 
lortu.

Kontuan hartu aipatu diren aplikazio eta tresnak liburu hau idazteko garaian 
batik bat gehien erabiltzen direnen adibideak direla. Hala ere, irisgarritasuna 
areagotzeko teknologiak etengabe garatzen ari direnez, baliteke laster zaharkituak 
geratzea. Irakurlearen esku uzten da aipatutako tresnak oinarri hartuta, aproposenak 
bilatzea.

6. LABURPENA ETA ETORKIZUNA

Honezkero, HPBak dituzten ikasleen desabantailak hobeto ulertuko ditu irakurleak 
eta, ondorioz, gure gizartean benetako inklusioa sustatzeko beharra ikusi beharko 
luke ere. Historia eta agian kontzeptu berri batzuk aipatu ditugu hemen, baita zenbait 
ikasleren premia bereziak eta horiek asebetetzeko teknologiak eskaintzen dituen 
hainbat tresna mota eta adibide zehatz batzuk ere. 

Inklusioa areagotzea eta Diseinu Unibertsala lehenestea guztion onurarako dela 
ikusi dugu, baina bereziki hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat. Atzera 
begira eta azaldutako guztia kontuan hartuta, gure gizartea bide onean dagoela esan 
daiteke, baina oraindik bide luzea dugu aurretik.
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Interneteko zerbitzu, aplikazio eta bideo-jokoen 
erabilera desegokiaren arriskuak
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Haur eta nerabeen bizitza digitala estimuluz, distrakzioz eta eragin desberdinez 
beteta dago eta horrek ongizate emozional eta sozialean eragiten du. Kapitulu 
honetan, teknologia berrien erabilera desegoki eta konpultsiboak dakartzan arriskuak 
aztertuko ditugu. 1. atalean teknologiaren gehiegizko erabileraren zergatiak eta 
ondorioak landuko ditugu; ondoren, 2. atalean teknologiaren erabilera oker batzuen 
arrazoiak ikusiko ditugu; 3. atalean sarean guztion pribatutasuna babesteko beharrak 
planteatuko ditugu eta, bukatzeko, 4. atalean, etorkizun digitalari begira zer-nolako 
erronkei aurre egin behar diegun azalduko dugu.

1. TEKNOLOGIAREN GEHIEGIZKO ERABILERAK

Internet edota bideo-jokoen gehiegizko erabilera ez da oraindik sustantziarik gabeko 
mendekotasun bezala kontsideratzen, baina Buruko Nahasmenduen Diagnostiko 
eta Estatistika Eskuliburuan (APA, 2018) ikerketa gehiago eskatzen duen egoera 
dela onartzen da. Nabarmentzeko modukoa da ere Osasunaren Mundu Erakundeak 
bideo-jokoen mendekotasuna osasun mentalaren nahasmendu gisa sailkatzen duela 
(ICD-11, 2018).

Gero eta pertsona gehiago dira sare sozialen, mugikorren edo bideo-jokoen 
gehiegizko erabilerarekin zerikusia duten mendekotasun-jokaerak erakusten dituz-
tenak (Li et al., 2015): kontrol-falta, konektatuta jarraitzeko beharra, jarduera osasun-
tsuagoak alde batera uztea, ikasketen errendimenduan edota harreman pertsonaletan 
interferentziak izatea. Horren atzean arazo edota nahasmendu ezberdin egon 
daitezke (Ko et al., 2012) (ludopatia, depresioa, nahasmendu obsesibo-konpultsiboa, 
emozioen kudeaketa desegokia, arreta-falta eta hiperaktibitatea, besteak beste), baina 
badirudi industria digitalak dirua irabazteko diseinatutako manipulazio-teknikak 
mendekotasun-arazoak sorrarazten ari direla (Wu 2017).

Askotan esaten da errazagoa dela jendea engainatzea, engainatuak izan direla 
konbentzitzea baino. Haur eta nerabeei iruzurkeria horiek zeintzuk diren erakusten 
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badizkiegu, beren bizitza hiper-konektatuan erabaki egokiagoak hartzeko tresnak 
emango dizkiegu: zer eduki digital kontsumitu, nola gozatu modu osasungarriagoan 
eta zein unetan egitea komeni zaien. Trikimailuak ezagutzen ez badituzte, mundu 
digitaleko elkarrekintza errepikakorra, errutinazkoa eta obsesiboa bihurtuko zaie.

Hezitzaileek ere ez dakite haur eta nerabeek erabiltzen dituzten aplikazioen 
atzean psikologo, neurozientzialari eta gizarte-zientzietako adituak daudela, 
industriaren onurarako pertsonen arreta harrapatzen duten produktuak diseinatzen 
(Eyal, 2014). 

Horiek horrela, gakoa ez da, nire iritziz, mundu digitaletatik deskonektatzea, 
baizik eta modu osasuntsu eta jasangarri batean bizitzen ikastea. Egun, gure identitatea 
Internetera beti konektatuta dago eta, horregatik, haur eta nerabeei irakatsi behar 
diegu non dauden mugak eta zenbat denbora igaro dezaketen konektatuta. Haurrek 
Interneten egiten duten erabilera gehiena postre bat izango balitz bezala kontsideratu 
beharko genuke: ez du zertan kaltegarri izan, baina ezin da gehiegi kontsumitu eta 
ezin ditu beste elikagai mota batzuk ordezkatu. Zorionez, dieta digitalean alternatiba 
osasungarri asko ere aurki ditzakegu (Hiniker et al., 2016) eta, beraz, eztabaida ez da 
zenbat denbora pasatzen duten pantailen aurrean, baizik eta zer eduki mota eta nola 
kontsumitzen dituzten aldi berean teknologiatik kanpo beste jarduera osasungarri 
batzuk ere egiten dituztelarik (WHO, 2019).

Teknologiak eskaintzen dizkigun zerbitzu eta produktu batzuen gehiegizko 
erabilerak pribatutasunarekin eta ziber-segurtasunarekin (Hadlington, 2017) 
zerikusia duten era askotako arazoak ere ekar ditzakeenez, arrisku-faktoreak 
gutxitzeko prebentzioa lantzeak berebiziko garrantzia du.

2. ERABILERA OKERRAK

Interneteko aplikazioen atzean dauden merkataritza-interesek oharkabetzeko edo 
emozioak manipulatzeko teknikak erabiltzen dituzte, batzuetan gure balio eta 
printzipioak gatazkan jarriz onuragarriak ez diren erabakiak hartzen ditugulako. 
Teknika horiek detektatu eta blokeatu ahal izateko ohitura garatu behar dugu, arreta-
ahalmena mantenduz erabaki onuragarriak hartzen jarraitzeko. 

Atal honetan gure interesen kontra hartzen ditugun erabakiak zeintzuk diren 
ikusiko dugu, baita nola bultzatzen gaituzten beren tresna digitaletan erabilera oker 
horiek egitera ere.

i) Interneten ez dugu erabaki informatu eta librerik hartzen

Gure interesei ondoen egokitzen zaizkien aukerak eskaintzeko asmoz, aplikazio 
gehienek gomendio eta eduki pertsonalizatuak erakusten dizkigute, baina ez digute 
esaten zer erabaki hartu dituzten aukera horiek erakusteko, eta, batez ere, beste 
batzuk ezkutatzeko (Manzini et al., 2011).
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Interneten erabaki libreak hartu ahal izateko, ongi informatuta egoteaz eta 
aukera desberdinak ezagutzeaz gain, aplikazioen atzean dauden erakunde edo 
pertsonek beraiei komeni zaiena gomendatuko digutela ulertu behar dugu. Askotan 
beren gomendioek ez dute gure benetako interesekin bat egiten. Algoritmoen esku 
uzten dugu gure bizitzarako garrantzitsuak diren hainbat erabaki: zein aisialdi 
kontsumitu, zein lagun edo bikote izan eta zer baloratu pertsonengan, besteak beste. 
Zenbat eta aukera gehiago ikusi, orduan eta konfiantza handiagoa izango dugu 
aplikazio hauetan, eta aukera artifizialak etengabe eskaintzen dizkigutenez, denbora, 
energia eta datu pertsonal gehiago galduko ditugu haien zerbitzuak erabiltzen.

ii) Jendarte-presioa aro digitalean gaizki kudeatzea

Gure erabakiak sarean baldintzatzen «sari-sistema» izenez ezagutzen den 
balidazio sozialaren atzeraelikatze-zikloa aurki dezakegu: datsegit («like») bat 
jasotzean dopamina1-kolpe txiki bat ere jasotzen dugu, sari-sistema hori aktibatuz. 

Sare sozialek erakusleiho handi baten aurrean ipintzen dituzte gure edukiak, 
jakinda nerabeak besteen onespenaren aurrean ahulagoak direla (Fogg, 2018).  
Argazki bat igotzen dutenean, bere berdinen erreakzioaren zain geratuko dira, 
emaitza jaso arte antsietatea gehituz (RSPH 2018). Dopamina, beraz, ez da saria 
soilik izango (BPS, 2018), baita antsietate hori gainditzeko antidotoa ere. Gaur 
egungo online zerbitzu orok ondo esplotatzen dute sistema hau, nerabeen atentzio eta 
energia guztia harrapatuz: jasotako edozein jakinarazpen, testu-mezu, Instagrameko 
«datsegit» edo Facebookeko iruzkin, estimulu positibo izan daiteke eta, beraz, 
dopamina-kolpe berri bat.

iii) Manipulatzeko diseinatutako sariak onartzea

Irakaskuntza motak baldintzatuko du manipulatzeko diseinatutako sarien 
maiztasuna eta eraginkotasuna, pertsona batek itxuraz ondorio positiboak dakar-
tzaten jokabideak maizago errepikatuko ditu2. Jasotzen dugun saria aldakorra eta 
aldizkakoa denean, saria jasotzeko keinua (botoi bat sakatu, app bat ireki, sare 
sozialeko edukiak «freskatu») konpultsiboki egingo dugu, zerbitzu horrekiko lotura 
estutuz (Nir eta Far, 2012).

Enpresa teknologiko askok ahalik eta denbora gehien harrapatuak mantentzen 
gaituzte kasinoek edo apustu-zerbitzuek erabilitako manipulazio-teknika berdinekin. 
Bideo-jokoen mundua bereziki gaizki araututa dago eta haurrei zuzendutako bideo-
joko batzuk mendekotasuna sorrarazten duten teknika horietaz baliatzen dira 
(Drummond eta Sauer, 2018).

1. Dopamina neurotransmisorea gure plazeraren, motibazioaren, asebetetzearen eta lorpenen 
ospakizunaren erantzule da.

2. «Condicionamiento operante» Wikipedia.
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iv) Zerbait galtzeko beldurra izatea

Eskaintzen dituzten «sari» asko iragankorrak dira, horiek disfrutatzeko aukerak 
denbora konkretu batzuetan ikustera behartzeko. Fenomeno hau FOMO (Fear of 
missing out) izenez ezagutzen da eta gertaera edo eduki interesgarri baten parte ez 
izatearen beldurra adierazten du. 3.500 milioi biztanle baino gehiago duen testuinguru 
digitalean (MMGroup 2015), beti egongo dira eduki eta interakzio berriak eta 
horietako asko ez ikusteari beldurra galdu beharra dago; gure bizitza digitalarekin 
erlazioa duten horrenbeste ekintzei ezin diegu eskatzen duten denbora guztia eskaini. 
Ikusten ez dugun guztia ez dugu galtzen eta hobe izango da gure erlazio kopuru eta 
motak egokitu haiekin pasatako denbora kalitatezkoa eta maneiagarria izan dadin.

v) Itxurazko jendarte-elkarrekikotasuna

Gustukoa dugu agurrak edo mesedeak itzultzea (Gandolfo eta Gandolfo, 1998), 
baita sare sozialetan gure argazkiei «datsegit» ematen dietenei haien argazkietan 
erantzutea. Sare sozialek behar hori ondo ezagutzen dute eta esperimentatzen 
dugun elkarrekikotasun sozial horren maiztasuna manipulatzen dute (Morgans, 
2017), betebeharrak modu artifizialean sortuz. Askotan beste pertsona baten 
keinuari erantzuteko premia sentitzen dugunean, ez dugu kontuan hartzen erabaki 
hori ziur aski manipulaziopean hartu dela edota bulkada inkontziente baten bidez 
iritsarazi digutela. Jakinarazpen horiek jaso ostean bidaltzen ditugun keinuek 
beste pertsonengan betebehar berriak sortuko dituzte, etengabeko elkarrekikotasun 
artifizial bat elikatuz.

vi) Aplikazioen erabilera-denbora gaizki kudeatzea

Online zerbitzu askoren negozioa gure atentzioa harrapatzea da, era berean 
haien zerbitzuetan denbora gehiegi daramagula ezkutatuz. Horretarako, hainbat 
estrategia diseinatzen dituzte beren edukiak etengabe kontsumitzen ibiltzeko, 
baita jarraitu nahi ez dugunean ere. Adibidez, aplikazioen barruan dauden edukien 
zerrendak etengabe bete daitezen diseinatzen dituzte, autokontrol ona ez dutenek 
orduak eta orduak pasatzeko zerrenda infinitu horien edukiak kontsumitzen.

Ondo pasatzen ari garenean erraza da denboraren nozioa galtzea; beraz, komeni 
da mugak (alarmak) ipintzea eta erabilera neurtzea (kronometroak) tranpa horietatik 
ihes egiteko eta zerbitzu hauetan igarotzen dugun denbora totala (egunerokoa eta 
asterokoa, adibidez) perspektibarekin aztertzeko. Hezitzaileek gai izan beharko dute 
haurrek egiten duten pantailen erabilera-denborak eskola-errendimenduan eragiten 
ote duen aztertzeko, baita ikaskideen garapenari eta elkarreraginari eragiten ote dion 
ere.
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vii) Etengabeko etenaldiak mugikorrean saihestu ezinean

Facebook, Instagram eta beste aplikazioek ez dituzte jakinarazpenak bidaltzen 
gertakizunak jazotzen diren unean: badakite zein unetan izango duen eragin 
indartsuagoa eta jasoko den dopamina-kolpearekin jokatuko dute. Sortu dituzten 
patroi horiek mendekotasuna bultzatuko dute (Andrews et al., 2015), erabiltzailea sari 
horiek jasotzera etengabe itzuliz beren plataformetara eta zerbitzuetara. Aplikazioek 
jakinarazpenak une erabilgarri eta maneiagarrietan bidali beharko lituzkete eta 
horiek konfiguratzeko aukerak erabili behar ditugu, sorrarazten dituzten etenaldiak 
gure kontzentrazio-gaitasuna ez lapurtzeko.

viii) Gure aplikazio gogokoenen negozio-ereduak

Interneteko erraldoiek gure atentzioa harrapatu egiten dute eduki, zerbitzu eta 
entretenimendua modu erakargarrian eta erosoan eskainiz. Eskaintza horiek askotan 
erabiltzaileentzat esperientzia positiboak bihurtzen dira eta badira sare sozialak, 
bideo-jokoak eta bestelako tresna digitalak era osasuntsuan disfrutatzeko hamaika 
aukera.

Tamalez, zerbitzu digital askok gure premiak eta ahulezia psikologikoak 
esplotatzen dituzte gure arreta harrapatzeko (Fiebelkorn et al., 2018) euren 
plataformetan gure egonaldi eta erabileratik lor ditzaketen onurak maximizatzeko 
asmoz (PBS, 2018). Teknika horiek gure pertzepzioaren mugak esplotatzen dituzte, 
gure emozioak zehaztasun harrigarriarekin manipulatzeko gai diren algoritmoei 
esker (Flick, 2016). Tranpa horiek beren negozio-ereduekin bat datoz eta azkenean 
konbentzitzen gaituzte beren tresnak beraiei komeni zaien erara erabiltzeko. 

Garrantzitsua da ezagutzea zer nahi dugun eta zer komeni zaigun jakitea. Hori 
batez ere ez da erraza haur eta nerabeentzat. Irakatsi behar dizkiegu teknologia berriek 
eskaintzen dituzten aukera onuragarriak, baita nola saihestu arrisku-praktikak ere. 
Bai mundu fisikoan, bai digitalean, arreta eskaini behar diegu eskaintzen dizkiguten 
aukerei, eta benetako beharrak betetzen ez dituzten horiek identifikatzen ikasi 
beharko dugu. 

ix) Komenigarriak ez diren profilak ixteko zailtasuna

Etxean zerbitzu batean alta ematea (argia, ura, gasa edo Internet) erraza izaten 
da, baina oso zaila (batzuetan ezinezkoa) baja izapidetzea; Interneteko zerbitzu 
askok antzeko teknikak erabiltzen dituzte: interesatzen zaiena erraztuko digute eta 
benetan komeni zaiguna ezkutatu edo zaildu egingo dute.

Interneteko zerbitzu ezagunenak ixteko prozedurak ondo ezagutzea eta hala 
erabakitakoan arazorik gabe itxi ahal izateko erabiltzen dituzten xantaia emozionalak 
ezagutzea ere beharrezkoa bihurtu da gaur egun. Teknika horiek sinpleak dira 
eta froga bezala irekitako kontu bat itxiz, hezitzaile batek erraz identifika ditzake 
ikasleekin batera.

Interneteko zerbitzu, aplikazio eta bideo-jokoen erabilera desegokiaren arriskuak
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x) Erabaki digitalen kostua eta onura gaizki kalkulatzea

Askotan Interneten ez gara gai gure erabakien kostua eta onura ondo 
kalkulatzeko. Jendeak erabaki informatuak hartu ahal izateko, aukerak gardenagoak 
izan beharko lirateke. Zoritxarrez, zerbitzu gehienek itxuraz denbora edo esfortzu 
gutxi eskatuko dizkiguten aukerak eskainiko dizkigute eta falta diren pausoak 
ondoren erakutsiko dizkigute (adibidez: alta bat ematean, edo iritzi bat publikatzean). 
Prozesua luzeagoa dela konturatzen garenerako, denbora bat inbertitua izango dugu 
eta horrek jarraitzera bultzatuko gaitu. Sare sozial eta zerbitzu batzuk ere inertzia 
huts horrengatik erabiltzen jarraituko dugu, eta, ziurrenik, aurretik eskatu digun 
esfortzua jakinez gero, ez genituzkeen erabiliko.

3. PRIBATUTASUNAREN DESAGERPENA

Esaten da datuak XXI. mendeko petrolioa bihurtu direla eta «Big Data» (datu 
masiboak) delako modan murgilduta gabiltza. Gure datu pertsonalak konbinatzen 
eta prozesatzen direnean, askoz gehiago balio dute, eta, horregatik, Interneteko 
erraldoiek guri buruzko ahal dituzten datu gehienak biltzen dabiltza.

Datu pertsonal bat identifika gaitzakeen edozein informazio da: izen-abizenak, 
gure aurpegia edo irudia, argazki bat, ordenagailuaren IP helbidea, NAN zenbakia 
eta posta elektronikoa. Autoaren matrikula edo etxeko telefonoaren zenbakia berez 
ez dira datu pertsonalak, ez badira pertsonaren datuekin lotzen, baina Interneten 
informazio hori ondo erlazionatua gordetzen da. 

Esan beharrik ez dago pertsona baten datuen babesa oinarrizko eskubidea dela 
eta badirela zenbait datu bereziki babestu egin behar direnak: iritzi politikoak, arraza-
jatorria, erlijio-sinesmenak, senide edo lagunen afiliazio sindikala, datu biometrikoak 
edota sexu-orientazioa. «Big data» filosofiaren barruan enpresa digitalek egiten 
dituzten datuen konbinazioengatik geure buruari buruz duten edozein datu babestu 
behar dugu, datu horiek guztiek bukaeran identifikatzen gaituztelako eta haien 
erabilera desegokiak kalte handia eragin diezagukeelako.

Pertsona batzuek argudiatzen dute ezer ez dutela ezkutatzeko eta, ondorioz, 
ez dute pribatutasuna Interneten babesteko premiarik ikusten. Argudio hori ez da 
onargarria eta edozein egoeratan pribatutasunaren babesa Interneten ere babestu behar 
dugu. Komuneko atea ixten dugunean edo kalera arroparekin ateratzen garenean 
ere, gure pribatutasuna babesten dugu, norbaitek gure irudia modu desegokian ez 
erabiltzeko aukerak murriztuz.

Badira Interneten algoritmoak zer egiten dugun, nora goazen, zer erosten dugun, 
zer eduki gustatzen zaizkigun eta guri buruzko bestelako informazioa miatzen eta 
gordetzen dabiltzanak. Hasiera batean Interneten informazio guztia gure eskura 
genuen, baina orain Interneteko erakunde batzuek gure informazio guztia eskura 
daukate (Guardian, 2018). Diote informazio hori guztia aztertu eta konbinatuz, guk 
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geuk baino hobeto ezagutzen gaituztela (Youyou et al., 2015), horren atzean dauden 
enpresa digitalek gu kontrolatzeko eta manipulatzeko aukera gehiago izanik. Gure 
nahia kontrolatzen (CHT, 2018) ari dira eta oraindik ez dakigu benetako askatasunez 
Interneten ibiltzen.

Zorionez baditugu Europa mailan datuen babes-estandar altuak eta gaur egungo 
errealitate digitalera ondo egokitutako arau berri bat: Datuak Babesteko Araudi 
Orokorra (GDPR, 2018). Araudi hori biztanleen eskubideak bermatzen saiatzen da 
eta ez bakarrik kontsumitzaileena edo enpresena. Hemendik aurrera, hauek dira gure 
datuak biltzen eta erabiltzen dituztenen betebeharrak:

 • Argi eta garbi adierazi zeintzuk diren gordeko diren datuak eta zertarako 
erabiliko dituzten.

 • Tratatuko diren helbururako beharrezkoak eta egokiak diren datuak bakarrik 
jasoko dira.

 • Datu pertsonalen segurtasuna eta osotasuna bermatu behar dira eta horien 
kontserbazio-aldiari buruz informatzeaz gain, mugatu egin behar da datu 
hauen gordeketa.

 • Gure datuak jasotzen direnean, honako hauen berri eman behar digute: nork 
biltzen dituen, zertarako, zein den lege-oinarria eta zein eskubide ditugun.

 • Datu pertsonalak jasotzen eta tratatzen dituenak frogatu behar du araudiak 
ezarritako betebeharrak betetzen direla.

Erabiltzaileak datu horiek zehaztutako helburuetarako tratatzeko baimena 
eman behar du. Arauak argi eta garbi zehazten du adostasuna baieztapen-egintza 
argi bat izango dela, erakusten duena interesdunaren borondate-adierazpen askea, 
zalantzarik gabea, zehatza eta arrazoitua, bera ukitzen duten datu pertsonalak 
tratatzea onartzen duena. Adin txikikoek gutxienez 14 urte eduki behar dituzte bere 
datu pertsonalen tratamendua onartzeko. Adingabekoa bada, gurasoen edo legezko 
arduradunen baimena izan beharko du. 

Datuak gordeta eta tratatuak dituzten pertsonek hurrengo eskubideak ere 
bermatuak aurkituko dituzte: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka 
egiteko edo datuen eramangarritasuna izateko eskubidea. Hau da, jakin dezakegu zer 
informazio gorde duten guri buruz, gure daturen bat zuzentzeko edo ezabatzeko aukera 
izan behar dugu edota gure datuak zerbitzu batetik bestera eramateko eskubidea. 
Azken puntu hori bermatzeko, Facebook, Google, Twitter eta beste enpresa batzuek 
«Data Transfer Project»3 izeneko iturri irekiko datuen eramangarritasun-plataforma 
martxan jarri dute; webgune horren bidez edozeinek erraz transferitu ahal izango 
ditu zerbitzu-hornitzaile hauen barruan dituen datuak (mezuak eta argazkiak, besteak 
beste) haien artean.

3. «Data transfer project» [2018-09-13] <https://datatransferproject.dev/>.
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Edward Snowdenek dioen moduan, pribatutasuna ez da zerbait ezkutatzeko 
beharra, pribatutasuna zerbait babesteko beharra da. Pribatutasuna gainerako 
eskubideen iturria da, norbera izateko eta adimen aske baterako eskubidea baita4.

4. LABURPENA ETA ETORKIZUNERAKO ERRONKAK

Haur eta nerabeek beren eguneroko bizitza digitalean erronka ezberdinei aurre egin 
behar diete eta hezitzaileen laguntza behar dute testuinguru digitalak dakartzan 
arauen aurrean beharrezko neurriak hartzen ikasteko. Ez dirudi horiek saihesteko 
estrategia sinple eta bakarra existitzen denik, arrisku bakoitza faktore askoren menpe 
baitago. Bai Interneten baita mundu fisikoan ere, pertsona bakoitzaren egoera sozial 
eta ekonomikoa eta haren inguruneko pertsonen gaitasun eta aukerak desberdinak 
direnez, jarraitu beharreko estrategia eta metodologiek testuinguru eta kasu 
partikularretara bideratuak egon beharko dute.

Mugikorra haurren, nerabeen eta geure funtsezko parte bihurtu dela ikusi dugu, 
baina teknologia izaten ari den inplementazio-abiadura azkarrago doa biztanleria 
babes dezakeen legedia baino. Legedia atzetik egon arren, Datuak Babesteko Araudi 
Orokorra bezalako ekimenak oso lagungarriak izango zaizkigu, baina arau horiek 
betearazi behar dira eta horretarako gure eskubideak ezagutzen eta aldarrikatzen 
ikasi behar dugu.

Eulien ugazaba eleberrian azaldutako gizarte distopikorantz joan nahi ez 
badugu, guztion beharrak eta egoerak aztertuta, Internet etiko, bidezko eta zentzudun 
bat eraikitzen saiatu behar dugu. XXI. mendean jaio direnak izango dira aurreko 
belaunaldiek sortutako arazoak konpontzeko prest egon beharko dutenak. Haur 
eta nerabeen eskubideak bermatzeko irakasleen papera ezinbestekoa da; izan ere, 
haien bizitza digitalerako baliagarriak diren trebetasunak irakasten lehenbailehen 
hasi behar dugu. Haurtzaroan emozioen kudeaketan trebezia gutxien izan dutenek 
arrisku-jokabide gehiago izango dituzte nerabezaroan, eta horien artean teknologia 
berrien mendekotasunak sar ditzakegu. Haurtzaroan familia da eragin garrantzitsuena 
trebetasun horiek garatzeko, baina nerabezaroan irakasleek eta haien pareek izango 
dute eragin gehiago. 

Pantailen bidezko ikasketak mundua ezagutzeko beste modu ukigarriagoak 
baztertzen ditu: pertsonek beren begiekin ikasten dute, bai, baina baita belarriekin, 
sudurrarekin, ahoarekin, azalarekin, bihotzarekin, eskuekin eta oinekin. Haur eta 
nerabeek esperientzia aberasgarriak izan behar dituzte bai bizitza digitalerako, 
bai bizitza fisikorako trebetasunak ondo ikas ditzaten. Aukera digitalak bakarrik 
kontsumitzeak inguratzen gaituen beste hainbat arazo ezkutatzen dizkigu: gehiegi 
digitalizatzen dugun bizitza «bizitza deskafeinatua» bihurtuko zaigu.

4. <https://www.wikitribune.com/article/26810/> [2018-09-13].
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Teknologiarik gabeko denboraz gozatzeak bizitzarako trebetasunak hobetzen 
ere laguntzen du: autoestimua sendotzen du eta etorkizunean mendekotasuna 
duten jokabideak izateko arriskua murrizten du. Teknologiatik eta testuinguru 
egituratuetatik kanpo egiten diren jarduerek elkarrekintza soziala, sormena, enpatia, 
komunikazio-trebetasunak eta eguneroko arazoak hobeto konpontzeko trebetasunak 
garatzen laguntzen dute.

Tresna digital askok eskaintzen dizkiguten onurek eta abantailek gero eta 
jarduera gehiago Internetera eramatera bultzatu gaituzte. Teknologia onuragarria 
izango da gure bizitzaren alor desberdinen gainean botere gehiegi ez badu. 
Interneten erabilerak etengabeko tentsioak eta kontraesanak ekartzen dizkigula 
nabarmentzekoa da: inklusioa vs esklusioa, ahultasuna vs ahalduntzea, aukerak vs 
mehatxuak. Zalantzarik gabe, testuinguru digitala gure bizitzaren erdian dago eta 
gure kultura eta jendartea birmoldatzen ari da. Horregatik, erantzunak kudeaketa-
ereduetara bideratu behar dira eta ez debekuetara. Interes komertzialek gure arreta 
eta lehentasunak ez harrapatzen ikasi behar dugu. Teknologiak pertsonen arretan, 
ongizatean eta portaeran eragina du; beraz, pribatutasuna eta beste eskubide digitalak 
babesten ditugun modu berean, erabilera eta gure arreta ere babestu behar ditugu.
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Aurreko kapituluan ikusi dugu Interneten ere badaudela hainbat arrisku eta, ondo-
rioz, hezkuntzan ere esku-hartze argi baten beharra dagoela. Kapitulu honetan, 
ikastetxeetan dagoen arautegia aztertuko dugu 1. atalean; ondoren, 2. atalean irakas- 
leen aldetik egin behar den esku-hartze didaktiko batekin jarraituko dugu, eta,  
3. atalean prebentziorako dauden programa eta gomendio batzuekin bukatzeko. 

1. IKASTETXEETAKO ARAUTEGIA

Gaur egun ikastetxe gehienetan teknologiaren inguruko arauak daude, era egoki 
eta hezitzailean erabili ahal izateko. Dena den, ikastetxe bakoitzak arautegia bere 
beharren arabera sortu du eta ez dago eskola guztiek jarraituko duten arautegi 
orokorrik. Bakoitzak berea sortu eta egokitu du. Horrez gain, egiten den esku-hartzea 
ere arautu gabeko zerbait dela esan daiteke, hau da, ikastetxe bakoitzak bere interes 
edota beharren arabera egiten du esku-hartzea.

Baina zein arau mota izaten dituzte? Esan bezala, ikastetxe bakoitzak bereak 
ditu, baina maiz badira denek jaso dituzten hainbat arlo. Esaterako, ikasleen gailu 
digitalei buruzkoak (mobila, bideo-jokoak eta tabletak, adibidez) edo eskolakoak 
diren azpiegiturei buruzkoak.

 Arau horiek hezkuntza-estilo desberdinei erantzuten dietela esan dezakegu, 
hau da, eskola batzuen arauak zurrunagoak dira eta beste batzuenak, ordea, 
malguagoak. Horrek badu lotura hezkuntza-estiloarekin; izan ere, hezkuntza-estiloei 
buruz hitz egiten dugunean, orokorki, irudian ikusten den bezala lau estilo daudela 
esaten da: i) Autoritarioa. ii) Babeslea. iii) Permisiboa. iv) Asertziozkoa. 
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1. irudia. Hezkuntza-estilo desberdinak kontrol- eta maitasun-mailaren arabera 
(Moreno eta Cubero, 1990).

Eskola bakoitzak arau horiek kontrol eta maitasun edo afektu gehiagorekin edo 
gutxiagorekin aplikatzen ditu. Irudian ikusten den moduan, autoritarioan guraso 
edo eskolaren aldetik kontrol handiagoa dago eta maitasun edo afektu gutxiago. 
Babesleen kontrola ere handia da, baina maitasun gehiago dago autoritarioan baino. 
Permisiboan, berriz, kontrol oso gutxi edo ezer ez, eta maitasun pixka bat; eta, 
aldiz, asertziozkoan kontrol orekatua eta maitasun nahikoa.

Eskola desberdinetan dauden arauak aztertuz gero, ikusi da estilo horiek ere 
mantentzen direla, kontrolari dagokionez gehienbat (Cuervo Martinez, 2010). Hau 
da, eskola batzuetan kontrol zorrotzagoa egiten dela eta beste batzuetan malguagoak 
direla gailu hauen erabilerarekin. Esaterako, batzuetan, adin bat dutenek mugikorra 
eskolara eraman dezakete eta hainbat kasutan erabili ere; beste batzuetan, aldiz, ezin 
dute eskolara mugikorrik eraman ere egin.

Eskola desberdinetako arautegiak aztertu ondoren, arautegian zorroztasun-
maila desberdinak daudela esan dezakegu famili testuinguruan gertatzen den bezala 
(Da Dalt de Mangione eta Difabio de Anglat, 2002). Ondorioz, 3 eskola-estilo/soslai 
antzeman ditugula esango genuke:

1. Debekuarekin gehientsuena arautua. Zer esan nahi da horrekin? Esaterako, 
eskolara ezin dela mugikorrik edo beste gailu elektronikorik eraman edota 
bertan erabili, hau da, gailuak itzalita egon behar duela edozein ikasgelatan 
eta mailatan. 



2. Arau gutxi batzuk adin jakinerako. Hainbat kasutan erabil daitezke 
gailuak, baldin eta aurrez haien erabilera zehatza ongi argitu bada. Izan 
daiteke, esaterako, jarduera batek eskatzen duelako edo irteera bat dagoelako, 
besteak beste. 

3. Araurik ez, baina kasuan kasuko esku-hartzearekin. Hemen arauak 
injustuak izan daitezkeela uste badute ere, ikastetxe hauek normalean ez dute 
araudirik; dena den, eskolara gailuak ez ekartzea gomendatzen dute. 

Bestalde, eskoletako baliabideak erabiltzeko araudiak daude. Alde batetik, 
baliabideen erabilera arautzen dute eskola gehientsuenetan. Eskola gehienek 
araudi horretan ezartzen dute azpiegiturak «eskolako lanak» egiteko izaten direla. 
Horregatik, normalean ikasleek ezingo dute ezer instalatu, administratzailearen 
ardura izango da hori. Kasu batzuetan, «autorregulazioa» ere aipatzen da, hau da, 
ikasleen esku uzten dute Interneten nabigatzea eta bertan arauak ezartzea.

2. ESKU-HARTZE DIDAKTIKOAREN DISEINUA: IRAKASLEAREN 
IKUSPEGIA

Arautzeaz gain, ikastetxe gehienek IKTei buruzko esku-hartze bat egiten dute 
normalean. Lehentxeago aipatu dugun bezala, ikastetxe bakoitzak erabakitzen 
du esku-hartze hori nolakoa den eta noiz egin. Batzuek beharrei erantzun behar 
dietenerako prestatzen dute esku-hartzea (arazoren bat sortu bada gai hauen inguruan, 
esaterako) eta beste batzuek prebentziozko esku-hartze bat egingo dute, hau da, 
ezer gertatu aurretik egingo dute, arazoak ekidin edo gutxitzeko asmoarekin. Lehen 
Hezkuntzan eta DBHn egiten direnen artean badaude desberdintasun nagusi batzuk. 

Lehen Hezkuntzan (LH) tutoretza-saioetan edota giza hezibide-saioetan 
egiten da esku-hartze hori gehienetan. Gaiak desberdinak izan ohi dira: sare sozialen 
arriskuak eta onurak, datu pertsonalen kudeaketa, ziberbullyinga, grooming eta 
sexting edota ikasgelan sor daitezkeen arazoei buruzko lanketa egiten dute, kasuan 
kasukoa. Saio horietarako baliabideei dagokienez, normalean ordenagailua eta arbel 
digitalak erabiltzen dituzte. Materialei dagokienez, inkestak, bideoak, galdeketa 
eta Interneten aurki daitezkeen materialak erabiltzen dituzte; beste batzuek, aldiz, 
beraiek sortzen dituzte materialak, sarean dauden hainbat baliabide erabiliz, hain 
zuzen ere.

Baina, egun, LHko ikasleen familiekin ere lantzen hasi den gaia da hau, nahiz eta 
oraindik orain gehienbat ikasleekin bakarrik lantzen den tutoretza-saioetan. Ikastetxe 
batzuetan, DBH 3ko ikasleak dira LHn haurrak dituzten gurasoei ordubeteko hitzaldi 
bat eskaintzen dietenak.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, aldiz, gai hau gehienbat hitzaldien 
bidez edo ikasgaietan zuzenean lantzen da.
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 • Kasu batzuetan DBHko ikasleentzat zein gurasoentzat, Ertzaintzak ematen 
duen hitzaldia da ikastetxeetan antolatzen dena, gaia: ziberdelituak. 

 • Irakasgaietan ere lantzen da, esaterako, Lengua eta Gizarte Zientzietan. Kasu 
horietan, orokorki webguneen fidagarritasuna lantzen da, webguneetako 
edukiak, hain zuzen ere (oso azaletik landuta bada ere). 

 • Ikastetxeren batean aztertu dira ikuspuntu positiboa eta arriskuak DBH 1, 2 
eta 3n: «Sare sozialak: zertarako eta zer gertatzen da bertan». Kasu horretan, 
urtean ordubeteko bi saio egiten dira ikasgela bakoitzean. 

 • Bestalde, norberaren informazio pertsonala babesteko saioa ere egiten 
dute Teknologia ikasgaian bi hilean behin beste ikastetxe batean, adituen 
materialak erabiliz: «Babesa eta arazoen prebentzioa: bakoitzaren informazio 
pertsonala babestu, errespetuz aritzea». 

 • Beste ikastetxe batzuetan, baina ikasgai horretan (IKT), DBH 4 eta 
Batxilergoko 1. mailan ziberbullying, gooming, sexting, hacking eta 
cracking gaiak lantzen dituzte 10 orduz Interneten dauden materialak erabiliz 
(txostenak eta bideoak, batez ere).

Ikastetxe gehienetan, DBH 3n eta DBH 4n egiten dira saiakera handienak, 
lehenago aurreratu bezala, kezka nagusia garai horretan baitago.

Laburbilduz, ikastetxeetan egiten den esku-hartzearen ideia esanguratsuenak 
azalduko ditugu taula honetan:  

1. taula. Ikastetxeetan egiten diren esku-hartzeak.
Maila Gaiak Baliabide /

materialak
Denbora

Tutoreak 
edo 
hezibide

LH Sare sozialak, 
datu pertsonalaren 
kudeaketa, arriskuak 
(sexting, grooming...)

Batzuk beraiek 
sortuak, 
gipuzkoa.net 
webgunea...

Beharraren 
araberako 
saioak

Hitzaldiak LH 6 eta DBH Teknologia berrien 
erabilera egokia, 
arriskuak... orokorrak

Pantallas Amigas 
beraiek sortutako 
materialak

Ordu eta 
erdi, bi ordu 
bitartean

Irakasgaiak DBH Kasu batzuetan 
Lengua edo Gizarte 
Zientziak ikasgaietan, 
edukien fidagarritasuna 
lantzeko...

Bisitak DBHko ikasleei 
zein gurasoei

Ertzaintzaren bisita Ziberdelituak Bi orduko 
saioak

Besteak Gurasoei hitzaldiak: 
adituek zein 
ikasleek

Orokorrak, segurtasuna, 
arriskuak, sare sozialak, 
familiak dira eredu

Pantallas 
Amigas, 
EgOnline...

Ordu eta 
erdi, bi ordu 
bitartean
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Bertan ikusten den bezala, orokorki Lehen Hezkuntzan hasten dira eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan jarraitu. Eta batean zein bestean egiten direnak 
askotan ez dira gauza berdinak noski, adinera egokitzen baitira. Lantzen diren gaiak 
ere antzekoak izan arren, ez dira berdinak: batzuetan sare sozialetara mugatzen diren 
arren, beste batzuetan Internet eta horren arriskuak dira gai nagusiak. Saioetarako 
erabiltzen dituzten materialak ere hainbat kasutan beraiek sortuak izaten diren 
bezala, beste batzuetan Pantallas Amigas bezalako enpresek eskaintzen dituztenak 
dira. Denbora-tartea normalean ordu eta erdi edota bi orduko saioak izaten dira, 
baina kasuren batean beharraren araberakoa ere izaten dela diote. Hainbat eskoletan 
tutoretza- edota hezibide-saioetan lantzen dira eta beste kasu batzuetan, aldiz, 
ikasgaietan bertan, zeharkako era batean lantzen dira.

3. ARRISKUEN PREBENTZIO-PROGRAMAK (IKASLEEN IKUSPEGIA)

Badira baliabide eta programa desberdinak hezkuntzan IKTen gaiak lantzeko. 
Horietako batzuk gai konkretu bat lantzeko dira erabilgarriak, esaterako groominga, 
adizioak eta segurtasuna bezalako gaiak lantzeko. Beste batzuk, aldiz, orokorragoak 
dira, IKTen inguruko gai desberdinak lantzeko aproposak.

Jarraian, adibide batzuk ikusiko ditugu, azaletik bada ere. Gehientsuenak 
gazteleraz egon arren, erabilgarriak ere izan daitezke guretzat. Batzuk azaletik 
ikusteaz gain, bi aukeratu eta sakonago aztertuko ditugu (Eusko Jaurlaritzaren 
EgOnline eta Internet erabiliz, baina segurtasunez).

Grooming: Espainiako Gobernuaren Energia, Turismoa eta Agenda Digitalaren 
Ministerioaren Chaval.es webgunean gai hau lantzeko zenbait unitate didaktiko 
proposatzen dira, batzuk Lehen Hezkuntzarako eta beste batzuk Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzarako.

Horrez gain, unibertsitate batzuek ere beren programa propioak dituzte, hala 
nola La Lagunako Unibertsitatea. Beste zenbaitetan, aldiz, gaiaren inguruan adituak 
direnen blogak ere esanguratsuak izan daitezke, esaterako, Antonio Omatosena 
edota Mis Tareas deiturikoa.

Ciberbullying: Ciberbullyinga ere maiz egoten den beste arrisku bat izaten 
da, zoritxarrez. Eta hori lantzeko ere unitate didaktiko interesgarria aurki daiteke 
sarean. Pantallasamigas webgunean, esaterako, material didaktiko interesgarria 
aurki dezakegu.

Adikzioak: Adikzioek ere kezka sortzen dute hezitzaile eta gurasoen artean, 
noski. La Lagunako Unibertsitatearen eta Chaval.es webgunean informazio 
garrantzitsua aurkitu dugu nerabe eta gazteekin gai hau lantzeko lagungarri.
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Segurtasunak: Segurtasuna ere kontuan hartzekoa da eta horren inguruan 
formakuntza izatea eta behar den kasuetan esku-hartze egoki bat egitea ezinbestekoa 
izango da. Kasu honetan ere, Chaval.es webguneak Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzarako informazio interesgarria du.

Bi programa zabalago aipatzeko aukeratu beharko banitu, honako hauek 
lirateke, bereziki informazio zabalagoa eta zehatzagoa eskaintzen dutelako:

 • Eusko Jaurlaritzaren EgOnline.
 • Nafarroako Gobernuaren programa.

1. EgOnline-Teknologia Berrien arloko hezkuntza lantzeko gida pedagogikoa: 
erabilera arduratsua, prebentziozkoa eta erabilgarria

2015. urtean argitaratutako gida pedagogiko hau atal desberdinez osatua dago. 
Hasieran testuinguruan kokatzeko ataltxo bat du, indarkeria berriei atal berezi bat 
eskainiz: grominga, sextinga, haur-pornografia, delitu informatikoak, iruzurra, 
sektak eta ziberbullyinga, besteak beste.

Jarraian kontuan izan beharreko alderdi pedagogiko batzuk aipatzen dira eta 
sarrera motz bat egingo da, non ikasleek gidan agertzen diren hiru gairen bidez 
egingo duten ibilbide pedagogikoa azalduko den: i) gaira hurbiltzea, ii) ohiturak 
eta arriskuak aztertzea eta iii) sentsibilizazioa eta konpromisoa. Ondoren, unitate 
didaktikoen banaketa egingo da eta DBH 1eko eta DBH 2ko jarduerak azalduko dira. 
Azkenik, irakasleentzat interesgarria izan daitekeen materiala aurkituko dugu atal 
desberdinetan antolatuta: zer gertatzen da ikasgeletan?, ikasleentzat eta familientzat 
orientabideak, zenbait hitzen esanahia eta gaiarekin zerikusia duen materiala.

2. Nafarroako Gobernuak ere badu beste programa interesgarri bat gai hauek 
lantzeko «Internet erabiliz, baina segurtasunez» (http://www.disfrutalared.com/), 
euskaraz zein gazteleraz. Ekimen horren leloa da «gozatu sarea segurtasunean» eta 
haren helburuak honako hauek dira:

 • Adingabeak gai izatea sarea era arduratsu, seguru eta osasungarri batez erabil 
dezaten.

 • Irakasleen eta gurasoen arteko informazio- eta ezagupen-trukea areagotzea. 
 • Profesional espezializatuen oinarri sendo bat sortzea foru-lurralde osoan. 
 • Kanpainaren xedea direnen ohiturak eta premiak ezagutzea eta ondorioak 

ateratzea, oinarri izan daitezkeenak gero Nafarroako gainerako ikastetxeetara 
zabaltzeko. 

Webgunean irakur daitekeenaren arabera, 2010-2011 ikasturtean proiektu 
pilotu bat garatu zuten, honako ezaugarri hauekin:
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 • Alde batetik, irakasleen informazioa eta sentiberatasuna lantzea Nafarroako 
hezkuntza-zentroetako irakasleentzako laguntza-zentroen bidez eta elkar-
bizitza-arduradunen bidez. 

 • Bestetik, Nafarroako ikastegi GUZTIETAKO gurasoentzako informazioa 
eta sentiberatzea eta, azkenik, egoera-txosten bat eta premien txosten bat 
lantzea. Programa pilotu horren bidez, Nafarroako Gobernuak azpimarratu 
egin nahi zuen premiazkoa dela hezkuntza-komunitatea sentiberatu eta 
heztea segurtasun-kontuetan, IKTetan, hain zuzen ere.

Webgune horretan, proiektu pilotu honen informazio ematez gain, hainbat 
informazio baliagarri aurkituko dugu hezitzaile zein gurasoentzat:

1. Gomendioak: guraso, hezitzaile, Lehen Hezkuntzako zein Bigarren 
Hezkuntzako ikasleentzat.

2. Dokumentazio interesgarria: hainbat bideo, tailer, fitxa didaktiko, 
hezitzaileentzat eskuzkoa eta beste baliabide batzuk. Fitxa didaktikoei 
dagokienez, Lehen Hezkuntzakoak eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzakoak daude bereiziak. LHkoentzat prestatuak dauden gaiak 
hauexek dira: IKTen balioak, ziberbullynga, kontaktuak, pribatutasuna, 
irudiak, gezur-esamesak eta online jokoak.

3. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzakoentzat, aldiz, lehen bost gaiak berdinak 
izan arren, azken hirurak berriak izango dira: Smartphoneak, sextinga eta 
nortasun digitala. Unitate didaktiko hauetariko bakoitzak egitura berdina 
izango du: lehenik eta behin ikasleentzako azalpen labur bat egongo da. 
Jarraian unitatearen helburuak eta laguntza-materialak. Eta, bukatzeko, 
ekintza didaktikoak, horien ebazpenak eta irakaslearen argudioak.

Webgune horretan intereserako beste esteka batzuk ere proposatzen zaizkigu, 
alde batetik programa honen eragile kolaboratzaileak, bestetik adingabekoentzat 
segurtasunaren inguruko esteka batzuk eta beste guztientzat ere segurtasun-esteka 
batzuk.

4. GOMENDIOAK FAMILIARI ETA ESKOLARI

Aurreko atalean ikastetxeetan zer esku-hartze egiten ari den ikusi dugu. Alde 
batetik zein mailatan eta bestetik zer egiten ari diren eta nola aztertu dugu. Ataltxo 
honetan, aldiz, familientzat eta hezitzaileentzat sortuak diren hainbat gida aztertu eta 
gomendio batzuk landuko dira.

Familientzat badira gomendio argi batzuk Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailak ateratako gidan: Internet eta Teknologia Berriak. Hitz 
egingo dugu familiartean?
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Hezitzaileentzat ere zenbait gida daude sarean. Alde batetik, aipagarria 
da Eusko Jaurlaritzaren Egonline gida (tresna digitalen erabilera segurua eta 
arduratsua lantzeko baliabideak), teknologia berrien arloko hezkuntza lantzeko gida 
pedagogikoa: erabilera arduratsua, prebentziozkoa eta hezigarria.

Sarean ere badago Gaudium Fundazioak ateratako guraso eta hezitzaileentzat 
gida interesgarri bat eta bertan esanguratsuak iruditu zaizkigun hainbat ideia irakurri 
ditugu:

1. Prebentzioaren garrantzia: 3 prebentzio-maila aipatzen dira: 1) arazoa 
sortu aurretik egiten dena; 2) arazoaren hasieran egiten dena, desagerrarazi 
nahi duena; 3) arazoa dagoeneko badagoenean egiten dena eta helburua 
hura gutxitzea izango da.

 Prebentzioaren arlo honetan familiak ere berebiziko garrantzia izango du, 
bertan maitasun eta ulermenaren bitartez haziko baitira haur osasuntsu eta 
zoriontsuak.

2. IKTen erabileraren, gehiegizko erabileraren eta adikzioaren arteko 
desberdintasuna: IKTen erabilera ez da adikzioa izango gazte batek 
teknologia erabiltzen badu ondo pasatzeko, komunikatzeko edota jolasteko. 
Adikzioaz hitz egiten hasten gara bere egitekoak eta era osasuntsu batean 
haztekoak egin beharrean teknologiarekin dabilenean. Esaterako, loari, 
jateari, lanak egiteari edota lagunekin egoteari tartea kentzen hasten bada 
teknologiarekin aritzeko. Adikzioarekin harreman estua dute honako 
kontzeptuek: ezkutuan ibiltzeak, kontrol-galerak eta jarrera-aldaketek, 
besteak beste.

3. Arrisku-faktoreak: batzuek aukera gehiago dute arrisku hauetan erortze-
ko. Testuan hiru faktore aipatzen dira: pertsonalak, familiakoak eta sozialak. 

4. Babes-faktoreak: arriskuak gutxitzeko edota prebenitzen laguntzeko 
badira babes-neurri batzuk, beraz, guraso eta hezitzaileen ahalegina 
ezinbestekoa izango da.

5. Internet eta sare sozialak: gaur egungo gure gizartean IKTek presentzia 
izugarria dute eta zaila egiten zaigu pentsatzea gure egunerokotasuna  
haiek gabe. Nola bilatzen genuen informazioa lehen?, eta bidaia bat 
prestatu?, edota lagunekin harremanetan mantendu?, eta irudiak partekatu? 
Telebista izan da orain arte presentzia handia izan duen teknologia, nahiz 
eta egun Internetek tokia kendu dion.

 Sare sozialen erabilera ere izugarri hazi da azken urte hauetan. Gazteek 
sare hauek asko erabiltzen dituzte, baina baita helduek ere, batez ere, 
arlo profesionalerako lagungarri izan daitezkeenak (LinKedin edo Xin 
bezalakoak).
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6. Bideo-jokoak: gaur egun, bideo-jokoak aisialdirako tresna bihurtu dira, 
batez ere txikienen artean. Testuak dioenaren arabera, 7 eta 13 urteko adin 
txikikoen % 80k baino gehiagok erabiltzen ditu bideo-jokoak. Generoari 
dagokionez, antza denez mutilek neskek baino gehiago erabiltzen dituzte 
joko hauek. Bideo-jokoek ez dute inolako arriskurik izango bere aldetik, 
edukiak eta ematen zaien erabilera dira garrantzitsuak. Hau da, gazteek 
erabiltzen dituzten jokoen edukiek haien adinarekin bat etorri behar dute, 
baita eskainiko dieten denbora ere. Erabilera zuzen bat egiteko hainbat 
gomendio aipatzen dira testuan: PEGI arauak ezagutzea eta horren 
arabera haurrekin jokoak aukeratzea, gutxieneko adina errespetatzea, zure 
haurrekin joko hauei buruz interesa adieraztea, haurrei erakustea joko 
hauetan aritzen direnean haien denbora neurtzen, ez erabiltzea joko hauek 
zigor edo sari moduan, gehiegi urduritzen bada jokoa uztea gomendatzea 
eta azken belaunaldiko kontsolek dituzten gurasoen kontrolak aktibatzea, 
besteak beste.

7. Mugikorra: egun izugarri zabaldu den teknologia dugu mugikorrena.  
Bertan instalatzeko aplikazio kopurua ere asko hazi da eta aukera 
desberdinak eskaintzen dituzte. Testuan diotenaren arabera, 6-9 urte 
bitarteko haurren % 29k mugikorra du, 10-18 bitartekoen % 83k eta 17 
urtetik gorakoen % 100ek. Mugikorraren erabilera egoki baten inguruan 
ere hainbat ideia aipatzen dira testuan: besteak beste haur eta gazteek 
egiten duten mugikorraren erabilera behatu, beharrezkoa denean bakarrik 
erabiltzen irakatsi, elkarrizketak motzak izan daitezela gogorarazi, haiekin 
batera erabilera-denbora eta dirua mugatu, mugikorrak dakartzan gastuen 
ardura har dezala, esan mugikorra erabili ezin denean itzali egin behar dela 
eta Bluetootha piztua izateak sor ditzakeen arriskuen berri eman.

5. LABURPENA ETA ETORKIZUNA

Kapitulu honetan Interneten egon daitezkeen arriskuen aurrean bai ikastetxeetatik 
bai familietatik egin daitezkeen esku-hartze posibleei eskaini diegu tarte bat. Gero 
eta gehiago hitz egiten da arrisku posible hauei buruz, eta egia da ikastetxe askok 
badutela beren barne-arau moduko zerbait erabilera zuzen bat egiteko asmoz. Dena 
dela, oraindik hau guztia arautzea faltako litzateke eta posible balitz era pareko 
batean egitea eskola guztietan. Gutxienez oinarri antzeko bat izan eta gero norberak 
bere inguru, baldintza eta beharren arabera egokitzeko aukera izatea komenigarria 
izan daiteke.

Aurreko paragrafoetan aipatu ditugu badaudela hezkuntza-estilo desberdinak, 
kontrol- eta maitasun-mailaren arabera: autoritarioa, babeslea, permisiboa eta 
asertziozkoa. Norberak aztertu eta baloratu beharko du zein den bere estilora gehien 
hurbiltzen dena.
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Esan bezala ikastetxeetan badaude teknologien erabilerari buruzko arautegiak. 
Eta aipatu moduan, hiru eskola-estilo/soslai antzeman ditugula esan dugu: 
gehientsuena debekuarekin arautzen dutenak, arau gutxi batzuk dituztenak adin 
jakin batzuetarako eta araurik ez dutenak eta kasuan kasuko esku-hartze bat egiten 
dutenak. 

Kapitulu honetan azaldu den moduan, esku-hartze didaktikoaren diseinu 
desberdinak ditu ikastetxe bakoitzak, nahiz eta komunean ideia batzuk agertu: 
erabilera-denboraren zehaztea, baldintzak adostea eta arauak ez betetzeak ekar 
ditzakeen ondorioak.

Arautegi guztiak izan daitezke baliagarriak, baina komeniko litzateke arazoa 
sortu baino lehen prebentzio-neurri batzuk ere hartzea, hau da, teknologia erabiltzen 
ikasi behar dugu, bai helduok baita adin txikikoek ere. Horretarako oso aproposak 
izan daitezke Eusko Jaurlaritzaren EgOnline eta Nafarroako Gobernuaren Internet 
erabiliz, baina segurtasunez.

Beraz, eta honekin amaitzeko, Internetek eskaintzen dizkigun aukeretatik 
probetxua ateratzen ikastea garrantzitsua den bezala, izan ditzakeen arriskuak 
ezagutzea ere komeni da. Ezagutzeaz gain garrantzitsua izango da esku-hartze 
jakinak izatea, bereziki prebentzioari begira. Hau da, arrisku hori gertatu aurretik egin 
daitekeen lanak arriskua guztiz desagerraraziko ez badu ere, gutxitu edota arinduko 
duela iruditzen zaigu. Prebentzioa, gainera, egiten has daiteke adin txikikoekin 
teknologia asko erabiltzen hasi aurretik. Esaterako, haien mugikor pertsonala izan 
aurretik hasten dira helduon telefonoekin jolasten eta hori dagoeneko garai ona da 
lanketa bat egiten hasteko (Echeburúa et al., 2009).

Teknologia hauek gurera etorri dira eta, gainera, argi dago hemen gelditzekoak 
direla. Beraz, beti jarraitu beharko dugu era egoki eta zuzen batean erabiltzen ikasten. 
Horretarako, etengabeko prestakuntzaren beharra nabaria da bai hezitzaileentzat bai 
familientzat. Gauza berriak sortzen diren neurrian, guk ere egokitu eta ikasi beharko 
dugu. Alde batetik, ahalik eta etekin handiena ateratzeko, eta, bestetik, arriskuak era 
txukun batean ekiditeko.
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SEIGARREN ATALA

HIZKUNTZEN I(RA)KASKUNTZA

6. atal honetan, euskararen irakaskuntza testuinguru digitaletan egiteak dakartzan 
zenbait abantaila erakutsi nahi da. Sarrera orokor batek azalduko du zenbait 
hurbilpenek hizkuntzaren ezaugarririk garrantzitsuenentzat zer hartzen duten eta 
hori nola irakasten den (ikus 1. kapitulua), ondoren, azalduko da nola laguntzen 
zaien helduei (bigarren hizkuntza gehienetan) euskara ingurune digitalean ikasten 
(ikus 2. kapitulua). Helduen ikaskuntzaz gain, gazteek beren lehen hizkuntza (edo 
eskolako hizkuntza) nola ikasten duten azalduko da, EKI proiektuaren barnean (ikus 
3. kapitulua). Azken atalean, garrantzi berezia emango zaie konpetentzia digitalei 
eta testuinguru multimodalari hizkuntza ikastean eta irakastean, ingurune digitalak 
ekar ditzakeen abantailak azpimarratuz (ikus 4. kapitulua). Bukatzeko, hizkuntza 
prozesatzeko tresnek eta horietatik eratorritako metodologia berriek hizkuntzen 
irakaskuntzan egiten dituzten ekarpenak nabarmenduko dira (ikus 5. kapitulua). 
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Hizkuntzen i(ra)kaskuntzan ikusi da pertsonak gai garela hizkuntzak modu anitzetan 
ikasteko. Horrenbestez, dauden metodoak ezagutzeak lagun diezaguke unean uneko 
premiak betetzeko irizpide didaktiko egokiena aukeratzen; izan ere, ez dago ikasle 
guztientzat eta testuinguru guztietan baliagarria izan litekeen bide bakar bat.

Kapitulu honetako 1. atalean hizkuntzak i(ra)kasteko zenbait metodo aipatuko 
ditugu, gaur egun zabal dabiltzanak (ingurune digitaleko baliabideak tarteko) zein 
horien aurrekariak. 2. atalean euskara i(ra)kasteko metodoen ibilbidea ezagutuko 
dugu.

1. HIZKUNTZEN I(RA)KASKUNTZARAKO METODOAK

Gizakiok dugun komunikazio-sistema da hizkuntza. Horrela, bada, hizkuntzen i(ra)-
kaskuntzan hainbat metodo garatu dira —gaur egun baliabide digital ugariak erabiltzen 
dituztenak eta lehenagoko gramatika-liburuetan oinarritutakoak— hizkuntzak i(ra)-
kastean sortu izan diren arazoak konpondu nahian. Metodoen eboluzio hori ez da 
lineala izan: ikuspegi metodologiko batzuk beste batzuei gainezarri zaizkie, eta beste 
batzuk aldi berean erabili izan dira eta erabiltzen dira.

Gaur egun erabiltzen diren metodoetatik hasita, bi aipatuko ditugu: ikuspegi 
komunikatiboa eta ikuspegi lexikala.

70eko hamarkadan ikuspegi komunikatiboa garatu zen, ordura arteko metodo 
estrukturalen aurkako erreakzio moduan. Bide horretan, Hymes hizkuntzalari esta-
tubatuarrak (1972) komunikazio-gaitasuna definitu zuen; haren ustez, gramatika-
arauez gain, hizkuntzaren erabilera-arauak (alderdi soziokulturala) ere kontuan hartu 
behar dira. Horrela, hizkuntzaren helburua komunikazioa da; ikasleek komunikazio-
gaitasuna garatu behar dute benetako komunikazio-egoeretan erabiltzeko. 
Horretarako, nozioak eta funtzioak izan behar dira oinarri, eta komunikazio-ekintzen 
bidez —ataza bidez— egin behar da lan. Gramatikak irizpide funtzionalak izan 
behar ditu, erabilera bideratuta, eta ez hainbeste eduki hutsetan oinarritu: gramatika-
zuzentasunaren eta komunikazio eraginkorraren arteko oreka lortu behar da. Ikasleak 
eta beren premiak dira ardatza.
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Horren harira, Europa osorako baliagarri izan zitekeen hizkuntzen i(ra)-
kaskuntza-sistema baten ardatza zehazteko asmoz, Europako Kontseiluak Atalase 
maila (Threshold Level) finkatu zuen, benetako komunikazio-egoeretan ikasleek 
izan ditzaketen beharrizanak abiapuntu hartuta; atalase-mailak zehazten du zein 
den gutxieneko komunikazio-gaitasuna hizkuntza batean komunikatu ahal izateko. 
Horretarako, Europako Kontseiluko adituek hizkuntza-funtzioen sailkapena 
erabili zuten; ordura arte H2 (bigarren hizkuntza) ikasteko programetan erabilitako 
gramatika-egituren mailaketa eta aukeraketa bazter utzi, eta nozioak (denbora, 
kokapena, kopurua, maiztasuna...) eta funtzioak (aurkeztea, eskatzea, eskaintzea, 
eskerrak ematea...) aintzat harturik, hizkuntza-programak berregiten hasi ziren1.

Ariketa adibidea: ikasi benetako komunikazio egoera batean moldatzen, 
adibidez, erosketak egiten: ikasgelan ikasleak erosle-saltzaile rola hartuta zein 
kalean denda batera joanda. Ikasleek dendariarekin hitz egiteko nozio batzuk landu 
(produktuen izenak, prezioak eta kantitateak) eta funtzio batzuk beteko dituzte 
(informazioa eskatzea, informazioa trukatzea eta eskerrak ematea), baita zenbait 
hizkuntza-forma erabili ere (agurra, zer nahi duten eta zenbat balio duen). Egitekoa 
gauzatzeko baliagarriak dira ingurune digitalean dauden hiztegi terminologikoak. 
Gainera, ikasgelan egiten bada, antzeztu eta grabatu ere egin daiteke, gero zer hobetu 
ikasteko.

90eko hamarkadan ikuspegi lexikala garatzen hasi zen. Ikuspegi komunikatiboan 
sakondu nahian, lexikoan edo corpusetan oinarritutako hizkuntzen i(ra)kaskuntzak 
indarra hartu zuen.

Corpus use contributes to language teaching in a number of ways (Aston 2000; Leech 
1997; Nesselhauf 2004). The insights derived from native-speaker corpora contribute 
to a more accurate language description, which then feeds into the compilation of 
pedagogical grammars and dictionaries (Hunston & Francis 1998, 1999; Kennedy 
1992; Meyer 1991; Owen 1993). The analysis of learner language provides insights 
into learner needs in different contexts, which then inform learner dictionaries and 
grammars. Research on learner corpora also contributes to our understanding of 
language learning processes (Granger et al. 2002). Corpora of language teaching course 
books enable the examination of the language to which learners are exposed, and, when 
compared to L1 corpora, facilitate the development of more effective pedagogical 
materials. (Gabrielatos, 2005 [http://www.tesl-ej.org/ej32/a1.html]).

Corpusaren hizkuntzalaritzak testuinguru naturaletan —eguneroko bizitzako 
benetako komunikazio-egoeretan— jasotako testu errealetako adibideak ditu ardatz. 
Hizkuntza i(ra)kasten da egitura jakinek benetako erabileran duten testuingurua eta 
maiztasuna, besteak beste, aztertuta.

1. Programa nozio-funtzional hori ez da metodo bat berez, H2 irakasteko korronte pedagogiko baten 
lehen urratsa baino.
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Ariketa adibidea: aberastu lexikoa eta sintaxia, besteak beste. Aukeratu 
corpus jakin bateko hitz zehatz bat eta, testuinguruaren arabera, hitz horren esanahi 
ezberdinak ezagutu (lexikoa), kokapen ezberdinez jabetu (sintaxia), maiztasuna 
aztertu (erabilera). Horretarako baliagarriak dira ingurune digitalean dauden 
corpusak, adibidez: Lexikoaren Behatokia2; eta testu-analisiak egiteko tresnak, 
adibidez: Analhitza (Otegi et al., 2017).

Horiez gain, badira komunikazioan ardaztutako beste metodo batzuk. 
Horietako batzuk ikuspegi humanistaren barruan sartu izan dira, ikasleen parte-
hartze aktiboagoa eta garapen pertsonala bultzatu nahi dutelako.

 • Sugestopedia metodoan irakasleak ikasleei erlaxatzen lagundu behar die 
(musikaren eta eserleku egokien bidez, kasurako); horrela, ikasleek beldurra 
galdu eta hizkuntza-eduki gehiago —eta azkarrago— barnera ditzakete. 
Ariketa adibidea: prestatu gramatika-azalpenak dituzten irudiak eta poste-
rrak; erabili zuzentasuna lantzeko.

 • Taldeko hizkuntza-ikaskuntza metodoan irakaslea aholkularia da eta 
ikasleen arteko lankidetza bultzatzen du. Hizkuntza prozesu soziala da. 
Ariketa adibidea: grabatu ikasleen arteko elkarrizketak eta transkribatu; 
erabili ahoskera hobetzeko eta zuzentzeko.

 • Bide isila metodoaren oinarrian ideia hau dago: irakasleak irakaskuntza-
prozesuaren kontrola duen bitartean, ahalik eta isilen egon behar du, eta 
ikasleei adorea eman eta beren baliabideak erabiltzen utzi behar die. Ariketa 
adibidea: banatu idatzizko hitz-zerrendak eta adierazi hitzok mimika eta 
keinuak eginez; erabili lexikoa ikasteko.

 • Erantzun fisiko osoa metodoan irakasleak aginduak eta esakuneak erabiltzen 
ditu hizkuntza-elementuak aurkezteko eta ikasleek ekintza fisiko batez 
erantzun behar dute. Ariketa adibidea: «Buruzagiak dio» edo «Simonek dio» 
(Simon says) jolasa; baliatu entzumenaren ulermena lantzeko.

Horien aurretik metodo modernoak ditugu. II. Mundu Gerra garaian, hizkuntza 
arrotzen i(ra)kaskuntzak berebiziko garrantzia hartu zuen (baliagarria zen etsaien 
asmoak ezagutzeko), eta hainbat metodo garatu ziren 70eko hamarkadaren erdialdera 
arte. Metodo horiek, oro har, egiturei —batez ere, egitura sintaktikoei— aitortzen 
diete nagusitasuna, eta egoera anitzetan girotutako elkarrizketak baliatzen dituzte. 
Gainera, baliatzen diren kasete eta diskoen bidez ikasle autodidaktak bultzatzen dira.

2. http://lexikoarenbehatokia.euskaltzaindia.eus/cgi-bin/kontsulta.py
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 • 1950. urtetik aurrera metodo audiolinguala garatu zen Estatu Batuetan.
 Ahozko komunikazioa hobesten du; ahozkoa lantzen da ereduak errepikatuz 

—drillak3—, buruz ikasi arte. Ama-hizkuntza erabiltzea gaitzesten du, eta 
analisi kontrastiboaz —ama-hizkuntzak xede-hizkuntzan eragin ditzakeen 
interferentziak aztertzea— baliatzen da sarritan. Gramatikaren irakaskuntza 
deduktiboa da. Hizkuntza ohitura multzoa da; hortaz, beste edozein ohitura 
edo portaera bezala estimulu/erantzun sistemaren bidez irakatsi ahal da. 
Ariketa adibidea: entzun grabazio bat eta errepikatu bertan adierazitakoa 
(edo transkripzioa eskuratu eta ozen irakurri); grabatu ere egin daiteke; 
erabili ahoskera zuzena ikasteko.

 • II. Mundu Gerra amaitutakoan, metodo situazionala garatu zen Britainia 
Handian.

 Gramatika garrantzitsua da, era induktiboan irakasten da eta ikasleei 
gramatika-zuzentasun handia eskatzen zaie. Gramatika-arauak eta -egiturak 
finkatzeko ordezkatze-ariketak eta drillak erabiltzen dira. Hizkuntzak izaera 
funtzionala du, eta hizkuntza eta testuingurua lotzen ditu; hizkuntza-edukiak 
egoera jakinetan (azokan eta etxean, esaterako) aurkezten dira. Ariketa 
adibidea: lotu gai jakin baten inguruko hitzak eta irudiak dituzten posterrak, 
esate baterako, arropak; erabili hiztegia aberasteko.

 • 50eko hamarkadaren amaieran ikus-entzunezko metodoa edo estruktural-
globala garatu zen Frantzian.

 Ahozko komunikazioa lehenesten du. Hizkuntza-edukiak egoera ugaritan 
(medikuarenean, esaterako) irakasten dira; esaldi isolatuak baztertzekoak 
dira, eta ariketa mekanikoak testuinguru jakinetan txertatuta egiten dira, 
esangura gal ez dadin. Elkarrizketak garrantzitsuak dira, eta hizkuntza-
elementuak aurkezteko, elkarrizketa grabatuak eta irudi-sekuentziak 
erabiltzen dira. Ama-hizkuntza ez da erabiltzen, eta itzulpena baztertzen 
da. Ariketa adibidea: ikusi eta entzun albiste bat eta egin laburpena; erabili 
entzumenaren ulermena hobetzeko.

Abiapuntuan metodo tradizionalak ditugu. Horiek idazle klasikoengan dute 
hizkuntza-eredua, eta gramatika-arauek berebiziko garrantzia dute.

 • XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran, latina irakasteko ereduetan 
oinarrituta, gramatika-itzulpenezko metodoa erabiltzen zen.

 Hizkuntza idatziak du lehentasuna. Gramatikaren irakaskuntza deduktiboa 
da: irakasleak ikasleei gramatika-araua azaldu eta horren adibideak 

3. Drill: hizkuntza-irakaskuntzan soinuak edo perpaus-ereduak praktikatzeko sarritan erabiltzen 
den teknika, errepikapen gidatuan datzana. Bi atal izan ohi ditu drill batek: a) irakasleak hitz edo 
perpaus bat esaten du eragingarri gisa; eta b) ikasleek zenbait erantzun ematen diote irakasleari, esaldi 
zatiak errepikatuz, ordezkatuz edo eraldatuz (Larrea eta Maia, 2010: 143).



249Hizkuntzen i(ra)kaskuntza: metodologiaren bilakaera

ematen dizkie; ondoren, ikasleek ariketak egiten dituzte ikasitako edukiak 
erabiltzeko. Irakaslea da protagonista eta arduraduna. Ariketa adibidea: itzuli 
esaldi batzuk hizkuntza batetik beste hizkuntza batera.

 • XIX. mendearen amaieran, haurrek H1 (lehen hizkuntza) eskuratzeko 
jarraitzen duten prozesu naturala eredu hartuta, metodo zuzena garatu zen 
Europan.

 Ahozko hizkuntza lehenesten da. Gramatikaren irakaskuntza induktiboa 
da: benetako hizkuntza-adibideak ikusi ondoren, ikasleek gramatika-
arauari buruzko hipotesiak formulatu, egiaztatu eta zuzendu egiten dituzte. 
Hizkuntza-edukiak azaltzeko xede-hizkuntza erabiltzen da, ez itzulpena, 
eta hitz eta esaldien esanahiak egoera bizietan (hala nola, erosketetan edota 
kalean) ikasten dira. Ikasleak dira irakaskuntzaren oinarria, ez irakaslea. 
Lehen aldiz 4 trebetasunak erabiltzen dira: lehenengo entzun, gero mintzatu, 
ondoren irakurri eta azkenik idatzi. Ariketa adibidea: zuzendu idatzizko testu 
bateko akatsak.

2. EUSKARAREN IRAKASKUNTZAREN IBILBIDEA

80ko hamarkadan, hizkuntzen i(ra)kaskuntzan curriculumaren garrantziaz ohartzen 
hasi ziren, bertan uztartzen baitira i(ra)kaskuntzaren teoria eta praktika; bertan 
zehazten dira ikasprozesua osatzen duten helburuak, edukiak, metodologia eta 
ebaluazioa. Horrela, i(ra)kaskuntzaren inguruan garatutako teorien ekarpenek eta 
komunikazio-jardueren azterketek hizkuntzen i(ra)kaskuntza eraldatu dute. Hona 
hemen oinarri nagusiak:

 • Hizkuntza komunikatzeko da, erabiltzeko.
 • Ikaslea da irakaskuntzaren ardatza eta bere autonomia garatu behar du.
 • Ikasprozesu naturalak berebiziko garrantzia du; hizkuntzaren eta testuinguru 

soziokulturalaren arteko lotura garrantzitsua da.

Horren guztiorren harira, Hymesen komunikazio-gaitasuna kontzeptua osatuz 
joan da azpigaitasun hauekin: Canalek (1983) hizkuntza-gaitasuna, gaitasun 
soziolinguistikoa, gaitasun diskurtsiboa eta gaitasun estrategikoa gehitu zituen; Van 
Ekek (1986) gaitasun soziokulturala eta gaitasun soziala gaineratu zituen.

Euskal hizkuntzari begira, euskararen erabilera arautzen duen 10/1982 oina-
rrizko Legea4 onartu zenetik, hezkuntza-arloan hainbat curriculum garatu eta berritu 
dira.

4. Azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legea, euskararen erabilera arautzekoa.
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XXI. mendean sartuta, 2001ean, Hizkuntzen Ikaskuntza, Irakaskuntza eta 
Ebaluaziorako Europako Erreferentzia Markoa onartu zuen Europako Kontseiluak; 
Europa osorako hizkuntza-egitarauak, curriculum-orientazioak, azterketak eta testu-
liburuak prestatzeko oinarri bateratua. Azken batean, ahozko zein idatzizko ulermen- 
eta adierazpen-mailak neurtzeko nazioarteko estandarra izan nahi du.

Erreferentzia Marko horren arabera, komunikazio-gaitasunak honako osagai 
hauek ditu: hizkuntza-gaitasuna, gaitasun soziolinguistikoa eta gaitasun pragma-
tikoa, eta bakoitzak beste «azpigaitasun» batzuk:

 • Hizkuntza-gaitasuna: gaitasun lexikoa, gaitasun gramatikala, gaitasun seman-
tikoa, gaitasun fonologikoa, gaitasun ortografikoa eta gaitasun ortoepikoa.

 • Gaitasun soziolinguistikoa: gizarte-harremanen adierazle linguistikoak, 
adeitasun-arauak, herri-jakintzaren adierazpenak, erregistro-desberdintasuna, 
eta dialektoa eta azentua.

 • Gaitasun pragmatikoa: diskurtso-gaitasuna eta gaitasun funtzionala.

Gazteen i(ra)kaskuntzari dagokionez, kontuan izan behar ditugu Haur Hezkun-
tzako, Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko curriculum-dekretuak5. Horietan 
adierazten dira gaitasunen araberako metodologiari eta ebaluazioari buruzko 
orientabide orokor batzuk; zehatzago, hezkuntza-sistema hobetzeko asmoz Eusko 
Jaurlaritzak gauzatu duen Heziberri 2020. Hezkuntza Eredu Pedagogikoaren 
Markoa6 planean. Bertan aipatzen da jakintzaren hainbat teoria bateragarriak direla.

Euskal eremuaren barruan, EAEz gain, Nafarroa eta Iparraldea ere badaude, 
eta euskal curriculumak7 hiru ereduak jasotzen ditu. EAEko, Nafarroako8 eta 
Iparraldeko hezkuntza-curriculum ereduak alderatzen dituen ikerlana ere badago9, 
nahiz eta aspaldikoa den.

5. Aurretik beste batzuk egon badira ere, hauek dira azkenak:
– 237/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal 

Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.
– 236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta 

Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena; 236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen 
curriculum orientatzailea. 

– 127/2016 Dekretua, irailaren 6koa, Batxilergo curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzekoa; 127/2016ko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea.

6. Eusko Jaurlaritza (2014): Heziberri 2020. Hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa, <http://
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_heziberr/
adjuntos/Heziberri_2020_e.pdf>.

7. http://www.euskalcurriculuma.eus/eu.
8. Decreto foral 24/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 

educación primaria en la comunidad foral de navarra.
9. Ikusi Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa (1999): Hezkuntza sistemak: Oinarrizko Curriculum 

Diseinuak, Curriculumen arteko estalduraren ikerketa-lana, <http://www.euskalcurriculuma.eus/eu>.
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Helduen euskalduntzeari dagokionez, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko 
Curriculumak10 xehatzen ditu helburuak, edukiak, ildo metodologikoak eta 
ebaluazioa. Horretan aipatzen da helduen euskalduntzearen ikasprozesua sei mailatan 
egituratua.

236/2015 Dekretua, Oinarrizko Hezkuntzaren Curriculuma zehaztu eta EAEn 
ezartzen duena kontuan hartzen badugu, helburu nagusia da gizarte-bizitzako esparru 
adierazgarri guztietan hitz egiteko, idazteko, entzuteko eta irakurtzeko trebetasunak 
eta estrategiak lantzea. Hortaz, hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna modu honetan 
laburbil dezakegu.

1. taula. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

Trebetasun hartzaileak Trebetasun sortzaileak

Ahozko komunikazioa Entzumena
ahozkoaren ulermena

Mintzamena
ahozko adierazpena
ahozko elkarreragina

Idatzizko komunikazioa Irakurmena
idatziaren ulermena

Idazmena
idatzizko adierazpena

Ingurune digitaleko baliabideek aukera ematen dute, besteak beste, hizkuntza-
trebetasun guztiak —irakurmena, entzumena, mintzamena, idazmena— lantzeko. 
Horrela, datozen ataletan, hizkuntzen i(ra)kaskuntza testuinguru digitalean egiteko 
zenbait aukera ikusiko ditugu. Izan ere, hizkuntzen i(ra)kaskuntzan, edozein metodo 
aukeratuta ere, ariketak formatu inprimatua (papera) edo informatikoa (ingurune 
digitaleko baliabideak) baliatuta egiteko aukera dago.

3. LABURPENA

Hizkuntzen i(ra)kaskuntzak, gaur egun, bere oinarriak eta ikuspegiak zabaldu ditu 
beste zientzia batzuetako ekarpenak aintzat hartuta. Horrela, bada, hasierako metodo 
itxi haietatik oraingoetara aldaketa handia egon da. Gainera, gaur egun, teknologia 
berrien eraginez, i(ra)kasteko modu berriak (b-learning, e-learning…) hedatzen 
ari dira eta ezin dugu esan baliozko ikuspegi metodologiko bakarra dagoenik. 
Etorkizunari begira, badirudi metodo irekiagoak eta ez hain estandarizatuak 
nagusituko direla.

Edozein metodo aukeratuta ere, ezin dugu ukatu ingurune digitalak indar handia 
hartu duela hizkuntzen i(ra)kaskuntzan. Gaur egun, irakasleen zein ikasleen erronka 
ez da ingurune digitaleko baliabideak erabiltzea soilik, baizik eta hizkuntzak i(ra)-
kasteko metodologia eraginkorra eta baliabide teknologiko aproposak uztartzea. Hori 
dela-eta, hizkuntzen i(ra)kaskuntzan baliabideak modu eraginkorrean erabiltzeko, 

10. Agindua, 2015eko uztailaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 
Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duena.
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metodologia berritzailea bultzatzen duten proposamen didaktikoak izan behar ditugu 
gogoan. Izan ere, teknologia erabiltzeak ez dakar, berez, irakasteko modu ezberdina.

Horregatik, irakasleek teknologiak eskaintzen dituen baliabide eragingarriak 
ezagutu eta baliatu behar dituzte, eta hizkuntzak lantzeko sareko aplikazioak 
proiektu didaktiko interesgarrietan txertatuta proposatu, ez jarduera solte gisa 
(ikus «Hizkuntzak ingurune digitalean ikasten eta irakasten: praktikaren eskutik 
AEKn izeneko» kapitulua). Era berean, ikasleek aukera izan behar dute hizkuntza 
erabiltzeko eta benetako komunikazio-helburua duten ahozko zein idatzizko testuak 
ulertu eta ekoizteko (ikus «Hizkuntzaren prozesamendurako tresnak ikaskuntzen 
ikaskuntzarako izeneko» kapitulua).
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Kapitulu honen helburua da hizkuntzak ingurune digitalean nola ikasten eta irakasten 
diren AEK-ko E-uskaltegian, online ikastaroen diseinuan, azken 14 urteetan egin 
dugun ibilbidea laburtzea. Alde horretatik, bi ohar: espazio kontuak direla-eta asko 
laburtu behar izan dugu azalpena; beraz, konturik esanguratsuenak azpimarratu 
ditugu eta arin pasa gara beste hainbat kontu garrantzitsuren gainetik. Horretaz 
gain, ahalik eta tonurik «hurbilena» erabiltzen saiatu gara, hizkuntza teknikoagoen 
edo planteamendu zientifikoagoen bizkarretik, uste dut egokiagoa dela praktikan 
oinarritutako ibilbide bat azaltzeko. Horiek kontuan hartuta, hemen duzu, labur 
kontatuta, gure historia, espero dut baliagarria gertatzea.

1. AURREKARIAK

Autoikaskuntzaren bidetik iritsi ginen online ikastaroetara. Horixe izan zen gure 
ibilbidea, 2004an HABEk online baliabideak diseinatzeko irekitako deialdiari 
erantzuteko lehenengo ikastaroa diseinatu behar genuela erabaki genuenean. Ikastaro 
hori diseinatzeko tresnen bila ari ginela deskubritu genuen Moodle (Dougiamas 
eta Taylor, 2003) (1.5 bertsioan) eta erabaki genuen egokia izan zitekeela egin 
nahi genuena egiteko. Ezer gutxi genekien orduan online ikastaroen diseinuaz, are 
gutxiago Moodlez. Guretzat erabat berriak ziren foro, wiki edo txat hitzak, baina 
ausardia soberan genuen eta ekin genion. 

Garai hartan, inguruan Bai & Bay (lehenago Ikastxip programa izan zen horien 
aurrekaria) (Zubiri, 1990) edota Hezinet (Perez et al., 1999) bezalako sistemak ziren 
nagusi. Sistema adimenduen ideian oinarritutako metodoak ziren, non makinak egiten 
zuen, ia erabat, irakaslearen lana, ikasle bakoitza bere ibilbidean zehar gidatuz eta 
bideratuz. Makinaren «kontra» bakarka aritzen zen ikaslea, gehienetan eta noizean 
behin tutore baten sostengua jasotzen zuen. Makinak ematen zizkion feedbackak, 
esaten zion nondik jarraitu behar zuen eta ematen zizkion azalpen osagarriak, besteak 
beste. Teknikari informatikoek burututako diseinu tekniko konplexu eta garestietan 
oinarritutako sistemak ziren. Sistema haientzat makinaren gaitasuna zen zioa, baina 
ikusgarriak ziren, irudiz eta bideoz jositakoak. Oso erakargarriak.
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Jasotako diru-laguntzak ez zigun, ordea, horrelako bat enkargatzeko adina 
baliabide ekonomikorik ematen; beraz, beste tresnaren bat behar genuen. Horrela, 
lehenengo ikastaro hori osatzen genuen bitartean ikasi genuen Moodle erabiltzen, 
behin eta berriro ekinez. Oraindik inork ez du asmatu proba/hanka-sartzea/proba 
bezalako sistemarik gauzak ikasteko. Gure eredua, ordea, beste ikastaro haien 
itxurakoa zen. Itxura, zeren eta, Hezinet modukoen edukiek ez zuten gure interesa 
pizten, programazio erabat gramatikalean oinarrituta zeuden-eta. Horrek buruhauste 
handiak eman zizkigun, guk egindakoa horiekin alderatuta oso eskasa gertatzen 
baizen edonoren begitarako. Irudiak, koloreak, taula eta koadroak eta estekak 
esteken gainetik, hala nola. Orain badakigu hobe genuela denbora hori diseinuaren 
beste alorretan inbertitzea, adibidez programa didaktiko txukun bat egiten.

Horretaz gain, bi muga genituen: ikastaroa, berez, aurrez aurreko talde 
batentzat diseinatutako ikastaro baten egokiera zen, ez zegoen pentsatuta online 
diseinu baterako, horrek erronka asko plazaratu zizkigun. Are gehiago, bigarren 
mugarekin topo egin genuenean, autoikaskuntzatik gentozenez, buruan genuena 
bakarka burutzeko ikastaro bat zen! Gosea eta jateko gogoa, biak batera diseinu 
berean. Dena dela, handik aurrera oinarrizkoak gertatu zitzaizkigun hiru kontzeptu 
deskubritu genituen:

1. Asinkronia. Elkarlana burutzeko parte-hartzaileek ez dute zertan une berean 
elkarrekin egon. Elkarlana diferitua ere izan daiteke.1

2. Irakaslearen betebeharrak ikaslearekiko oso antzekoak dira, bai online bai 
aurrez aurre. Aldatzen dena betebehar hori burutzeko moduak dira. 

3. Diseinu teknikoek sinpleak behar dute, diseinu konplexuek erabiltzailearen 
bidea oztopatu egiten dute.

Esperientzia emankorra izan zen hain iraupen laburreko ikastaroarentzat. 
Txanpa bezala erabili genuen hurrengo pausorako.

2. BIGARREN ROUNDA

Nola ez bada, aurrera egin beharra genuen, Moodlek eskaintzen zizkigun aukerak 
susmatzen baino ez genituen arren, geu online euskaltegi bat amesten hasi ginen. 
Beraz, zerbait serioagoa egin beharra zegoen, jauziren bat edo aurrerapausoren bat. 
Zergatik ez saiatu euskaltegietako ohiko eskaintzarekin? Adibidez ikasturte oso bat 
iraungo zuen 190 orduko ikastaro batekin? Halaxe, bueltak eman ondoren mailarik 
egokiena C1ekoa izango zela iritzirik, abiatu ginen. 

1. Horrez gain, online irakaskuntzari esker sinkronia mota ezberdinak erabil daitezke euskara 
irakasteko. Atal honetako 5. kapituluan bideokonferentzia sinkronikoak modu estrategikoan nola 
erabili sakonduko da. 
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Diseinuarekin hasteko, aurreko bideari heldu genion, beraz; jarduera berriak 
sortu beharrean euskaltegietan hain ugariak ziren «materialak» aukeratzen, sailkatzen 
eta online jarduteko egokitzen hasi ginen. Ez ziren metodo bakarrari lotutakoak, 
askotarikoak baizik, baina gure ustetan ezaugarri batzuk betetzen zituzten. Horrek 
kontraesan ugaritan sartu gintuen:

 • Dagoeneko diseinu didaktiko baten baitan sortutako jarduerak zirenez, ez 
genuen programa berezirik sortu ikastarorako. Helburua definitu genuen, 
bidea marraztu eta euskaltegietako edozein irakaslek bezala jardun genuen, 
gauzak hemendik eta handik hartu eta erabiltzen. 

 • Geu ginenez irakasle eta ikastaro-diseinatzaile, baina online diseinurako 
baliabideen gaineko ezagutza mugatua genuenez, diseinuak monotono eta 
aspergarriak gertatzen hasi ziren: jarduera mota berak eta modu berean 
errepikatzen genituen.

 • Horrek denak, halako «amateur» kutsu bat ematen zion gure ikastaro berri 
horri, eta, beraz, berriro saiatu ginen itxuran eragiten, horretan ahalegin 
handiegia eginez.

Autoikaskuntza hartu genuen, berriro, erreferentziatzat, beraz, haren 
funtzionatzeko modua erabili genuen, egokia izan zitekeelakoan, baita online ere: 

 • Ikastaldia: 10 orduko iraupena edukiko zuten 15 ikastunitateko ibilbidea 
diseinatu genuen. Hamabostero zabaltzen genituen unitateok eta denek 
burutu behar zuten ibilbide bera.

 • Tutoretzak: ikasleek 15ero ordu erdiko tutoretza saio bana burutzen zuten 
(Skype bidez).

 • Mintza-saioak: astero ordu beteko talde-saioa zuten (Skype bidez).

Iritsi zen testatzeko garaia, eta emaitza akademiko onak lortu izanagatik ere, 
gazitik zein gozotik eduki zuen esperientziak2. Baina ondorio batzuk eskuratu 
genituen. Adibidez, irakasleen jardun «onarekin» orekatzen genituela beste alor 
batzuetako hutsuneak (ikasleek tutorearen jarraipena eta mintza-saioak baloratzen 
zituzten hobekien). Horretaz gain ohartu ginen Moodle «tuneatzen» hasi beharko 
genuela gure beharretara egokitzeko eta, batez ere, traketsa gertatzen zen alorretarako 
bestelako software eta zerbitzuak erabiltzen hasi beharko genuela, hura osatzeko. 
Ohartu ginen ere, malgutasun-falta nabarmena eduki arren, ikastunitateen antolaketa 
baliagarria zela, ikasleari lana antolatzen laguntzen ziolako, besteak beste, epeak 
ezarriz eta garrantzitsuagoa zena, talde-lan eraginkorragoak sortzeko aukerak 
ematen zizkigulako. Zailagoa da elkarlana gauzatzen ikasle bakoitza bere ibilbide 
propioarekin ari denean. 

Hurrengo urratsa emateko garaia zen.

2. Ikus <https://labur.eus/I3268>.
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 3. HELDUTASUN-AROA

Pilatutako eskarmentuak, handik aurrera, funtsezkoa gertatu zitzaigun beste 
irakaspen bat utzi zigun. Diseinurako tresna berak erabilita ere (LMSak, softwareak, 
zerbitzuak), eta askotan, tresna zurrunak gertatu arren, egoera ezberdinei diseinu 
ezberdinekin erantzuteko gai izan behar genuen. Beraz, tresnak neurri batean 
«desmitifi katu» behar genituen eta horrekin batera haien erabilera askotarikoak 
(esperimentalak gehienetan) bultzatu behar genituen. Horrela hasi ginen gure 
Moodleren gabeziak osatuko zituzten bestelako baliabideen bila. Baina ezin zuten 
izan edonolako tresnak, hainbat ezaugarri bete behar zituzten:

 • Plataforma orotan erabiltzeko modukoak izan behar zuten (Linux, Windows 
eta Mac).

 • Libreak eta kode irekikoak.
 • Halakoak ez zirenek, gutxienez doakoak izan behar zuten (ikasleentzat, 

bederen).

Azken 7 urteetan egindako aukeren bidez, egun erabiltzen ditugun tresnen 
mapa aurkezten dizuegu irudian. Askotan, praktikak berak eskutan jarritakoak dira 
(Tolosa, 2011)3. Beste batzuetan4, berriz, ingurukoen esperientziei eta aholkuei jarrai-
tuta aukeratutakoak. Jakina, ez daude guztiak, gehien erabiltzen ditugunak baizik.

1. irudia. AEKn erabiltzen diren tresna digital erabilienak.

3. Tolosa (2011), <https://labur.eus/WL8CD>.
4. Ikus honako lau erreferentziak:

1. http://ikteroak.com/
2. «Podcast bidez prosumirtuatu eskolan. Kontsumitzaile pasibo izatetik eduki-prosumitzaile 

izatera» (Rios, 2015), <https://labur.eus/J5vrn>.
3. www.euskaljakintza.com
4. Herrera eta Villatoro (2015), <https://labur.eus/fi Pwh>.
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Urteen poderioz sortutako tresna-mapa da, etengabe moldatzen/osatzen ari 
garena. Horietako batzuk, ordainpekoak dira, baina guretzat funtsezko tresnak 
bilakatu direnez, ordaintzea erabaki genuen haien funtzionamendu egokia ziurtatze 
aldera (Big Blue Buttonentzat aparteko zerbitzaria kontratatu behar izan genuen eta 
Podll ordainpekoa bihurtu zuten egun batetik bestera).

Tresna horiek eman digute diseinu didaktiko/tekniko askotarikoak egiteko 
modua. Dena dela, bi multzotan sailka ditzakegu egun egiten ditugunak:

1. Euskalduntzeari lotutako ikastaroak, oraindik orain, hasierako planteamen-
duari erantzuten diotenak (HEOKeko mailaketa, 100 eta 190 ordu arteko 
iraupena, 10 eta 15 ikastunitate artekoak, tutoretza eta mintza-saioekin).

2. Helburu zehatzeko ikastaroak, askotan enkarguz egiten ditugunak eta 
«bezeroaren neurrira» egindakoak. Ezaugarriak aldatzen dira helburuen, 
bezeroaren asmoen eta parte-hartzaileen ezaugarrien arabera.

Esan dezakegu, alde horretatik, gure diseinuak asko hobetu direla baina, 
horrek, erronka batzuk ere plazaratu dizkigula. Adibidez, irakasleen prestakuntzan, 
ikastaro eta ikasle kopuruak gora egin duen moduan, igo da horrelako baliabideen 
erabileran trebatutako irakasleen beharra. Horiek prestatzeko hainbat plan diseinatu 
eta burutu dugu, baina, oraindik orain, horretan hasten den irakaslearentzat praktika 
bezalakorik ez dago erabili beharreko tekniketan trebatzeko. Guri hasieran gertatu 
bezala, badirudi ez dugula nahi adina aurreratu alor horretan.

Bestalde, ikaslearentzat ere, hasieran, korapilatsua gerta daiteke inguru digitalak 
ematen dizkion baliabideak erabiltzeko gaitasunak garatzea. Hori ulertzen lagunduko 
digu helduentzako euskalduntze alfabatetzearen ezaugarri bereziak kontuan hartzeak 
(Perales, 2018). Datu bat besterik ez da, azaltzeko askotarikoa dela ikasleen artean 
Ikaskuntza eta Ezagutzaren Teknologiekiko (IET) atxikimendua. Ikasleek eduki 
ditzaketen gabeziak azkar detektatzea da arrakastaren gakoetako bat, bestea, haien 
trebakuntzarako material erraz eta «autonomoak» sortzea.

Ezaugarri horiek guztiak eta inguru digitalen bidezko ikaskuntzaren garapena 
kontuan hartuta, agerian geratzen ari da E-learningaz aparte, badirela bide egokiagoak 
gure behar espezifikoei erantzuteko. Alde horretatik, jardun biko irakaskuntza edota 
NIA bezalako kontzeptuak gero eta presenteago daude gure jardunean (Tolosa eta 
Soch, 2016). Hainbat saiakera egin ondoren, Primeran B1 ikastarorako prestatutako 
lan-koaderno digitalak izan dira alor horretan egin dugun ahaleginik osatuena orain 
arte (Primeran B1, AEK-HABE, 2017). 

Dena dela, aurrez aurreko inguruetan baliabide digitalen erabilera gero eta 
handiagoa bada ere, kosta egiten zaigu erabilera horiek, programa didaktikoen 
arabera kokatu, egokitu edota planifikatzea. Alde horretatik, asko dago oraindik 
egiteko. Horri lotuta, hauxe da jardun biko ereduen garapenerako ahaleginek eman 
diguten irakaspen nagusia: aurrekoetan ez bezala, tresna eta baliabide digitalak 
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hainbeste «demokratizatu» diren honetan, ikasle zein irakasleen konpetentzia 
digitalen garapenean jarri behar dugula arreta nagusia, ez hainbeste erabiliko ditugun 
tresna eta baliabideetan. Nolabait, arreta berriro pertsonengan jarri behar dugula, 
tresna «zoragarrien» zorabioa gaindituz. Konpetentzia digital horiek garatzeko, 
berriz, ohiko prestakuntza-planetatik harantzago joaten asmatu beharko dugu, 
kultura likidoaren garai hauek pertsonoi, ikasterako garaian, ekarritako aldaketei eta 
ezarritako erronkei aurre egiteko. 

4. LABURPENA

Jauzi handia egin dugu batez ere hiru alorretan:

1. Ikastaroak aberatsagoak, erakargarriagoak eta eraginkorragoak dira 
(askotariko jarduerak), nahiz eta, egun, denbora askoz ere gutxiago eman 
itxura zaintzen, ez baita beharrezkoa. 

2. Elkarlana bideratzeko aukera gehiago ditugu, batik bat, komunikazio 
sinkronikoari dagokionez. Gero eta gehiago erreparatzen diogu elkarlanari.

3. Ahozkotasuna lantzeko baliabide askoz ere gehiago topatuko ditu ikasleak. 
Bai, ereduak jasotzeari dagokionez (ikus-entzunezkoak) zein ekoizpenari 
dagokionez.

Asko dugu, ordea, hobetzeko oraindik: E-uskaltegiaren mugak (birtualak 
badira ere) hausteko saiakerak egiten ari gara, horretarako bloga sortu eta harekin 
esperimentatzen hasi gara, baina asko dugu probatu eta egiteko, orain arteko emaitzak 
bikainak gertatu diren arren (ikus www.egela.aek.eus/blog).

Elkarlana sustatzeko estrategia, teknika eta tresnak gehiago landu behar ditugu. 
Elkarlanak ardatza izan beharko luke E-uskaltegiko ikastaroetan, eta ez, noizean 
behin, egiten den jarduera puntuala. Aurreratzen ari gara, baina asko dugu egiteko.

 • Programa didaktikoen diseinua findu behar dugu. Online aritzearen ezaugarri 
berezituek isla eduki behar dute, hasieratik presente egon behar dute diseinu 
osoa baldintzatuko duten beste ezaugarriekin batera. 

 • Gailu eramangarrietarako jauzia. Gailu horietarako ere baliagarriak izango 
diren ikastaroak diseinatu behar ditugu.

 • Hobekuntza teknologikoei adi egon behar dugu eta baliagarriak diren tresnak 
eta baliabideak probatu eta integratzeko gai izan behar dugu. 

Bai, asko ikasi dugu, jakina, hanka askotan sartuta, baina lotsarik gabe, esan 
dezakegu, orain badugula behin amestutako online euskaltegia.
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Datozen orrialdeetan EKI Proiektuak hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan duen 
ikuspegia azalduko dugu, konpetentzia digitala Hizkuntza arloan nola txertatu den 
nabarmenduz. Horretarako, hiru dokumentu baliatuko ditugu: Ikastolen Hizkuntz 
Proiektua (Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa, 2009), EKI Hizkuntz Arloko 
curriculumaren 2. zehaztapen maila (Askoren artean, 2018b) eta Konpetentzia 
Digitala EKI Proiektuan (Askoren artean, 2018d) izeneko web orria. Dokumentu 
horien laburpena eta zenbait adibide zehatz dira, beraz, ondoko orrialdeetan 
aurkeztuko dena. 1. atalean EKI Proiektuaren ezaugarriak landuko ditugu; ondoren, 
2. atalean hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako oinarrizko konpetentziaz arituko 
gara, Hizkuntzak eta Literatura arloaren ikuspegian duen eragina nabarmenduz eta 
oinarrizko konpetentzia horrek berekin dakarren hizkuntzen ikuspegi eleaniztun 
integratua azpimarratuz. Bukatzeko, 3. atalean EKI Proiektuaren metodologia-
ezaugarriak aipatuko ditugu, bereziki, konpetentzia digitalaren lanketari dagozkionak. 

1. SARRERA

2008an eta 2009an Derrigorrezko Eskolaldirako Euskal Curriculuma eraiki eta onetsi 
zuten Euskal Herriko ikastetxe gehienek. EKI Ikasmaterialgintza Proiektua prozesu 
horren ondorio da eta hala izanik, honako ezaugarriak dituen baliabide didaktikoak 
eskaintzen ditu1: 

 • Euskal Curriculuma du oinarri: pertsonaren garapen osoa eta integrala 
bilatzen du, euskal kultura espezifikoaren eta kultura unibertsalaren oinarriak 
eskuratu, ondorengo ikasketak egin eta lan-munduan aritzeko eta bizitza 
osoan zehar ikasten jarraitzeko.

 • Ikaslearen irteera-profila du helburu: maila bakoitzean ikasleak bereganatu 
behar dituen ezagutzak, gaitasunak eta konpetentziak zehaztuta daude. Irteera-
profil horren arabera eraiki da hezkuntza-prozesuaren curriculum osoa.

1. EKI Proiektua bere osotasunean hobeto ezagutzeko: <www.ikaselkar.eus>.
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 • Oinarrizko konpetentzia metadiziplinarrak2 ikasarloetan lantzen dira: jakintza 
akademikoa eskuratzeaz gain, edozein bizitza-egoeratan konpetentea izatea 
lortu behar du ikasleak; horretarako ezinbestekoa izango du oinarrizko 
konpetentzia metadiziplinarrak garatzea. Hau da, pentsatzen eta ikasten, 
komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten eta egiten eta ekintzaile 
izaten jakin beharko du. 

 • Integrazioaren pedagogia du ardatz: egoera erreal baten aurrean, ikasleak 
egoera horretan behar dituen baliabideak bilatzen eta erabiltzen ohitu behar 
du; bakarrik nahiz talde-lanean, irtenbideak aurkitzen saiatu behar du, eta 
ikasi duena egoera berrietan baliatu.

 • Ikaskuntza kooperatiboa bultzatzen du: taldean lan egiten dute. Ikaskuntzan 
oinarritutako esku-hartzea bultzatzen du. Lankidetza konpartitua da helburu, 
eta, horretarako, kide bakoitzaren rolak aldez aurretik zehaztuko dira.

 • Euskaran ardaztutako eleaniztasuna garatzen da: hizkuntzen trataera integral 
eta integratua garatzen du, euskararen ezagutza eta egoera bakoitzak eskatzen 
duen erabilera egokia ziurtatuz.

 • Konpetentzia digitalaren lanketa unitate didaktiko guztietan: unitate 
didaktiko, arlo eta ikasturteko helburuetan markatuta daude konpetentzia 
digitalaren lorpen-mailak, eta horien mesedetan, jakina, unitate guztietan 
konpetentzia digitala lantzeko berariazko jarduerak proposatzen dira.

 • Ebaluazioa oinarrizko konpetentzien lorpenean oinarritzen da: ebalua-
ziorako proposamenean, ikasleak oinarrizko hezkuntzarako irteera-profilaren 
oinarrizko konpetentziak (diziplinarrak eta metadiziplinarrak) bereganatu 
dituen jakiteko tresnak eskaintzen dira. 

2. HIZKUNTZA- ETA LITERATURA-KOMUNIKAZIORAKO 
OINARRIZKO KONPETENTZIA

EKI Proiektuaren oinarrian dagoen curriculum-diseinuaren arabera, ikasleek garatu 
beharreko konpetentzia diziplinarren artean kokatzen da «Hizkuntza- eta literatura-
komunikaziorako oinarrizko konpetentzia»: 

Ikastolen Taldeak onartutako hizkuntzekiko lortu beharreko konpetentzia mailaren 
arabera, ikaslea gai da Oinarrizko Hezkuntzaren amaieran, euskaraz (B2), beste 
hizkuntza ofizialean (gaztelania edo frantsesa) (B2) eta nazioarteko komunikaziorako 
hirugarren hizkuntza batean (B1) bere bizitzako eremuetan, egoera bakoitzak eskatzen 
duen ahozko zein idatzizko hizkuntzaren erabilera egokia eta eraginkorra egiteko. Era 
berean, badu kultura literarioa, Euskal Herrikoa nahiz unibertsala, inguratzen duen 
mundua eta bere burua hobeto ulertzen lagunduko diona (Askoren artean, 2018c: 5).

2. Oinarrizko konpetentzia metadiziplinarrak «zeharkako konpetentziak» edo «oinarrizko 
konpetentzia orokorrak» izenez ere ezagutzen dira. 
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Aipatutako konpetentziaren definizioak bere baitan hartzen du Ikastolen 
Hizkuntz Proiektua (Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa, 2009) argitalpenean 
jasotako ikuspegia bai lorpen-mailei dagokienez, bai Euskal Herriko testuinguru 
soziolinguistiko eta politikoa kontuan hartzeari dagokionez, zeinean bi hizkuntza 
ofizialak beharrezkoak diren eta nazioarteko komunikaziorako hirugarren 
hizkuntza baten ikaskuntzaren eskakizun sozial handia dagoen. Hartara, Oinarrizko 
Hezkuntzaren amaieran ikasleak lortzea espero den hitzezko eta literaturazko 
konpetentzia komunikatiboa eleaniztuna da. 

2.1. Hizkuntzak eta Literatura arloaren ikuspegia

Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako oinarrizko konpetentziaren lorpena 
bideratzeak berekin dakar Europako Erreferentzia Markoak hizkuntzei buruz 
hautatutako ikuspegia onartzea: gizarte-ekintzara bideratutako ikuspegia, alegia. 
Honela definitzen da hizkuntzei buruzko ikuspegi hori aipatu markoan:

Lan honetan erabili dugun ikuspegia, oro har, ekintzan oinarritzen da, gizarte-
eragiletzat hartzen baititu hizkuntza bat ikasten diharduten erabiltzaile eta ikasleak; 
hau da, egoera jakin batzuetan, ingurune espezifiko eta jarduera-arlo jakin batean, 
zeregin jakin batzuk (ez soilik hizkuntzarekin lotuak) bete behar dituzten gizarteko 
kidetzat. Hizketa-ekintzak hizkuntzaren jardueretan gauzatzen diren arren, gizarte 
testuinguru zabalago baten osagai dira, eta testuinguru horrek berak ematen die esanahi 
osoa (Europako Kontseilua, 2005: 29).

Ikuspegi horrek orain artekoa baino marko integralago batean kokatzen du 
hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntza. Hizkuntzaren erabilera, ikaskuntzarena 
barne, lotuta dago beti pentsamenduarekin eta ekintzarekin. Bizitzako eremu 
desberdinetako egoera bakoitzean, haren ezaugarrien baitako testuen ulermena edota 
ekoizpena eskatzen duten hizkuntza-ekintzak gauzatzeko, pertsonak dituen konpe-
tentziak baliatzen ditu, metadiziplinarrak, oro har, eta komunikatibo-linguistikoak, 
bereziki. Hizkuntzaren erabiltzaileak ekintza horiekiko duen kontrolak bere 
konpetentzien garapena ekartzen du. 

Ikuspegi horretan oinarrituta, Hizkuntzak eta Literatura arloan landuko diren 
konpetentziak eta horien isla diren egoera-familiak hautatzeko erreferentzia nagusia 
hitzezko eta literaturazko konpetentzia komunikatiboari egiten dioten ekarpena 
da. Bizitzako eremu desberdinetako egoera horietan sortzen diren testuen analisia 
eta hausnarketa pausatua egiteko gune pribilegiatua da Hizkuntzak arloa, baita 
horren hobekuntzarako beharrezkoak diren baliabideen (pragmatiko, funtzional, 
gramatikal) lanketa sistematikoa egitekoa ere. Ulermena eta adierazpena txanpon 
beraren bi alderdiak izaki, lanketa horrek adierazpenaren garapena ekarriko du, 
testuen sorkuntzak berariaz eskatzen dituen prozedurak ere landuz. 

Esandakoaren ildotik, bada komunikaziorako konpetentziaren garapenerako 
ezinbestekoa den eta Hizkuntzak eta Literatura arloari berariaz dagokion beste 
alderdi bat: heziketa literarioa, literatura-komunikazioa eta kultura-ezagutza bere 
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gain hartzen dituena. Hori dela-eta, literaturaren unibertsoak garrantzizko lekua 
hartzen du arloan, eta kultura-ezagutzaren alderdia alboratu gabe, arreta berezia 
eskaintzen zaio literatura-komunikazioari; hau da, eremu pertsonalari lotutako 
egoeretan emozioak, sentimenduak eta esperientziak adierazteko edota eremu 
sozialeko mezuak interpretatu eta baloratzeko zein sortzeko hizkuntza literarioaren 
erabilerari. 

Bestalde, arloko oinarrizko konpetentzia eleaniztuna denez, haren lorpenak 
hizkuntza- eta kultura-aniztasunarekin lotura duten egoerekin lan egitea eskatzen 
du, soziolinguistikarekin erlazionatutako baliabideak beharrezko izanik. 

2.2. Hizkuntzen ikuspegi eleaniztun integratua

Euskaran ardazturiko eleaniztasuna

Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako oinarrizko konpetentziaren lorpenak 
hezkuntza eleaniztunaren bidean sakontzea eskatzen du. Kontuan izan behar da 
mundu gero eta elkarri lotuago honetan, non hainbesteko garrantzia duten informazio- 
eta komunikazio-teknologiek eta pertsonen mugikortasunak, ezinbestekoa dela, 
hizkuntza ofizialez gain, hizkuntza global esaten zaienetako bat edo batzuk jakitea. 
Agerikoa da, beraz, XXI. mendeko euskal gizarteak euskal hiztunak ez ezik, euskal 
hiztun eleaniztunak ere eskatzen dituela, eta behar horri erantzuteko egoera bakoitzak 
eskatzen duen ahozko zein idatzizko hizkuntzaren erabilera egokia eta eraginkorra 
egiteko gai diren pertsonak hezi behar ditu eskolak.

Euskara hizkuntza gutxitua izanik, euskal gizartearen ezaugarriek gaztelania 
edota frantsesa erabiltzera bultzatzen dute. Testuinguru horretan, ebaluazioek erakutsi 
dute irakatsi eta ikasteko prozesuan euskara erabiltzea funtsezkoa dela, besteak 
beste, hizkuntza horretan modu egoki eta eraginkorrean komunikatzeko gai izateko 
(ISEI-IVEI, 2018). Horregatik eleaniztasunaren planteamenduak euskara izango 
du ardatz, barruko nahiz kanpoko jardueretan, eta, oro har, eskolako ekintzetan. 
Euskara ohituraz eta modu normalizatuan erabiltzen dela bermatuz. Horrela soilik 
gainditu ahal izango baita hizkuntza ofizialen arteko desoreka (gaur egun euskararen 
aurkakoa) eta sustatu ahalko da hizkuntzen berdintasun soziala. 

Ikuspuntu eleaniztunean, pertsona baten esperientzia beste hizkuntza batzuen 
kultur inguruneetara hedatu ahala, jasotako hizkuntza-jakintza eta -esperientzia 
guztiek haren komunikaziorako konpetentzia osatzen dute. Izan ere, hizkuntza bat ez 
da beste hizkuntzekin harremanik gabe garatzen; aitzitik, hizkuntza bakoitza modu 
integratuan garatzen da, besteekiko konparaketa eta etengabeko elkarrekintzan. 
Ikuspuntu horrek erabat aldatzen du hizkuntza baten irakaskuntza. Helburua ez 
da bi edo hiru hizkuntza elkarrekin zerikusirik ez balute bezala irakastea, baizik 
eta hizkuntza-gaitasun guztiak biltzen dituen oinarrizko hizkuntza-bilduma (erre-
pertorio) bat sortzea. 
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Hizkuntzen trataera integratua eta integrala

Ikasleek irteera-profil orokorrean finkatutako hizkuntza eta literatura komu-
nikaziorako konpetentzia eleaniztuna lortu nahi bada, ezinbestekoa da hizkuntzak 
modu integratuan tratatzea. Hortaz, EKI Proiektuak curriculum-proposamen 
bakar batean biltzen ditu hizkuntza guztien ikaskuntza-irakaskuntza, hizkuntzen 
curriculum integratua eginez. Horretarako, honako urratsak eman dira:

 • Hizkuntza bakoitzarentzat egoera-familia esanguratsuak definitu dira, 
bizitzako eremu guztiekin erlazionatutakoak direla ziurtatuz, baina ez neurri 
berean; izan ere, egoera bat esanguratsua izatea ingurunean ematen diren 
esperientzia eta praktika errealekiko garrantziaren araberakoa izaten baita. 
Ondorioz, hizkuntza bakoitzaren ikaskuntzarako egoera-familien hautaketa 
egiteko honako irizpideak hartu dira kontuan: hizkuntza bakoitzaren estatusa, 
testuinguruaren errealitate soziolinguistikoa eta ikaslearen irteera-profilean 
Oinarrizko Hezkuntzaren amaierarako hizkuntza bakoitzarentzat finkatutako 
lorpen-maila. 

 • Bizitzako eremu desberdinetan hizkuntza guztientzat komunak diren erabilera 
eta egoera esanguratsuak definitu eta hizkuntzen artean modu osagarrian 
banatu dira. 

 • Egoeren ezaugarrien baitan ikasleek gauzatu beharreko ekintza 
komunikatiboek eskatzen dituzten testu-generoak edota diskurtso-
sekuentziak definitu dira.

 • Testu horien ahozko zein idatzizko ulermenerako eta ekoizpenerako ikasleek 
behar dituzten eduki-baliabideak (kontzeptuak eta prozedurak) definitu 
dira eta, horiek ere, hizkuntza desberdinen artean modu osagarrian banatu 
dira, Hizkuntzak eta Literatura arloko oinarrizko konpetentzian hizkuntza 
bakoitzarentzat definitutako erabiltzaile-maila kontuan hartuta. 

Ondorioz, Oinarrizko Hezkuntzaren amaierarako ikaslearen irteera-profilean 
definitutako hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentziaren lorpena 
bideratzeko, era osagarrian definitu da ikasturteko hizkuntzen konpetentzien mapa: 
hizkuntza bakoitzarentzat berariazko konpetentziak eta haiei lotutako egoera-
familiak definitu badira ere, hizkuntza desberdinen arteko konparaketa, kontrastea 
eta elkarrekintza ahalbidetzeko moduan daude antolatuta. 

Baina hizkuntza-irakasleak ez dira euskara ardatz duen eleaniztasuna garatzen 
konprometitutako bakarrak, ikastetxe osoaren ardura da hizkuntzen trataera 
integrala. Hizkuntzazkoak ez diren arloetako irakasleen ardura ere bada ikasleen 
hizkuntza-konpetentzia garatzen laguntzea; izan ere, hizkuntza-konpetentziarik gabe 
ikasleak nekez ebatzi ahal izango baititu arlo bakoitzeko egoerak modu egoki eta 
eraginkorrean. Arlo horiek berariaz ekarpena egiten dieten oinarrizko konpetentziak 
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lortzeko, ikasleak edukiekin batera ikasi behar ditu arloak berezko dituen adierazpen 
moduak, eta modu integratuan erabili behar ditu bakoitzeko egoerak ebazteko. 

Edukia eta hizkuntza integratzeko planteamenduak hizkuntza-konpetentziaren 
garapenean eragiten du. Horretarako, hizkuntzazko ez diren arloetan, unitate didaktiko 
bakoitzean modu esplizituan eta sistematikoan txertatu da konpetentziarekin 
erlazionatutako egoera-familiaren eskakizunen baitako diskurtsoen ulermenerako 
eta ekoizpenerako prozeduren lanketa.

Jarraian, hizkuntzen trataera integralaren bi adibide ikus daitezke. Adibideotan 
ageri diren jarduerak EKI Proiektuak DBH 2ko Gizarte Zientziak arlorako sortutako 
ikasmaterialetan aurki daitezke, «Oihala altxatu eta Erdi Aroa agertzen da» izeneko 
unitate didaktikoan hain zuzen ere. 

  
1. irudia. «Oihala altxatu eta Erdi Aroa agertzen da» unitate didaktikoa, 11. jarduera.

1. irudian ikus daitekeen jarduera sekuentzia didaktiko zabalago baten barruan 
kokatzen da, non ikasleek mapa historiko eta denbora-lerro konplexuak aztertu 
eta alderatu ondoren, hainbat lurraldek Erdi Aroan zehar izandako bilakaera 
kronologiko eta geografi koa deskribatu behar duten. Jarduera horren bidez, ikasleek 
lehen hurbilpen bat egingo dute mapa-segiden interpretazioa adierazteko erabili ohi 
diren testuen ezaugarrietara. Horretarako, aurretestu bat sortu eta arloko irizpideen 
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baitan sortutako testu-eredu batekin alderatuko dute, testuaren egiturari, edukiei eta 
hizkuntza-edukiei (kasu honetan konparazioa adierazteko hizkuntza-baliabideei) 
erreparatuz. 

2. irudian ikus daitekeen jarduera, berriz, enpatia historikoa lantzea helburu duen 
sekuentzia didaktiko zabalago batean kokatzen da. Gartxot elezaharrean oinarrituz, 
ikasleak Gartxoten lekuan jarri eta hark sentitutako balizko emozioak deskribatu 
beharko dituzte. Deskribapen horretan laguntze aldera, emozioen inguruan hitz 
egiteko hiztegia eskaintzen da jardueran bertan, bai eta eskatzen zaien deskribapen-
eredu bat ere. 

 
2. irudia. «Oihala altxatu eta Erdi Aroa azaltzen da» unitate didaktikoa, 38. jarduera.

 3. METODOLOGIAREN EZAUGARRIAK

3.1. Integrazio-pedagogiaren ikuspegitik

Integrazio-pedagogiak (Roegiers, 2003, 2011) sustatzen duen konpetentzietan 
oinarritutako hezkuntzaren arabera, egoerak dira oinarrizko konpetentzia oro 
eskuratzeko abiapuntu eta ardatz; ondorioz, hala dira baita hitzezko eta literaturazko 
konpetentzia komunikatiboa eskuratzeko ere. 

Horrela, hizkuntzen ikaskuntza-prozesua kudeatzeko eginiko hautu 
metodologikoak bereziki Bronckarten (1997) ikuspegi sozio-diskurtsiboan eta 
hortik ondorioztatzen den testu-pedagogian du oinarria. Izan ere, ikuspegi horrek 
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helburu jakin bat lortzeko hizkuntza erabiliz munduan jarduten duen pertsonatzat 
hartzen du ikaslea. Jardun horren testuinguruan lantzen da hizkuntza, egoera jakin 
horretan sortutako testuaren edo testu-generoaren ezaugarriei —edukiari zein 
formari dagozkienei— erreparatuz. 

Didaktikaren ikuspegitik, emankorra da testu-generoen lanketa; izan ere, aukera 
ematen du testua bere osotasunean lantzeko, haren egitura globala osatzen duten 
sekuentzia diskurtsiboei (narratiboa, deskriptiboa eta argudiozkoa, besteak beste) 
erreparatzeko; eta, baita sekuentzia horiek garatzeko beharrezkoak diren elementu 
linguistikoak lantzeko ere. 

Horrela, konpetentziarekin erlazionatutako egoera-familiak eskatzen dituen 
komunikazio-ekintza diskurtsiboak gauzatzeko ikasleak bereganatuta izan behar 
dituen testu-generoak eta haien osagai diren sekuentzia diskurtsiboak dira unitate 
didaktiko bakoitzak bideratzen duen irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuaren 
ardatza. Adibide gisa, 1. taulan laburbildu dira «Gazte gara gazte…» unitate 
didaktikoak3 lantzen duen konpetentzia eta konpetentzia horri dagozkion helburu 
didaktikoak eta edukiak. Unitate didaktiko horretan lantzen den konpetentziari 
erreparatuz gero, nabarmena da konpetentzia horrek argudio-diskurtsoaren 
ulermenarekin nahiz ekoizpenarekin duen lotura. Helburu didaktikoetan arreta 
jarriz, berriz, ikasleak egingo duen bidea ikus daiteke; bai eta bide horretan argudio-
diskurtsoaren zein alderdi landuko dituen ere. 

3. EKI Proiektua, Euskara eta Literatura arloa, DBH 2.
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1. taula. «Gazte gara gazte…» unitate didaktikoaren helburu  
didaktikoak eta edukiak (egokitua).

Unitate didaktikoaren izena: Gazte gara gazte… (Euskara eta Literatura, DBH 2)

Konpetentzia
Ikasleak mezua adierazteko kode askotarikoak integratzen dituzten testuak interpretatzen eta 
balioesten ditu, eta bere iritziarekin bat ez datozen ideietan eragiteko diskurtsoak sortu.

Helburu didaktikoak Kontzeptuak Prozedurak 

1. Ikus-entzunezko testuak aztertuta, kode 
ugariren bidez transmititzen duten mezua 
interpretatu eta interpretazioaren emaitza 
adierazi emandako ereduaren arabera.

 • Ikus-entzunezko testuen 
kodeak

 • Argudio-sekuentzia: 
iritzia eta arrazoiak

Iturri desberdinetako 
mezuak (ahozkoak, 
ikus-entzunezkoak, 
idatzizkoak) ulertzeko 
prozedurak

 – Analisirako 
prozedurak

 – Ulertutakoa 
adierazteko 
prozedurak

2. Ikus-entzunezko mezuak modu 
kritikoan aztertuz eta erreproduzitzen 
dituzten giza baloreak eta estereotipoak 
inferitu eta haien egokitasuna zein 
desegokitasuna baloratu emandako 
ereduaren arabera. 

3. Emandako euskarrietatik informazioa 
eskuratu eta eztabaidagai jakin baten 
inguruko iritzia adierazi eta justifikatu, 
argudio mota desberdinak baliatuz.

Argudio-diskurtsoa
Egitura: Iritzia / Argudio 
motak
Kohesioa:

 • Testu-antolatzaileak
 • Hizkuntza-egiturak

Mezuak ekoizteko 
prozedurak

 – Diskurtsoaren 
planifikazioa

 – Diskurtsoa 
gauzatzea

4. Eztabaidagai baten gainean besteek 
duten iritzia errefusatzeko eta norberarena 
justifikatzeko argudiatu, besteen 
argudioak nork bere diskurtsoan txertatuz.

Argudio-diskurtsoa: 
kontra-argudiatzea

 • Egitura: Iritzia / 
Kontrako argudioak

 • Kohesioa: Testu-
antolatzaileak

 • Modalizazioa: kortesia-
formulak

5. Norberak sortutako testuak eta 
besteenak berrikusi eta hobetu, berdinen 
arteko berrikusketarako urratsak aplikatuz 
eta diskurtsoaren formari dagokionez 
landutako ezagutzak baliatuz.

Argudio-diskurtsoa
 • Igorle eta hartzaileei 
erreferentzia egiteko 
hizkuntza-baliabideak 
(pertsona-deiktikoak)

 • Kohesioa: Testu-
antolatzaileak & 
Puntuazio-markak

Norbera izaten 
jakiteko prozedurak

 – Metakognizioa 
eta erregulazioa: 
kontrol-zerrenda

Mezuak ekoizteko 
prozedurak

 – Diskurtsoa 
berrikustea
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3.2. Oinarrizko konpetentzia metadiziplinarren ikuspegitik

Oinarrizko konpetentzia metadiziplinarrak lortzeko baliabide garrantzitsuak 
dira prozedura metadiziplinarrak. EKI Proiektuan lantzen diren prozedura metadizi-
plinarrak 2. taulan laburtu dira. Prozedura horiek arlo guztientzat komunak 
direnez, Hizkuntzak eta Literatura arloak ere bere egin ditu eta arloko oinarrizko 
konpetentziaren lorpenera bideratutako ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesuan 
integratu dira. 

2. taula. EKI Proiektuan lantzen diren prozedura metadiziplinarrak (laburpena).
Ikasten eta pentsatzen eta komunikatzen jakin.

Informazioa eskuratzeko eta onesteko prozedurak.
Informazioa ulertzeko eta adierazteko prozedurak.
Informazioa baloratzeko eta baloratukoa adierazteko prozedurak.
Ideiak sortzeko, hautatzeko eta adierazteko prozedurak.

Egiten eta ekiten eta komunikatzen jakin.
Egitasmoak, planifikatzeko gauzatzeko eta adierazteko prozedurak.

Elkarrekin bizitzen, ikasten eta komunikatzen jakin.
Elkarrekin ikasteko eta bizitzeko prozedurak.

Norbera izaten eta komunikatzen jakin. 
Autorregulatzeko eta norbera izateko prozedurak.

Konpetentzia digitala.
Testuinguru digitalean eta tresna digitalekin eraginkortasunez aritzeko prozedurak. 

Konpetentzia digitala

Hizkuntza arloaren irakaskuntza- eta ikaskuntza-objektu nagusia ahozko 
zein idatzizko testuen ulermena eta adierazpena garatzea eta hobetzea da, beti ere, 
komunikazio-egoerek eskatzen dituzten hizkuntza-ekintzen ezaugarriak kontuan 
hartuta. Aipatu trebetasunen eskuratzeak ezinbestekoa egiten du gaur egun teknologia 
digitalen erabilera. Erabilera horrek funtsezko ekarpena egingo dio konpetentzia 
digitalaren garapenari eta, garapen horrek, aldi berean, hitzezko eta literaturazko 
konpetentzia komunikatiboaren garapena bideratzen lagunduko du.

Teknologia digitalaren bilakaerak komunikaziorako bide berriak plazaratu ditu, 
denboraren eta espazioaren mugak gaindituz eta ikasgelan ere horiek ahalbidetuz. 
Benetako komunikaziorako aukerak ugaldu egin direnez gero, komunikazio-egoera 
erreal eta funtzionalak sortzea errazagoa izango da. Horrek guztiak garrantzi 
handiagoa hartzen du atzerriko hizkuntzen kasuan. Izan ere, baliabide digitalek 
denbora errealean, munduko edozein lekurekin komunikatzeko eta hizkuntza 
horretan dagoen informaziora iristeko aukera eskaintzen dute. 
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Baliabide digitalek abantaila handiak eskaintzen dituzte ahozko eta 
ikus-entzunezko komunikazioa lantzeko. Ulermenari dagokionez, ikasgelan, 
irakaslearenaz gainera, beste ahots batzuk entzuteko eta eredu onak eskaintzeko 
eta lantzeko aukera ematen dute baita diskurtsoetan hitzarekin batera integratzen 
diren bestelako kodeen interpretazioan trebatzeko ere. Aukera horiek ustiatze aldera, 
EKI ikasmaterialetan ikus-entzunezko testuak (bideoak, audioak eta simulazioak) 
gaindituz txertatu dira, komunikabide nahiz bestelako eragileek sortuta dituzten 
ikus-entzunezkoak baliatuz edo, beharrezkoa izan denean, berariazko testuak sortuz. 
Zer esanik ez ahozko diskurtsoen sorkuntzarako; izan ere, ikasleak aukera du, bere 
ahozko jarduna grabatuz, mezuaren edukia berrikusteko eta hobetzeko eta, horretaz 
gainera, haren komunikazioan baliatu dituen elementu para-berbalen (tonua, 
ozentasuna eta isiluneak) eta elementu ez-berbalen (begirada, kokagunea, keinuak 
eta ikus-entzunezko euskarriak) egokitasuna baloratzeko. Hartara, garrantzi handia 
hartuko du hainbat edizio-aplikazioren ezagutzak eta erabilerak: audio-editoreak eta 
bideo-edizioko programak, besteak beste. 

3. irudia. «Ika-mika» unitate didaktikoa. 20. jarduera.

3. irudian ikus daitekeen jarduera, Euskara eta Literatura arloko «Ika-mika» 
unitate didaktikoari dagokio4. Unitate didaktiko horren amaieran, ikasleek bideo-
tutorial bat sortu beharko dute modu egokian eztabaidatzen ikasi nahi duen ororentzat. 
Bide horretan, beren arteko hainbat eztabaida prestatu, gauzatu eta grabatu ez ezik, 

4. EKI Proiektua. Euskara eta Literatura, DBH 3. 
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grabazioak ebaluatzeko irizpideak adostu eta horien arabera aztertuko dituzte bideoz 
jasotako eztabaidak. Azterketa-lan horren ondorioz, gainera, ikasle bakoitzak bere 
jardunaren hobekuntza-eremuak identifi katuko ditu. Prozesu hori gidatzea da 3. 
irudian ageri den jardueraren helburua. 

Idatzizko komunikazioa ere ezin da egun kontenplatu baliabide digitalen 
erabilerarik gabe. Ikasleek, bakarka zein elkarlanean, egoeraren eta haren 
eskakizunen ezaugarrien baitako testu mota askotarikoak sortu eta partekatu beharko 
dituzte. Sorkuntza-prozesu horretako prozedurak (planifi kazioa, exekuzioa eta 
etengabeko berrikusketa) modu eraginkorrean burutzeko ezinbestekoa da baliabide 
digitalen erabilera. Erabilera horrek, bestalde, esparru digitalari berariaz dagozkion 
ezagutzak eta trebetasunak eskuratzea eskatzen du; hala nola testu-prozesadorea 
eta hizkuntzaren zuzentasunarekin lotutako hainbat hizkuntza-teknologia aplikazio 
(zuzentzaile ortografi koak, itzultzaile automatikoak eta hizkuntzen corpusak) 
baliatzen jakitea. Arlo hori 5. kapituluan lantzen da. 

4. irudian ageri diren jarduerak Euskara eta Literatura arloko «Gezurrak 
idazteko artea»5 unitatean kokatzen dira eta zuzentzaile ortografi koen erabilera 
egokia dute helburu. Bestela esanda, ikasleek aztertu egin behar dituzte zuzentzaile 
ortografi koek proposatzen dizkieten aukerak eta esku artean duten testurako egokiak 
direnak hautatu. Horretarako, ezinbestekoa izango da gramatikaren nahiz ortografi a-
arauen hausnarketa egitea; hau da, hautu hori egin beharrak zentzua ematen dio 
hizkuntzaren alderdi linguistikoaren lanketari. 

   
4. irudia. «Gezurrak idazteko artea» unitate didaktikoa: 9. eta 10. jarduerak.

5. EKI Proiektua. Euskara eta Literatura. DBH 3. 
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Bestalde, egoera errealen eskakizunei erantzuteko ez da nahikoa mezuak egoki 
eta zuzen sortzea. Beharrezkoa da, baita ere, mezuen komunikaziorako bitarteko 
digitalak erabiltzen ikastea. Erabilera horrek, konpetentzia digitala garatzeaz gainera, 
eragina du komunikaziorako konpetentziaren garapenean. 

EKI Proiektuak, beraz, konpetentzia digitalaren hainbat osagairen lanketa 
bideratzen du Euskara, Lengua eta Ingelesa arloetarako sortu diren unitate 
didaktikoen bidez. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagokionez, eta DigComp 
eredua oinarritzat hartuz (Ferrari, 2013), hauek dira Hizkuntza arloan lantzen diren 
eduki digital nagusiak6. 

3. taula. Konpetentzia digitalaren lanketa EKI Euskara,  
Lengua eta English arloetan (DBH).

Informazioa Komunikazioa Edukia sortzea Segurtasuna

Informazio eta irudien 
bilaketa:

 • Hitz gakoak  
 • Bilatzaileak
 • Galdetegi digitalak
 • Itzulpen automatikoa

Informazioaren eta 
irudien balorazioa eta 
hautaketa 

Informazioaren 
kudeaketa: 

 • Fitxategiak, karpetak 
izendatzea 

 • Markagailu sozialak

Posta elektronikoa
 
Informazioa 
partekatzea eta 
netiqueta

Herritarren online 
parte-hartzea 

Zuzenketa 
kolaboratiboak

Edukiak garatzea: 
 • Audio-bideo grabazioa
 • Bideoen storyboarda
 • Aldizkari digitala
 • Webgunea sortu
 • Irudi-testu partekatzea
 • Diseinu digitala

Edukiak integratzea eta 
berregitea: 

 • Aurkezpen interaktiboak
 • Narrazioa maketatu
 • Horma-irudi digitala
 • Diagrama digitalak
 • Denbora-lerro digitalak 
 • Mapa digitalak

Testu-prozesadorea 
Zuzentzaile ortografikoa 
Itzulpen automatikoa

 • Segurtasuna 
Interneten

 • Teknologien 
erabilera 
osasuntsua

3. taulak erakusten duen bezala, Hizkuntza arloan indarra eman zaie 
Informazioarekin, Komunikazioarekin, Edukien sorkuntzarekin eta Segurtasunarekin 
loturiko alderdiei. 

6. Konpetentzia digitala hizkuntza eta unitate didaktiko bakoitzean nola txertatu den zehaztasun 
handiagoz ezagutzeko, ikusi: Konpetentzia Digitala EKI Proiektuan, ikt.ekigunea.eus. 
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Informazioari dagokionez, informazioa bilatzeko, hautatzeko eta kudeatzeko 
prozedurak nahiz baliabide digitalak txertatu dira, eta Komunikazioaren esparruan, 
berriz, testuinguru digitalean lankidetzan aritzeko nahiz informazioa partekatzeko 
baliabideak eta jarrerak landu dira nagusiki. Edukien sorkuntzaren esparruan, 
edukien garapenari eta edukien integrazioa nahiz berregiteari eman zaie indarra, 
formatu eta tresna ezberdinak landuz eta testu-prozesadoreak nahiz zuzenketarako 
baliabideak integratuz. Amaitzeko, eta Segurtasunari dagokionez, teknologiaren 
erabilera osasuntsua lantzeko nahiz testuinguru digitalean aukerak eskaintzen dira 
Hizkuntza arloan. 

Teknologiaren erabilera osasuntsuaren lanketarako, besteak beste, Ingeles arloa 
baliatu da, DBH 2ko «Healthy U»7 unitatea baliatu da. Unitatearen izenak iradokitzen 
duen bezala, osasun fisiko eta mentalarekin lotu da teknologiarekiko harreman 
osasuntsu eta segurua. 5. irudian ikus daitekeen jarduera, esaterako, harreman 
osasuntsuen inguruko jarduera multzo baten baitan kokatzen da eta sareen bidezko 
komunikazioan kontuan izan beharreko segurtasun-arauen lanketa du helburu. 

7. EKI Proiektua. English. DBH 2.
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5. irudia. “Healthy U” unitate didaktikoa: 29. jarduera.



4. LABURPENA

Orrialde hauetan zehar EKI Proiektuak hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan duen 
ikuspegia azaldu dugu eta, batez ere, konpetentzia digitala Hizkuntza arloan nola 
txertatu den nabarmentzen saiatu gara. Horretarako, hiru dokumentu baliatu ditugu: 
Ikastolen Hizkuntz Proiektua (Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa, 2009), EKI 
Hizkuntz Arloko curriculumaren 2. zehaztapen maila (Askoren artean, 2018b) eta 
Konpetentzia Digitala EKI Proiektuan (Askoren artean, 2018d) izeneko web orria. 
Dokumentu horietan jasotzen den ikuspegi teorikoarekin batera hainbat adibide 
edo eredu praktiko ere txertatu dugu: EKI Proiektuak DBHrako proposatzen dituen 
ikasmaterialetan aurki daitezkeen jarduera didaktikoak, hain zuzen ere. 

Aurrera begira, ezinbestekoa izango da orrialde hauetan azaldutako ikuspegiaren 
nahiz proposamen didaktikoen eraginkortasuna ebaluatzea eta hasitako bidean 
sakontzen jarraitzea. 
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Helduek eta gazteek testuinguru digitalean hizkuntzak nola ikasten duten azaldu 
eta gero, kapitulu honetan, hizkuntzen irakaskuntzan konpetentzia digitalek 
eta baliabide multimodalek duten garrantzia azpimarratuko dugu eta ingurune 
digitalak ekar ditzakeen zenbait abantaila nabarmenduko ditugu idatzizko eta 
ahozko komunikazioan. Lehendabizi, hizkuntzak irakasteko online inguruneak 
aipatuko ditugu (1. atalean). Ondoren, online ikastunitateen diseinua eta pedagogiak 
deskribatuko ditugu (2. atalean). Bukatzeko, idatzizko eta ahozko trebetasunak 
ingurune digitalean lantzeko zenbait estrategia nabarmenduko ditugu (3. atalean). 
Bukatzeko, hizkuntza ikasteko material erreal eta multimodalak ematen dituen 
aukerak axaletik erakutsiko dira online testuinguruetan (4. atalean). 

1. ONLINE IRAKASKUNTZA

Hizkuntza gure bizitzako arlo asko eta askotan dago, zaila da hizkuntza gabeko 
bizimodua irudikatzea, beti hor baitago. Eta, hala ere, hizkuntza erabiltzeko moduak 
izan ditu aldaketa asko eta asko hamarkada gutxi batzuen buruan. Jakintza-arlo 
batzuk desagertu edo ahuldu dira (ofizioak, baserri- eta itsas mundua) eta beste 
batzuek indarra hartu dute (eskolak, unibertsitateak, komunikabideak, zinemak 
edota teknologiak, besteak beste). Hizkuntza etengabe aldatu bide da, baina badirudi 
hizkuntza industrializazio (lehen) eta murgiltze digitalarekin (orain) askoz arinago 
aldatu egin dela (edo aldatzen ari garela), hitz (eta esapide) batzuk galdu, beste 
batzuk sortu edo moldatu, sintaxia komunikazio-egoera berrietara moldatu, batzuk 
aipatzearren. Jakintza-arlo berriekin molde berriak ere etorri dira (testua eta irudia, 
indar berriz nahi bada) eta hizkuntza erabiltzeko era ezberdinak (telefonoetatik mezu 
laburrak, edozer irakasteko bideo laburrak). Ikasteko moduan eta pedagogian ere 
aldaketa sakonetan ari omen gara, teknologiak eskaintzen dituen material errealaren 
bidez ikaslea bere ikaskuntzaren protagonista egiten —bai helduak (ikus Andoni 



Tolosak idatzitako kapitulua), bai gazteak (ikus Inma Muñoarena)— eta gauzak 
taldean eginez jendarteari ekarpenak egiten. Beraz, hizkuntza erabiltzeko era eta 
modu berri horietan aritu behar dugu, testuinguru digital eta aleaniztun horietan ere 
hiztun eta hizkuntza-erabiltzaile konpetenteak nola izan erakutsi nahi badugu. 

Askotan, ordea, hizkuntza irakatsi da adituen arau edo testuliburuei jarraituta 
(hizkuntza bera ere batzen eta sortzen) eta erabilerei (bariazioari, esaterako) gutxiago 
begiratu zaio. Nongo erabilerak behar zuen eredu baina? Orain erabilerak du 
garrantzia arrazoi ezberdinak direla medio (konpetentzietan oinarrituriko ikaskuntza, 
kale-neurketetan edota testuinguru digitaletan nabari den beherakada dela medio, 
besteak beste). Erabilera bere testuinguruan aztertzeko eta irakasteko egokiak dira 
(ahozko edo idatzizko) testu-bildumak edo corpusak biltzeko egitasmoak. 

Hizkuntzak molde digitalean erabiltzeko aukerek ere hizkuntzen ikaskuntzan 
eragina izan dute, esaterako, ordenagailuarekin kudeaturiko eduki multimodalak 
edo multimedia1-materialaren erabilerak. Behin corpusak bilduta eta informazio 
linguistikoaz aberastuta, hizkuntzen irakaskuntzarako material egokia bila daiteke, 
modu errazean, corpusetan bilaketak egiteko tresnekin. Izan ere, eraginkorragoa da eta 
ikasleek hobeto ikasiko dute material errealak erabiliz. Adibidez, www.ahotsak.eus 
proiektuetan kalitatezko material fidagarria dago euskararen ahoskerari, intonazioari, 
azentuari eta kontatzeko modu tradizionalari dagokienez. Beste hizkuntzak irakasteko, 
horrelako corpusak oso baliagarriak izan dira «corpus to classroom» proiektuan2, 
bertan AEBn gaztelaniaren aldaera i(ra)kasteko. Hizkuntzaren Prozesamenduko 
teknikak eta eskuzko lana eginez, bideoak transkribatuz, zuzenduz, bilatzeko etiketak 
jarriz (gaia, hiztuna/hizkera, gramatika, funtzioa, pragmatika), modu errazean bila 
ditzake irakasleak (edo ikasleak) behar dituen baliabideak nahi duen gaiari helduz. 
Hori guztia, esaterako bideo-unitate honetan ikus daiteke: http://www.coerll.utexas.
edu/spintx/video/349.3 

Aipatu dugunez, multimedia material indexatuak, ordenagailuek eta programa 
bereziek aukera ematen digute material errealekin hizkuntzak irakasteko. Izan ere, 
material horiekin ikasleak bere zaletasunetatik hurbil dagoenarekin eta hizkuntzaren 
benetako erabileratik ikas dezake, eta, horrela, ikaskuntzaren fokuan ez dagoena ere 
barneratzen ari da, esaterako, erregistroa, estiloa, intonazioa eta balio pragmatikoa.4 

Baliabide digitalak ikasteko baliagarriak izateaz gain, ebaluatzeko ere 
beharrezkoak dira. Esaterako, irakasleen komunikazio-gaitasuna ebaluatzeko, 

1. Multimediatzat hartzen dugu testua (idatzizkoa edo ahozkoa) eta irudia (marrazkiak 
edota bideoa) era berean baliatzen dituen materiala.

2. https://sites.la.utexas.edu/corpus-to-classroom/
3. Webgune hauek ere interesgarriak izan daitezke zentzu horretan: <http://itilt.eu/> eta  

<http://www.itilt2.eu/pages/handbook.aspx> eta <https://shonawhyte.wordpress.com/2018/04/25/
peer-filming/>. 

4. Balio pragmatikoa Scape room eta hizkuntza-jolasetan erabil genezake, ahotsak aldatzeko 
eta pertsonaiak (bere erregistro eta balio bereziekin) egiteko (ikus esaterako, adibide hau: <https://
superbea809.wixsite.com/escape-room/juego>).
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beharrezkoa da multimedia-materiala baliatzea eta horiek modu errazean etiketatze-
ko tresna berriak, lana erraztu eta datuetan oinarritutako feedbacka emateko. Ikerketa 
interesgarriak egin dira eta tresna erabilerrazak diseinatu dira (Batle-Rodríguez, 
2017) irakaslearen komunikazio-gaitasuna grabatzeko, etiketatzeko eta ebaluatzeko5. 

 Normalizatze-bidean dagoen gurea bezalako hiztun komunitatearentzat (txikia 
eta baliabide teknologiko urriak dituena) zaila izaten da baliabide horiek eginak 
izatea, eta, sarri askotan, lan horiek ikasleekin egitea interesgarria izan daiteke, alde 
batetik, ikasleak bere ikaskuntzari buruz gogoeta egiten duelako eta, beste aldetik, 
ikasleak gauza berri eta garrantzitsua egin eta benetako komunikazio-ekintzan parte 
hartzen duelako. 

Horrela, ez gara arituko hizkuntzari buruz, baizik eta hizkuntza eginez 
ikasten ariko gara; beraz, hizkuntza ikastea zerbait bada, praktika diskurtsiboetan 
komunikazio-gaitasuna trebatzea da, baita online testuinguruko praktika diskurtsi-
boetan ere (non beharbada testuak —edo gramatikak— irudiak —edo komunikazio-
estrategiak— baino garrantzi gutxiago duen), hizkuntzaren didaktikak azpimarra-
tzen duen antzera. 

Hurrengo azpiataletan zenbait irizpide emango ditugu hizkuntzak online 
baliabide digitalekin irakasteko idatzizko eta ahozko trebetasunak lantzeko. 

2. IRAKASUNITATEAREN DISEINUA ETA PEDAGOGIA ONLINE 
TESTUINGURUAN

Hizkuntzak irakasteko metodo ezberdinak badaude ere, guk hemen bi metodo 
hartuko ditugu kontuan: i) BOGA sistema, ordenagailuz lagundurik hizkuntzak 
ikasteko lehen saiakera, eta ii) Primeran materiala, konpetentzia digitalak online 
irakaskuntzan sartzeko ikasmateriala. Batez ere bi sistema horietan oinarritu gara 
hemengo azalpenak emateko, baina ez gara bi sistema horietara mugatu eta online 
edota b-learning erara ikasteko beste sistema batzuetan egiten dena ere kontuan hartu 
dugu, esaterako, ingelesa ikasteko metodoetatik ateratakoak ere aipatu ditugu. Hori 
horrela, lehendabizi, hurrengo azpiataletan online irakaskuntzaren aukerak aztertuko 
ditugu eta gero euskarazko bi sistema horien berri emango dugu, gai honetan zer 
dagoen azaltzeko asmoz. 

2.1. Online sistemak: aukerak

Hizkuntza bat ordenagailuaren laguntzaz ikasteko autoikaskuntza tutorizaturiko 
multimedia-sistema asko daude, mota askotakoak gainera. Arraskatatsuenetarikoa, 
esaterako, Duolingo da eta bertan hizkuntza asko ikas daitezke, baina ez euskara. 

Online sistemetan ikasmailak atal (edo azpiatal) ezberdinetan antolatzen dira 
eta atal bakoitzak ikastunitate kopuru jakin bat izaten du. Atalen diseinua ohiko 

5. Ikus euskaraz Hormaetxeak (2019) egindako lana.
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eskolen antzera antola daiteke, baina sarri askotan komeni da online irakaskuntzak 
ematen dizkigun abantailak aprobetxatzea. Esaterako, honako hauek aurkituko 
ditugu online sistemetan: irakasle(ar)en bideo-azalpenak, ikastunitateko helburuak, 
ariketa automatikoak (idatzizkoak edota ahozkoak, sistemak zuzendurikoak edota 
konparazio bidez ikasleak auto-zuzentzeko tresnak), trebetasun ezberdinetan 
lortutako emaitzen laburpen estatistikoak edota irakaslearekin komunikatzeko 
eposta, txata, foroa edota bideokonferentzia-sistema. 

Online egiten diren ariketen tipologiari dagokionez, aukera oso zabala da 
gramatika eta erabilera ikasteko eta are zabalagoa gerta daiteke konpententzia 
digitalak ere lantzeko helburua dagoenean eta norbere ikaskuntzaren ardura hartzeko 
ikuspuntuarekin egiten denean, esaterako: hutsuneak bete, bikoteak osatu, aukera 
anitzeko galderak, mapetan bidaien berri eman, sare sozialetan egindako lanak 
aurkeztu edo zalantzak galdetu edo benetako eztabaidak sustatu, irudia eta testua 
lotu, esaldi bat behin eta berriro entzun eta norbere esaldia grabatu aurrekoarekin 
konparatzeko, bideo interaktiboekin aritu, hitzaldi bat entzun eta abiadura moteldu, 
bideoa azpitituluekin irakurri eta entzun, edo bideoa soilik ikusi gertatuko denaren 
hipotesiak egiteko, zalantza gramatikalen azalpenak ahozgoran eman edota bideo 
laburrak grabatu, testuak ahozgoran irakurri eta forora bidali soinu-fitxategia eta 
bideo laburrei pertsonaia ezberdinen ahotsak jarri, besteak beste. 

Egun, teknologiarekin ariketa mordoa egitea berritzailea bada ere, garrantzi 
gehiago dute ariketa horiekin lantzen diren konpetentziek eta irakasleak edo ikasle 
lagunek eman dezaketen feedbackak (Osinalde, 2018) ariketa horien gainean. Baita 
ere ikasleak egin duen progresioa modu txukunean gordetzeak eta ikaskuntzaren 
progresioaren berri izateak, ikaskuntzan aurrera nola egiten duen jakitun izateak. 
Ariketa automatikoekin, bestalde, atal bat egokiro betetzen ez bada, ordenagailuak 
hutsune nabarmenak lantzeko ariketak eskainiko dizkizu, hurrengo atala egin 
aurretik. Ordenagailuek hiztegia irakasteko, norbere akatsak kontuan hartu eta akats 
horiek zuzendu arte, ariketa ezberdinak proposa ditzakete.

2.2. Idatzizko testuak aztertzeko tresnak

Online sistemek ikus-entzunezko materialez gain, honako zerbitzu hauek es-
kaintzen dituzte: gramatikari buruzko informazioa, informazioa lortzeko programa-
zioa, mezularitza-tresnak (irakaslearekin zein ikaskideekin harremanetan jartzeko, 
materialak trukatzeko), hiztegiak. Horrez gain, badaude online idazten laguntzeko 
baliabideak edota testuko akats batzuk zuzentzeko laguntza automatikoa ematen 
duten tresnak (Grammarly,6 esaterako); kasu horretan, irakaslea akats errepikakorra 
zuzentzen ibili beharrean, ikasleak zenbait kontu idatzi ahala zuzenketa horien azal-
penak ikusi eta zuzen ditzake. Sistema horrek akatsen estatistikak gorde eta erakus-
ten ditu, eta, kasu horretan, irakasleek zuzenketa formal gutxiago izaten dituzte eta 
lexikoa, estiloa, erregistroa, koherentzia eta intentzioa lantzeko denbora gehiago 
izaten dute. Aurrez aurrekoetan bezalaxe online sistemetan edo era konbinatuan 

6. https://www.grammarly.com/
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(b-learning, ingelesez) irakasle adituek egiten dute lan, esaterako, euskaltegi, 
autoikaskuntza-zentro homologatu edo euskal etxeetako irakasleek tutorizatzen 
dituzte ikasleak.

Baina online ematen diren feedbackak sarri askotan izaten dira ariketa 
automatikoen emaitzak eta konexio kopuruaren eta kalitatearen gainekoak. Horrez 
gain, gaur egun badago teknologia, ariketa libreagoetan, iritzi-testuak, laburpenak, 
ahozko bakarrizketak aztertzeko eta horiei buruzko txosten automatikoak emateko 
hizkuntzaren prozesamenduko tresnak erabiliz. Alde batetik, VIEW aplikazioa aipatu 
nahi dugu. Aplikazio hori hizkuntzen irakaskuntzan material osagarriak eskaintzeko 
sortu da eta gaztelaniarako, ingeleserako, alemanerako eta errusierarako diseinatu 
da. Sistema horri esker ikasleak aukeratutako online testu batean gramatika kontuak 
azpimarratu edo koloreztatu eta ariketa automatikoak egin ditzake hizkuntzaren 
prozesamenduko teknikei esker. Bestetik, CTAP7 tresnarekin (Chen eta Meurers, 
2016) hizkuntzaren prozesamenduko teknikekin testuak azter daitezke norberak 
zerrenda batetik aukeratutako ezaugarriekin eta norbere corpusetan. Horrez gain, 
tresna horren testuen konplexutasuna, antzekotasuna eta egiletza deskribatzeko 
modua dauka, bistaratzeko tresnekin batera. Complexity8 tresnak, ordea, hiru pauso 
errazetan sartutako testu idatzian hobetu beharreko arloak erakusten dizkio ikasleari 
eta horrela hobetu behar diren arlo horiek lantzeko irakurri beharreko testu egokiak 
zein diren azter daiteke. Euskarazko testuak aztertzeko, ordea, beste bi tresna 
erabilerraz hauek aipatu nahi ditugu: a) ANALHITZA (Otegi et al., 2017; Iruskieta 
et al., 2019) eta Voyant Tools (Sinclair, 2016). Tresna horiekin testu luze edo testu-
bildumetako hiztegia erauzi, hitzaren erabilera aztertu, datuak bisualizatu eta hitz-
sekuentziak azter daitezke hizkuntzazko patroiak aztertzeko edota testuaren ideologia 
zein den erakusteko. Baina teknika horiek oraingoz orain irakasleen esperientziatik 
urrun daude (urrunago ikasleen esperientziatik) arrazoi ezberdinengatik: i) euskaraz 
ingelesez baino garapen murritzagoa izateagatik, ii) erabiltzeko zailtasunarengatik, 
iii) online sistemetan integratzen ez direlako sistema konplexu horiek, edo  
iv) hizkuntzak irakasteko erabiltzen diren hurbilpen teorikoetatik urrun daudelako. 

Online edo modu konbinatuan ikasten duten ikasleek, halabeharrez, ordena-
gailuarekin edo bestelako gailu digitalekin ikasten trebatu behar dute eta konpetentzia 
digitalak lantzen dituzte. Nola? programa ezberdinak erabiliz, ariketak formatu 
ezberdinetan eginez eta gordez, norberak ikasitakoaren emaitzak interpretatuz eta 
baloratuz.

Testuinguru digitalak eta baliabide digitalek idazkeran eta horren feedbacka 
emateko hainbat erabilera ekarri dituzte, talde-lanak egiteko: foroetan elkarren 
zalantzak argitzea (baliabide ezberdinak erabiliz), Wikietan modu kolektiboan 
idaztea, aldaketa-kontrolarekin berdinen arteko ebaluazio-tresna eraginkorrak izatea 
edo irakaslearen feedback zehatza izatea. Lan horiek guztiak tresna digitalekin egin 
ahal izateak abantaila handi bat du, tresnek zuzendutako testu guztiak bildu eta 

7. http://samos.sfs.uni-tuebingen.de:8080/ctapml/
8. http://sifnos.sfs.uni-tuebingen.de/SyB-0.1/#howitworks
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corpusa osa daiteke, baita eskolako ikasleen errore nagusiak zein diren kuantifi ka 
daitezke ere, emaitza horiek ikasleei erakutsiz eta programazio didaktikoa justifi katuz 
edota taldeari egokituz. 

Orobat, testuak bildu eta anonimo bihurtuz gero, ikasteko corpus bereziak egin 
daitezke eta corpus horiek beste klase batzuetan edota beste urte batzuetan erabil 
daitezke eta horien gainean lan egitea gomendatu ikasleei. Era berean, ikasle-talde 
homogeneoa badugu, ikasleak hizkuntzaz nola jabetzen diren eta maila bakoitzerako 
maila zein den jakin dezakegu, corpusak ustiatzeko tresnekin. Esaterako, MARKIN 
tresna horretarako oso baliagarria da. Tresna horrekin ikasle bakarrari9 emandako 
feedbacka 1. irudian ikus dezakegu, ezkerrean irakasleak testua zuzentzeko erabili 
duen ingurunea eta eskuman ikasleak ikusten duen moduan. Zuzentzeko beste 
metodo batzuek (testu-editoreetako aldaketa-kontrola) ez bezala, MARKINek akats 
motak kontatzen ditu eta irakasleak (ikasgaiaren arabera) erabaki duen puntuazio-
pisu jakina jartzen zaio, adibide honetan esaterako, maiztasunaren arabera: 11 akats 
ortografi ko ditu, 3 lexikokoan eta 2 deklinabidekoak.

1. irudia. Testu digital baten zuzenketa: MARKIN.

9. Baina baita ikastaldearen emaitzak bil daitezke ere, errorerik nabarmenena zein den jakiteko, 
edota errore edo markatzen dena lantzeko. 
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MARKIN tresna, ikerkuntzako beste tresna batzuk ez bezala, irakasleak 
erabiltzeko modukoa da. Nabarmenena da testuak zuzentzeko erraztasuna eta 
ikasleak zuzenketa ikusteko Interneteko esploratzaile bat bakarrik behar du. Ikasleak 
jasotako feedbacka interaktiboa da eta akatsen gainean klikatuta irakaslearen 
zuzenketa-oharrak ikus ditzake. Irakasleak zuzenketa-botoiak alda ditzake, akats 
bakoitzari puntuazio jakin bat eman mailara egokitzeko eta akats horren azalpen 
gramatikalaren URL helbidea jar dezake. Behin eredua eginda, irakasleak oso azkar 
zuzentzen ditu testuak eta ez du kezkatu behar zuzenketa errepikakorren azalpenak 
behin eta berriro emateaz. Horrez gain, ikastalde osoko akatsak zein eta zenbat diren 
kontsultatzeko modua eskaintzen du tresnak. Behin irakasleak corpus hori izanik, 
material didaktikoa prestatu ahal izango du datu errealekin, eta material horrekin 
ikasleek ikasi behar dutenaren kontzientzia esplizituagoa izango dute, ebidentzietan 
eta datuen kantitatean oinarriturik. Okerrena da tresna hau testu luzeekin erabiltzeko 
ordaindu egin behar dela. 

2.3. BOGA sistema

Euskara molde berrian ikasteko sistemei dagokienez, BOGA euskara ordena-
gailuaren laguntzaz ikasteko multimedia-sistema ezaguna da autoikaskuntza 
tutorizatua egiteko. Hasieran lokalean instalatzen zen eta zenbait urte geroago 
SCORM paketeak HABEren Moodle plataforman kargatu ziren, ikuspuntu 
metodologiko bera mantenduz: idatzizkoari dagokionez, aurrez aurre egiten dena 
molde digitalean ere egitea.10 BOGAn ere ikasmailak atal (edo azpiatal) ezberdinetan 
antolatzen dira eta atal bakoitzak ikastunitate kopuru jakin bat du. Atal bakoitzak 
estrato izena duten 5 unitate ditu eta estrato bakoitzak ariketa ezberdinetan banatuta 
dauden 10 saio ditu. Saioen diseinua ohiko eskolen antzera antolatuta dago. 

2.4. MondragonLinguaren eredua

BOGAren erabilera nola egiten den erakusteko, adibidez, MondragonLinguaren 
praktika aztertuko dugu. Bertako euskarazko autoikaskuntzako ikasleek BOGA 
erabiliz gauzatzen dute dagokien banakako lana. Hilean behin tutorearekin biltzen 
dira BOGAn egindakoaren jarraipena egiteko eta hurrengo hilabeteko helburuak 
zehazteko. Ikasle horiekin, zalantzak argitzea baino gehiago da tutorearen lana eta 
ariketetako emaitzez gain, beste adierazle batzuk izaten ditu kontuan: lan-erritmoa, 
ikasten pasatutako denbora eta ikastunitate kopurua nahiz egokitasuna, besteak 
beste. Irakasleak lagunduko badu, jakin behar du ikasleak zenbat denbora pasatu 
duen ikasten eta ikaskuntza hori nola egin duen. Ez baita gauza bera, hamabostean 
behin konektatzea denbora luzez edota egunero konektatzea modu laburrean eta 
esanguratsuan11. 

10. BOGA sistema IKASBILeko atarian proba daiteke, hemen: <http://www.ikasten.ikasbil.eus/
course/view.php?id=13371>.

11. Sistema batzuek memoria (<www.supermemo.com/>, esaterako) errepikapenari, ikaslearen 
erantzunari eta memoriari etekin handia ateratzen diete testuinguru digitalari esker.
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Horrez gain, ahozkoa lantzeko bideokonferentziak egin daitezke, 
bideokonferentzia grabatu edota bideokonferentziako txata (ikus 2. irudia) modu 
pedagogikoan erabil daiteke, ikaskuntza-prozesuan daudenen artean feedbacka 
emateko. Esaterako, ikaslea hitz egiten dagoenean, irakasleak txata erabil dezake 
akatsak zuzentzeko edota erabili behar diren formak gogorarazteko. Ikasleak txateko 
oharrak ikusten ditu, eta, bere jarduna gelditu gabe, konpentsazio-estrategiak erabil 
ditzake. Ondoren, balizko ikasle baten feedbacka ematen dugu 3. irudian. 

2. irudia. Skype saio baten txat zatia.
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3. irudia. Ahozko balizko saioaren feedbacka (lehen urratsak).

Irakasleak feedback horretan ahoskerari buruzko iruzkinak edota gomendioak 
ematen dizkio ikasleari eta ikasleak ondoren iruzkin horiek presta ditzake hurrengo 
mintzapraktikarako. Horrez gain, saioa grabatu ala ez, ikasleak esan dituen akats 
batzuk kopiatuko ditu «esan duzu» atalean irakasleak eta zenbait gomendio 
emango dizkio «hurrengoan esan» atalean. Bestalde, gauza positiboak ere hartuko 
ditu irakasleak «zorionak!» atalean eta, bukatzeko, mintzapraktikan landu dutena 
gogoraraziko dio «ez ahaztu erabiltzen» atalean. Ahozko jardunaren feedback hau 
jasotzea oso garrantzitsua da ikasleak bere ikaskuntzaren progresioa ikus dezan eta 
bere ikaskuntza errepasatu, gogoratu eta planifikatzeko. 

2.5. Primeran

Testuinguru digitalari etekina ateratzeko eta aurrez aurrekoan egiten dena 
gainditzen duen proposamen interesgarria da PRIMERAN materiala. Izan ere, 
material horretan euskara konpetentzia digitalekin batera ikasteko proposamen 
interesgarria egin du AEK-k (ikus atal honetako bigarren kapitulua jakiteko aurrez 
aurreko euskararen irakaskuntzatik euskararen online ikaskuntzara igarotzeko egin 
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duten ibilbidea). Material horretan, ikasleak konpetentzia digitalak erabili behar ditu 
euskara ikasteko. Esaterako, multimedia-materiala (testua eta irudia) baliatu beharko 
du komunikazio-gaitasuna garatzeko. Ikasleak mapa digitalak erabiliz, ibilbideak 
deskribatu, argazkiak atera, eraldatu eta MOODLE plataformara igo edota irudien 
gainean idatzi memeak egiteko, bere burua grabatu beharko du eta bideoa edota 
audioa MOODLE plataformara igo, meme bideo umoretsuak egiteko edo norberaren 
grabazioak edo ikaskideen grabazioak iruzkintzeko programak erabili. 

3. MINTZAPRAKTIKA ETA TEKNOLOGIAREN ERABILERA 
DIDAKTIKOA

Sarri askotan, irakasleek eta ikasleek uste dute online irakaskuntzari zerbait faltatzen 
zaiola, gure ustez iritzi horren iturrian dago aurrez aurrekoetan jaso izan dugula 
hezkuntza gehiena, eta ordenagailuari ematen diogun erabilera mugatuta dagoenez, 
pentsatzen dugu nola ordezkatuko duen ordenagailu batek esperientzia hori. 

Baina zergatik edo zertarako egingo dugu aldatzeko esfortzua? Zergatik dira 
ezberdinak bideokonferentzia erabiliz egiten ditugun eskolak eta aurrez aurrekoak? 
Ez dira hain ezberdinak izan behar, baina batetik, ikasle batzuen egoerari erantzuna 
emateko modua dira eta, bestetik, gaur egungo jendarteak berez dituen ezaugarriak 
kontuan hartzeko bidea. Bada, Iturricastillok (2015) bere lanean erakutsi zuen 
aurrez aurrekoaren ordezko egokia izan daitekeela ikasle mota batzuentzat eta 
erabil daitezkeen irakas-estrategiak aprobetxa daitezkeela bideokonferentzia bat 
erabiltzean, bestelako estrategiak erabil daitezkeelako, eta aurrez aurrekoaren 
antzekoa izan daitekeela nahi bada edo komunikatzeko beste trebezia batzuk egokiago 
landu daitezkeela, esaterako, bideokonferentziatik bideoa ken daiteke zenbait ariketa 
egiteko edo pantaila elkarrekin banatzeko, ahozko estrategiak lantzeko, edota bideoa 
erabiltzean keinuak erabil daitezke komunikazioari laguntzeko. 

Bideokonferentzia erabiliz egiten diren eskoletan, ikasleen antolaketa banakakoa 
edo taldekakoa izan daiteke, aurrez aurrekoetan bezalaxe. Horrez gain, testuinguru 
digitalean balio erantsia izan dezake mintzapraktika grabatzeak, grabazioaren gainean 
iruzkinak jartzeak, ko-ebaluazioa edo zuzenketa-lana dokumentatzeak eta berriz 
entzuteak ikaslearekin edota beste testuinguru batean erabiltzeak, anonimizazio-
prozesuarekin eta eskubideak bermatuz. Baina urrun, lanpetuta edo haien ordutegia 
antolatzeko arazoak dituzten ikasleentzat aproposagoak dira aurrez aurrekoak baino, 
etxetik edo Internet dagoen edozein lekutatik ikas dezaketelako12 bidaietan denbora 
galdu gabe, leku batetik bestera joateko denbora aurreztuz. Eskola hauek egiteko 
behar diren tresnak oso ohikoak dira: ordenagailua, tableta edo mugikorra eta 
Internet konexioa. 

Ezberdintasunak aipatzearren, bideokonferentzietan badago berezkoa den 
ezaugarri bat: ikasle guztiek dokumentu beraren kontra lan egin dezaketela. Horrek, 

12. Nabarmena da euskara atzerrian dagoen batek ikasi nahi badu. 
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jakina, informazio asko ematen dio irakasleari. Zer ezabatzen duten ikus dezakegu, 
zalantzak, zuzenketak, abiadura aztertu ahal dugu, nork egiten duen lehenengo argi 
ikus dezakegulako. Horrez gain, badago ikasleek ahaztu egiten duten beste ezaugarri 
bat: aurpegira zuzendutako kamara bat dugu eta urteak daramatzagu norbaitek 
zerbait ez dakienean ipintzen duen aurpegia ikusten; beraz, oso aipagarria da ikasleen 
keinuak ikus ditzakegula aintzat hartzea. Begi bat itxi ala biak asko zabaldu, sudurra 
zimurtu, gora begiratu eta horrelako keinuak antzematea erraza eta erabilgarria da 
irakasleentzat.

 Ahozko azterketako soinua soilik grabatzen bada, grabazioa entzuten ari 
denak ez du aurrez aurre egon denaren hautemate bera eta ezin ditu pertsonaren 
komunikazio-estrategiak ikusi. Horrela zuzenketa- edo ebaluazio-lanetan dabilenak 
konturatu behar du akatsak nabarmenago entzuten direla eta berriro entzun dezakeela 
akatsak mailaren araberakoak diren aztertzeko. Izan ere, grabatzen ez denean eta 
azterketa entzuten lagun bakarra dagoenean, ebaluazio nahiko subjektiboa eta 
ezegokia izateko aukera gehiago daude. 

Kamerak ematen digun irudiaz gain, beste irudi batzuk ere erabiltzeko aukera 
dugu. Argazkiak, mapak zein bideoak parteka ditzakegu. Bideoen erabilerak asko 
handitzen du ikasleek jasotzen duten inputa, aberatsa da eta ariketa ezberdinak 
egiteko aukera ematen digu; gainera, bideo interaktiboak sortzeko aukera dago. 
Saioak grabatu eta gero bertan egindakoa aztertu ahal izateko.

Bideokonferentziak ahozkoa lantzeko oso modu egokia eskaintzen digu. 
Helburuaren arabera, kamerarik gabe egin daitezke. Izan ere, keinuek komunikazioa 
asko laguntzen dutela argi dago, eta askotan hitzik esan gabe esan nahi duguna 
adierazteko aurpegia edo eskuak erabiltzen ditugu. Horregatik, hain zuzen, keinurik 
ezin delako ikusi, kamerarik gabeko saioak ahozkoa lantzeko eraginkorrak dira, 
ahotsez komunikatzeko modu bakarra hitz egitea delako, modurik naturalena ez bada 
ere, didaktikoa delako. Gainera, zuzenketak ikasleen jarduera apurtu gabe bidali 
ahal izateak jariotasuna hobetu egiten du, entzuteaz gain txatean idazteko aukera 
dagoelako. Irakasleak ikasleak esaten duena, esaten duen momentuan zuzen dezake 
ikaslearen jarduna moztu gabe.

  Ikasleak ez ikusteak abantaila handia eman eta gutxiago lotsatzea ekar 
dezake. Gainera, lanean telefonoz hitz egin behar duten pertsonentzat oso erabilgarria 
izan daiteke, ikasten ari garen hizkuntzan telefonoz hitz egitea zein zaila den kontuan 
hartzen badugu.

4. HIZKUNTZA IKASTEKO MATERIAL MULTIMODAL ERREALA ETA 
ERABILERA PRAGMATIKOA ONLINE IRAKASKUNTZAN

Aipatu dugunez, baliabide digitalekin baliabide errealak (komunikazio-ekintzetan 
grabatutako materiala) erabil daitezke. Horrez gain, badaude zenbait irakas-modu 
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bideogintzan oinarritzen direnak: MOOCak eta Flipped Classroom direlakoak, 
esaterako. Guk hemen bideo-materialen egokitasunari helduko diogu euskarari eta 
komunikazio-gaitasunari dagokienez, axaletik bada behintzat.13 Bideoak grabatzea 
edo besteentzat irakurtzea, irakasteko egiten bada, hizkuntza-formak nabarmendu 
behar dira, eta sarri askotan balio pragmatikoa (Garcia-Arriola eta Iruskieta, 2016) 
erabili behar da. Horretarako, eguneroko jardunean egiten diren estrategiak markatu 
edo nabarmendu egin behar dira. Horrez gain, azalpen-bideoetan pertsona berak 
ahots ezberdinak (edo pertsonaiak) (Aizpurua et al., 2018) sartzea komeni da, bideoa 
laburra izan arren, entzulearen arreta gidatzeko eta mantentzeko (edo euskalkiak ere 
erabil ditzake). Gure ustez bideo bat egitean, honako ezaugarriak kontuan izan behar 
dira14. 

 • Ahoskera. Bideoa zuzentasunez grabatzeko, kontuan izan behar dira Euskara 
Batuaren Ahoskera Zainduan (EBAZ) aipatzen diren arauak. Nabarmenenak 
aipatzearren, ezezkoa eta ondorengo aditza hitz bakar gisa ahoskatu behar 
dira, honela: [eztira] (ez dira), [ezkenuen] (ez genuen). Kontuan izan behar 
dira EBAZen proposatzen diren bestelako ezaugarriak. 

 • Aldakortasuna. Kontuan hartu behar dugun beste ezaugarri bat da 
bideoa grabatzean gure gorputza, keinuak eta ahotsa moldatu egin behar 
ditugula, aldakortasunari garrantzia emanez. Erritmoan eta intonazioan ere 
aldakortasuna erabiltzea komeni da, modu pragmatikoan hizkuntza-formak 
nabarmentzeko. Batzuetan, bolumena, etena eta intonazioa erabiltzen dira 
irakasten ari garen hizkuntza-formak nabarmentzeko eta hitz egiten ari 
denaren intentzioa erakusteko. Esaterako, gauza garrantzitsuenak ozenago 
esan behar dira, hasierako mailetan ikasteko formak nabarmentzeko erabil 
daiteke eta, ondoren, hurrengo mailetan semantikoki garrantzitsuagoak diren 
gauzak nabarmentzeko. Esaterako, MondragonLinguako euskarazko azalpen 
gramatikaletan «ere» azaltzeko bolumena, etena eta intonazioa erabiltzen 
dute «ere» esan behar den tokiaren arabera (aukera ezberdinak zenbakiz 
adierazita) honako esaldian: Etzi (1) Donostiara (2) joango gara (https://
labur.eus/zEdDS)15.

 • Aurpegia eta gorputza bideogintzan. Komunikazio-gaitasunean garrantzitsua 
da ezaugarri ez-linguistikoak nola kudeatzen diren. Testu, berbaldi edo 
kontakizun bat besteei kontatzeko, aurpegi eta gorputzeko keinuak markatu 
egin behar dira eta aldez aurretik prestatu entzuten dagoena kontuan hartzeko. 

13. Hezkuntzarako bideoak sortzeko galdera orokorrak landu ditu Arroyo-Sagastak (2018).
14. Ezaugarriok labur aipatuko ditugu eta adierazgarriak diren adibideak emango ditugu, azaltzen 

ari garen ezaugarriaren argigarri. 
15. Hizkuntza-formak azaltzeko adibideak Mondragon Linguak egindako VIDEOLINGUAMAIL 

EUSKARA atalekoak dira.
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1. taula. MondragonLingua «Ere Partikula»: <https://labur.eus/zEdDS>.

Egoera arrunta, gai-aldaketa. Interakzioan: galdera egiten. Interakzioan: galdera egin 
ostean, galderari ondo 
erantzun zaiola adierazteko

0’55’’ 1’48’’ 1’57’’

 • Markaketa. Bideo bat grabatzeko lagungarria izan daiteke esan behar dena 
irakurtzea eta egin beharreko moldaketa guztiak markatuta izatea. Hasieran, 
markak jartzea ez da erraza, testua ondo ulertu behar delako markak jartzeko. 
Behin praktika apur bat hartuta irakurketa oso erraza da eta irakurketa 
prestatzeko markaketa-sistema (Beaskoetxea eta Iruskieta, 2019) erabil 
dezakegu.

(1) [0:22.7] Oraingoan,↗\\ hainbat buruhauste↗ sortzen dituen↗ zerbaiti 
buruz↗\\ hitz egingo dizut.↓ [0:28.2]

 Markaketari kasu eginez, «oraingoan» hitzaren ondoren eta «buruz» 
hitzaren ondoren etena «\\» egiten da, mintzagaia eta galdegaia marka-
tzeko. Bestalde, esaldiaren egiturari so, intonazioa beti joango da gora 
«↗» eta aditza esan ondoren jaitsiko «↓» da intonazioa. Beste hitz bat 
«buruhauste» bolumen ozenagoaz egin behar denez belztu egiten da, 
hitz garrantzitsua delako. 

 • Feedbacka. Komunikazio-gaitasuna hobetzeko, lankide batek norbere 
aurkezpena ikusi eta iruzkinak egitea izaten da onena. Beste aukera bat da 
norberak bere burua grabatzea eta bideoak analizatzeko tresna bat erabiltzea.

Lan hori modu errazean egin daiteke16 VIDEOANT tresnarekin (https://ant.
umn.edu/) eta YouTubeko bideoekin (ikus 4. irudian aurreko adibidearen markaketa). 

16. VIDEOANT tresnak gauza positiboak ditu: dohainekoa da, oso erabilerraza, etiketatik etiketara 
salto egin daiteke eta taldean etiketatu daiteke; baina etiketak edota laburdurak ezin dira bideoan bertan 
txertatu. Horrek eragiten du bideoa ezin dela ikusi, etiketak irakurri bitartean.
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4. irudia. VIDEOANT tresnarekin markatua «Ere Partikula» azaltzeko bideoa: 
<https://ant.umn.edu/kbsaprvclp>.

Kontuan izan behar dugu, irakatsi nahi duguna asko markatzea komenigarria 
izan daitekeela euskara irakasten ari bagara beheko mailetan (A1 edo A2) edo Haur 
Hezkuntzan, baina beste maila batzuetan kontrako eragina sor dezakeela. Hori dela-
eta, mailak igotzean komeni da ikasleak benetako materialak erabiltzea (www.
ahotsak.eus webgunekoak esaterako) eta bariazioari (euskalkiei) leku egitea ahalik 
eta hiztun gehiagorekin komunikatzeko. 

5. LABURPENA

Bukatzeko, kapitulu honetan euskara online irakasteko axaleko irizpideak eman 
ditugu. Nabarmendu, testuinguru digitalak lan modu eta tresna berriak ekarri 
dituela, esaterako, online testuinguruan euskara ikasteaz gain testuinguru digitaleko 
baliabideak aprobetxatzen direnez, hizkuntza-gaitasuna eta gaitasun pragmatikoa 
ikasteaz gain, ikasleak konpetentzia digitalak ikasi behar dituela eta irakasmolde 
ezberdinean erabil daitezkeela: aurrez aurrekoan, online eta b-learning. 

Horrez gain, testu digitalak kudeatzeko edo idatzizkoa aztertzeko testuak 
zuzentzeko ingurune digitalak aurkeztu ditugu eta horiek dakartzaten abantailak 
ere. Bestalde, mintzapraktikei dagokienez, online testuinguruak ematen dizkigun 
aukerak balia daitezke: bideo-irudia kendu eta soilik utzi soinua. Alderantziz ere 
egin daiteke, jolasteko edota ikusten ari denaren hipotesiak egiteko, komunikazio-
gaitasunari garrantzia emanez. Horretaz gain, corpusak eta tresnak nola erabiltzen 
diren erabilgarriak izan daitezke hizkuntza ikasteko materiala aukeratzean (hain 
zuzen ere, hurrengo kapituluan landuko da), baita norberaren testuen analisirako ere. 
Bideoekin egin daitezkeen lanak ere aipatu ditugu eta bideo horietan etiketak eta 
azalpenak nola jar daitezkeen erakutsi dugu. 
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Honekin guztiarekin irakurleari online eta testuinguru digitaletan zer egiten den 
erakutsi nahi izan diogu. Aipatutako ikastaro, baliabide eta tresna batzuk ez daude 
euskararako erabilgarri, eta euskara eta beste hizkuntza batzuk ikasteko dagoen 
aldea nabarmena da. Beste tresna batzuk, ordea, euskararako badaude edota erabil 
daitezke, baina horien guztien erabilera teknopedagiko egokia irakurleak osatu 
beharko du.
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Egunerokotasunaren hizkuntz erabileran oinarritutako materiala erabiltzea gero eta 
ohikoagoa da hizkuntza bat ikasteko testuinguruetan. Horrek eskatzen du beharren 
araberako material berria une oro sortzen ibiltzea. Beraz, ezinbestekoa da lana 
erraztu dezakeen teknologia garatzea. Horretaz gain, gaur egun ditugun baliabide 
zein aplikazioek ikaslearen arabera egokitu behar izaten dira. Azken finean, 
ordenagailua, neurri batean, ez bada gai erabiltzailearen hizkuntza «ulertzeko», nekez 
eman diezaioke erabiltzaileari laguntza egokitu bat eta, horretarako, Hizkuntzaren 
Prozesamendu automatikoa ezinbestekoa da. 

1. TEKNOLOGIAREN ERABILERA HIZKUNTZEN I(RA)KASKUNTZAN

Hizkuntzen ikaskuntza eta Teknologia batera entzuten ditugunean ikasle bat 
ordenagailu edo gailu mugikor batekin elkarreragiten irudikatzen dugu askotan, bai 
hizkuntza ikasteko ariketak egiten, bai hizkuntza ikasteko jolas batekin jolasten. 
Baina hori baino harago doa gaur egungo teknologia. Alde batetik, teknologiak 
hizkuntza era autonomoan ikasteko aukerak eskaintzen dizkie ikasleei, edo ikasgelan 
bertan integratutako aktibitateetan, blended learning deituriko ikaskuntzan. Beste 
alde batetik, irakasleak gero eta gehiago baliatzen dira teknologiaz beren eginkizuna 
arintzeko edo irakaskuntza-estrategia berriak arakatzeko. Eta, azkenik, ikertzaileak 
ere, ikasleen ikaskuntza-prozesuak aztertzeko asmoz, teknologiak eskaintzen dituen 
baliabideez baliatzen dira. 

Euskarazko irakaskuntza edo ikaskuntzari dagokionez, ekimen ugari izan 
dira teknologia aplikatzen hasi zenetik. Ikastxip (Zubiri, 1990) izan zen euskara 
ikasteko garatu zen lehenengo sistema aditua, Idazkide (Diaz de Illarraza et al., 
1999) euskara ikasteko Hizkuntzaren Prozesamendua erabili zuen lehen saiakera, 
eta ikasleek idatzitako testuez osatutako corpusak biltzen hasi zen 1990ean Euskal 
Herriko Unibertsitateko IXA ikerketa-taldea IRALE zein ILAZKI euskaltegiekin 
batera elkarlanean (Maritxalar et al., 1995). Horietaz gain, euskararen ikaskuntza-
prozesurako hurbilpen teknologikoetan erreferentziazko hainbat ekimen garatu ziren: 
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BOGA aplikazioaren aintzindari izan zen Hezinet (Gabiola et al., 1999) multimedia-
aplikazioa; 2004an Santurtziko Udal Euskaltegia Moodle erabiltzen hasi zen 
(Camacho, 2007) eta, ondoren, AEKren idazkuntza-lantegia ere Moodlen garatu zen; 
material didaktikoa biltzen zuen HABEren Ikasbil1 webguneak euskaltegientzako 
material didaktikoa biltzen du; question-line2 webguneak aukera ematen die 
irakasleei bertan ariketak eskuz sortzeko eta beste erabiltzaileekin partekatzeko; 
Bai&By metodoa aurretik aipatutako Ikastxip metodoaren hobekuntza izan zen. 
Beraz, ekimen ugari garatu dira euskara ikasteko teknologia bitarteko izanik.

Gaur egun, edozein ikaskuntza-prozesutan teknologiak askotariko aukerak 
zabaltzen dizkigu, batez ere, kontuan izaten badugu gero eta baliabide ireki gehiago 
aurkitzen ditugula Interneten. Hezkuntzarako Baliabide Irekiak (HBI) (UNESCO, 
2012) lizentzia ireki batean argitaratutako baliabide publikoak dira, eta horrelako 
baliabideak edozein pertsonak kopiatu, erabili, egokitu edo bana ditzake. Hizkuntzen 
ikaskuntzaren arloan HBIak oso baliagarriak dira hizkuntza ikasteko eremu eta 
domeinu zabalak eskaintzen dituztelako; eskolak prestatzeko behar den denbora 
aurrezteko aukera eskaintzen die irakasleei (Wenk, 2010) eta ikaskuntza-prozesuen 
koste ekonomikoak gutxitzen dituzte (Wiley et al., 2012). Horretaz gain, baliabide 
ireki horietan oinarrituta, aplikazio berri asko gara daitezke erabiltzaileari laguntza 
egokitu bat emateko.

2. DATUETAN OINARRITUTAKO IKASKUNTZA

Gaur egun eskuragarri izaten dugu maiz formatu elektronikoan idatzizko zein ahozko 
produkzioa. Horrek aukera zabala eta aberatsa ematen die irakasleei zein ikasleei 
hizkuntza konkretu batean sortutako material eguneratua berehala eskuratzeko. 
Beraz, idatzizko testuak, edo ahozkoak, biltzen dituzten corpusekin lan egitearen 
abantailarik handiena datu errealekin lan egitea da. Izan ere, corpusetan aurkitzen 
den materialak hizkuntza egoera errealetan nola erabiltzen den irudikatzen du. 
Corpusak erabiltzeak irakasteko edo ikasteko estrategia berri bat sortu du ikaskuntza-
arloan, «Data-Driven Learning» (DDL) (Johns eta King 1991) deiturikoa. Eta horrek 
ahalbidetu du jatorrizko hiztunen erabileran oinarritutako material didaktikoa era 
azkar batean sortu ahal izatea; esaldi artifizial eta asmatuetan oinarritutako hainbat 
material baztertuz.

Ikasleen ezaugarriak kontuan izanik, ikaslearentzat interesgarriak suerta 
daitezkeen ariketa berriak sortzeko aukera eskaintzen diete corpusek irakasleei. 
Adibidez, kirolzale batek gusturago egingo du hutsuneak bete motako ariketa 
gramatikal bat, baldin eta testua kirolari buruzkoa bada. Hortaz, corpusak erabiliz, 
irakasleek ad hoc ariketak sor ditzakete ikasleentzat. Azken finean, ordenagailuak 
lagun diezaioke irakasleari gai konkretuei buruzko testuak bilatzen; edota, gramatika 
landu nahi badu, adibidez, aditza lehenaldian, aditzak lehenaldian erabiltzen 

1. http://www.ikasbil.eus
2. http://www.questionline.es/
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dituen testu bat bilatzen. Horretarako, ordenagailuak gai izan beharko luke corpus 
handi batean kirolari buruzko testuak automatikoki identifikatzeko, edota testu 
horietan agertzen diren, adibidez, aditzak identifikatzeko; horretaz gain, aditzak 
morfologikoki analizatu eta, adibidez, lehenaldian agertzen diren ere identifikatu 
beharko luke ordenagailuak. Hori guztia posible izango da, baldin eta ordenagailua 
testua automatikoki prozesatzeko gai bada.

3. HIZKUNTZAREN PROZESAMENDURAKO TRESNAK

Hizkuntzaren Prozesamenduaren (HP) helburu nagusia hizkuntza bera automatikoki 
analizatzea da. Esate baterako, ikasle batek idatzitako testu baten hiztegia erauztea, 
esaldien konplexutasun gramatikala aztertzea edo idatzitakoan agertzen diren 
erroreak identifikatzea izan daitezke automatikoki burutu daitezkeen atazetako 
batzuk. Horiek guztiak hizkuntza bat ikasten ari den pertsona batek sortzen duen 
hizkuntz produkzioa analizatzea bideragarri egiten duten tresnen adibideak dira. Izan 
ere, HPak egingarri bihurtzen ditu eskuz ezinezko diren koste ekonomiko handiko 
hainbat ikerketa.

Ikasleek hizkuntz ariketak egiten dituztenean era desberdin askotan islatzen 
dute beren hizkuntzaren produkzioa. Besteak beste, idazlanak idazten dituzte; 
galderen erantzun laburrak ematen dituzte; edota erantzun posible desberdinen 
arteko erantzun zuzenak identifikatzen dituzte. Kasu bakoitzean ikasleari ematen 
zaion feedbacka desberdina izaten da, egoera kasu. Adibidez, aukera anitzeko ariketa 
baten erantzun zuzena identifikatzean nahikoa izan daiteke ikasleari jakinaraztea 
asmatu duen ala ez. Aldiz, ikasleak emandako erantzun labur baten aurrean, edo 
idazlan bat idaztean, bestelako feedbacka eman ohi zaio ikasleari: koherentzia-maila, 
testuaren antolaketari buruzko iradokizunak, esaldien zuzentasun gramatikalari 
buruzko aipamenak, errore ortografikoak, hiztegiaren aberastasuna, eta abar. Baina 
ikasle baten hizkuntz produkzio librea automatikoki analizatzea askoz zailagoa da 
aukera anitzeko ariketa batean egon daitezkeen aukera posibleak zuzenak diren 
ala ez identifikatzea baino. Beraz, ariketa itxien kasuan, feedback automatikoa 
emateko ez da beharrezkoa izaten Hizkuntzaren Prozesamendua aplikatzea; aldiz, 
ariketa irekien kasuan, hots, erantzun laburrak eta idazlanak, HPa ezinbestekoa da 
ikaslearen hizkuntz produkzioaren edukia analizatu eta «ulertu» nahi bada, eta are 
gehiago ikasleari feedbacka eman nahi bazaio. Adibidez, ikasleak ez badu ergatiboa 
menderatzen, ordenagailuak gaitasuna izan beharko luke subjektuaren eta aditzaren 
arteko komunztadura zuzena den ala ez detektatzeko, eta horrek eskatzen du 
esaldiaren analisi sintaktikoa automatikoki egin ahal izatea.

Hortaz, atal honetan, HPak eskaintzen dituen hainbat baliabide aipatuko ditugu, 
haien ezaugarri eta funtzionalitate nagusiak azalduz. Bide batez, saiatuko gara 
identifikatzen zein den haien aplikagarritasuna hizkuntzen ikaskuntzaren arloan eta, 
horretaz gain, euskararako adibideak eskainiko ditugu. Beraz, ikaskuntza-prozesuak 
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aberasteko teknologiak eskaintzen dituen baliabideak eta tresnak azalduko ditugu 
ondoren, betiere Hizkuntzaren Prozesamendurako tresnak bitarteko direla.

3.1. Idatzizko komunikazioa

Ikasleek askotan hizkuntzaren erabilera-zalantzak izaten dituzte idazmena 
lantzean. Idatzizko testuak sortzen dituztenean hiztegiak edo hitzen erabilera-
adibideak kontsultatzen dituzte batzuetan, baita gramatika-arauak ere. Hala ere, 
batzuetan arauak kontsultatzea ez da nahiko izaten, eta hitz konkretuen deklinazioa 
nola gauzatu behar den jakin nahi izaten dute, edo zenbaki baten idazkera, esaterako; 
askotarikoak dira izaten dituzten zalantzak, irakaslearen laguntzaz argitzen 
dituztenak. Baina ikasleak ez badu irakaslea eskura, horrelako zalantzak argitzea 
zaila suertatzen da. Dena den, hainbat kasutan HP teknologia erabiltzen duten tresnek 
aukera ematen dute egoera horri irtenbidea emateko. Adibidez, euskararen kasuan, 
Idazlagun3 aplikazioak edozein hitzen deklinabidea, edozein aditzen forma jokatua 
nahi duzun denbora eta pertsonarako, edo edozein zenbakiren idazkera automatikoki 
sortzeko gaitasuna duenez, horrelako kontsultak egin daitezke bertan.

Bestalde, ikasleek testu bat idazten dutenean, idatzitakoaren analisia egin 
nahi izaten dute; ikasleek berek, edo irakasleek idazlana zuzentzean. Horretarako, 
HPa erabiltzea ezinbestekoa da, automatikoki egin nahi bada. Hona hemen ikasle 
batek idatzitako testu batetik automatikoki lor daitezkeen hainbat neurri linguistiko: 
lemen zerrenda, hitzen maiztasun-zerrendak, n-gramak, aditz trinkoak, adjektiboak, 
mendeko esaldiak, aditzen denbora, errore ortografikoak, eta abar.

Aipatutako neurri horietako batzuk lortu ahal izateko ezinbestekoa izaten da 
hizkuntza automatikoki analizatzen duen analizatzaile morfologiko eta sintaktikoa 
izatea. ixaKat4 webgunean hizkuntza analizatzeko baliabideak eskuragarri 
daude: oraingoz, euskararako etiketatzaile/desanbiguatzaile morfosintaktikoa eta 
analizatzaile sintaktikoak. Baliabide horiek era librean zabaltzen dira, eta era erraz 
batean integra daitezke aplikazio berrien garapenetan. Beraz, ez dira erabiltzaile 
arruntek zuzenean erabiltzeko moduko tresnak.

Testu batean erabilitako hiztegiaren aberastasuna lantzeko ezinbestekoa 
da testuan agertzen diren lema desberdinen kopurua kalkulatzea. Horretarako, 
lematizatzaile automatiko batek asko erraz dezake lana: euskararen kasuan, Eustagger5 
lematizatzailea, edo euLEMA6. Gainera, hitzen maiztasun-zerrendek testu batean 
gehien erabiltzen diren hitzak biltzen dituzte; eta n-gramek segidan maiz agertzen 
diren hitzak identifikatzen dituzte. Horrelako analisiak euskarazko testuen gainean 
egin ahal izateko teknologia jakin gabe, ezer instalatu gabe eta lortutako emaitza 

3. http://idazlagun.elhuyar.eus
4. http://ixa2.si.ehu.es/ixakat/
5. http://ixa.si.ehu.es/produktuak
6. http://www.uzei.eus/en/eulema
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modu errazean moldatzeko teknologia darabil ANALHITZAk7 (Otegi et al., 2017), 
Clarin-K (Bel et al., 2016) hizkuntza-teknologia garatzeko ikerketa-azpiegituran 
garatutakoa. Aipatutako tresna irakaskuntza-arloan nola erabili azaltzen da Iruskieta 
et al., (2019) lanean.

Idatzizko komunikazioan hizkuntzaren zuzentasuna lantzea ere garrantzitsua 
izaten da. Zuzentzaile ortografikoek ortografia-akatsak detektatzen dituzten bezala, 
zuzentzaile gramatikalek gramatika-akatsak detektatzen dituzte, batzuetan proposa-
men zuzenak, edo egokiagoak, iradokiz. Euskararako aski ezaguna den Xuxen zuzen-
tzaile ortografikoa izan zen lehenengoa, Ixa ikerketa-taldeak garatutakoa, bere azpian 
analizatzaile morfologiko automatikoa zuela. Hasiera batean editore desberdinetan 
integratu bazen ere, gaur egun badago Xuxen online8 erabiltzeko aukera. Horretaz 
gain, UZEIk garatutako Hobelex9 zuzentzailea ere eskuragarri dago.

Atal honetan aipatu diren hainbat HP tresna integratzen dituzten idazlanen 
ebaluazio automatikorako aplikazioak garatu izan dira hainbat hizkuntzatarako. 
Euskarari dagokionez, Castro et al.-ek (2008) garatu zuten idazlanen ebaluaziorako 
aplikazio elebiduna, euskararako eta gaztelerarako, une hartan zegoen HP teknologia 
erabilita.

3.2. Ahozko komunikazioa

Ahoskera gaitasun garrantzitsuenetako bat izanik (Baker, 2015), ahoskera 
hobetzeko modu bat da hitzak solte eta esaldi barruan entzutea (Duoit, 1997). Gaur 
egun online hiztegi askok entzumena lantzeko aukera eskaintzen dute, hiztegietako 
hitzen ahoskera grabatuta izaten baitute. Baina nola entzun dezakegu testu batean 
idatzitako esaldi bat ez badago aldez aurretik grabatuta? HP arloaren ahots-sintesi 
sistemei esker, testu batean idatzitakoa automatikoki ahots bihurtzeko ahalmena 
dago. Ahots-sintesirako tresnek idatzizko testuak automatikoki irakurtzen dituzte 
ozen, eta ahotsa ordenagailuak berak sortzen du. Euskararen kasuan ahots-sintesirako 
zerbitzuak eskaintzen dituzte Aholabek10 eta Elhuyarrek11.

Azkenik, esan beharra dago hizketaren ezagutza-arloan garatu den teknologia 
gero eta aurreratuagoa dela. Pertsona batek esandakoa testu bihurtzen duen 
teknologia horrek aukera zabalak ematen ditu ikaslearen ahozkotasuna aztertzeko, 
baina oraindik landu beharreko bidea dago.

3.3. Hizkuntzaren jabetzea

Hizkuntza baten ikaskuntza-prozesuan zehar ikasleak idatziz zein ahoz 
adierazten duen hizkuntz produkzioa bere ezagutzaren isla da neurri batean. Baina, 

7. http://ixa2.si.ehu.es/clarink/analhitza.php
8. http://xuxen.eus
9. http://www.uzei.eus/hobelex
10. http://aholab.ehu.es/tts
11. http://tts.elhuyar.eus
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produzitzen denaz gain, badago barneratzen den hizkuntz ezagutza, batzuetan 
ikasleak ezagutza hori produzitzeko gaitasuna izan ez arren. Beraz, hizkuntzaren 
jabetze-prozesuan zehar ikasleak bestelako hizkuntz gaitasun batzuk ere lantzen 
ditu, adibidez, irakurmena eta entzumena lantzean. Prozesu horietan ere HParen 
teknologia oso lagungarria izan daiteke. 

Ikaslearen hiztegiaren aberastasuna zabaltzeko tresna oso baliagarriak eskaintzen 
ditu HPak. Hiztegia hitz-zerrenda gisa ikasi ohi da mota askotako hiztegiak erabiliz: 
elebakarrak, elebidunak, sinonimo- edo antonimo-hiztegiak. Gaur egun, gero eta 
ohikoagoak dira online hiztegiak, batzuek hitzen ahoskera ere eskaintzen dutenak. 
Esaterako, hiztegia.net12 helbidean euskararako online hiztegi gehienak eskuragarri 
daude. Web nabigatzaileetako tresna-barretan13 ere gehitu daitezke euskarazko 
hainbat hiztegi. Eta mugikorretarako hiztegien app-ak ere gero eta ugariagoak dira. 
Berehala lor daiteke hitz baten esanahia e-bookean liburua irakurri ahala, integratuta 
izaten baitituzte bertan hiztegiak.

Dena den, askotan hitzaren esanahia hiztegi klasikoetan bilatzea baino egokiago 
izaten da hitzaren erabilera-adibideak corpusetan bilatzea. Era horretan, hitzaren 
erabilera testuinguru desberdinetan nolakoa den ikusteaz gain, hitzarekin batera 
agertzen diren bestelako hitzak ikasteko aukera ere ematen zaio ikasleari. Euskararen 
kasuan, Corpeus14 web aplikazioak aukera ematen du hitz baten erabilera-adibideak 
bistaratzeko. Aplikazioak hitzaren lematizazioa automatikoki egiten du eta, adibidez, 
«etxea» hitza eskatuz gero, «etxe» lema abiapuntu hartuta, «etxea, etxeak, etxeek, 
etxetik, etxera...» agerpenen erabilera-adibideak bilatzen ditu Interneteko web 
orrietan. Horrek esan nahi du aplikazioak hitza deklinatzeko gaitasuna duela, eta 
hori posible da HPari esker.

Esan bezala, hitz baten erabilera-adibideak kontsultatzean, testuinguru berean 
agertzen diren bestelako hitzak ere ikasten dira, bide batez. Izan ere, erlazionatutako 
hitz multzoak testuetan askotan elkarrekin agertzen dira. Beraz, erlazionatuta egon 
daitezkeen hitzak elkarrekin grafikoki irudikatzea ere interesgarria izan daiteke 
hiztegiaren jabetze-prozesuan. HParen ikerketa-arloak horrelako tresnak eskaintzen 
ditu hiztegiaren jabetzea bisualki lantzeko. Horrelako tresnen bitartez ikasleak 
aukera izaten du, ez bakarrik testuinguru berean maiz agertzen diren hitzak elkarrekin 
irudikatzeko, baizik eta bestelako erlazio lexiko eta semantikoak grafikoki ikusteko 
ere; adibidez, hitz baten homonimoak, hiperonimoak edo sinonimoak. Horrelako 
erlazioak Wordnet ezagutza-baseetan agertzen dira. Ingelesaren kasuan, Wordneten 
agertzen diren hitzen adiera semantikoak elkarren artean erlazionatuta azaltzen dira, 
eta grafikoki irudikatzeko hainbat tresna daude: WordVis15, Wordnet Solution16 eta 

12. http://www.hiztegia.net
13. http://euskalbar.eu/
14. http://corpeus.elhuyar.eus/
15. http://wordvis.com/
16. http://wordventure.eti.pg.gda.pl/
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Visual Wordnet17. Euskarari dagokionez, Euskal Wordnet ezagutza-basea kontsulta18 
daiteke, kontsulta grafikoa egiterik ez badago ere.

Hiztegiaren jabetzeaz gain, hizkuntzaren bestelako arloak ere lantzeko ariketak 
egiten dituzte ikasleek, bai irakasleak proposatuta, baita beraiek autonomoki bilatuta 
ere. Batzuetan, ohikoa izaten da bestela produkzio librean sortuko ez luketen 
hizkuntza lantzeko ariketak egitea. Horretarako, gaur egun material didaktiko asko 
dago Interneten argitaratuta, era erraz batean eskuragarri dagoena: hutsuneak bete 
motako ariketak, aukera anitzekoak, okerrak zuzendu, eta abar. Material didaktiko 
hori estatikoa izaten da gehienetan, hau da, aldez aurretik norbaitek grabatutakoa. 
Baina posible al da material didaktiko berria dinamikoki eta automatikoki sortzea? 
Erantzuna baiezkoa da, betiere HPa erabiliz gero. Eman dezagun, adibidez, aditz 
trinkoak lantzeko, edo deklinabide-kasuak lantzeko, hutsuneak bete motako ariketak 
automatikoki sortu nahi ditugula; kasu horretan nahikoa litzateke Interneten 
euskarazko testuen bilaketa bat egitea, eta testuak automatikoki analizatu aditz 
trinkoen detekzioa egiteko, bertan hutsuneak sortuz. Horrelako aukerak, adibidez, 
VIEW19 aplikazioak eskaintzen ditu hainbat hizkuntzatarako. Euskararen kasuan, 
horrelako aplikaziorik ez badago ere, ariketen sorkuntza automatikorako beharrezkoa 
den HP teknologia garatzen hasi zen Aldabe et al., (2006) lanean. Beraz, VIEW 
bezalako aplikazio bat egin ahal izateko behar den HParen teknologia dagoeneko 
garatuta dago. Adibide gisa, HP teknologia hori Aldabe et al.-ek (2012) integratu 
zuten euskarazko idazlanak automatikoki ebaluatzen zuen Castro et al.-en (2008) 
aplikazioan. Bertan, ikasleak egindako determinatzaile-erroreak abiapuntu hartuta, 
automatikoki sortzen ziren ariketak ikasleak euskarazko determinatzailea lan zezan. 
Bestalde, Vicomtech enpresak ere badu ariketak automatikoki sortzeko aplikazioa 
(Perez et al., 2017) hainbat hizkuntzatarako, euskara barne.

4. IKASLEEN HIZKUNTZ EZAGUTZA

Ikasle batek edo hizkuntz maila bereko ikasleek erabiltzen duten hizkuntza aztertu 
ahal izateko ikasleen corpusak ezinbestekoak dira, horiek baitira ikasleen hizkuntz 
produkzioaren isla, bai idatzizkoarena baita ahozkoarena ere. Ikasleen corpusen 
bildumek bideragarria egiten dute ikasleen hizkuntzaren azterketa egin ahal izatea. 
Dena den, corpusen tamainak adierazgarria izan behar du ikerketa-ondorioak atera 
ahal izateko; eta, noski, corpus horien gainean egindako analisiak adierazgarriak 
izateko hartutako laginek esanguratsuak izan behar dute. Horrek esan nahi du, 
eskuzko analisiak egitea koste ekonomiko handikoa denez, automatikoki edo 
erdiautomatikoki egindako analisiak beharrezkoak direla. Eta hori egin ahal izateko 
ikasleek erabilitako hizkuntzaren prozesamendu automatikoa ezinbestekoa da.

17. http://mkolkowski.lqnstudio.mydevil.net/
18. http://ixa2.si.ehu.es/mcr/
19. http://sifnos.sfs.uni-tuebingen.de/VIEW/
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Hizkuntza bat ikasten duten ikasleek idatzitako testuez osatutako corpusen 
bildumei buruzko ikerketa 90eko hamarkadaren hasieran hasi zen. Corpusen 
ikerketa digitala ikasleen corpusetan ere aplikagarria zela ikusi zen, eta, Leacock 
et al.-ek (2010) zioten moduan, ikerketa gehiena ingelesa ikasten zuten ikasleen 
corpusei buruzkoa izan bazen ere, baliabide gutxiko hainbat hizkuntzatarako 
ikerketak ere bideratu ziren, besteak beste, euskara. Bertan aipatzen zen euskarazko 
ikasleen corpusaren bildumatik abiatuta hainbat ikerketa burutu ziren. Besteak 
beste, hizkuntz maila bereko ikasleen hizkuntzaren hainbat alderdi morfologiko eta 
sintaktikoren azterketa automatikoa egin zen. Horretarako, Maritxalarrek, (1999) HPa 
integratzen zuen ingurunea proposatu zuen. Bertan, ikasleek idatzitako corpusetako 
hizkuntzaren hainbat alderdi automatikoki analizatzeko aukera eskaintzeaz gain, 
ikasleei buruzko ezaugarri batzuk biltzen ziren, besteak beste, ikaslearen ama-
hizkuntza, hizkuntz maila, bestelako hizkuntzen ezagutza-maila, eta ikaskuntza-
prozesuan adierazgarri izan zitezkeen bestelako ezaugarriak. Horrelako ingurune 
batek ikaslearen hizkuntz ezagutzaren azterketa sakonago egin ahal izateko aukera 
ematen du. Ondorengo urteetan, ikasleen corpusen bilduma handitzen joan zen eta 
beste alderdi batzuk landu ziren. Adibidez, errore ortografiko zein sintaktikoak 
automatikoki detektatzeko HPrako teknikak garatzeko helburuz, hainbat ikerketa-
lan burutu ziren, determinatzaile-erroreen detekzioa (Uria, 2009), esaterako. 
Kontuan izan behar da erroreen detekzioak corpusetan agertzen den hizkuntzaren 
zuzentasuna aztertzeaz gain, bestelako aplikazioetan integratzeko aukera ere ematen 
duela. Adibidez, euskarazko determinatzaile-erroreen detekzioa aurretik aipatutako 
idazlanen ebaluazio automatikorako aplikazioan integratu zen.

Ikasleen corpusen gainean aplikatutako HParen teknikak jatorrizko hiztunen 
hizkuntza analizatzeko teknika eta tresnak berdinak izan ziren hasiera batean. 
Ondoren, konturatu ziren ikasleek idatzitako testuak automatikoki analizatzea 
oso zaila bihur zitekeela akats ortografiko eta sintaktikoengatik, baita ikasleek 
asmatutako egitura ez-egokiengatik ere. Eta horrek ekarri zuen HPan garatutako 
tresnen egokitzapenaren beharra.

5. LABURPENA

Hizkuntzaren Prozesamenduaren (HP) helburu nagusia hizkuntza bera automatikoki 
analizatzea da. Hizkuntza bat ikasten ari den pertsona batek sortzen duen hizkuntz 
produkzioa HParen bitartez automatikoki analizatzea bideragarri egiten duten 
tresnek egingarri bihurtzen dute eskuz ezinezkoak diren hainbat ikerketa eta apli-
kazio. Hortaz, atal honetan, HPak eskaintzen dituen hainbat baliabide aipatu 
ditugu, haien ezaugarri eta funtzionalitate nagusiak azalduz, eta, konkretuki, haien 
aplikagarritasuna hizkuntzen ikaskuntzaren arloan ikusi dugu. Horretaz gain, 
euskararako adibideak aipatu ditugu.
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ZAZPIGARREN ATALA

IKERKETA DIGITALA

Zazpigarren atal honetan, ikerketa digitala egin ahal izateko kontuan izan behar 
diren zenbait atal garrantzitsu landu nahi ditugu. Hasieran, eHumanitateetan edo 
Humanitate Digitaletan ikertzea zer den, teknologiak nola lagun dezakeen edo 
zein balio erantsi dakarkion hausnartuz hasiko gara eta, ondoren ikerketa digital 
akademikoa egitea gaingiroki zer den azaltzen da (ikus 1. kapitulua). Hori egin 
eta gero, ikerketa digitala egiteko tresna teknologikoak zein diren azaltzen da, 
informazioa bilatzeko eta gordetzeko teknologia, taldean ikertzeko eta lan egiteko 
tresna aurreratuak eta hizkuntzazko datu masiboak kudeatzeko teknologia (ikus 2. 
kapitulua). Ondoren, euskaraz dauden datu multzoak edo corpusak eta hauek nola 
erabil daitezkeen azaltzen da (ikus 3. kapitulua). Gero, datuak bistaratzeko tekniken 
garrantzia erakusten da eta azpimarratzen da zein arazo egon daitekeen datuak gaizki 
bistaratzen badira (ikus 4. kapitulua). Bukatzeko, datu mota ezberdinak aztertzeko 
ikasketa motak eta legedia testuinguru digitalean azaltzen dira (ikus 5. kapitulua). 
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Humanitateen eraberritzea gertatu omen da eHumanitateetan edota Humanitate 
Digitaletan. Hasierako garaietako asmoek eta promesek, batetik, eta objektibotasunak, 
bestetik, ekarri dutena ikusi ondoren, galdera ezberdinak sortu dira Humanitate 
Digitaletan. Lehenengo garaian iker-helburuetan irakaskuntzako edo ikerketako 
atazetan laguntzeko edo ordezkatzeko helburua bazuen ere, ondoren ikertzaileak 
jabetu dira, batetik, zenbait kasutan ez duela zentzu askorik gauza bera egiteak 
testuinguru digitalean testuinguru digitalak bestelako atazak eta konpetentziak 
lantzeko modua dagoelako eta, beraz, dena digitalki egin beharrean testuinguru 
digitalak balio erantsia ekar dezakeenean egitea batez ere. Bestetik, ikertzaileak 
konturatu dira testuinguru digitalean teknologia erabiltzen den moduak ere badituela 
arazoak objektibotasunarekin sortu diren gai, metodo eta rol berriak aztertzean.

Kapitulu honetan horri buruz arituko gara eta hasierako testuingurua  
(1. atalean) azaldu ondoren, Humanitate Digitalak zer diren azalduko dugu  
(2. atalean). Ondoren, Humanitate Digitaleko proiektuak ebaluatzeko irizpideak 
aurkeztuko ditugu (3. atalean). Gero, Humanitate Digitalak garatzeko eta sustatzeko 
sortu diren ikerketa-azpiegituren rolak zein diren azalduko dugu (4. atalean). Horren 
ostean, ikerketa egiteko metodologia eta tresna berri batzuk aurkeztuko ditugu  
(5. atalean). Bukatzeko, Humanitate Digitaletan egin diren proiektu esanguratsu 
batzuk azalduko ditugu (6. atalean). 

1. TESTUINGURU DIGITALA

Jakintzaren azpiegitura nagusiak izan dira mendeetan liburutegiak (nolabait 
izendatzearren, liburuez gain bestelako objektuak ere kontsultatu, ikusi, aztertu ahal 
direlako horietan). Ahozko tradizioa baztertu gabe, jakintza-alor esanguratsu askok 
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iraun dute liburutegiei esker. Liburutegiak azpiegitura fisiko garrantzitsuak izan dira 
eta dira jakintzaren sormenean eta transmisioan. Izkiriatutako edo inprimatutako 
kulturak edo, bestela esanda, uki eta ikus daitezkeen produktu kulturalak eta 
horiek biltzeko, kontsultatzeko edo erabiltzeko azpiegiturak asko aldatu dira azken 
hamarkadetan, baita horietan gordeta dagoen jakintza edo informazioa ikasteko 
modua ere. 

Aspalditik hona, jakintza-arlo batzuk aipatzearren, Humanitateetan eta Zientzia 
Sozialetan jakintza hedatzen ari da liburutegietatik eta objektu inprimatuetatik at. 
Zenbait muturreko adibide aipatzearren, honako ekimen hauek egiten dira jakintza 
zabaltzeko asmoz: informazio jakin bat gordetzen duten datu-baseak, irratsaio-
bildumak, museo digitalak, baliabide interaktibo digitalak, komunitate digitalak 
sortu beharrei erantzuteko, ikasteko jolas digitalak, webquestak, ikusiz edo 
manipulatuz egiten diren ikasgaiak irudia eta testua osagarrituz, audio-liburuak, 
pantailan agertzen den informazioren irakurketa automatikoa, irisgarriak diren 
materialak, administrazioaren politikak migrazioan duen eragina erakusten duten 
mapa interaktiboak, egungo jendarteko aldaketak hobeto ulertzeko infografiak, 
besteak beste1. Baina beharbada nabarmendu behar da jakintza horiek partekatzeko 
eta elkarlanean sortzeko kulturak izan duen garapena; izan ere, egilea pertsona aditu 
eta talde txikietan antolatutakoa izatetik, komunitateak parte hartzeko beharrezko 
tresnak sortu dira jakintzaren zabalkunderako: Wikipedia eta antzerako proiektuak, 
esaterako. Kasu askotan beharrezkoa da diziplina ezberdinetakoen lankidetza 
proiektu berritzaile eta erakargarriak sortzeko. Teknologiaren egokitzapenari esker, 
2000. urtearen ondoren (data bat jartzearren), testuinguru digitala Humanitate-
ikasketen helburu bihurtu eta iker-esparru, konpetentzia digital, metodo, tresna, 
ebaluazio modu, ikas-komunitate eta azpiegitura berriak indartu dira, nahiz eta 
egia den praktika digitalen eta Humanitate Digitalen (HD edo digital humanities, 
ingelesez) sorburua edo abiapuntua askoz lehenago jar daitekeela2.

Baina ikasteko eta mundua hobeto ulertzeko objektu digital guztiak egokiak 
al dira? Edo, bestela esanda, jakintza hedatzeko objektu digital horiek guztiak 
akademikoak al dira? Zer ezaugarri behar du objektu digital batek akademiko 
izateko? Galdera horiei geroago erantzungo diegu kapitulu honetan. 

2. HUMANITATE DIGITALEN DEFINIZIOA

Humanitate Digitalen terminoari buruz hitz egiteko eta terminoa zedarritzeko 
Alvaradoren (2010) definizio hau egokia dela deritzogu3:

1. Euskal Herrian UEUk antolatu dituen Humanitate Digitalei buruzko jardunaldi hauetan 
hezkuntzaz, gizarte-zientziez, informazioaren zabalkundeaz eta hizkuntzalaritzaz egindako ekarpenak 
oso interesgarriak dira: <https://labur.eus/YCx8C>. 

2. Egun Humanitate Digitalei eHumanitateak ere esaten zaie, humanitateak nabarmentzeko asmoz. 
3. Humanitate Digitalen bestelako definizioak irakurtzeko, ikus honako bi erreferentzia hauek: 

Manifesto 2.0 <http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf> eta Day of DH 2009-
2014 <https://whatisdigitalhumanities.com>.
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In this view, digital humanists are simply humanists (or interpretive social scientists) 
by training who have embraced digital media and who have a more or less deep 
conviction that digital media can play a crucial, indeed transformative, role in the work 
of interpretation, broadly conceived (Alvarado 2010).

Gai honi hasiera bat jartzeko, Humanitateetan teknologia digitalaren 
aitzindaritzat hartzen da Roberto Busa jesuslaguna, lehendabizikoz hizkuntzalaritza 
konputazionaleko ataza esanguratsu bat egin zuelako, 1946. urtean hasitako 
egitasmo batean eta egun arte dirauena. Egitasmo horretan Tomas Akinoko filosofo 
entzutetsuaren eta berarekin erlazionatutako beste filosofo batzuek idatziriko lanen 
bilduma (edo corpus) digitala egiten ibili zen 30 urtez, IBMren laguntzarekin. 
Ondoren, corpus horretan ordenagailuarekin bilaketak egiteko informazio 
morfosintaktikoz aberastu zuen testua4 eta 2006an informazio semantikoz eta 
sintaktikoz aberasten hasi dira. Nabarmendu nahi dugu lan horretan garrantzi handia 
izan dutela emakumeek (Terras eta Nyhan, 2016). 

Humanitate Digitaletan bi garai (edo bi funtzio) nabarmendu daitezke. 
Hasierako garaian, esaten da teknologiaren erabilerak izaera laguntzailea soilik 
zuela, nolabait esanda, lan astunak eta errepikakorrak egitera mugatzen zela. Berryk 
(2012) nabarmentzen duenez, ikertzaileentzat teknologiak ikerketarako euskarri 
teknikoa soilik eskaintzen zuen hasierako garaian. Nabarmendu behar da, lehenengo 
fase horretan ez zela teknologiaren erabilera ikuspegi kritikotik aztertzen eta, beraz, 
ez zela kontuan izaten ikerketan teknologiak zuen eragina edo ikerketa bera nola 
mugatzen zuen. Aipatu dugun moduan, teknologiak zeukan egiteko nagusia zen 
Humanitateen arloan ordura arte egiten zena errepikatzea tresna digitalak erabilita, 
lan astuna arintzeko, hots, teknologiak lagundu baino ez zuen egiten (Hayles, 2012). 
Laguntzeko rol hori gainditu behar zela aldarrikatzeko, ikerlariek Humanitate 
Digitalak izen berria eman zioten arlo berrituari; horrela, Humanitateetan 
laguntzeaz gain, ikertzen hasi ziren teknologia nola erabiltzen den, teknologiari 
esker sor daitezkeen teoria eta metodologia berriak, sortzen diren baliabideak eta 
teknologiaren eta haren praktiken ondorioak. Hortaz, ordura arte ikertzen ez zen 
arloei buruzko galderak egiten eta erantzuten hasi ziren. Haylesek (2012) dio izen-
aldaketa horrekin honako hau nabarmendu nahi zutela: «[it] was meant to signal 
that the field had emerged from the low-prestige status of a support service into 
a genuinely intellectual endeavour with its own professional practices, rigorous 
standards, and exciting theoretical explorations». 

Beraz, esan dezakegu, termino berri horrek humanitateak egiteko bestelako 
eredu akademiko batzuk erakusten dituela: datuetan gehiago oinarritzen dena, 
zehatzagoa, objektiboagoa (esperimentuak errepika daitezkeelako), partekatu (open 
data) eta eztabaidatu daitekeena, nazioarteko estandarrei jarraitzen diena eta datuak 
erakusteko edota kontsultatzeko modu berriak ekarri dituena. 

4. Tomas Akinoko filosofoaren corpusean bilaketak webgune honetan egin daitezke: <http://www.
corpusthomisticum.org/it/index.age>.
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Humanitate Digital termino horrek barnebiltzen duenarekin bukatzeko, lau data 
eta gertakari garrantzitsu nabarmendu nahi ditugu Humanitate Digitalen sorreraz 
gehiago jakin nahi duenarentzat: i) 2004. urtean liburu garrantzitsuaren argitarapena: 
A Companion to Digital Humanities (Schreibman et al., 2004), ii) 2005ean 
Humanitate Digitalen lehen erakundearen sorkuntza: Alliance of Digital Humanities 
Organization, ADHO, iii) 2006an Humanitate Digitalen ekimenaren fundazioaren 
sorrera: National Endowment for the Humanities, eta iv) 2019an Euskal Herrian 
UEUk antolatutako jardunaldiak euskara oinarri eta helburu izanik: «Humanitate 
digitalak: aukerak, erakundeen rol berriak eta elkarlana»: https://labur.eus/YCx8C.

3. PROIEKTUAK EBALUATZEKO IRIZPIDEAK

Jakintzaren eraikuntza zabaltzen denean Humanitate Digitalekin lan akademikoen 
kalitatea nork ebaluatu eta nola ebaluatu zalantza sortu zen. Batetik, oso jende gutxik 
irakurri duen aldizkari bateko lana eta, bestetik, jendartean eragin handia duen 
webguneak, esaterako, ikerketa-datuak, tresnak eta dokumentazioa zabaldu delako. 
Nola konpara daitezke bi lanok?

Artikulu akademikoak ebaluatzeko aldizkari, kongresu, editorial edota 
erakunde mota asko daude, baina webgune bat duen edonork argitara dezake 
proiektu digital bat eta proiektu horren errebisioa edota ebaluazioa nork egin eta 
zelan egin arazoa izan daiteke. Proiektu digitalen kalitatea ebaluatzeko Sahlek eta 
Vogelerrek (2014) Edizio Digital Akademikoek (EDA) (ingelesez, scholarly digital 
editions) bete behar dituzten irizpideak zehazten dituzte. EDAtzat hartu behar denak 
ez badu baldintza zientifikorik betetzen, esan daiteke ez dela EDAtzat hartu behar. 
Horrela, proiektu digital asko ezin dira EDAtzat hartu. Hemen, EDA batek izan behar 
dituen zenbait ezaugarri aipatuko ditugu: i) Modu zehatzean deskribatu behar da.  
ii) EDAn adierazitako helburuak bete behar dira. iii) EDAk dokumentatua eta aipaga-
rria izan behar du. iv) EDAren ekarpenak argia izan behar du esparru akademikoan.  
v) Erabilgarria eta kalitatezkoa izan behar da. vi) EDA burutua ez badago, garatu 
edota hobetzeko aukera izan behar da. 

4. HUMANITATE DIGITALAK ETA IKERKETA-AZPIEGITURAK

Ikerketa digitala egin nahi denean, sarri askotan, arazorik handiena izaten da ikertu 
nahi dena ez dela formatu digitalean eskuragarri egoten eta ikertzaileak berak 
testuak transkribatu edo eskaneatu behar ditu,5 horrek dakarrenarekin. Hau da, 
ikerketa bera egiten baino denbora gehiago pasatzea corpusa bilatzen, garbitzen, 
datu-basean jartzen, etiketatzen, etiketatutakoa konputatzeko programa bereziak 
egiten eta egindakoa zuzen egin den ebaluatzen. Horrez gain, testuinguru digitalean 

5. Irakurlearentzat oso baliagarria izan daiteke jakitea lan baten digitalizazioa egiteko 
IMPACT jakintza-zentroaren laguntza izan dezakeela testuak digitalizatzen edota digitalizatutako 
dokumentuetatik testuak eta irudiak erauzteko: <www.digitisation.eu>.
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garrantzi handia du aurretik egin diren ikerketak aipagarriak izateak eta ikerketa hori 
berrerabili ahal izateak, hobekuntzak proposatzeko, esaterako. 

Egun ikerketa-azpiegiturei esker, zenbait kasutan, corpusak eta corpusak 
arakatzeko tresnak eskaintzen dira eta zenbait iker-galdera edo hipotesi egin daitezke 
dagoeneko sarean edo ikerketa-azpiegituretan (CLARINen, esaterako) dauden 
corpusak arakatuz edota konparatuz. Horrek ikertzaileari denbora gehiago ematen 
dio, ikerketan aritzeko eta bestelako iker-galderak egiteko. Horrez gain, aipatu nahi 
dugu, burututako lanak aipagarriak izan behar direla (argitaratu eta gerora ere bai) 
eta estandarrei jarraitzea komeni dela, gerora beste ikertzaile batzuek lan horiek 
garatzeko eta hobetzeko. Modu horretan, ikerketaren konpromisoa erakusten da eta 
baliagarria izan behar du beste ikertzaileen iker-baldintzak hobetzeko baita ikerketa 
aplikatzean jendartearen bizi-baldintzak hobetzeko ere. 

Ikerketa-azpiegitura horietan Humanitateetan paradigma-aldaketa bultzatzeko 
tresnak, metodoak eta baliabideak garatzen direnez, euskarak behar dituen 
berezitasunak kontuan izaten edota leudekeen hutsuneak betetzen ahalegintzeko 
sortu da IXA-CLARIN-K Zentroa.6 Corpusgintzan eta Hizkuntza Ingeniaritzan7 edo 
prozesamenduan ari diren ikertzaileak Humanitateetan ari diren beste erakundeekin, 
taldeekin eta ikertzaileekin elkarlanean aritzea beharrezkoa izango da paradigma 
aldatuko bada. Euskaraz gain Euskal Herrian erabiltzen diren beste hizkuntzetan 
ere laguntza ematen du, besteak beste, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez8. Zentro 
horrek Europako CLARIN-ERIC9 eta Spanish CLARIN-K Centre10 (Bel et al., 2016) 
hizkuntza-azpiegituretan parte hartzen du. CLARIN ikerketa-azpiegitura horren 
helburua da Europako hizkuntza guztien baliabide digitalak webgune bakarrean 
eskuragarri egitea, Humanitate eta Gizarte Zientzietako ikertzaileei laguntzeko. 
Horrez gain, badaude beste ikerketa-azpiegitura batzuk, bestelako ikuspegia 
lantzen dutenak, esaterako, DARIAH,11 baina horrek eta beste azpiegiturek ez dute 
konpetentzia-zentrorik euskararekin lan egiteko. 

Ikerketa-azpiegitura horiez gain, Alliance of Digital Humanities Organizations 
(ADHO)12 eratu da Humanitate Digitalak sustatzeko nazioartean eta, besteak beste, 
honako hauek dira elkarte garrantzitsuenak:

6. http://ixa2.si.ehu.es/clarink/index.php?lang=eu
7. https://www.sarean.eus/humanitate-digitalak-giza-eta-gizarte-zientzietan-ikertzeko-metodo-

berriak/
8. Ikus Iruskieta eta Diaz de Ilarraza (2019) Humanitate Digitaletan hizkuntza-teknologiaren 

paperaren zenbait adibide ikusteko hezkuntzan eta ikerkuntzan. 
9. https://www.clarin.eu/
10. http://clarin-es.org/en/
11. https://www.dariah.eu/
12. http://www adho.org
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 • European Association for Digital Humanities (EADH).13 
 • Association for Computers and the Humanities (ACH): http://ach.org.
 • CenterNet: https://dhcenternet.org.
 • Australasian Association for Digital Humanities (aaDH): Australasian 

Association for Digital Humanities: aaDH.
 • Japanese Association for Digital Humanities (JADH): https://www.jadh.org.
 • Humanistica: http://www.humanisti.ca.

Erakunde horiek, besteak beste, HDetako hitzaldiak antolatzen dituzte urtero. 
Esaterako, 2017an Kanadan eta 2018an Mexikon egin zuten, 2019an Herbehereetan, 
eta 2020an Kanadan eta 2021ean Japonian egingo dute.

5. IKERKETA-METODOLOGIA ETA TRESNA BERRIAK

Aipatu dugunez, Humanitate Digitaletan testuinguru digitala ere aztertzen da eta 
lan handia egiten da liburuak edota bestelako objektuak datu digital bihurtzeko edo 
digitalizatzeko. Alde batetik, datu digitalekin lan egiteak baditu bere mugak eta 
eragozpenak; baina, beste aldetik, baditu zenbait abantaila ere, hala nola toki batetik 
bestera garraiatzeko azkartasuna eta trukerako aukera handiak, kopiak egiteko 
aukera, datu zehatzak kontatzeko, bilatzeko, biltzeko eta eraldatzeko aukera, mundu 
fisikoan edo asmaturikoetan gertatzen diren prozesuak imitatzeko eta aurresateko 
aukera. 

Abantaila horiei esker, datuek eta horiekin egiten denak garrantzi handia 
dute Humanitate Digitaletan. Izan ere, datuak garrantzitsuak badira ere, are 
garrantzitsuagoak dira datu horiekin erantzun daitezkeen galderak eta galderak 
erantzuteko moduak. Hizkuntzalaritzari dagokionez, datuen bildumekin edota 
corpusekin (gehienetan, gai berari buruzko testu multzo digitalak) lan egiteak 
aldaketa metodologiko garrantzitsuak ekarri ditu teoriak, deskribapen linguistikoak 
zein literarioak eraikitzeko. Hasiera batean, hurbilpen teorikoak garrantzi handia 
zuen eta horiek osatzen dituzten hipotesiak (hiztegiak, gramatikak edo testu-
liburuak) datu multzo berezi eta txikietan, adituen tradizioan, eztabaida akademikoan 
edota intuizioan oinarritzen ziren, gehienbat. Horrela, lan horietan deskribatzen 
den hizkuntza aditu horiena izaten zen eta datu berriak nahiz beste aditu batzuen 
hipotesiak teoriak hobetzeko erabiltzen ziren, baina datuak biltzeko, gordetzeko eta 
horietan oinarrituriko egiaztatze-lanek ez zuten gehiegizko garrantzirik. Orain, ordea, 
ikerketetan lortutako datuak argitaratzeak (edo saltzeak) garrantzi handia du, batetik, 
norbere lanari gainbalioa ematen diolako, eta, bestetik, beste ikertzaile batzuek 
egindako lanaren gainean galdera berriei erantzuteko aprobetxa dezaketelako. 

13. https://eadh.org
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5.1. Metodologia berriak paradigma-aldaketarako

Hizkuntzalaritza Konputazionalak corpusetan oinarritutako analisiei (Corpus 
Based Analysis) esker, intuizioan oinarritutako deskribapenak egiaztatzeko modua 
ekarri zuen. Horrela, hipotesi, teoria edo arau bat corpus batean zenbatetan betetzen 
den konputatzeko eta konprobatzeko moduak datu berriak bilatzeko eta zenbait oker 
zuzentzeko modua ekarri zuen. Datuetan oinarrituriko egiaztatze-lanak berebiziko 
garrantzia izatera heltzean, gero eta garrantzi handiago hartzen du hipotesiak 
probatzeko corpusaren egokitasunak baita corpusak eta emaitzak neurtzeko, 
konparatzeko eta birproduzitzeko ebaluazio-tresnek ere. Esaterako, gaur egun 
Egungo Testuen Corpusak (Sarasola et al., 2016) 270 milioi hitz ditu (lemak: 91.884 
eta hitz desberdinak: 2.556.292) soilik XXI. mendeko testuekin osatua eta edozeinek 
egin dezake bilaketaren bat duen zalantza edo hipotesia frogatzeko.

Horren ondoren, aurreko metodologia ordezkatu ez badu ere, teoriari garrantzia 
kentzen eta praktikari garrantzia ematen dion metodo berritzailea proposatu zen 
corpusek gidatutako analisiarekin (Corpus Driven Analysis), metodo horretan corpusa 
bera da hipotesien iturri bakarra eta corpusetik eratorritako deskribapenetatik sortzen 
da marko teorikoa. Kasu honetan corpusek oraindik garrantzi handiagoa dute eta 
corpusetatik hipotesi esanguratsuak ateratzeko corpusen egokitasunaz gain, tamaina 
ere garrantzitsua da. Tamaina handiko corpusak kudeatzeko tresna informatikoak 
garatu dira, datuak bistaratzeko edo kudeatzeko. Nahiz eta tresna ugari egon dagoen, 
sarrera honetan erabilgarritasuna eta datuak bistaratzeko tresnak hartuko ditugu 
kontuan. 

5.2. Tresnak eta baliabide zenbait

Testuak datu gisa analizatzeko tresna da Voyant Tools14. Erabiltzaileek 
(ikasleak, irakasleak eta ikertzaileak, besteak beste) testuak hainbat formatutan 
igo ditzakete (HTML, XML, PDF, RTF eta MS Word), banaka edo multzoka. 
Erabiltzaileek parametro ezberdin asko modu errazean azter dezakete, ikerketako 
hipotesiei eta galderei erantzuteko. Web aplikaziozko tresna hori hitzen maiztasuna 
eta hitzen arteko erlazioak modu errazean konparatzeko diseinatu da. Datuen 
irakurketa errazten du bistaratze egokiak eta argiak produzituz eta horiek webgune 
batean argitaratzeko aukera ematen du. Adibidez, erabilgarria da oso kontuan hartu 
nahi ez diren hitz hutsak (stopwords) zerrendatzea eta datu multzoetatik kentzea; 
horrez gain, ikertzaileak termino nagusiak zein diren ikus ditzake eta horietako 
termino zehatz batek duen maiztasuna kontsulta dezake Cirrus erremintarekin  
—tresna horren parametroak alda daitezke termino gehiago ala gutxiago ikusteko—. 
Hitz horren erabilera testuan azter daiteke Trends erremintarekin. Tresna horrekin, 
corpusa era kronologikoan ordenatua izanez gero, denboran zehar hitzen erabilera 
modu errazean ikus daiteke. Azkenik, nahiz eta Voyanten aukerak asko izan, hitzen 
testuingurua ikus daiteke Context eta TermsBerry tresnekin. Lehenengoan, termino 

14. https://voyant-tools.org/
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baten ezkerrean eta eskuinean dauden hitzak ikusten dira15. Bigarrenean, kolokazioak 
(ausazko maiztasuna baino maiztasun handiagoa duten terminoen segida) ikus 
daitezke.16 

Nahiz eta Voyant Tools egokia den lan askotarako, baditu zenbait muga. Hori 
dela-eta, ikertzaile asko programazio-lengoaiak ikasten hasi dira. Kasu horietan, 
edozein lengoaia erabil badaiteke ere, Python eta R ditugu lengoaia ezagunenak. 
Lengoaia horiekin, ikertzaileek ehunaka edo milaka testu azter ditzakete, patroiak 
bilatzeko. Metodo ezagunenetako batzuk testu-analisia, estilometria eta sare sozialen 
analisia dira. Horri irakurketa urruna (distant reading) esaten zaio; ingelesez metodo 
hori erabiltzen dute, besteak beste, honako egileek: NovelTM, Stanford Literary 
Lab, Matthew Jockers, Ted Underwood eta Katherine Bode. Gaztelaniaz, bestalde, 
aipagarriak ere badira, José Manuel Fradejas Rueda (Fradejas-Rueda, 2016), Élika 
Ortega (Ortega eta Suárez, 2015), Antonio Rojas Castro (Rojas-Castro, 2018), 
Jennifer Isasi (Isasi, 2017) eta Antonio Fernández Anta eta Luis Núlez Chiroque 
(Fernández-Anta et al., 2013) . 

Bestalde, distant reading metodoa Hizkuntzaren Prozesamenduko teknikak 
erabiliz ere egiten da, gehienbat Stanford NLP Groupeko tresnak erabiltzen dira 
ingeleserako, informazio morfologikoa modu automatikoan erauzten dutelako eta 
emaitza onak ematen dituztelako. Euskaraz (baita beste hizkuntza batzuetan ere) 
maila ezberdinetako informazio linguistikoa automatikoki aztertzeko Ixa-pipeak 
(Agerri et al., 2014) tresna erabilgarriak daude. 

Tresna edo teknika horiek egokitzen dira beste hizkuntza batzuk analizatzeko. 

Horrez gain, badaude zenbait tresna datuak bistaratzeko eta zenbait ikerketatan 
testu-analisia egiteko (karaktereetan edota hitzen forman oinarriturikoak, aipatu 
dugun Voyant Tools, esaterako). Tresna horiek muga gehiago erakuts dezakete 
morfologian aberatsak diren hizkuntzetako testuak analizatzeko, eta karaktereetatik 
eratorriko emaitzak eskuz konpontzea zaila izan daiteke. Hitzak ez lematizatzeak17 
hitzaren frekuentzia alda dezake edota kolokazioak aztertzea hizkuntza batean hitz 
bat dena euskaraz morfema bat izan daiteke. Beraz, komeni da euskaraz informazio 
morfologikoa kontuan hartuko duten tresnak erabiltzea eta lematizatzen duten 
tresnak erabiltzea. Ixa-CLARIN-K zentroan ANALHITZA (Otegi et al., 2017) tresna 
diseinatu dute, testu lematizatuaren gaineko emaitzak kalkulu-orrian eskaintzen 
dituena18. Erabilerraza da, web zerbitzua baita, eta datuak kalkulu-orrian ematen 
direnez, erabiltzaileak datuak molda ditzake, nahieran, behar dituen azterketak egin 
ahal izateko. Oraingoz, ANALHITZA hiru hizkuntzatan erabil daiteke: euskaraz, 
gaztelaniaz eta ingelesez. Kalkulu-orri horretan aurki daitezke: corpusaren ezaugarri 
linguistikoak (hitzen hizkien eta esaldi kopuruen batezbestekoak), corpuseko 

15. https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/contexts
16. https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/termsberry
17. Lematizazioa lemak edo hitz-erroak identifikatzeko prozesua da.
18. http://ixa2.si.ehu.es/clarink/analhitza.php?lang=eu
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lemak eta hitzen sailkapena kategoriaka (izenak, aditzak, adjektiboak, adberbioak 
eta juntagailuak, besteak beste), hitz-segidak (N-gramak: 2-gramak, 3-gramak eta 
4-gramak). 

Datuen analisi-lanetan bistaratzean egoten da lanik handiena. Horretarako, 
analisia forma ezberdinetan erakusteko erreminta libre asko daude. Esaterako, 
RAW Graphs19 nabarmendu nahi dugu. Haren lelo eta asmo nagusia laburbiltzen du 
honako esaldiak: «kalkulu-orrien eta datu-bistaratzearen artean galdutako konexioa 
berrezartzea». Ikertzaileek behin testuko datuak atera ostean, patroiak bistaratzeko 
era ezberdinetan erakuts daitezke. Gehienetan barra-grafikoak edo grafiko zirkularrak 
erabiltzen dira, kalkulu-orriekin nola egin erakusten delako eskolan eta erraz egiten 
direlako. RAW Graphs erremintak, ordea, ikertzaileen beharrei hobeto egokitzeko 
aukera gehiago eskaintzen ditu: datuen dispertsioa, distribuzioa, hierarkia, kategoria-
aniztasuna eta denbora-serieak erakusteko aukerak daudelako. Azpimarratu nahi 
dugu tresna hauen erabilera librea dela eta ikertzaile-komunitateak sortu dituela 
tresna berriak sortzeko, sortutakoak hobetzeko edota tresnak erabiltzen irakasteko. 

Gauzak horrela, ikerketaren zabalkunderako datuak modu ezberdinetan 
argitaratzen lagunduko diguten erremintak ezagutzeak gure lana ikusgarri egiten 
lagunduko digu. Alde batetik, objektu digitalen metadatuak kontsultatzeko, 
antolatzeko eta zabaltzeko aukerak daude. Esaterako, Tropyk20 artxiboan ikerketan 
hartutako argazkiak era errazean antolatzea baimentzen du. Oinarrizko mailan, 
argazkietarako administrazio- eta edizio-aplikazioen antzekoa, Tropyn argazkiak 
karpetetan eta etiketetan antola daitezke, baina garrantzitsuena da metadatuak 
eta espazio bereko oharrak gehitzeko aukera. Maila aurreratuagoan, aipaturiko 
datuak JSON-LD formatuan esporta daitezke beste aplikazio batzuetan aurkezteko. 
Horretarako, ezaguera aurreratuagoa behar da plug-in direlakoak gitean jartzea 
beharrezkoa delako. Sarbide irekiko erreminta hori nahiko berria da; beraz, laster 
aukera ezberdinak gehitzeko modua izango du. Bertan aipatzen denari kasu eginez 
gero, Tropy ez da argazkiak editatzeko aplikazio bat, ez erreferentzia bibliografikoak 
erabiltzeko erreminta bat (horretarako Zotero eralbiltzea gomendatzen dugu)21. 
Azkenik, Tropy norbere lana sarean aurkezteko plataforma bat baino gehiago da. 

Formatu digitalean informazioaren zabalkundeak duen garrantzia kontuan 
izanik, ikerketa-emaitzak modu ezberdinean aurkezteko multimedia-objektuak 
sortzen dira Omeka erabiliz. Tresna hori plataformarik ospetsuena da egun, bilduma 
digitalak parteka daitezkeelako eta datuak modu aberatsean erakuts daitezke web 
plataforma batean Dublin Core metadatuen ereduari jarraituz22.

19. https://rawgraphs.io
20. https://tropy.org
21. Kapitulu honen ondoren ikerketan erabiltzeko tresna digitaletan Zotero eta beste tresna 

erabilgarriak aipatzen dira. 
22. Tresna horrek hiru aukera ezberdin ditu: i) 500 MB-eko memoria duen web orria doan sor 

daiteke eta bi gai eta zenbait plug-in eskaintzen ditu: <https://www.omeka.net>. ii) Urtero ordainduz 
gero, webgune, memoria, gai eta plug-in gehiago lor daitezke. iii) Omeka deskargatuz gero, berezko 
zerbitraria erabil daiteke: <https://omeka.org>. 
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Horrez gain, beste tresna hauek ere aipagarriak dira: i) Onodo23 sare sozialak 
analizatzeko eta ikusarazteko oinarrizko erreminta osoenetarikoa dugu. Gainera, 
nodo bakoitzean badu deskribapena eta irudia sartzeko aukera eta horrek ikerketaren 
zabalkunde hobea egiteko aukera gehiago ematen ditu24. ii) Knight Labek sortutako 
erremintak, bestalde, trantsizio tenporala eta espaziala kontuan hartzen dute. 
Horrela, denbora-lerro elkarreragileak eta multimodalak sor daitezke, baita mapa 
elkarreragileak ere, edo ondoz ondoko irudiak, beste gauza batzuen artean25.  
iii) Story Maps Esri zerbitzuari esker, autore-mapetan eransten dira testu 
multimodalak: narrazioak, irudiak eta multimedia, programatzen jakiteko beharrik 
gabe26; horrez gain, aurretik aipatu ditugun tresnetako produktuak txerta daitezke.  
iv) Bukatzeko, Recogito tresnarekin testuetan eta irudietan lan egin daiteke, 
Pelagiosek sortua. Horrekin leku edo pertsonen izenak modu automatikoan 
identifikatu eta markatu daitezke, gero pertsonen eta lekuen arteko datuak aztertu 
eta erlazioak irudi bidez ikusteko edota beste tresna batera esportatu eta bestelako 
azterketak egiteko27. Aipatu ditugun tresna horiek guztiek ikertzaileen edota 
herritarren elkarlana bultzatzen dute; beraz, oso egokiak dira ikertaldeentzat, arazo 
sozialak aztertzen dituzten taldeentzat edota irakasleentzat eskolan ikasleekin talde-
lan esanguratsuak eta eguneroko arazo eta erronkak lantzeko28. 

Ikertzaileen eta herritarren arteko elkarlanaz gain, badaude ikerketarako 
azpiegitura ofizialak. Ikerketa-azpiegitura horien helburua jauzi digitala murriztea da 
eta herritarrek tresna teknologiko horiek beren lanetan erabili ahal izateko tresnak, 
ikastaroak, aholkuak edota jakintza eskaintzen dituzte. Izan ere, datu multzo handiak 
erabiltzea eta datuak automatikoki analizatzeko edota bistaratzeko tresnak ez daude 
ikertzaile eta herritar ororen eskura. Horietako pare bat aipatzearren, CLARIN-
ERIC eta DARIAH aipatuko genituzke, esaterako. Azpiegitura horiek ikerketa-
talde edo ikertzaile batentzat garestia suerta daitekeen ikertzeko pauso guztietan 
laguntza eskaintzea dute helburu: corpusa bildu, etiketatu, automatikoki aztertu, 
datuak bistaratzeko tresnak garatu, webguneetan argitaratu eta programak mantendu 
edota berritu. Pauso horiek guztiak garrantzitsuak dira, ikerketa garrantzitsuetan 
garaturiko produktuak zaharkituta eta erabilgaitzak ez suertatzeko. Kontuan izan 
behar da aurrerapen digitala ez dela herrialde eta hizkuntza guztientzat maila berean 
eman eta horrek eten digitala handitu duela. 

23. https://onodo.org
24. Sare sozialetako datuak aztertzeko eta ikerketa interesgarriak egiteko, datu-kantitate handiekin 

lan egin behar da; horretarako, Gephi tresna erabiltzea interesgarria izan daiteke (https://gephi.org). 
25. https://knightlab.northwestern.edu
26. https://storymaps.arcgis.com/es/
27. https://recogito.pelagios.org
28. Using Digital Humanities in the Classroom: A Practical Introduction for Teachers, Lecturers,  

and Students (2017) liburuaren irakurketa gomendatzen dugu tresna horiek klasean erabili nahi ditue-
narentzat: <http://scalar.usc.edu/works/digital-humanities-in-the-classroom-a-practical-introduction/
index>.
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Hori horrela, Minimal Computing deituriko mugimendua ere sortu da eten 
digitala txikitzeko, eta tresna informatiko edo Internet konexio egokirik ez dagoen 
herrialdeetan datuak edota web zerbitzuak erabiltzeko moduko tresnak diseinatzen 
dira. Besteak beste, off-line erabiltzeko moduko tresnak, hardware- edo software-
baliabide txikienak erabiltzeko diseinaturiko tresnak garatzen dira Minimal 
Computing mugimenduan29.

Tresna gehiagoren berri izateko, jo honako webguneetara: Digital Methods 
Initiative tresnen datu-basea30, HDen jostailu-kutxa (DH Toychest)31 eta DiRT 
direktorioa32. Euskarazko tresnak ikusteko: Ixa taldeko produktuak33 edo Ixa-
CLARIN webgunea.34 

6. PROIEKTU ESANGURATSUAK

Humanitate Digitaletako proiektu interesgarriak webgune honetan ikus daitezke: 
http://dhcommons.org/. Edonola ere, proiektu digital ezberdinetan erabili diren 
tresnak ezagutzeko eta ebaluatzeko Posnerren (2013) bloga gomendatzen dugu. 
Posnerrek (2013) proiektuak deskribatzeko hiru galdera nagusi egiten ditu: i) Zer 
egin da? ii) Zer tresna erabiltzen jakin behar dut EDA hori egiteko? iii) Nola hasiko 
naiz tresna horiek erabiltzen? 

Proiektu horietan gaiak honako hauek dira: objektu digitalen galeria, edizio 
akademiko digitala, mapak, sare baten bistaratzea, ordenagailuak lagunduriko 
testu-analisia, 3Dko historia-ereduak, irudiz (argazki eta bideo) eta soinuz beteriko 
liburu digital moldagarria (era ezberdinetan irakurri edota ikus daitezkeen liburu 
interaktiboak). Bertan aipatzen diren proiektu esanguratsuak egiteko honako tresna 
hauek erabiltzen jakin behar da: Omeka, HTML, PHP, TEI, XSLT, Googleko zenbait 
programa (datuak ikusteko: Fusion Tables edo mapetan idazteko Maps), JavaScript, 
Python (edo beste programazio-hizkuntza bat), datu-basea, MALLET, R estatistika 
programa, 3D modeling eta Scalar, besteak beste. Bertan, tresna horiek guztiak 
erabiltzeko, erabiltzaileen komunitateak diseinaturiko hainbat eskuliburu edota 
ikastaro aipatzen dira. Esaterako, oso esanguratsua da arlo honetan «The Programing 
Historian» lantaldea egiten ari den lana. Edonola ere, guk atal honetan Humanitate 
Digitalak zer diren erakusteko helburu ezberdineko eta izaera anitzeko proiektuak 
aipatuko ditugu, haien helburuak eta lan egiteko modua aipatuz. 

29. http://go-dh.github.io/mincomp/
30. https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolDatabase
31. http://dhresourcesforprojectbuilding.pbworks.com/w/page/69244243/FrontPage
32. https://dirtdirectory.org
33. http://ixa.si.ehu.eus/produktuak
34. http://ixa2.si.ehu.es/clarink/
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 • The Programming Historian35 boluntarioz osaturiko komunitatea da eta 
webgune horretan argitaratzen dituzte ikerketa digitalak egiteko gida-lerro 
ezberdinak, guztiak berdinen arteko errebisioak egin ondoren argitaratzen 
dira. Gida-lerro horietan tresna digitalak edo teknika konputazionalak ikasi 
nahi dituzten humanistentzat idazten dute. Nabarmentzekoa da, gida-lerroak 
argitaratu aurretik, testua orraztu eta argitalpen-prozesua ezberdina dela. 
Argitalpen-prozesu tradizionalean ez bezala, bai editorearen bai kanpoko 
errebisoreen berrikuspenak denen argitara egiten dira. Behin argitaratuta 
dagoenean edozeinek irakur dezake gida-lerroa. Gida-lerro guztiek Aitortu 
2.0 Generikoa (CC BY 2.0) lizentzia dute eta gida-lerro guztietan doako 
programazio-hizkuntzak eta softwarea nola erabili erakusten da. Ekimen 
hhonen ezaugarri nagusia da irakurle ororentzat eta irakurleekin batera lan 
egitea, oraingoz ekimena ingelesez, gaztelaniaz eta frantsesez dago, baina 
bestelako hizkuntzetara zabal daiteke, asmoa ahalik eta irakurle gehien 
hartzea baita, komunitate sendoa lortzeko. 

 • Torn Apart / Separados36 proiektuan jendartean eta iritzi publikoan eragin nahi 
izan dute salatzeko immigranteen kartzelaratzea eta haien familiengandik 
urruntzearen ondorioz sortu den krisi humanitarioa. Horretarako, grafikoak 
eta mapak erabiliz AEBko «Zero tolerantzia politika» delako mugimenduak 
sortu den krisi humanitarioaren tamaina erakutsi nahi izan du. Hainbat 
boluntariok eginda, proiektuaren lehen edizioan gobernuko-instalazioak eta 
azpikontratatutako presondegi-guneak erakusteak argi eta garbi utzi zuen 
krisi humanitarioa ez dela AEBko mugetan soilik gertatzen (iritzi publikoak 
uste bezala), baizik eta AEBko lurralde osoan gertatzen dela. Bigarren 
edizioan, beste gauza batzuen artean, erakusten da hori guztia egin ahal 
izateko finantzaketa (ICEren kontratazioak) egiteko diru-iturriak nondik 
datozen: erakutsiz zein hautesbarrutik, zein diputatuk (argazkiarekin) zenbat 
diru eman duen. Jendartean eragin handiagoa izateko, datuak bistaratzen 
dira modu ikusgarrian eta hainbat hizkuntzatan (ingelesez, gaztelaniaz zein 
frantsesez) zabaldu da informazioa. Beraz, proiektu honek erakusten du 
HDek hartu duten esparru berria eta lan egiteko modua, zeren eta lan hau arlo 
ezberdinetako lagunekin eta osagai ezberdinekin osatuta baitago: gizarte-
salaketa, argitalpen akademikoak, geografia eta mapak, ekonomia, politika 
eta giza eskubideak, besteak beste.

35. https://programminghistorian.org/
36. http://xpmethod.plaintext.in/torn-apart/



1. irudia. Torn Apart proiektuan bi irudi. Ezkerrean immigranteen presondegi-
guneak eta azpikontratatutako presondegi-guneak erakusten dituen mapa eta 

eskuman kontratazioak egin ahal izateko diru-iturrien informazioa: 
hautesbarrutiak, diputatuak (argazkiarekin) eta diru kantitatea

 • PARTHENOS37 Europako Ikerketa Azpiegitura (European Research Infras-
tructures, ERIC) ezagun bik sortu dute: CLARIN-ERIC eta DARIAH-ERIC. 
Humanite eta Gizarte Zientzietako ikertzaileen arteko loturak sendotzea du 
helburua, hala nola hizkuntzalaritza, humanitatea, kultur ondarea, historia, 
arkeologia eta antzeko arloak kontuan hartzen ditu. Ikertzaileen arteko loturak 
sendotzeko ikerketarako estandarrak, elkarlanerako ekimenak, zerbitzu 
komunak eta antzeko arazoak elkarrekin konpontzeko proposamenak, 
ikastaroak eta tresnak eskaintzen ditu. Ikerketako urrats guztiak sustatu 
nahi ditu eta horietan eragin, metodologia berriak erakutsiz, proiektuen 
berri emanez, ikertzaileentzako ikastaroak antolatuz, gidalerroak sortuz, 
estandarrak proposatuz, zerbitzuak eskainiz, tresnak diseinatuz, datuak eta 
proiektuak gordez edota mantenduz. 

 • Europeana38 munduko kultur ondasun digitala gordetzeko eta babesteko 
komunitate sendo eta digitala da haien hitzetan. Egindako lanaren ondoren, 
erabiltzaileak 58.246.046 artelan, objektu, liburu, bideo eta musika entzun 
ditzake Europako museo, galeria, liburutegi eta artxibategietakoak. Objektu 
horiek kalitate onarekin digitalizatuta daude eta zehaztasunez ikusi edo entzun 
daitezke. Hainbat erakundek egin dizkiote ekarpenak eta webgunea euskaraz 
ez badago ere, badago Euskal Herriari edo euskarari buruzko zenbait irudi, 
bideo eta liburu, gehienbat Euskal Herrikoak ez diren erakundeetako jatorria 
dute. Hainbat lantalde dituzte eta edozein erabiltzailek parte har dezake 
horietako batean. Europeana oso interesgarria da, egiteko horiek guztiak 
garatzeko hainbat tresna sortu dituelako eta testu guztien baimenak CC BY-
SA dira; irudiak eta ikus-entzunezkoenak, ordea, bakoitzak bere baimena du 
zehaztuta. 

37. http://www.parthenos-project.eu/
38. https://www.europeana.eu/portal/en
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 • Epigraphs39 proiektuan liburuen hasierako aipuak aztertuz, lan batek beste 
batekiko duen erreferentzia edo lotura aztertu dute. 10.000 aipuko datu-basea 
sortu eta lizentzia librean utzi dute. Autoreak, lanak, datak eta herrialdeak 
kontuan hartuta, lan batek beste batekiko izan duen eragina aztertzen dute40. 

 • Basque in the Making (BIM) proiektuaren helburu nagusia da informazio 
sintaktikoz etiketatutako euskarazko corpus historikoa osatzea. Horrek 
aukera emango dio erabiltzaileari euskaren gramatika aztertzeko modu 
diakronikoan, gramatika-egitura batzuk bilatzeko eta egitura sintaktikoak 
nola aldatu diren konparatzeko, mendez mende edo autorez autore41.

2. irudia. Ixa Taldean garatutako bilatzailea: bilaketak egin eta facsimilea 
bistaratzeko tresna.

 7. LABURPENA ETA ETORKIZUNEKO LANA

Humanitate Digitalen eremua oso zabala da eta hazten zein berritzen ari da, egun 
ikerketak egiteko eta ikerketa argitaratzeko gero eta baliabide digital nahiz metodo 
konputazional gehiago daudelako edo falta diren baliabideak komunitatean sortzen ari 
direlako. Horrek guztiak ahalbidetzen du gero eta ikertzaile, liburuzain, argitaratzaile 
eta irabazi-asmorik gabeko elkarte gehiago ari dela arlo honetan lanean. Horiez gain, 
jakintza zabaltzeko azpiegiturak ere sortu dira eta lehengo liburutegiak ordezkatuko 
ez badituzte ere, ikerketa egiteko informazio baliagarria aurki dezakegu horietan. 

Kapitulu honetan nabarmendu dugu Humanitate Digitalak azaltzeko asmoarekin 
Humanitateen esparru tradizionaletik aparteko gaiak, galdera, teoriak, metodoak, 
tresnak eta ikertzeko edo argitaratzeko modu ezberdinak lantzen ari garelako jartzen 
diogula arlo honi «digital» adjektiboa. Horrela, Humanitateen esparrua zabaltzen 

39. http://compling.hss.ntu.edu.sg/projects/epigraph/
40. Beste proiektu interesgarri batzuk irakurri nahi dituenarentzat The Colored Conventions 

<http://coloredconventions.org> eta NovelTM <https://novel-tm.ca> proiektuetara jo. 
41. Testu historikoetan bilaketak egiteko jo <http://ixa2.si.ehu.es/testuhistorikoak/> webgunera.
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ari gara ikuspegi berritzailearekin eta testuinguru digitalaren baldintzetan eta horrek 
dituen hutsuneak edota eragin kaltegarriak aztertzen.
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Ikerketa erraztu ahal izateko gero eta garrantzitsuagoak dira tresna teknologikoak, 
bai taldeko lana erraztu ahal izateko, bai eta norberaren lana kudeatu ahal izateko ere. 
Horrez gain, ikerketa digitalak balio erantsia ere ematen dio lan zientifikoari, datuak 
zein kodea konparti daitezkeelako eta lanak zabaltzeko aukera gehiago eskaintzen 
dituelako. Kapitulu honetan ikerketarako lagungarriak diren doako zerbitzuen 
gainean dihardugu, gehienak kode irekiko aukerak gainera. Hiru azpiataletan 
egituratuta dago kapitulu hau: 1. azpiatalen artikuluak bilatu eta partekatzeko tresnak, 
2. azpiatalen taldean ikertzeko eta lan egiteko tresnak, eta 3. azpiatalen hizkuntza-
datuak automatikoki prozesatzeko tresnak.

1. ARTIKULUAK BILATU ETA KONPARTITZEKO TRESNAK

Ikerketa-lanak (esate baterako, kongresuetako eta aldizkarietako artikuluak) sarean 
aurkitu ahal izatea ezinbestekoa da gaur egun. Aldizkari akademikoetako asko 
oraindik ere paperean inprimatzen badira ere, ez dugu liburutegira joateko ohiturarik 
ikerketa-lanak bilatzera. Sarean aurkitzen ez badugu, existitzen ez dela edo eskura-
tzeko aukerarik ez dugula suposatzen dugu. Horregatik, oso garrantzitsua da gure 
ikerketa-lana sarean eskuragarri jartzea besteek irakur dezaten eta, era berean, garran-
tzitsua da besteen ikerketa-lanak bilatu ahal izateko tresna aproposak erabiltzea. 
Baina, batez ere, kongresu eta aldizkari askok harpidetza egitera behartzen gaituzte 
askotan, eta hori arazoa izan daiteke gure unibertsitateak harpidetzarik ez duen 
kasuetan. Kasu horietan, garrantzitsua da artikulu horiek doan bilatu ahal izateko 
baliabideak ezagutzea; era berean, guk aldizkari batean argitaratu dugun artikulua 
beste medio batzuen bidez banatzeko ditugun aukerak ezagutzea ezinbestekoa da 
gure ikerketa lau haizetara zabaldu eta irakurle kopurua areagotu nahi badugu.

Google Scholar1 ikerketa-lanen bilatzailea da. Arlo guztietako artikuluak 
indexatzen ditu, Google bilatzailearekin egin dezakegun moduan artikuluak bilatzeko 
aukera emanez. Doako zerbitzua da. Artikuluak indexatzeaz gain, ikertzaileei profila 
sortzeko aukera ere ematen die. Profila sortuz, ikertzaile baten lan guztiak batzen 

1. https://scholar.google.com/
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ditu zerrenda batean, ikertzailearen aipamen kopurua, H indizea2 eta i10 indizea3 
bezalako estatistikak erakutsiz. Gaur egun, ikertzaile batek jaso dituen aipamen 
kopurua neurtzeko tresna nagusi bilakatu da.

Unpaywall4 web nabigatzaileekin batera instala daitekeen tresna da. Artikulu 
bat bilatzen gabiltzala, ordaintzea edo harpidetzea eskatzen badigu aldizkariak, 
Unpaywall tresnak doako zerbitzarietatik artikuluaren bertsio alternatiboak bilatzen 
laguntzen digu. Oso erabilgarria da eskuratzen zailagoak diren artikuluak lortzeko. 
Esan beharra dago Unpaywall tresnak iturri legaletatik baino ez dituela artikuluak 
bilatzen. Milioika artikulu ditu bere datu-basean.

ArXiv5 zerbitzariak ere ikerketa-lanak modu irekian banatzeko aukera ematen 
du. Oso baliagarria da, adibidez, artikulu bat aldizkari batera bidaltzen dugunean; 
artikulua gainbegiratzen ari diren bitartean, arXiv bezalako zerbitzarietara igo 
dezakegu gure lana, gainbegiraketa-prozesuak ekartzen duen atzerapena saihestuz6. 
Gure lana lehenago eskuragarri egoteko aukera ematen digu. Ingelesezko lanak 
ez ezik, beste hizkuntza asko ere onartzen ditu; tartean, noski, euskara. Kontuan 
izan behar dugu aldizkarietara bidaltzen dugun lana gehienetan arXiv bezalako 
zerbitzarietara igotzeko baimena izaten dugula, baina betiere aurretik baieztatzea 
komeni da. Horretarako, ikus jarraian aipatzen den Sherpa/Romeo zerbitzua.

Sherpa/Romeo7 aldizkari zientifikoen egile-eskubideen datu-basea da. Bertan 
ikus dezakegu aldizkari bat sarbide irekikoa den. Aldizkari baten izena bilatuz gero, 
argi eta garbi azaltzen digu gure artikulua beste zerbitzari batzuetan zabaltzerik 
dugun, bai gainbegiratzen ari diren bitartean, bai argitaratu ostean.

Zotero8 bibliografia kudeatzeko kode irekiko eta plataforma-anitzeko tresna 
da. Linux, Mac zein Windowserako bertsioak eskaintzen ditu. Horrez gain, instalatu 
gabe, online erabiltzeko aukera ere badago, baita nabigatzaileko gehigarri moduan 
erabiltzeko aukera ere. Erreferentziak gordetzea eta kudeatzea errazten du, besteak 
beste, aipamenak nahi den formatura bilakatzeko aukera emanez. Zure erreferentzien 
datu-basea, artikuluen PDF fitxategiekin batera, zure ordenagailuan eta Zoteroren 
zerbitzarian izan ditzakezu, biak ere sinkronizatuta. Datu-basea txukun mantentzea 

2. H indizea ikertzaile baten aipamen kopuruan oinarritzen den metrika da. H balioak adierazten 
du ikertzaile baten artikuluen artean, gutxienez H artikuluk jaso dutela H edo aipamen gehiago. H balio 
osoa da beraz; adibidez, H indizea = 10 duen ikertzaile baten kasuan, gutxienez 10 artikulu ditu 10 
aipamen edo gehiago dituena.

3. i10 indizeak ikertzaile baten artikuluen artean 10 aipamen edo gehiago dituen artikulu kopurua 
adierazten du.

4. https://unpaywall.org/
5. https://arxiv.org/
6. Kontuan izan behar da, badaezpada, gure ikerketa-lana arXiv zerbitzarira igotzerakoan gure 

izena ematen ari garela eta, beraz, gu artikuluaren egilea garela publiko egiten ari garela. Honekin 
kontuz ibili behar dugu batzuetan, batez ere anonimotasuna mantentzea eskatzen duten kongresuekin.

7. http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
8. https://www.zotero.org/



325Tresna teknologikoak ikerketan

ere errazten du, sarrera bikoiztuak ezabatzeko aukera emanez eta antzeko sarrerak 
multzokatzeko aukera emanez.

CiteULike9 ere erreferentzia zientifikoak kudeatzeko sistema da, kasu 
honetan, web bidezkoa. Erreferentziak kudeatzeaz gain, taldekideekin konpartitzea 
posible da. Gainera, gordetzen ditugun erreferentziei erreparatuz, gure interesekoak 
izan daitezkeen erreferentzia berriak gomendatzeko gaitasuna ere badu.

Twitter10 sare sozial ezaguna da. Ez da berez ikerketarako garatutako tresna, 
baina oso aproposa da ikertzaileak jarraitu eta lan berriei buruz jakiteko. Kongresuetan 
gertatzen dena jarraitzeko ere tresna paregabea da, adibidez, kongresuaren traola 
bilatuz.

Artizarra11 Euskal Herriko ikertzaileen sare soziala da, euskaraz eta doakoa. 
Izena emanda, ikertzaile-profila sortzeko aukera ematen du. Interes antzekoak 
dituzten ikertzaileak ezagutzeko sare soziala da, kolaboratzaileak bilatzeko aukera 
ematen duena.

VIVO unibertsitate zein talde mailan interesak, ekitaldiak eta lorpenak 
konpartitzea ahalbidetzen duen tresna librea. Kodea doan eskura daiteke12, norberak 
zerbitzari lokal batean instalatuz. Adibidea martxan ikus daiteke OpenVIVO 
webgunean13.

2. TALDEAN IKERTZEKO ETA LAN EGITEKO TRESNAK

Taldean lan egitean, lagungarria da tresna aproposak erabiltzea. Zorionez, zeregin 
horretan laguntzeko tresna ugari ditugu gaur egun. Hona hemen horren adibide 
batzuk.

GitHub14 programazio-kodea gordetzeko eta mantentzeko web biltegia da. Git 
sistema erabiltzen duen bertsio-kontrolerako sistema da, taldean lan egiteko balio 
duena. Edozein programazio-lengoaiatan idatzitako kodea igo daiteke GitHub-
eko proiektu batera, Git sistema baliatuz. Kodea konpartitzeaz gain, oso erraza da 
kolaborazio bidez kodea hobetzea eta taldean iruzkinak egitea. Ikerketa-lan baten 
erabilitako kodea besteentzat eskuragarri jartzeko aukera aproposa ere bada. Git 
erabiltzeko ohiturarik ez duen erabiltzaileak denbora behar izaten du hasieran 
ikasteko, baina ondoren oso erraza da GitHub erabiltzea. Unibertsitateetako ikasle 
zein irakasleentzat GitHub Hezkuntza (GitHub Education) kontu berezia lor daiteke; 
baina, berez, oinarrizko zerbitzua doakoa da.

9. http://www.citeulike.org/
10. https://twitter.com/
11. https://www.artizarra.eus/
12. http://vivo.sourceforge.net/
13. http://openvivo.org/
14. https://github.com/
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Overleaf15 LaTeX baliatuz artikuluak eta bestelako dokumentuak idazteko 
tresna kolaboratiboa da. Taldean lan egitea ahalbidetzen du, denbora errealeko 
kolaborazio bidez. LaTeX dokumentuak mantentzea eta konpilatzea errazten du. 
LaTeXen idaztera ohituta ez dagoenarentzat, hasteko modu aproposa da. Hala ere, 
LaTeX ikastea beharrezkoa da. Konpartitzeko aukeraz gainera, aldizkari askotako 
txantiloiak prest ditu, erraztasun osoz erabiltzeko. Idazten zabiltzan bitartean, 
testuaren maketazio-aurreikuspena ere sortzen du.

Jupyter Notebook16 Python programazio-lengoaiaren bidez kodea idazteko 
web plataforma da, norbere sisteman instala daitekeena. Kodea idazteaz gain, posible 
da dokumentazioa eranstea, konpartitzean ulergarritasuna areagotuz. Klaseko lanak 
egiteko tresna oso egokia da, kodea eta dokumentazioa batera jarriz errazagoa baita 
irakasleari lan txukuna eta argia entregatzea.

Trello17 atazak eta betebeharrak kudeatzeko sistema da. Taldean erabiltzeko 
diseinatuta dago, eta ataza bat sortzean, posible da epe bat jartzea, taldeko kideren 
bati esleitzea, eta abar. Doako zerbitzua da, web bidezkoa. Antzeko zerbitzua ematen 
du Remember the Milk18 sistemak ere; azkenaldian, baina, Trello bilakatu da mota 
honetako tresna erabiliena eta gustukoena.

Dropbox19 fitxategiak sarean gordetzeko zerbitzua da. Gure ordenagailuko 
karpeta zehatz bat aukeratuz, bertan jartzen dugun guztia sinkronizatu eta zerbitzarian 
gordetzen du. Horrek hainbat abantaila eskaintzen ditu. Batetik, gure fitxategien 
babes-kopia egin ahal izatea. Era berean, ordenagailu ezberdinetatik (etxetik zein 
lanetik) fitxategi berdinak sinkronizatuta izan ditzakegu. Eta bestalde, taldean 
fitxategiak konpartitzea ere ahalbidetzen du, kolaborazioa erraztuz.

Repl.it20 taldean programatzeko oso baliagarria den doako tresna da. Gure 
ordenagailuan instalatzeko beharrik gabe, web nabigatzaile bidez idatz dezakegu 
programazio-kodea hainbat programazio-lengoaiatan (tartean oso erabiliak diren 
Python eta R bezalakoak), kodea txukun antolatu eta koloreztatuz.

3. HIZKUNTZAREN PROZESAMENDURAKO TRESNAK

Informatikan ez ezik, beste ikerketa-arlo ugaritan gero eta beharrezkoagoa bilakatzen 
ari da testuak analizatzea. Hizkuntzaren Prozesamendua izenarekin ezagutzen diren 
motako lanak burutzeko doako aukera ugari daude, gehienbat, Python programazio-
lengoaiarekin erabiltzekoak.

15. https://www.overleaf.com/
16. http://jupyter.org/
17. https://trello.com/
18. https://www.rememberthemilk.com/
19. https://www.dropbox.com/
20. https://repl.it/
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NLTK21 (Natural Language Toolkit) (Loper eta Bird, 2012) erabiliena da gaur 
egun. Hizkuntzaren prozesamendurako aukera zabala eskaintzen du. IXA Taldeak 
sortutako tresnei esker22, euskararako ere erabil daiteke NLTK (Manterola, 2010; 
Hernáez, 2012). Abantaila nagusietakoa da gehigarri ugari erabiltzeko aukera duela. 
Desabantaila, baina, batzuetan motela dela.

Spacy23 da bigarren erabiliena. Eskaintzen duen aukera ez da NLTK bezain 
zabala eta ez du euskararako tresnarik. Abiadura aldetik, ordea, azkarrena dela 
esan ohi da, eta azkenaldian indarra hartzen ari den tresna da. Aukera eta hizkuntza 
gehiago eskainiz gero, NLTK bezain erabilia izan daiteke urte batzuen buruan.

Scikit-learn24 ikaskuntza automatikorako tresna da. Baditu testuekin lan 
egiteko funtzio batzuk, batez ere, ikaskuntza automatikora bideratutakoak. Esate 
baterako, testuak bektore bilakatzeko funtzio ezberdinak eskaintzen ditu.

Gensim25 gero eta erabiliagoa den beste tresna bat da. Datu-sorta handiekin lan 
egiteko prestatuta dago eta ikaskuntza sakonerako26 erabil daiteke. Hitz-bektoreak 
sortzeko eskaintzen dituen funtzioengatik erabiltzen du askok.

Gure kodea garatu beharrean, online sistema erabili nahi badugu, aukerak 
mugatuagoak dira eta gehienetan demoak baino ez ditugu aurkituko. Badago, esate 
baterako, NLTK erabiltzen duen demo bat27 eta TextRazor28 bezalako zerbitzua, doan 
zerbitzu mugatu batzuk eskaintzen dituena. Gehiago nahi izanez gero, ordaindu egin 
beharko dugu.

4. LABURPENA

Kapitulu honetan taldean ikertzeko eta taldeko lana errazteko erabil ditzakegun 
tresna posible batzuk jorratu ditugu. Ikus daitekeenez, doako aukera ugari erabil 
ditzakegu gaur egun, horietako asko euskaraz erabili ahal izateko aukera izanez. Hiru 
tresna mota jorratu ditugu kapitulu honetan, hots, artikuluak bilatu eta konpartitzeko 
tresnak, taldean ikertzeko eta lan egiteko tresnak, eta, azkenik, hizkuntzaren 
prozesamendurako tresnak. Gure ikerketa-lanak lau haizetara zabaldu ahal izateaz 
gain (Antelman, 2004; Gardoki, 2017), hiri ezberdinetan dauden ikertzaileekin lan 
egin ahal izatea ahalbidetzen dute tresna hauek (Peters, 2006).

21. http://www.nltk.org/
22. http://ixa.si.ehu.eus/node/4470
23. https://spacy.io/
24. http://scikit-learn.org/stable/
25. https://radimrehurek.com/gensim/
26. Ikaskuntza sakon bezala ezagutzen dira ikaskuntza automatikorako erabiltzen diren algoritmo 

batzuk. Ikaskuntza aurreratua egiteko erabiltzen diren sare neuronalak dira.
27. http://text-processing.com/demo/
28. https://www.textrazor.com/
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Corpus terminoa hizkuntzalaritzarekin lotutako kontzeptua bada ere, gaur egun 
corpusak osatzen dituzten testu-bildumek askotariko erabilera dute. Hizkuntza 
deskribatzeko eta ikertzeko baliatu badira ere, hizkuntzak ikasteko testuliburuak 
corpusetan oinarrituak sortzen dira besteak beste. Corpusek irakaskuntzan izan 
dezaketen erabilera ulertzeko, ezinbestekoa da ulertzea corpusak zer diren eta 
nola dauden osatuak (1. azpiatala). Helburu horrekin, kapitulu honetan corpusen 
ezaugarri nagusiak azalduko ditugu eta euskararako eskuragarri daudenak aurkeztu 
(2. azpiatala). Bukatzeko, corpus ustiaketa (3. azpiatala) eta corpusak irakaskuntzan 
nola erabiltzen diren aipatuko dugu (4. azpiatala). 

1. CORPUSAK

Euskal Wikipediako Testu corpus sarreran esaten den moduan, «hizkuntzalaritzan 
eta hizkuntzaren prozesamenduan, corpus edo testu-corpusa nolabait egituratutako 
testu sorta handi bat da. Hizkuntza deskribatzeko eta ikertzeko baliatzen da, hizkuntza-
datu bilduma gisa, lexikoaren, morfosintaxiaren edo semantikaren aldetik. Corpus 
hitza latinetik dator eta euskaraz gorputza esan nahi du» («Testu_corpus, n.d.»). 

Corpusak formatu elektronikoan egon ohi dira, haien analisia era automatiko 
edo erdi-automatikoan tresna informatikoen bidez egin ahal izateko. Egin nahi 
den analisi horren helburuak berak zehaztu behar du corpusaren diseinua, hots, 
corpusaren antolaketa edota bilketa-prozesua; helburua orokorra edo zehatza izanda 
ere.

Corpusen hasierako erabilerak hizkuntzaren erabileraren azterketari zuzenduta 
zeuden, ikuspegi linguistiko huts batetik begiratuta: lexikografia, gramatika/
sintaxia, semantika eta pragmatika; azken finean, hizkuntzalaritza konputazionalean 
klasikoki definitu izan diren esparruei zuzenduta. Dena den, esparru horietaz gain, 
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corpusak bestelako eremuak aztertzeko ere erabili izan dira: azterketa kulturalak, 
hizkuntzalaritza historikoa, hizkuntzaren jabekuntza, hizkuntzaren irakaskuntza, 
itzulpen automatikoa, psikolinguistika eta soziolinguistika, adibidez. Bestalde, 
ahots-corpusek ere garrantzi handia hartu dute azkenaldian.

Corpusak hizkuntz erabileraren isla dira (Rojo, 2002), baina ez bakarrik 
hizkuntza jasoaren isla, baizik eta esparru soziolinguistiko desberdinetan erabiltzen 
den hizkeraren isla. Leturiak et al.-ek (2014) dioten moduan, komunikabideetan, 
hezkuntzan eta eguneroko bizitzan normaltasunez erabiltzen den edozein hizkuntzak 
corpusen beharra du, corpusak baliabide ezinbestekoak baitira hizkuntza baten 
garapenean. 

1.1. Corpusen osaketa

Esan bezala, corpusa osatzean berarekin egin nahi dugun analisirako 
prestatu behar da corpusaren diseinua, hau da, corpusa nola jaso eta nola antolatu. 
Hizkuntzaren erabilera aztertzea baldin bada helburua, hainbat irizpide eduki behar 
dira kontuan: corpusaren tamaina, adierazgarritasuna eta laginen tamaina, besteak 
beste. Irizpide horiek aplikatzeko moduak asko baldintza ditzake corpusaren 
azterketarekin lor daitezkeen emaitzak. Euskalkiak (bizkaiera, lapurtera…), garai 
konkretu bateko hizkera (euskal klasikoak eta XXI. mendeko hizkera, adibidez) edo 
gai baten inguruko testuak aztertzen ditugunean, testuak idatzi dituzten idazleen 
idazkerak eragina du testuen edukia, estiloa edo hizkuntzaren gramatika aztertzen 
denean. Horregatik, testuen aukeraketa egitean, laginaren tamainaz gain, idazleen 
proportzionaltasuna edo oreka ere kontuan izatea funtsezkoa da. Beste kontu bat 
litzateke corpusaren helburua ez bada hizkuntza bera aztertzea. Corpus bat erabil 
daiteke, besterik gabe, corpusen gainean egin daitezkeen ustiaketa mota desberdinak 
erakusteko, adibidez, erakusteko nola azter daitekeen automatikoki testu baten 
informazioa. Kasu horretan corpusaren edukiak ez du garrantzi handirik eta corpusa 
osatzeko irizpideak bigarren maila batera pasatzen dira.

Azpiatal hau bukatzeko, nabarmendu nahi dugu, gaur egun web orrialdeetan 
argitaratzen diren testuak erabilita corpus desberdinak osatzeko aukera 
dagoela. Euskararen kasuan hainbat saiakera egin dira bide horretatik: Leturia  
et al.-ek (2009) web orrialdeetatik abiatuta corpus konparagarriak lortzeko tresna bat 
garatu zuten, corpus espezializatuak nahiz euskarazko corpusak osatzeko. 

1.2. Corpus motak

Esan bezala, corpus batek xede jakin baterako hautatutako testuen bilduma bat 
biltzen du. Hori dela-eta, lehenik eta behin irizpide eta helburu batzuk ezartzen dira 
eta horien arabera eraikitzen da corpusa. Modu horretara, zehaztutako irizpideekin 
bat datorren lagin esanguratsua izango da corpusa. Corpus mota desberdinak 
daude: idatzizkoak edo ahozkoak, orokorrak edo espezializatuak, elebakarrak edo 
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eleaniztunak, diakronikoak edo sinkronikoak, etiketatuak edo etiketatu gabeak, eta 
eremu ezberdinetan erabiltzen dira. Gainera, corpus zehatz bat aipatutako hainbat 
kategoriatan sailka daiteke, kategoria horietako irizpideak betetzen baditu, noski. 
Hortaz, corpus bat zein kategoriatan kokatzen den identifikatu ahal izateko kategoria 
horien ezaugarriak definituko ditugu.

Orokorrak vs Espezializatuak

Corpus orokorrak testu orokorrak biltzen ditu, hots, inolako mota, gai, eremu 
edo erregistro zehatz bati lotutakoak. Corpus espezializatu batek, aldiz, testuinguru, 
ezagutza-esparru, gai eta abar zehatz batzuei mugatuta jasotako testuak barneratzen 
ditu. Corpus orokorrak hizkuntzen deskribapen zabala lortzeko edo hizkuntzak 
historian zehar izandako bilakaera aztertzeko erabiltzen dira; corpus espezializatuak, 
berriz, ezagutza-esparru espezializatu bati lotuak daude. 

Elebakarrak vs Eleaniztunak

Corpus elebakarrek hizkuntza bakar batean idatzitako testuak biltzen dituzten 
moduan, corpus eleaniztunek hainbat hizkuntzatako testuak jasotzen dituzte. 
Lehenengoak erabiltzaile askorentzat interesgarriak dira, zeregin ezberdinak egin 
daitezkeelako haiekin: hitzen erabilera aztertzea, hitz-konbinazioak analizatzea, 
patroi ohikoenak identifikatzea, hizkuntzaren joera aztertzea eta hiztegiak sortzea, 
besteak beste. Corpus eleaniztunak, berriz, itzultzaileen prestakuntzarako erabil 
daitezke edo itzulpen automatikorako sistemak garatzeko esaterako. 

Paraleloak vs Konparagarriak

Corpus eleaniztunen azpimotak dira corpus paraleloak eta corpus konpara-
garriak. Corpus paraleloen kasuan hainbat hizkuntzatako testuak biltzen dira, testuak 
lerrokaturik daudelarik. Jatorrizko testuetako esaldiak beste hizkuntz batzuetara 
itzulita egoten dira corpus mota horietan, eta testuen arteko lerrokatzeak, gehienetan, 
esaldi mailakoak izaten dira. Erabiltzaileek hizkuntza batean hitz edo esaldi bat 
bilatzeko aukera izateaz gain, beste hizkuntzetako adibideekin batera bistaratzeko 
aukera dute. Gainera, hitz edo esaldi bat beste hizkuntzetan nola itzultzen den 
kontsultatzeko aukera dago. Corpus konparagarriak, berriz, ezagutza-eremu, gai, 
garai eta abar bereko hizkuntza ezberdinetako testu multzoak dira. Corpus horiek 
osatzen dituzten testuak, bata bestearen itzulpenak ez direnez, ez daude lerrokaturik, 
eta, ondorioz, ezagutza lortzea konplexuagoa bihurtzen da. Hala ere, corpus mota 
horiek biltzea errazagoa denez, corpus paraleloei zuzendutako atazetan ere erabiltzen 
dira, itzulpen automatikoan, esaterako.

Idatzizkoak vs Ahozkoak

Idatzizko corpusak edo testu-corpusak, testu idatziez osatutako corpusak dira. 
Gaur egun dauden corpus gehienak mota horretakoak badira ere, ahozko corpusak 



IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan332

oso erabiliak eta erabilgarriak dira ahots-teknologien garapenean. Ahozko corpusek, 
audio-fitxategiak biltzeaz gain, audio horien transkripzioak ere biltzen dituzte. Horiei 
esker, ahots-teknologien garapenerako ez ezik, fonetika edo dialektologia aztertzeko 
ere erabiltzen dira. Eta ahots-teknologiak irakasleen jardunean hainbat bide berri 
eskaintzen dizkigu, esaterako, argitaratu berri den albiste baten testua ahots bihur 
daiteke hizketa-sintesiaren teknologia erabiliz (TTS edo Text-to-Speech).

Diakronikoak vs Sinkronikoak

Hizkuntzak denboran zehar izandako garapena aztertu nahi izanez gero, corpus 
diakronikoak osatu behar dira; hau da, epe batean idatzitako testuak bildu behar dira. 
Adibidez, Euskaltzaindia garatzen ari den Lexikoaren Behatokia egitasmoak prosa 
arruntezko gaur egungo euskara nolakoa den eta nola aldatzen ari den ezagutzea 
du helburu. Aldiz, corpus sinkronikoen helburua hizkuntzaren uneko argazkia 
egitea da, hizkuntzaren produkzio konkretuak historikoki izan duen bilakaera alde 
batera utzita. Corpusen ustiaketarako tresnek dimentsio hori izaten dute batzuetan. 
Adibidez, Sketch Enginek1 aukera ematen du bilaketetan denbora-tarteak zehazteko 
eta «Trends» izeneko ezaugarriaren bitartez identifikatzen dira denbora-tarte horretan 
gehien eraldatu diren hitzak. 

Etiketatuak vs Etiketatu gabeak

Corpusetan gordetzen diren testu gordinak etiketatu gabeko corpusak dira. 
Baina testuez gain testuen hitz edo osagaiei buruzko informazio osagarria gehituz 
gero, adibidez, hitzaren kategoria gramatikala, edo izen arrunta edo izen berezia den, 
corpus hori etiketatua dela esan ohi da. Etiketatze hori diseinu-garaian definitzen 
eta erabakitzen da eta mota oso ezberdineko informazioa gehitzen da: kategoria 
linguistikoak, informazio semantikoa, eta abar. Etiketatutako testuei dimentsio 
berri bat gehitzen zaie, jatorrizko idazleaz gain testua etiketatu duen pertsona edo 
makinaren interpretazioa eransten baita. 

Ikasleak vs Hiztun natiboak

Corpusek, oro har, hiztun natibo helduen testuak jasotzen badituzte ere, 
hizkuntzaren ikasteko prozesu batean murgilduta dauden ikasleek idatzitako testuak 
jasotzen dituzten corpusak ere badaude. Corpus horiei ikasle-corpusak deritze 
eta ikasleek atzerriko hizkuntza bat edo bigarren hizkuntza bat ikastean egindako 
akatsak eta izandako arazoak aztertzeko erabiltzen dira gehienbat. Horregatik, 
ohikoa da corpus mota horietan erroreak etiketaturik egotea eta, errore horiek, beren 
zuzenketak edota errore motak analizatzeko interfaze espezifikoak eskaintzea. 

1. https://www.sketchengine.eu/
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Corpusa eta internet

Atal honi bukaera emateko asmoz, corpus mota ez den arren, corpusak 
osatzeko eta eraikitzeko egun ezinbestekoa den «Web as corpus» joera aipatu 
nahi dugu. Corpus-bilduma mota horrek bideragarria egiten du, hainbat kasutan, 
baliabide gutxiko hizkuntzetarako corpusak osatu ahal izatea, euskara kasu. Horren 
harira, euskararen kasuan, Leturiaren (2014) lana aitzindaria da. Lan horretan, 
euskarazko corpus erraldoia (100 milioi hitz inguru) automatikoki eraikitzeko tresna 
informatikoak sortu dira, web orrietan euskaraz idatzitakoa iturri gisa erabiliz. 
Horretaz gain, domeinu espezializatuei lotutako euskarazko corpusak eraikitzeko 
aukera ere ematen da, lan terminologikoak egiteko bidea emanez. 

1.3. Informazioaren errepresentazioa corpusetan

Corpusak hitzez osatutako sekuentziak dira, hau da, testu gordinek hitz bat 
bestearen atzetik biltzen dute. Horrelako testu-bildumek aukera ematen dute hitzen 
bilaketak egin ahal izateko: hitzen kontaketak, hitzak bere testuinguruan erakutsi, 
baita lema konkretu batean oinarrituta sortutako hitzen bilaketak egiteko ere, eta 
abar.

Dena den, aipatu berri dugun bezala, testu gordinez gain, testuen hitz edo 
osagaiei buruzko informazio osagarria ere txertatzen da batzuetan: kategoria 
linguistikoak, informazio semantikoa... Adibidez, Euskararako Izendun Entitateen 
Corpusak (EIEC)2 Euskaldunon Egunkariako albisteak biltzen ditu eta izen bereziak 
edo izendun entitateak eskuz etiketatuak ditu, pertsona konkretuak, lekuak edo 
erakundeen agerpenak testuetan bilatzeko aukera emanez.

Beste batzuetan, corpusaren errepresentazioa hitz, esaldi eta testuaren ezau-
garrietatik haratago doa, eta testuaren egiturari buruzko informazioa ere gordetzen 
da. Esaterako, Zientzia eta Teknologiaren Corpusak (ZT)3 zientzia eta teknologiaren 
alorreko euskarazko testu-bilduma egituratu eta etiketatua gordetzen du eremuaren 
(jakintza-alorraren) eta generoaren (testu motaren) arabera. Hortaz, corpus horretan 
urtearen edo testu-generoaren araberako bilaketak egin daitezke.

Informazioaren ustiaketa eraginkorra egin ahal izateko ezinbestekoa da 
informazioaren errepresentazioak eredu estandarren irizpideei jarraitzea. Adibidez, 
XML formatua erabilita testuaren egitura errepresentatzen da ordenagailuan eta, 
etiketen bitartez, errepresentatu nahi diren ezaugarriak identifikatzen dira. Hori 
errazteko asmoz, gaur egun teknologiak tresna lagungarriak eskaintzen dizkigu: 
CLAWS4 (kategoria gramatikalak etiketatzeko), RSTtool5 (diskurtso-egiturak 
etiketatzeko), eta abar. 

2. http://ixa.si.ehu.eus/node/4486?language=eu
3. http://www.ztcorpusa.eus/
4. http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/
5. http://www.wagsoft.com/RSTTool/
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Atal hau ez dago bukatzerik informazioaren elikatzaileei erreferentziarik 
egin gabe. Elikatzaileak linguista adituak izaten dira gehienetan, beraiek baitira 
hizkuntzan adituak, eta beraiek baitute gaitasuna hizkuntzaren produkzioa 
interpretatzeko eta egituratzeko. Dena den, batzuetan linguistez gain bestelako 
adituen elkarlana beharrezkoa izaten da etiketatze-prozesuan. Halaber, hizkuntza 
bere horretan anbiguoa denez, produkzioaren beraren interpretazio desberdinak 
egin daitezke. Horregatik, corpusen informazioa interpretatzeko unean, askotan, 
garrantzitsua gertatzen da aditu desberdinen arteko kolaborazioa. Horretarako, 
Brat6 bezalako tresnak oso baliagarriak dira, pertsona desberdinek etiketatutako 
testu berdinen errepresentazioa alderatzeko aukera ematen baitute. Era horretan, 
etiketatzaileen arteko adostasuna neurtzeko bidea irekitzen da. Etiketatze-prozesu 
batean adostasun-maila esanguratsua lortzea ezinbestekoa da, errepresentatutako 
informazioaren kalitatea bermatu nahi bada.

2. EUSKARAZKO CORPUSAK

Areta et al.-ek (2008) egin zuten moduan, atal honetan euskaraz dauden corpusak 
zerrendatuko ditugu, eta corpus bakoitza labur deskribatzeaz gain, aurreko atalean 
aipatutako sailkapen mota desberdinetan kokatuko ditugu. Idatzizko eta ahozko 
corpusak bereiziko ditugu, baita orokorrak eta espezifikoak ere. Horrez gain, 
euskarazko corpusekin erlazio zuzena duten euskarazko Internet bilaketak eta 
web corpusak kontsultatzeko webguneak aurkeztuko ditugu, hala nola euskarazko 
corpusak osatzeko zenbait egitasmo.

2.1. Idatzizko corpusak

Corpus orokorrak

Izena Egilea Deskribapena7 Mota

Euskaldunon 
Egunkariaren 
Hemeroteka8

Berria eta 
Koldo 
Mitxelena 
kulturunea

Berria egunkariko 200.000 orrialde, 3.789 
zenbaki dira digitalizatutakoak: 1990eko 
abenduaren 6tik 2003ko otsailaren 20rako 
zenbaki guztiak. 

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Orotariko Euskal 
Hiztegiaren 
Corpusa (Fraile et 
al., 2015) 

Euskaltzaindia Orotariko Euskal Hiztegiaren corpusak 
euskaraz idatzitako lehenengo idazkiekin 
hasi eta 1970 arte argitaratutako testuak 
biltzen ditu: XIX. mende arteko ia lan 
guztiak, XIX. mendeko egile gehienenak 
eta XX. mendekoak.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatu 
gabea
Hiztun 
natiboak

6. http://brat.nlplab.org/examples.html#corpus-examples-brat
7. Deskribapenak corpusen webguneetatik ateratakoak dira.
8. https://www.berria.eus/hemeroteka/egunkaria/
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XX. mendeko 
Euskararen 
Corpus 
Estatistikoa 
(Urkia, 2002)9

Euskaltzaindia Corpus estatistikoaren oinarria, XX. 
mendeko euskal argitalpenen inbentario 
osoa dena. Argitalpenek osatzen duten 
unibertsotik abiatuta, proportzionalki 
adierazten duen lagina, orotara jasotako 
6.351 obra-zatik osatzen dutena.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Lexikoaren 
Behatokiaren 
Corpusa10

Euskaltzaindia Komunikabideek argitaratutako 
materialarekin osatutako corpus monitorea, 
hizkuntzaren erabilera islatuko duena, 
automatikoki lematizatuta eta etiketatuta. 

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Egungo Testuen 
Corpusa11

Euskara 
Institutua 
(UPV/EHU)

XXI. mendean argitaratutako testu 
aukeratuetan oinarritutako 270 milioi 
hitzeko corpusa. Aukera kalitatearen 
arabera egin da. Liburuetan eta prentsa 
idatzian oinarritzen da.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Ereduzko Prosa 
Gaur12

Euskara 
Institutua 
(UPV/EHU)

2000-2007 urteen artean idatzitako testuez 
eraikitako erreferentzia-corpusa. Denetara 
25,1 milioi hitz biltzen ditu: 13,1 hitz (287 
liburu) eta 12 milioi hitz Iparraldean eta 
Hegoaldean argitaratzen den prentsatik 
hartuak. 

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Ereduzko Prosa 
Dinamikoa13

Euskara 
Institutua 
(UPV/EHU)

Azkeneko bost urteetan idatzitako testuetan 
oinarritutako corpus dinamikoa: urtero 
eguneratzen da, urte zaharreneko testuak 
kendu eta azken urtekoak sartuz.

Elebakarra
Diakronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Euskal Klasikoen 
Corpusa14

Euskara 
Institutua 
(UPV/EHU)

Corpus honek XVI. mendean hasi eta 1975. 
urtera arteko 496 liburu jasotzen ditu, eta 
denera 11,9 milioi hitzez osatuta dago.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Hizkuntzen arteko 
Corpusa15

Euskara 
Institutua 
(UPV/EHU)

Lau hizkuntzatara itzulitako testuak erabiliz 
(tartean baita jatorrizkoren bat ere, noski) 
osatutako corpusa. Itzulpen-unitateak 
parekatuta bistaratzen dira, eta bilaketak 
edozein hizkuntzatan egin daitezke.

Eleaniztuna
Paraleloa
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

9. http://xxmendea.euskaltzaindia.eus/Corpus/
10. http://lexikoarenbehatokia.euskaltzaindia.eus/cgi-bin/kontsulta.py
11. http://www.ehu.eus/etc/
12. http://www.ehu.eus/euskara-orria/euskara/ereduzkoa/
13. http://www.ehu.eus/ehg/epd/
14. http://www.ehu.eus/ehg/kc/
15. http://www.ehu.eus/ehg/hac/
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Pentsamenduaren 
Klasikoak 
Corpusa16

Euskara 
Institutua 
(UPV/EHU)

BBV Fundazioak (gero BBVA), Bizkaiko, 
Gipuzkoako eta Arabako Kutxek, Euskal 
Herriko Unibertsitateak eta Deustuko 
Unibertsitateak osatutako KLASIKOAK 
izeneko elkarteak argitara emandako 
liburuak biltzen dira hemen.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

EHUskaratuak 
Corpusa17

Euskara 
Zerbitzua 
(UPV/EHU)

EHUskaratuak Corpusak 2008tik 
2016rainoko liburuak barne hartzen ditu, 
5 alor eta 18 azpialorretan banatuta. 
Guztira, beraz, 75 liburu dira. UPV/
EHUko Euskara Zerbitzuak euskarara 
itzulitako ingelesezko, gaztelaniazko edo 
frantsesezko liburuak. Corpusa Elhuyar 
Hizkuntza eta Teknologiak garatu du. 

Eleaniztuna
Paraleloa
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Euskararen 
Prozesamen-
durako 
Erreferentziazko 
Corpusa18

IXA taldea 
(UPV/EHU)

Dependentzia Gramatikaren Teorian 
oinarrituta euskaraz sintaktikoki 
etiketatu den lehen corpusa edo 
treebanka da. Ereduzko patroia da 
ikerketa linguistikoetan eta hizkuntzaren 
prozesamenduan.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Consumer 
Corpusa19

Eroski Web interfaze baten bitartez, Eroskiko 
Consumer aldizkariko eduki guztia 
kontsulta daiteke corpusetan ohikoa 
den erara (hitz baten forma, lema edo 
kategoriaren bidez) eta emaitzak ere 
corpus gisara ikusten dira (bilatutako 
hitzaren testuinguruak eta kopuruak). 
Gainera, corpus eleaniztuna izaki, hitza 
beste hizkuntzetan nola esaten den ere 
ikus daiteke. Consumer Corpusa Elhuyar 
Fundazioak eta Eleka Ingeniaritza 
Linguistikoak egin dute.

Eleaniztuna
Paraleloa
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Bizkaiera 
Idatziaren 
Corpusa20

Labayru 
Fundazioa

Hizkuntzaren erabilera, erregistro eta 
aldaerak kontsultatu ahal izateko guztiz 
erabilgarriak dira corpus linguistikoak. 
Corpusa ahalik eta baliagarrien izan dadin, 
eredu, erregistro eta genero ezberdinetako 
testuak biltzen ditu: literatura, kazetaritza, 
administrazioa, irakaskuntza, ahozkoak.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

16. http://www.ehu.eus/ehg/pkc/ 
17. http://ehuskaratuak.ehu.eus/
18. https://ixa.si.ehu.es/node/4477
19. http://corpus.consumer.es/corpus/
20. http://www.bizkaiera.biz/index.php?id=95



Corpus espezifikoak

Izena Egilea Deskribapena Mota

Goenkale 
Corpusa21

Euskara 
Institutua 
(UPV/EHU)

Goenkalek, 1994an abiatuta, 20 urteko 
ibilbidean 3.500 atal baino gehiago eman 
ditu. Horietatik eskuratu ahal izan diren 
testuekin osatuta dago corpus hau.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

ZIO Corpusa22 Euskara 
Institutua 
(UPV/EHU)

Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratu 
dituen zientziaren dibulgazioko liburuetan 
oinarritua. Gehienak beste hizkuntza 
batzuetatik itzulitako liburuak dira.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Zuzenbide 
Corpusa23

Euskara 
Institutua 
(UPV/EHU)

Lege eta Zuzenbide testuetan oinarritutako 
corpusa. Baditu 7,2 milioi hitz, 595 
dokumentutan bilduak. Urtero gaurkotzen 
da.

Elebakarra
Diakronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Corpus 
Historikoa24

Euskara 
Instituta (UPV/
EHU)

2000 urtera bitarteko corpusa. 1545-2000 
garaiko 2.641 liburu eta aldizkari biltzen 
dituen corpusa. 

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Zientzia eta 
teknologiaren 
corpusa25

IXA (UPV/
EHU) eta 
Elhuyar

Zientzia eta teknologiaren alorreko 
euskarazko testu-bilduma egituratu eta 
etiketatua da, eta alor horietako euskararen 
erabilera ikertzeko baliabidea izatea du 
helburu nagusia.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

BIM proiektua26 IKER eta IXA 
(UPV/EHU)

Sintaktikoki etiketatuako Euskarazko 
Corpus Historikoa osatzeko proiektua. 

Elebakarra
Diakronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Garaterm27
Garaterm 
(UPV/EHU) eta 
Elhuyar

UPV/EHUko Garaterm taldeak eta 
Elhuyar Fundazioak garatutako corpus 
terminologikoa.

Elebakarra
Diakronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

21. http://www.ehu.eus/ehg/goenkale/
22. http://www.ehu.eus/ehg/zio/
23. http://www.ehu.eus/ehg/zuzenbidea/
24. http://www.ehu.eus/etc/ch/
25. http://www.ztcorpusa.eus/cgi-bin/kontsulta.py
26. http://ixa2.si.ehu.es/bim/
27. http://ixa2.si.ehu.es/garaterm/cgi-bin/kontsulta.py
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Klasikoen 
Gordailua28

Susa literatura 
argitaletxea

Euskal literaturako testu klasikoen corpusa 
da. Literaturaren alorreko testuak dira 
gehienak, baina ez bakarrak. Euskal 
literaturako lehen agerpenetatik 1936ko 
gerrak ezartzen duen mugara arte ekoiztu 
diren euskarazko literatur testuak. 

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatu 
gabea
Hiztun 
natiboak

Ibinagabeitia 
Proiektua29

Susa literatura 
argitaletxea

Euskal literatur aldizkarien gordailua. 
29 aldizkari eta 6.000tik gora artikulu 
digitalizatuta. 

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatu 
gabea
Hiztun 
natiboak

2.2. Ahozko corpusak

Corpus orokorrak

Izena Egilea Deskribapena Mota

Euskararen Herri 
Hizkeren Atlasa30

Euskaltzaindia Euskararen Herri Hizkeren Atlasak 
(EHHA) ahozko euskararen aldaerak 
mapetan jasotzea du helburu. Egitasmoa 
1984an jarri zen abian, galdeketa-puntuen 
sarea, galde-sorta eta lan-metodologia 
finkatu zirelarik. Galde-sorta horrek 
hizkuntzaren datu guztiak biltzen ditu: 
lexikoa, fonetika, morfologia eta sintaxia. 
Datuak biltzeko Euskal Herri osoko 
145 herri hautatu ziren: Araban herri 
1, Bizkaian 36 eta Gipuzkoan ere 36, 
Nafarroako Foru Erkidegoan: 27 herri, 
Lapurdin 15, Nafarroa Beherean 18 eta 
Zuberoan 12.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

FonAtari31 Deustuko 
Unibertsitatea 
eta Bizkaiko 
Foru Aldundia

FonAtari, euskal fonetikaren ataria, 
Deustuko Unibertsitateko Fonetika 
Laborategian, 2001etik garatzen ari 
den eta zabalkunde zientifikoa bilatzen 
duen proiektua da. FonAtariren asmo 
nagusia, fonetika mailan interesatua 
dagoen edozeinentzat, aditua izan edo ez, 
Interneten erreferente bihurtzea da. Ahalik 
eta erabiltzaile gehienengana iristeko, 
ataria lau hizkuntzatan dago: euskara, 
gaztelania, frantsesa eta ingelesa.

Elebakarra
Sinkronikoa 
eta 
Diakronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

28. https://klasikoak.armiarma.eus/
29. https://andima.armiarma.eus/
30. https://www.euskaltzaindia.eus/component/ehha/
31. http://www.fonatari.org/includes/index.php
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Bizkaifon32 Aholab (UPV/
EHU)

Bizkaifon euskalki ezberdinetako milaka 
grabazio dituen datu-base multimodal 
(hizketa eta bideoa) bat da. Gehienak 
euskara estandarrera transkibaturik. Datu-
basea ELRAn dago eskuragarri

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Ahotsak 
Corpusa33

Badihardugu 
Euskara 
Elkartea

Ahotsak Ahozko Tradiziozko Corpusa 
ahozko materialean oinarritutako 
corpus linguistikoa da. Euskal Herriko 
Ahotsak proiektuan zehar egindako 
transkripzioetan oinarrituz, 1900-1950 
bitartean jaiotako euskaldunen bat-bateko 
hizkera naturalaren ezaugarriak bildu nahi 
ditu.
Hizlarien lekukotasunak oinarri hartuta, 
honako informazioa jaso da: 1) lema 
bakoitzaren aldaerak; 2) aldaeren eta 
lemen banaketa geografikoa; 3) datu  
estatistikoak. Kasu guztietan, bilduta-
koaren transkripzio-zatia eta bideoa 
kontsultatzeko aukera ere eskaintzen da.

Elebakarra
Sinkronikoa
Etiketatua
Hiztun 
natiboak

Corpus espezifikoak

Izena Egilea Deskribapena Mota

Basque FDB-
1060 database34

Aholab (UPV/
EHU)

1.060 lekukok grabatutako ahozko 
jardun gidatuez osatutako datu-basea. 
Transkripzio eta deskripzioekin osatua.

Elebakarra
Sinkronikoa
Hiztun 
natiboak

Basque Spoken 
Corpus35

Jon Aske 
(Salem State 
University)

42 narrazio eta 53 jardun librez osatutako 
corpusa da, bi film laburren azalpenak 
biltzen dituena. Transkripzio eta 
deskripzioekin osatua. 

Elebakarra
Sinkronikoa

32. https://aholab.ehu.es/bideoteka/skins/2019Sarrera.php
33. https://ahotsak.eus/corpusa/
34. https://aholab.ehu.eus/aholab/eu/fdb1060-eu-speech-dat-like-database-for-basque/
35. http://catalog.elra.info/en-us/repository/browse/ELRA-S0123/
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3. CORPUSEN USTIAKETA 

Corpusen ustiaketaren bitartez corpusetan errepresentatuta dagoen informazioa 
era desberdinetan kontsultatzeko aukera eskaintzen zaigu. Alde batetik, online 
eskuragarri dauden corpusek, zenbaitetan, interfazeen bidez bilaketak egiteko aukera 
eskaintzen dute. Eta, beste alde batetik, badira tresnak erabiltzaileari aukera ematen 
diotenak bere corpus propioak kargatzeko eta unean bertan igotako corpusaren 
gaineko ustiaketa egin ahal izateko. Azken horien kasuan, testuak automatikoki 
tratatzen dira eta makinak berak identifikatzen du testuan errepresentatuta dagoen 
informazioa. Horrek eskatzen du hizkuntzaren prozesamendu automatikoa egitea, 
baldin eta erabiltzaileak igotako testuetan agertzen diren hitz edo hitz-sekuentziei 
buruzko informazio linguistikoa ustiatu nahi badu.

Dagoeneko aipatu ditugun Sketch Engine eta Brat tresnak oso erabiliak dira 
corpus-ustiaketarako. Baina badira beste batzuk ere aipamena merezi dutenak. 
Hortaz, corpus-ustiaketan corpusei nolako etekina atera dakiekeen ikusteko asmoz, 
adibide konkretuak azalduko ditugu:

 • AntConc36 xede orokorreko corpus-analisirako tresna da, sistema eragile 
desberdinetan erabil daitekeena, eta mundu osoko hizkuntzalari, itzultzaile, 
irakasle zein ikasleek erabilita. Hainbat hizkuntzatarako erabil daiteke, 
bai testu gordinekin bai etiketatutako testuekin. Erabiltzaileak bere corpus 
propioa karga dezake aplikazioan, eta, ondoren, hainbat ustiaketa egin 
ditzake bere corpusaren gainean interfazearen bitartez: hitz konkretu baten 
agerpenak dagokion testuingurua bistaratuta; hitz baten edo hitz multzo baten 
agerpenak atzeko eta ondorengo hitzarekin batera; binakako, hirunakako edo 
gehiagoko hitz-sekuentziak; hitzen agerpen kopurua; eta corpusean askotan 
agertu arren ezohikoak diren hitzak, horretarako erreferentziazko corpus bat 
aukeratu behar delarik.

 • ANALHITZA37 (Otegi et al., 2017) web aplikazioak ere erabiltzaileari aukera 
ematen dio bere testu propioa analizatzeko. Euskarazko, gaztelaniazko edo 
ingelesezko testu batetik ondorengo informazio linguistikoa erauzteko aukera 
ematen du: izenak, adjektiboak, aditzak, adberbioak…; pertsona-izenak, leku- 
izenak…; binakako, hirunakako eta launakako hitz-sekuentziak; eta abar.

 • Interneten dugun «corpus» erraldoia ustiatzeko ere badaude WebCorp beza-
lako tresnak sarean, baina horrelako tresnek Interneteko beste tresna eta 
bilatzaileek euskararekin dituzten arazoak dituzte: forma zehatz bat soilik 
bila dezakete, eta ez hitz edo lema baten forma guztiak batera. Muga hori 
gainditzeko asmoz Corpeus38 web aplikazioa sortu zen. Corpeus erabilita, 

36. http://www.laurenceanthony.net/software.html
37. ixa2.si.ehu.es/clarink/analhitza.php?lang=eu
38. http://corpeus.elhuyar.eus
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adibidez, azkartu hitza lema gisa bilatzeko eskatuz gero: azkartzeko, azkar-
tzean, azkartzen eta azkartuz bezalako hitzen agerpenak ere bistaratzen dira.

 • Azkenik, testuen ustiaketa semantikoa egiteko ere badaude tresnak. 
Esaterako, Erauzterm (Gurrutxaga et al., 2005) tresnaren bitartez euskarazko 
corpusetatik termino esanguratsuak automatikoki erauzten dira.

4. CORPUSAK IRAKASKUNTZAN

Corpusekin lan egitearen abantailarik handiena datu errealekin lan egitea da. 
Izan ere, corpusetan aurkitzen den informazioak hizkuntza-egoera errealetan nola 
erabiltzen den irudikatzen du. Beraz, aurretik ezarritako esaldi artifizial eta asmatuak 
erabili beharrean, egokiagoa da corpusak erabiltzea. Eta horrek, hau da, corpusak 
erabiltzeak, irakasteko edo ikasteko estrategia berri bat sortu du, «Data-Driven 
Learning» (DDL) ) (Johns eta King, 1991) deiturikoa. 

Ikasleen ezaugarriak kontuan izanik, ikaslearentzat interesgarriak suerta 
daitezkeen ariketa berriak sortzeko aukera eskaintzen diete corpusek irakasleei. 
Adibidez, kirolzale batek gusturago egingo du hutsuneak bete motako ariketa 
gramatikal bat testua kirolari buruzkoa bada. Hortaz, corpusak erabiliz, irakasleek ad 
hoc ariketak sor ditzakete ikasle-talde bakoitzeko, edo ikasle bakoitzeko irakaskuntza 
pertsonalizatuaren kasuan. Azken finean, ordenagailuak lagun diezaioke irakasleari 
gai konkretuei buruzko testuak bilatzen, edota, adibidez, aditza lehenaldian maiz 
erabiltzen duten testuak aurkitzen. 

Hasiera batean, irakaskuntzan erabili ziren corpusak hizkuntzen irakaskuntzari 
zuzendutakoak izan ziren, baina badaude esperientziak beste jakintza-arlo batzuetan 
ere. Esaterako, zientziaren irakaskuntzaren domeinuan Aldabe et al.-ek (2015) 
DBHko euskarazko testuliburuak ustiatu dituzte bertan lantzen diren kontzeptu 
esanguratsuak detektatzeko eta horietatik abiatuta aukera anitzeko ariketak auto-
matikoki sortzen dira corpusetan oinarrituta, corpusa testuliburutik beretik ere 
erauzten delarik.

Laburbilduz, irakaskuntzaren ikuspuntutik corpusen ikerketa digitala baliagarria 
da bai adituen erreferentziazko corpusak aztertzeko, bai baliabide didaktiko berriak 
eta eguneratuak sortzeko, corpusetako testuak iturri gisa erabilita. Azkenik, esan 
beharra dago corpusen ikerketa digitala ikasleen corpusetan ere aplikagarria dela; 
baina horri buruz jakin nahi izanez gero, seigarren atalaren azken kapitulura jo 
beharko duzu.

5. ONDORIOAK   

Dagoeneko ikusi dugu corpus bat zer den. Eta, corpus mota desberdinak aztertzeaz 
gain, corpusen ustiaketarako tresnek eskaintzen dizkiguten funtzionalitateak ere lan-
du ditugu. Gainera, euskararen alorrean ditugun baliabideak espresuki aipatu ditugu.
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Hezkuntza-arloan, corpusen erabilerak eskaintzen dituen abantailak ugariak 
dira, ez hizkuntzen ikaskuntzaren arloan bakarrik, baita hezkuntzaren edozein 
esparrutan ere. Izan ere, corpus batean oinarrituta hainbat baliabide didaktiko sortzea 
dago: egunkarian atera berri den berri baten gaineko egitura linguistikoak aztertu; 
Wikipediako zientzia-artikulu batean oinarrituta ariketak sortu; corpus paralelo bat 
erabiliz, itzulpen-adibideak ustiatu; eta abar.

Corpusak hizkuntzaren erabileraren isla dira, bai erabilera zuzenarena, bai 
erabilera ezegokiarena. Esaterako, hizkuntz ikasleen corpusek hizkuntza ikasten ari 
direnen erabilera egokiaren zein ezegokiaren isla dira. Eta eskoletako ikasgai bateko 
ikasleek idatzitako lanek gaiaren gainean ikasleek ezagutzen dituzten kontzeptu 
adierazgarriak islatzen dituzte, baita kontzeptu horien arteko erlazioak ere, besteak 
beste.

Laburbilduz, corpusek bidea ematen dute, alde batetik, erabilera errealetik 
abiatuta hezkuntzarako baliabideak dinamikoki sortzeko, eta, beste alde batetik, 
hezkuntz materialetan eta ikasleek sortutakoetan biltzen den informazioa ustiatzeko. 
Hori dena eskuz edo automatikoki tresna informatikoen bitartez.

Bukatzeko, azpimarratu beharra dago corpus gehienak idatzizkoak badira ere, 
ahozkoak gero eta ugariagoak direla. Eta euskararen kasuan, gure hizkuntzaren 
presentzia bermatu nahi badugu, beharrezkoa da ohikoak bihurtzen ari diren gailuekin 
hitz egiteko teknologietan ere euskara txertatzea. Horretarako, geroz eta ohikoagoa 
den auzolanaren ideia zabaltzen ari da euskal komunitatean. Horren bi adibide garbi 
dira Librezalek euskarazko grabaketak jasotzeko abian jarritako auzolan digitala38 
eta IXA taldearen ahots-elkarrizketak biltzeko egitasmoa. Biek helburu bera dute: 
gailuak hizketaren bidez erabiltzea. Mugikor edo ordenagailuarekin euskaraz hitz 
egiteko, Librezalek euskarazko ahotsez osatutako 10.000 ordu grabatu nahi ditu, 
genero, adin eta zona desberdinetako pertsonen ahotsekin. Mozilla fundazioak 
garatuko duen hizketaren ezagutzarako motor libreak eta 10.000 orduko grabaketek 
ahalbidetuko dute gailuek euskara ulertzea. UPV/EHUko IXA taldearen egitasmoaren 
helburua, berriz, euskaraz ulertu eta hitz egiteko gai izango den elkarrizketa-sistema 
bat garatzea da. Horretarako, euskarazko elkarrizketez osatutako corpusak sortzeko 
laguntza eskatu dute. 

38. https://librezale.eus/2019/04/01/auzolan-digitala-abian-da/
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Kapitulu honetan datuen bistaratzearen garrantzia erakustea dugu helburu. Datuen 
bistaratze-teknikek ahalmena dute izaera konplexuko informazioa era sinple eta 
errazagoan interpretatzeko eta aurkezteko. Datuen garaian bizi garen honetan, 
hezkuntza-arloa ere datuez inguratuta dabil azken urteotan digitalizazioaren eraginez. 
Datu-andana horri zentzua emateko bistaratze-teknikak ezinbesteko lanabes bihurtu 
dira. 1. atalean, datuen bistaratzeak analisiarekin duen harreman zuzena erakutsiko 
dugu; ondoren, 2. atalean, datuen bistaratzea definitzeko ahalegina egingo dugu, 
helburuen arabera hainbat eratan defini baitaiteke. 3. atalean, oinarrizko bistaratzeei 
buruz arituko gara, bakoitzak duen alde on eta ez hain onak nabarmenduko ditugu. 
Bistaratzeak informatzea helburu badu ere, ondo egin ezean, kontrako efektua lor 
dezakegu eta hartzaileari mezu okerra helarazi. 4. atalean, erabilerari buruz arituko 
gara, eta bistaratze zuzen eta okerrei helduko diegu. 5. atalean, kapituluari amaiera 
emango diogu ondorio nagusiak emanda.

1. DATUEN BISTARATZEA ETA ANALISIA

Datuen garaian bizi gara: datuetan oinarritutako erabakiak hartzen dira gaur egun 
gizarteko alor guztietan. Bai finantza-munduan, bai medikuntzan, bai hizkuntza-
laritzan, datuetatik abiatzen gara ezagutza lortzeko, ikasprozesua fintzeko eta erabaki 
hobeak hartzeko. Irakaskuntzan ere horretan gabiltza; izan ere, online ikastaroek 
(adibidez, MOOC motakoek) datu-bilketa masiboa ahalbidetzen digute. Datu multzo 
handi horietatik interesatzen zaigun informazioa modu egokian lortzeko, beharrezkoa 
da hainbat teknika, metodo, ezaguera, estrategia martxan jartzea. 

Inguruan ditugun datu multzo handietan oinarritutako erabaki egokiak 
hartzeko, bistaratze-teknikak ezinbesteko lanabes bihurtu dira azken urteotan. 
Zehatzago esanda, datuen bistaratze-teknikek ahalmena dute izaera konplexuko 
informazioa era sinple eta errazagoan interpretatzeko eta aurkezteko. Informazio kon-
plexutik ondorio adierazgarriak nabarmentzeko aukera eskaintzen digu, dokumentu 
mordoen eskuzko tratamendu neketsua izango litzatekeena aurreztuz. 
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Liburuan aurretik aipatu bezala, konpetentzia digitalari dagokionez, eta 
haren definizioari erreparatzen badiogu, konturatuko gara oinarrian ordenagailua 
erabiltzeko trebetasunak egoteaz gain, informazio digitala berreskuratu, ebaluatu, 
biltegiratu, ekoitzi, aurkeztu eta trukatzeko trebetasunak daudela (European 
Parliament and the Council, 2006). Hori horrela izanik, ezinbestekoa zaigu datu 
digitalak tratatzeko eta bistaratzeko teknologiak erabiltzeko ezagutza, trebetasun, 
jarrera eta estrategia batzuk edukitzea. 

Datu multzo masiboez gain, datu multzo txikiagoetan ere tresna hauek oso 
erabilgarriak dira. Datu multzo txikiena ere handia eta zaila izan daiteke ulertzen 
gure garunarentzat (zailtasunak ditugu 4 elementutik gorako multzoak bestelako 
laguntza gabe ulertzeko (Cowan, 2010)). Datu txikien adibide bezala, ikasgela 
bateko jarraipena eta eboluzioa neurtzea nahiko konplexua izan daiteke (big-data 
delakotik kanpo geratzen baitira halako datu multzoak) eta bistaratze-teknikak 
laguntza handikoak dira hor ere.

Irakaskuntzaren alorreko datu multzo handi zein txikiak tratatzeko hainbat 
baliabide aurreratu sortu dira ikaskuntza-datuen analisian (learning analytics 
ingelesez). Analisi estatistikoa oinarri hartuta, ikasprozesua hobeto ulertu eta hura 
ematen den ingurunea hobetzeko helburuarekin egiten den datuen neurketa, bilketa, 
analisia eta aurkezpena da ikaskuntza-datuen analisia. Hainbat tresna daude Moodle 
moduko LMSetan ikasleek zein irakasleek sortzen dituzten datuen jarraipena egiteko, 
esaterako, SmartKlass1, Intelliboard2, eta Learning Locker3 4 aplikazioen Moodleko 
pluginak. Tresna horiek guztiek zera dute komunean: estatistikan oinarritzen direla, 
datuen gaineko bilaketa aurreratuak egiten dituztela eta analisi eta laburpenerako 
garrantzitsuak diren bistaratzeak egiten dituztela. 

Irakaskuntzara zuzendutako datuen analisiak hainbat esparrutan erabiltzen dira 
eta aplikazio-esparruaren arabera modu batean edo bestean izendatu ohi ditugu. 
Learning analytics deritzogunean, ikaslearen eta haren testuinguruaren neurketa, bil-
keta, analisia eta dokumentazioa egiten dugu ikaskuntza-prozesua hobeto ulertzeko 
eta hobetzeko helburuarekin. Academic analytics delakoak, aldiz, teknika estatistiko 
eta iragarpen-ereduak erabiltzen ditu kurtso mailako erabaki hobeak hartzeko. 
Azkenik, hezkuntzaren datu-meatzaritza (educational data mining, ingelesez) 
izeneko diziplina berria dugu, eta irakaskuntzako datuen esploraziotik eta ikaskuntza 
automatikoa aplikatzetik ikaslearen ikasprozesua hobeto ulertzea du helburu.

Hainbat analisi-gunek ere izan ditzakete esparru horiek. Ikaslea jartzen 
dugunean analisi-gunean, haren jokaera-patroiez arduratzen gara eta horiek erauzten 
eta ulertzen saiatzen gara. Ikasleez gain, hezitzaileengan eta irakasleengan ere 
zentratzen da analisia askotan. Kasu horietan, hezitzaile/irakaslearen laguntza eta 

1. http://klassdata.com/
2. https://intelliboard.net/
3. https://www.ht2labs.com/learning-locker/
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arreta-beharrak detektatzen saiatzen gara. Analisia antolakuntzan zentratzean, 
edukiak hobetu ditzakegu behar bezalako curriculumak sortuz. 

Helburuen arabera, eskura ditugun tresnak era batera edo bestera erabiliko 
ditugu. Gure helburua deskriptiboa denean4, alegia, zer gertatu den galderari eran-
tzuten saiatzen garenean, datuen bistaratzeak oso lagungarriak izan ohi dira; esan 
dugun bezala, datuen anabasatik ezaugarri garrantzitsuenak era sinplean irudika 
baititzakegu. Hurrengo ataletan adibide konkretuen bidez erakutsiko dugu hori, hain 
zuzen ere. 

Kapitulu honetan, datuen bistaratzearen garrantzia erakustea dugu helburu. 
Datuen bistaratzeak analisiarekin duen harreman zuzena erakusten saiatuko gara 
lehenik, eta ondoren oinarrizko bistaratzeei buruz arituko gara, bakoitzaren alde on 
eta ez hain onak erakutsiz. Bistaratzeak informatzea helburu badu ere, ondo egin 
ezean, kontrako efektua lor dezakegu eta hartzaileari mezu okerra helarazi. Bistaratze 
okerrei ere helduko diegu kapituluan.

2. DATUEN BISTARATZEAREN DEFINIZIOA

Datuak bistaratzerako orduan, hainbat definizio daude. Aplikazio-eremuaren arabera, 
modu batera edo bestera definitzen da datuen bistaratzea. Denak dira zuzenak, baina 
berezitasunak zein diren zerrendatzen hasi beharrean, definizio bakoitzak partekatzen 
duena ekarriko dugu hona.

Definizioen gehiengoak honakoa dakarte: modu eskematiko batean laburtu den 
informazioaren errepresentazio gisa uler daiteke bistaratzea. Bertan, informazio-
unitateen ezaugarriak eta aldagaiak zein diren zehazten da. Beste hitz batzuetan 
esanda, datuen eduki-kuantitatiboa era bisualean erakusteko modu koherentetzat 
har daiteke. Datuen izaera, ikerketa-helburu eta eman nahi den mezuaren arabera, 
bistaratzeak hartuko duen formaren ezaugarri nagusiak aukeratuko ditugu. 
Kapituluan zehar erakutsiko dugun bezala, oinarrizkoak diren lerro-diagrama, barra-
diagrama eta sakabanatze-digramak, besteak beste, dira bistaratze forma erabilienak. 
Kapitulu honetan, oinarrizko bistaratze moduak aipatuko ditugu, nahiz eta datuen 
bistaratzea alor zabala eta askotarikoa izan.

Esan dugunari jarraiki, datuen bistaratzea konplexua den informazioa modu 
errazagoan azaltzeko era bisuala da. Hortaz, komunikazioa, analisia, aurkikuntza eta 
esplorazioa ahalbidetzen duen edozein errepresentazio bisual datuen bistaratzetzat 

4. Orokorrean datuen analisiak, estatistikaren ikuspegitik behintzat, honako ondorioak zehazten 
dizkigu:

 • Deskriptiboa: zer gertatu da? galderari erantzuten saiatzen da helburu hau. 
 • Prediktiboa: zer gertatuko da? galderari erantzuten saiatzen da helburu hau.
 • Diagnostikoa: zergatik gertatu da? galderari erantzuten saiatzen da helburua.
 • Preskriptiboa: zer egin beharko nuke? galderari erantzuten saiatzen da. 
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onar dezakegu. Kontuan izan behar da, bistaratzeei esker, datuaren ezaugarri garran-
tzitsuenak nabarmentzen ditugula eta pertsonen arteko komunikazioa errazten 
dugula. 

2.1. Zergatik erabili?

Bildutako datuak bistaratu ezean, eskuartean duguna ez zaigu oso erabilgarria 
izango. Datu-anabasa horretan galtzeko arriskua izango dugu. Jakina denez, egunero, 
momentu oro, datu kopuru handiak sortzen ditugu eta datu-base erraldoietan gordetzen 
dira. Informazio horri guztiari modu eraginkorrean zentzua emateko adierazte modu 
berri bat sortzea ezinbestekoa da. Komunikazioan lagunduko digun adierazpen berri 
horrek datuen bistaratzearekin zerikusi hertsia izan beharko du. Diogun bezala, 
hainbat arrazoi daude datuen bistaratzea tresna garrantzitsutzat hartzeko.

Arestian aipatu bezala, bistaratzeak konplexua den informazioa grafiko 
bidezko modu eraginkorrago batean erakusten digu. Horrela, ezaugarri nabarmenen 
pertzepzioa azkarrago eta errazago egiten du. Demagun irakasleari eskatzen diogula 
azterketetako emaitza baxuena eta altuena bilatzeko hiru bistaratze modutan (1. 
irudian erakusten den bezala). Lehenengoak (a), inongo koloreztatzerik erabili gabe, 
taula gordin batean erakusten ditu datuak. Bigarrenak (b), taula berdina erabiltzen 
du, baina balio maximo eta minimoak kolorez markatzen ditu. Azkenik, hirugarrenak 
(c) barra-diagrama baten bidez erakusten ditu balio maximoak eta minimoak. Espero 
daitekeen bezala, irakasleak bigarren taulan errazago topatuko ditu lehenengo 
taularekin konparatuta. Aldiz, barra-diagrama eskainita, informazioa bertan laburtuta 
izateaz gain, haien arteko diferentzia zein den begi-bistaz antzemateko gai izango da.

1. irudia. Bistaratze desberdinen eragina erakusten duen irudia.

Bistaratzeak erabiltzeko beste arrazoi garrantzitsu bat irudiek duten eragin 
handia da5. Gure garunak hitzak baino dezente errazago gogoratzen ditu sinbolo 
eta irudi-itxurako informazioa. Efektu horri jarraiki, informazio esanguratsua 

5. Picture superiority effect izenez ezaguna, ingelesez, <https://en.wikipedia.org/wiki/Picture_
superiority_effect>.
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modu grafikoan ematea eraginkorragoa da askotan eta ondorioz mezua hobeto 
helarazten da. Bistaratzerakoan kontuan hartuko dugun azken arrazoia datuetan 
aurkitzen diren jokaera-patroiak azaleratzekoa da. Bistaratzeak oso lagungarriak 
dira datuetan existitzen diren patroiak antzemateko. Ikerlariok etengabe erabiltzen 
ditugu dihardugun ikerketan ondorioak ateratzeko, eta ikerketa berrietara eramango 
gaituzten ikerketa-galderak sortzeko. Ikusiko dugun moduan, aztergai diren faktoreen 
arteko erlazioez ohartzeko tresna erabilgarriak dira. Faktoreen garapena denboran 
zehar nola ematen den kausitzeko ere balio dutela ikusiko dugu, besteak beste. 

2.2. Bistaratzearen ezaugarriak

Datuen bistaratzea eraginkorra izateko hainbat ezaugarri bete behar ditu. 
Ezaugarri horiei buruz asko ikertu eta idatzi den arren, bistaratzeak bost ezaugarri 
hauetan laburbil ditzakegu:

1. Egiazkoa eta zintzoa izatea. Ikerketa zintzo eta sakon baten ondorioak 
erakutsi behar ditu irudiak. Datuen egiazko ezaugarriak islatu behar ditu 
ahalik eta zintzoen. 

2. Erabilgarria izatea. Datuak modu zehatzean erakutsi behar dira, zeinetan 
ikerlari eta erabiltzaileek erabaki garrantzitsu eta esanguratsuak hartzeko 
gai diren. 

3. Ederra izatea. Ikerlarientzat eta, jendartearentzat oro har, irudiak erakar-
garria, interesgarria eta estetikoki atsegina izan behar du.

4. Zolia, zorrotza izatea. Irudiak datu gordinean antzematen zailak diren 
ebidentziak ezagutarazteko gaitasuna izan behar du. 

5. Argigarria izatea. Irudiak erakusten dituen ebidentzia ulertu eta 
ohartarazteko balio behar du. Alegia, ikerketari buruzko iritzi zuzenago 
bat lortzeko balio behar du.



 
2. irudia. Hiru ikasleren eboluzioa erakusten duen lerro-diagrama.

3. OINARRIZKO BISTARATZE MODUAK

Bistaratzen hasi aurretik, esku artean dugun datuaren izaera zein den jakin behar 
dugu; izan ere, edozein analisi egiten hasi aurretik, komenigarria izaten da datuen 
nolakotasuna aztertzea. Datuak deskribatzen dituzten aldagaiak hainbat motatakoak 
izan daitezke. Oro har, aldagaiak numerikoak edo kategorikoak dira6. Aldagai 
numerikoa deritzogu zenbakizko balioak hartzen dituenean, alegia, eragiketa 
aritmetikoak (batu, kendu, biderkatu edota batez bestekoak kalkulatu) egin ditzakegu 
izaera horretako datuekin. Bestalde, aldagai kategorikoak ezaugarri kualitatiboak 
deskribatzen dituen balioak hartzen ditu (bizilekua, sexua eta erlijioa, besteak beste). 
Jakina denez, datu kategorikoekin ezin dugu eragiketa aritmetikorik egin: ez du 
zentzurik bi eremu geografikoren identifikadoreen arteko batura egitea.

Espero bezala, aldagaia numerikoa bada, era konkretu batzuetan irudikatu ahal 
izango dugu; aldiz, kategorikoa bada, beste batzuk izango dira bistaratze moduak. 
Jarraian, datu motaren araberako oinarrizko bistaratze-diagramak landuko ditugu. 

3.1. Datu numerikoen oinarrizko bistaratzeak

Datuaren izaeraz gain, zer erakutsi nahi den jakitea oso lagungarria. Askotan 
interesatzen zaigu jakitea aztergai den faktorea nola aldatzen den denboran zehar, 
alegia, balioek gora ala behera egiten duten ardatz kronologikoan. Informazio hori 
erakusteko oso aproposak dira lerro-diagramak. Demagun gure ikasleen eboluzioa 
aztertu nahi dugula eta ikasturtean zehar hainbat test eginarazi dizkiegula. Azterketak 
denboran zehar banatzen direnez, ikaslearen eboluzioa neurtzeko balio dezake 

6. Aldagai moten sailkapen finagoa badago, baina kapitulu honen helburuetarako nahiko zaigu bi 
mota hauekin.
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lerro-diagramak. 2. irudiak, adibide bezala, hiru ikasleren bilakaera laburbiltzen du 
ikasturtean zehar egindako 5 azterketetan ateratako kalifikazioa erlazionatuz. Batetik, 
lehenengo ikaslearen bilakaera positiboa ikus dezakegu, lerro gorriz irudikatua. 
Alegia, urtean zehar, hasiera txarretik hasita, hobetzen joan den kasua irudikatzen 
da. Bestetik, kontrako adibidea erakutsiz, bigarren ikaslearen bilakaera dugu, lerro 
berdez irudikatua. Azkenik, hirugarren ikaslearen lerro urdinak bilakaera konstantea 
izan duela erakusten digu. 

Beste zenbait kasutan, datuaren balioak nola banatzen diren jakin nahi izaten 
dugu. Alegia, balio zentrala non dagoen eta gainontzeko datuak balio horretatik nola 
eta zenbat aldentzen diren. Demagun ikasgela bateko batez besteko kalifikazioa 
7,5 dela, 0 eta 10 artean. Batez bestekoa kalifikazio altua izan arren, ez dakigu 
ikasleen kalifikazioak nola banatzen diren. Hau da, ikasleen artean diferentzia handia 
dagoen edo denek antzeko emaitzak dituzten galderari erantzuteko, datuen formari 
erreparatu behar diogu. 

Datu numerikoen forma erakusteko bistaratze modu oinarrizkoenak (eta 
erabilienak) histogramak eta kaxa-diagramak dira. Biek dute antzeko helburua: 
datuen sakabanaketa nola gertatzen den erakustea. Hala ere, informazioa era 
desberdinean laburbiltzen dute. 

Histogramak aldagai kuantitatiboak irudikatzeko erabiltzen diren datu-
diagramak dira. Datuen balioak tartetan bildu eta, maiztasun-banaketa osatu ondoren, 
maiztasunen araberako zutabeak altxatzen ditu. Modu horretara, datuaren ezaugarri 
nagusiak (balio zentrala eta sakabanatzea, besteak beste) erraz antzematen ditugu. 
Formari erreparatzeko gehien erabiltzen den irudia da histograma. 

3. irudian, 2012an egin zuten PISAko azterketako lagin baten histograma 
erakusten dugu. Matematikako azterketan lortutako kalifikazioen banaketa erakusten 
digu. Kasu honetan, aztergai genituen 25.152 kalifikazio 30 tartetan banatu ditugu eta 
era sinplifikatuan eta erabilgarrian kalifikazioak nola banatzen diren ikus dezakegu. 
Horrela, banaketa simetrikoa dela ikus dezakegu. Horrez gain, balio zentrala 500 ingu- 
ruan dagoela erraz antzematen da, eta kalifikazioen % 65, gehiena, 400 eta 600 balioen  
arten mugitzen dela antzeman daiteke (kalifikazioak 0 eta 800 bitartekoak dira).

Bestetik, oso erabilgarriak diren kaxa-diagramak ditugu. Box-plot izenez 
ere ezagunak direnak irudiak sortzeko koartiletan oinarritzen dira. Datu-diagrama 
honek bost posizioren informazioa erabiltzen du modu integratu batean laginaren 
ezaugarriak irudikatzeko. Hauek dira bost ezaugarri horiek: mediana, lehenengo 
koartila, hirugarren koartila, balio handiena eta balio txikiena. Bertsio aurreratuago 
batzuek adituak onargarritzat kontsideratzen dituen balio maximo eta minimoak ere 
gehitzen dituzte diagramara. Ondorioz, maximo-minimotik kanpo dauden puntuak 
muturreko datutzat (outlier, ingelesez) har daitezke. Balioen minimo eta maximoaren 
ibiltartea definitzeko, 1.5xIQR heuristikoa erabili ohi da7. Hortik gora ala behera 

7. IQR: Inter-Quartil Range, koartilen arteko ibiltartea.
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dauden obserbazioak muturreko datu kontsideratuko ditugu. Kaxa-diagramek 4. 
irudian erakutsitako itxura dute. Kasu honetan, 0 eta 10 arteko kalifikazioen lagin 
bat irudikatzen du. 

3. irudia. 2012ko PISA azterketan Espainiako ikastetxeetako kalifikazioen histograma.

4. irudia. Kaxa-diagrama baten adibidea. 0 eta 10 arteko balioen kalifikazio-banaketa 
erakusten digu. Balio-eremua 5 puntu nagusitan laburbiltzen da:  

Balio minimoa, balio maximoa, Q1, Q3 eta mediana.
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Datuak taldeetan ditugunean, kaxa-diagramak oso erabilgarriak dira, taldeen 
arteko konparazioak egiteko. 5. irudiak PISA-2012ko azterketako Espainiako ikas-
tetxe moten arteko konparaketa erakusten digu. Ardatz horizontalean, ikastetxe mota 
bakoitzaren laginaren banaketa jartzen dugu. Irudiak ikastetxeak batez bestekoaren 
arabera ordenatuta daude, txikienetik handienera. Datuetan galdu gabe, erraz azter 
dezakegu ikastetxe bakoitzaren errendimendua beste ikastetxeekin alderatuz. Ikaste-
txeen arteko analisia egin badaiteke ere, ez dugu horrelakorik egingo artikulu honetan. 

5. irudia. Ikastetxe mota bakoitzaren matematikako kalifikazioen banaketa,  
kaxa-diagramez azalduta.

Histograma ala kaxa-diagrama? Gorago esan dugun bezala, bi irudikatze 
moduek antzeko helburua dute: banaketaren ezaugarri nagusiak erakustea. Bakoitzak 
bere oinarriak dituenez, osagarriak direla esan genezake. Ahal izanez gero, beraz, bi 
bistaratzeak egitea izaten da ohikoena. Hala ere, badaude zenbait kasu bistaratze bat 
bestea baino gomendagarriago dena. Hiru kasu aztertuko ditugu, 6. irudian agertzen 
den bezala. 

Lehenengoa datuetan bariantza handia duen kasu bati dagokio (irudiko 
goiko lerroa). Halako kasuetan, histogramek hobeto erakusten dituzte datuen 
ezaugarriak. Irudiari erreparatuz gero, histogramak argi erakusten digu banaketa 
bimodala dugula, baina kaxa-diagrama ez da gai berezitasun hori azaleratzeko. 
Kaxa-diagrama bakarrik irudikatuz gero, moda bakarreko banaketa dugula pentsa 
genezake. Datuetan bariantza oso txikia denean (irudiko bigarren lerroari dagokio), 
histogramek zehatzago laburtzen dituzte datuen ezaugarriak. Irudian ikusten denez, 
kaxa-diagramek banaketa normala dela iradokitzen dute (moda bakarrekoa eta 
simetrikoa), interpretazio okerrera bultzatuz. Azkenik, bariantza ertaina deneko 
kasuetan (azken lerroa irudian), kaxa-diagrama erabilgarriagoa izan daiteke; izan 
ere, histograma egiteko balioen tartekatzearen ondorioz, alborapena duela irudika 
dezakegu, eta horrek ondorio okerrak ateratzera eramango gaitu.
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6. irudia. Histograma eta kaxa-diagramen alderaketa. Goiko kasua bariantza handia 
dagoen kasua da. Erdikoa ia bariantzarik ez dagoenean. Behekoa bariantza ertaina 

denean.

Aldagai numerikoekin bukatzeko, sakabanatze-diagramak ditugu. Oso 
baliagarria izan ohi da bi aldagairen arteko erlazioa irudikatzea ikerketa-galdera 
berriak formulatu ahal izateko. Horrelako diagrametan, ardatz bakoitza lotzen zaio 
aldagaietako bati eta bi aldagaien balioak biltzen dituen puntu bakoitza kokatzen da 
planoan. Datuak osatzen dituzten puntu guztiak jartzean, halako laino bat sortzen 
dugu eta haren formak bi aldagaien erlazioa nolakoa den esango digu. Orokorrean 
erlazioak izan daitezke: positiboak, negatiboak edo erlazio linealik gabekoak.

7. irudiko sakabanatze-diagramak matematikako eta zientzia ikasgaiko 
kalifikazioak jartzen ditu erlazioan. Esan bezala, erlazioa (egotekotan) izan daiteke: 
a) positiboa (goranzko joera badu irudiak) edo b) negatiboa (beheranzko joera 
erakusten badu). Gerta daiteke bi aldagaien artean erlaziorik ez dagoela erakustea 
diagramak. Irudiak, kasu honetan, erlazio positiboa erakusten du. Alegia, matematikan 
kalifikazio altua lortu duenak zientzian ere altua lortu du, eta alderantziz. 
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7. irudia. Zientzia eta matematikako kalifikazioak erlazioan jartzen  

dituen bistaratze modua.

3.2. Datu kategorikoak bistaratzeko moduak

Aldagai kategorikoak grafikoki adierazteko modu ohikoena barra-diagrama 
erabiltzea izaten da. Maiztasun-tauletatik abiatuz, kategoriak jasotako balio 
metatuaren arabera barrari luzera bat esleituko zaio. Hein handi batean, histogramen 
antzeko formak lortzen ditugu; baina, kasu honetan, balio-tartea kategoriek berek 
zehazten dute. Kaxa-diagramekin egin bezalaxe, taldekatutako datu kategorikoak 
bistaratzeko aproposa da, horrela, egoera desberdinetan neurtutako datuak zuzenean 
konparatzeak gure hipotesiak baieztatzen laguntzen digu. Kategoriak denborarekin 
erlazionatuta badaude, lerro-diagramekin egin bezalaxe, datuen eboluzioa erakusteko 
oso erabilgarriak dira. 

Kategoria bera duten bi aldagai alderatzeko, oso egokiak izan ohi dira barra-
diagramak. Aldi berean, hainbat aldagai irudikatzen dituzten barra-diagramak dira 
horiek. Adibidez, PISA 2012ko azterketan parte hartu zuten ikasleen aita eta amen 
lan-egoeren banaketak irudikatzen dituen barra-diagrama duzue 8. irudian. Datu 
orokorrei erreparatuz, aiten eta amen lan-egoerak desberdinak direla ikus dezakegu: 
aiten gehiengoak jardunaldi osoko lana du, amen lan-egoerak beste kategorietan 
gehiago banatzen dira.
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8. irudia. PISA 2012ko azterketan parte hartu zuten ikasleen gurasoen lan-egoera.

Datu numerikoekin egin dugun antzera, oso baliagarria izaten da bi aldagai 
kategorikoren arteko erlazioa irudikatzea. Horretarako, mosaiko-diagramak 
erabiltzen ditugu eta kontingentzia-taulak irudikatzen dituzte. Bi aldagaien 
kategoria-konbinazio bakoitzaren kopuruak biltzen dira (adibidez, amak lan egin eta 
aita langabezian egotea). 9. irudiak PISA 2012ko partaideen gurasoen lan-egoera 
konparatzen du, bi aldagaiak (amarena eta aitarena) erlazioan jarriz. Irudiak azkar 
ematen digu informazio deigarria: aita lanaldi partzialean dagoenean, ama ere egoera 
berdinean egotea da ohikoena, baina ama denean lanaldi partzialean dagoena, aita 
jardun osoko lanaldian aritzea da ohikoena.

9. irudia. PISA-2012 azterketan parte hartu zuten ikasleen gurasoen lan-egoera 
erlazioan jarrita.
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3.3. Bistaratzeen laburpen-taula

Oinarrizko hainbat bistaratze modu ikusi ditugu eta adibideen bitartez bakoitza 
noiz eta nola erabili behar den azaltzen saiatu gara. Laburpen modura, beheko taulan, 
ikusitako bistaratzeen oinarrizko ezaugarriak laburbiltzen ditugu.

1. taula. Bisataratze moduen laburpen-taula.
Diagrama Aldagai mota Aldagai kopurua Datuen ezaugarriak

Lerro-diagrama Numerikoa 1 Denboran zehar gertatzen diren 
aldaketak erakusteko aproposa

Histograma Numerikoa 1 Datuen zentroa eta banaketa 
erakusteko aproposa

Kaxa-diagrama Numerikoa 1 Datuen zentroa eta banaketa 
erakusteko aproposa

Barra-diagrama Kategorikoa 1 Datu kategorikoen banaketa 
erakusteko aproposa

Sakabanatze-diagrama Numerikoa 2 Datu numerikoak erlazionatzeko 
baliagarria

Mosaiko-diagrama Kategorikoa 2 Datu kategorikoak erlazionatzeko 
erabilia

4. ERABILERA DESEGOKIA

Bistaratze-teknikek datuetako informazioa modu egokian laburbildu behar dute 
eta, ondorioz, ezaugarri nagusiak modu eraginkorrean azaleratu behar dituzte. 
Badira informazioa modu egokian aurkezten ez duten bistaratze modu batzuk eta 
horietako batzuk sektore-diagramak dira. Sektore-diagramak aldagai kategorikoen 
maiztasun/proportzioak irudikatzeko erabiltzen dira barra-diagramen antzera, baina 
kasu honetan kategoriari balioaren araberako azalera bat esleitzen dio.

10. irudia. Sektore-diagramaren adibide desegokia.
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Ahal dela, ez da komeni diagrama mota hau erabiltzea. Oso erabilia den 
arren, ez da gomendagarria txosten zientifiko eta teknikoetan halakorik erabiltzea, 
begi-bistan sektoreak alderatzea zaila izaten baita. Horien ordez, barra-diagramak 
erabiltzea hobesten da. 

Orokorrean, bistaratzeak informazioa modu eraginkorrean erakutsi behar du. 
Informazio asko jartzea ez da ideia ona izaten, irakurlea nahastu egin dezakeelako. 
Sarritan egiten den errorea eskala okerra erabiltzea da. Adibidez, y-ardatzean 0 ez 
den beste balio batean jartzea mezuaren efektua handitzeko asmoz. Modu antzekoan, 
x-ardatzean ere zentzuz jarritako eskala erabili behar da; adibidez, lineala edo 
logaritmokoa. 

Bistaratzeak sortzen dituenak jakin behar du helburuak zein diren: datuen 
ezaugarri nagusiak azaleratzea, eta modu egokian komunikatzea. 

5. LABURPENA

Datu digitalen garaian bizi gara eta bistaratze-tresnak ezinbestekoak bihurtu dira 
anabasa handi horretatik ezagutza lortzeko eta erabaki zuzenak hartzeko. Era 
bertsuan, konpetentzia digitala duen edonork, ordenagailua erabiltzeko trebetasuna 
edukitzeaz gain, digitalki dauden datuetatik informazioa erauzteko, ulertzeko eta 
aurkezteko gaitasuna eduki behar du. Oinarrizko bistaratze-tekniketan jakintza 
izatea, beraz, beharrezkoa da, informazio digitala identifikatzea, lokalizatzea, 
berreskuratzea, biltegiratzea, antolatzea eta analizatzea. 

Kapitulu honetan datuen bistaratzea zer den eta nolakoa izan behar duen 
azaltzea izan dugu xede. Horrekin batera, oinarrizkoak diren hainbat bistaratze modu 
aurkeztu ditugu. Horrela, datu numerikoak erakusteko lerro-diagrama, histograma, 
kaxa-diagrama eta sakabanatze-diagramen adibideak aurkeztu ditugu, batetik, eta 
datu kategorikoak lantzeko barra-diagrama eta mosaiko-diagrama ikusi ditugu, 
bestetik. Edozein dela aukeratutako diagrama, berebiziko garrantzia duten bost 
ezaugarriak betetzea komenigarria da: egiazkoa, erabilgarria, erakargarria, zolia eta 
argigarria izatea.
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Mundu zabal, plural eta aldakorra da ikerketa zientifikoa. Bertan, ikerketaren eredu 
formalari jarraituz, sailkapen, eredu eta mota ezberdinetako ikerketak topatuko 
ditugu, izanik horiek guztiak arlo, metodo, lagin, aldagai, hipotesi eta helburu 
desberdinetakoak. Gizarte-zientzietan metodologia eta ikerketa mota ugari daude 
ikertu nahi den arazoaren, kasuaren edo helburuen arabera. Aniztasun horren ondorioz, 
arazoak suerta litezke ikerketa mota egokia ez bada hezkuntzarako. Horregatik, 
hiru dira ezinbesteko gakoak: lehenik, ikerketa ondo zehaztea; bigarrenik, arazoa 
edo kasua ondo ezagutzea; hirugarrenik, helburuak zeintzuk diren argi eta garbi 
edukitzea. Horrekin batera, baimenak, lizentziak, legedia, etika, datuen babesa eta 
argitaratzeko behar diren lizentziak eta baimenak ezagutzea ezinbestekoa da. 

Ardatz horiek kontuan izanik, ikerketa-metodo egoki, zintzo eta zuzena auke-
ratzeko irizpide batzuk emango ditugu ondorengo ataletan: 1. atalean, ikerketa motak 
eta ikerketa-diseinuaren inguruko zenbait ohar; ondoren, 2. atalean, datu-bilketarako 
ibilbidea eta datu-babesaren legedia; 3. atalean, ikerketaren zabalkunderako oinarriak 
aurkeztuko dira, eta, bukatzeko, anomia digitala eta ondorioak.

1. IKERKETA MOTAK ETA IKERKETA-DISEINUAREN INGURUKO 
ZENBAIT OHAR

Hasteko, ikerketaren abiapuntuari erreparatuz, ikerketa induktiboa edo deduktiboa 
den jakin beharko genuke. Induktiboa abiapuntu zehatzetatik orokorrera doan 
ikerketa da; eta deduktiboa, aldiz, orokorretik zehatzenera (Robles, 2015).

Bestalde, ikerketak errealitatearekin lotura duen edo ez aztertu beharko genuke, 
ikerketa enpirikoa den edo ez adierazteko. Hau da, ikerketa enpirikoa dela esango 
dugu, arazoari eta galderei erantzuteko, datuak errealitatetik jasotzen dituenean eta 
egiazta daitekeena izango litzateke. Aldiz, ez da enpirikoa izango, ikerketa-galderei 
erantzun ahal izateko, datuak ez badira errealitatetik eskuratzen edota ezin badira 
egiaztatu (Padua, 2018).
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Horrekin jarraituz, eta errealitatearekin lotura duten ikerketetan, esku-hartzea 
dagoen edo ez erabaki beharko dugu. Horrela bada, adieraziko ditugu: batetik, 
egingo den esku-hartze mota (programa, ekintza, tratamendu, adibidez); eta bestetik, 
partaideen testuingurua, emaitzak, bizipenak eta prozesua.

Urteetan zehar handia izan da ikerketa kuantitatibo eta kualitatiboaren ezta-
baida (Gomez, 2015). Horregatik, garrantzi handikoa izango da ikerketa berariaz 
aukeratzea eta gero jarraitu beharreko prozesuak zehaztea; hain zuzen ere, ikerketa 
kuantitatibo eta kualitatiboaren ezaugarriak egoki ezagutzea, datu-bilketa era 
egokian egiteko. Adibidez: 

 • Kuantitatiboa: gertakariak azaltzea du helburu, positibismoarekin lotzen da, 
eta arazoen planteamendua modu nahiko itxian egiten da. Helburu finkoak, 
hipotesiak frogatzea (batzuetan), diseinu zehatza eta lagin handiak bilatzen 
ditu. Zenbakizko datuen ondorio zehatzak aurkezten ditu, analisi estatistikoa 
erabiliz. Honakoak dira ezaugarri horiek betetzen dituzten zenbait ikerketa 
mota: esploratzailea, deskribatzailea, korrelazionala, kuasi-esperimentala 
edo esperimentala, besteak beste (Dendaluze, 2002).

 • Kualitatiboa: errealitatea ulertzea eta eraldatzea du helburu, eta arazoak 
nahiz helburuak modu nahiko irekian aurkezteko joera dago. Ikerketaren 
diseinua edo plana garapen-bidean egon daiteke, sinesgarritasuna bilatzen da 
eta lagin txikiak edo kasu zehatzak izan daitezke. Datu kualitatiboak jasotzen 
dira (ahozkoak nahiz idatzizkoak), eta ikerketaren ondorioak partaideen 
hitzetan oinarritzen dira. Ezaugarri horiek biltzen dituzten mota batzuk 
honakoak dira: biografikoa, fenomenologikoa, teorian oinarritua, etnografia 
eta kasu-azterketa, besteak beste (Creswell, 2014).

Garai bateko kuantitatibo-kualitatibo dikotomiaren eztabaida gainditutzat jo 
dute autore batzuek (Gomez, 2015). Horrela, biek dituzten ezaugarriak uztartuz eta 
osagarritzat hartuz, ikerketa mistoa egiteko aukera defendatzen dute (Cadena et al., 
2017). 

Ikerketa mota eta sailkapen nagusiak ezagutu eta gero, ohiko diseinu eta 
prozedura baten adibidearekin jarraituko dugu. Horrela, zein urrats emango ditugun 
adieraziko dugu 1. irudian. 

Lehenik eta behin, ikerketaren gaia aukeratzeko erantzun nahi ditugun 
hasierako galderak idatziko ditugu. Ondoren, arazoa, beharra, hobekuntza edota kasu 
baten aukeraketa eginez ikerketaren planteamendua osatuko dugu. Horrek, ikerketa 
helburu batzuk zehaztera eramaten gaitu, eta, horiekin batera, galdetegi, behaketa, 
elkarrizketa edo talde-eztabaida, besteak beste, prestatuz datu-bilketa egokiena 
aukeratzera. Behin datuak jasota, horiek aztertu nahian hainbat programa edo 
aplikazio erabiliko ditugu emaitzak aurkezteko. Bukatzeko, ikerketaren ondorioak 
idatziko ditugu eta hausnarketarako, proposamenak egiteko edota erabakiak edo 
esku-hartzerako baliogarriak izango dira.
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1. irudia. Ikerketa-diseinuaren prozedura.

Ikerketa mota eta prozedurak zeintzuk diren jakin eta gero, paradigma 
ezberdinen arabera ere, ikerketa-aukera ezberdinak topatzen ditugu, esate baterako: 

 • Aurre-paradigmatikoa: ez da inongo paradigmaren barruan kokatzen, ezta 
horien irizpide zehatzetan oinarritzen ere. Zientifikoki ez dagoela ikertzaileen 
artean adostasunik adierazten du (Rabadan, 2017).

 • Paradigma positibista: ikuspegi honetan, esperientziatik soilik jasotako 
ezagutzak hartzen dira kontuan; gertaera horien arteko loturetatik eta horiek 
azaltzen dituzten legeetatik sortzen da ezagutza. Eredu kuantitatiboarekin bat 
eginez ikerketa esperimentala eta kuasi-esperimentala ohikoak dira, bertan 
zenbakien bidez neurtzeko joera dutelako (Ricoy, 2006 eta Ramos, 2018).

 • Interpretaziozko paradigma: teoria- edo sinesmen-sistema baten 
araberakoak dira. Helburu du testuinguru zehatz batean jasotako informazioari 
eta datuei esanahia ematea. Eredu kualitatiboarekin bat egiten du ikerketa 
naturalista, humanista edo etnografikoak, ohikoak dira eta datuak testu, 
idazki edota esanahien bidez aurkezten dira (Gil et al.,  2017).

 • Paradigma sozio-kritikoa: errealitatea eraldatzea bilatzen du eta aktiboki 
parte hartzen duten partaideen burujabetzea. Paradigma honetan teoria eta 
praktika uztartzen saiatzen da unitate dialektiko bat osatuz. Arazoak edo ka-
suak ulertzea du helburu, beraz, ohikoak dira akzio-ikerketak, kasu-azterketa 
eta datu kuantitatiboak eta kualitatiboak osagarri gisa erabiltzea. Aldi berean, 
hezkuntzako ikerketan, onartua dago ikerlariak prozesuan parte hartzea. 
Adibidez, irakaslea bera ikerlaria izatea (Gil et al., 2017).
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Ikerketa mota eta paradigma hauek konbinatzeko, nahasteko edo modu 
osagarrian ikertzeko aukerak ematen ditu eta horren adibide islatzeko, ondorengo 
eskeman ikerketa-metodo baten diagrama eta ibilbidea aurkezten da. 

2. irudia. Ikerketa mota aukeraren diagrama.

2. DATU-BILKETARAKO IBILBIDEA ETA DATU-BABESAREN LEGEDIA

Ikerketa-eredu eta metodologia ezberdinak aipatu eta gero, partaideei eta horien 
bitartez jasotzen diren datuei erreparatuko diegu. Gizarte-zientzietan eta hezkuntza-
alorrean parte-hartzaile nagusiak gizakiak izanik, garrantzitsua da ikerketak prozesu, 
urrats, baimen eta etika-batzorde baten onespena jasotzea, egin beharreko esku-
hartzeak eta izaera pertsonaleko datuen erabilera ondo kudeatzeko. Unibertsitateetan, 
ikerketa zientifikoko batzorde horiek, proiektuak edo ikerkuntza-jarduerak aztertzeaz 
gain, horien jarraipena egiteaz arduratzen dira. 

Proiektu batek orokorrean jarraitzen dituen urrats eta atalak 3. irudikoak dira.

Prozedura eta jarraitzeko ibilbidea ezagututa, etika-batzordeak eskaturiko 
baldintzen barnean, partaideei luzatzen zaien baimen informatuan, ziurtatu behar 
da ikerketa-helburua eta -zergatia ondo azaltzen direla. Gainera, beren parte-hartzea 
borondatezkoa dela adierazi behar dute partaideek eta ikertzaileek jasotako datuen 
pribatutasuna bermatu behar dute. Halaber, datuak ondo babestu eta leku seguruan 
gordeta edukiko dira. 
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3. irudia. Ikerketa-prozedura eta jarraitzeko urratsak.

2.1. Datu-babesa: zenbait galera

Ildo berean, datuen babesari arreta berezia eskaini behar zaio. Datu-babesa 
hezkuntza- eta ikerketa-mailan atal garrantzitsua da eta datuen babesari buruzko 
legearen kontzeptuak (LOPD, 2015 eta LOPDGD, 2018) zabaldu nahian, hainbat 
erakundek legea modu irakurterrazean idatzi eta argitaratu dute (Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoa, 2005 eta Eusko Jaurlaritza, 2018).

Nahiz eta legea zabala izan eta xehetasun ugarikoa, ohikoak izaten dira jarraian 
aurkezten diren galderak. Horiei erantzuna emango diegu, hurrengo lerroetan:

 • Zer da datu pertsonala? Pertsona bat identifikatzeko aukera ematen duen 
edozein datu; zenbakizkoei, alfabetikoei, grafikoei, fotografikoei, akustikoei 
edo beste motatako identifikagarriei deritze.

 • Zer dira bereziki babestutako datuak? Datu sentigarriak ere deitzen zaie, 
pertsonen informazio intimoak direlako. LOPDren 7. artikulutik jasota:

 ◦  Pertsona fisikoen ideologia, sindikatu-afiliazioa, erlijioa eta sinesmenak 
agerian uzten dituzten datuak dira. 

 ◦ Arrazari, osasunari eta bizitza sexualari buruzko datuak. 
 ◦ Zigor-arloko edo administrazio-arloko arau-hausteei buruzko datuak.
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 • Adingabeen datuak jasotzeko baimena lortzeko, norengana jo behar dugu? 
Hamalau urtetik beherakoen kasuan, gurasoen edo legezko tutorearen 
oniritzia beharrezkoa izango da. 14 urtetik gorakoen datuak, aldiz, jaso ahal 
izango dira, adingabeek adostasuna edo baimena adierazten badute. Hala 
ere, zenbait kasutan (desgaitasun kasuetan), gurasoek edo legezko tutoreak 
baimena adierazi beharko dute. 

 • Osasun-datuekin ere, arau eta adinaren baimenekin bezala? Ez. Osasun-
datuak jasotzean, adingabeak 16 urte beharko ditu, baldin eta ezgaituta ez 
badago.

 • Behar al da ikasle adingabeen kalifikazio akademikoak argitaratzeko 
baimenik? Ikasleen notak ere datu pertsonalak dira. Beraz, horiek argitara-
tzeko ikasleen adostasuna beharko da. 14 urte baino gutxiagokoen kasuan, 
gurasoek edo legezko tutoreak adierazi beharko dute adostasuna. 14 urte 
baino gehiago badituzte, ordea, adingabeek adierazi ahalko dute.

 • Hezkuntza-zentro bateko web orrian eskolako jarduerei buruzko argazkiak 
argitaratzerik badago? Irudiak datu pertsonalak dira eta, irudien bidez 
pertsonak identifikatzeko aukera emanez gero, argazkiak ateratzea datu 
pertsonalen tratamendutzat joko da. Hortaz, eskolak baimena eskatu beharko 
du, zertarako nahi dituen irudi horiek eta zertarako erabiliko dituzten azalduz. 
Hamalau urte baino gutxiago badituzte, gurasoen edo legezko tutorearen 
baimena adierazi beharko da.

 • Datuen Babesari buruzko Legediaren (LOPD, 2015 eta GDPR, 2016) 
eskubideen erabilera egin al dezakete 14 urteko adingabeek? Hamalau urte 
baino gutxiagoko adingabeen kasuan, Sarrera, Zuzenketa, Baliogabetze, 
Oposizio —SZBO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición— 
ARCO) eskubideak guraso edo legezko tutoreen menpe eta ardurapean 
daude. Hamalau urte baino gehiagoko adingabeen kasuan, beraiek ere aukera 
dute SZBO eskubideak erabiltzeko. Aipaturiko eskubide horiei, beste batzuk 
gehitu zaizkie Europako General Data Protection Regulation (GDPR, 2016) 
legeari esker. Zehazki, datuen eramangarritasuna eta norberaren datuak 
ahazteko eskubideak gehitu dira.

 • Bere familiaren datuak eska geniezazkioke adingabeko bati? Ez, 18 urte 
baino gutxiagoko adingabe baten familiaren datuak (gurasoen lan-jarduera, 
informazio ekonomikoa eta datu soziologikoak, besteak beste) ezin dira 
eskatu, baldin eta titularren edo horien baimena lortu ez bada.

2.2. Ikerketa digitalaren inguruko zenbait ohar

Azalduriko galdera eta erantzun horiek honakoa hausnartzera garamatzate: 
hezitzaileek eta ikertzaileek datuak jasotzean kontuan eduki behar duten legediaren 
garrantzia. Gauza bera egin beharko genuke informazioa bilatzean, erabiltzean datu 
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pertsonalen tratamenduarekin, datuak gordeko diren fitxategiarekin edo fitxategi 
horren arduradunak dituen betebeharrekin. Adibidez, autoreak eta ikerketak 
zientifikoki berrikusketa bat izan dutela bermatzeko honako bilatzaile eta datu-
baseak erabiliko genituzke (ikus 4. irudia). 

4. irudia. Bilatzaileak eta datu-baseak.

Bestalde, ikerketaren diseinua, plana eta kronograma eraikitzeko, badira hainbat 
baliabide eta horiekin ere aldagaien definizioa, loturak eta erlazioak adierazteko 
baliagarriak dira (ikus 5. irudia). 

5. irudia. Kronograma, mapak, diseinua eta aldagaiak aurkezteko baliabideak.
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Aurretik aipatutako guztia behar bezala eginda, informazioa jasotzeko eta 
prozedura egoki bati jarraituko diogula bermatzeko, datuen bilketa egiteko honako 
baliabideak erabiltzeko aukera dugu (ikus 6. irudia).

6. irudia. Datuak biltzeko tresnak.

Ondoren, emaitzak nola aztertu eta aurkeztuko ditugun erabaki beharko 
genuke. Jasotako datuen analisirako, badaude hainbat programa estatistiko: datu 
kuantitatiboentzat SPSS edo R, besteak beste, eta datu kualitatiboentzat Nvivo edo 
Atlas.ti, adibidez.

7. irudia. Datuak aztertzeko programak.
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Edozein ikerketatan lortutako emaitzak eta ondorioak argitaratzera bideratzen 
dira eta ikerketa digitalean ere gure ondorio, eztabaida, proposamen edota ikerketaren 
txostenarekin bukatuko genuke lana. Baina kasu honetan gure ikerketaren ekarpen 
nagusiak argitaratzeko hamaika aukera zabaltzen dira. Adibidez: aldizkarietan, 
egunkarietan, blogetan, hainbat sare sozialetan, web, foro edo liburuetan, paper-
formatuan edo digitalean, Interneteko baliabideak erabiliz. Zabalkunderako aukera 
hauek erabiltzeko arau eta baldintza batzuk kontuan hartu behar dira.

3. IKERKETAREN ZABALKUNDERAKO LEGEZKO OINARRI 
NAGUSIAK

Ikertzaile batek egindako lan originala argitaratu nahi duenean, bada hainbat 
aukera bere lanaren eskubideak eta egindako lan intelektuala babesteko, zaintzeko 
edota hedapen eta zabalkunde egokia bultzatzeko. Espainiako Estatuan jabetza 
intelektualaren legearen arabera (23/2006 Legea, uztailaren 7koa, 1/1996 Erreal 
Dekretu Legegileak, apirilaren 12koak, onetsitako Jabetza Intelektualari buruzko 
Legearen testu bategina aldatzen duena), bi eskubide mota bereizten dira. Alde 
batetik, utziezinezko autoreen eskubide morala eta lanaren integritatea daude. Eta 
bestetik, distribuzio, komunikazio publikorako eta eraldaketarako eskubideak ditugu, 
azken horien artean, egilearen baimena beharrezkoa izanik. Frantziako Estatuak ere 
antzeko eskubideak jasotzen ditu, 1978an Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL), legean oinarrituz eta geroago abuztuaren 6an eguneratua 
izan zen 2004-801 «Informatique et Libertés» legean. 

Hortaz, ikertzaileen eskubideez gain, aldizkari eta argitaletxeek lizentzia 
ezberdinak erabiltzen dituzte lana zabaldu ahal izateko. Horregatik, gure ikerketa 
zabaldu baino lehen, beharrezkoa da legediari eta lizentziei erreparatzea. Orokorrean, 
argitaletxe eta aldizkariek distribuzio, komunikazio publikorako eta eraldaketarako 
eskubideak eskatzen dizkiete autoreei, baimena eskatuz. Horretarako, kasu 
gehienetan, copyright izeneko lizentzia mota erabiltzen dute. Lizentzia mota horrekin, 
lanaren sortzaileak du lan horren eskubide osoa, baina autoreak berak eskubide horri 
dagokion argitaletxe edo aldizkariari luzatzen dio dokumentu batean, horren aitortza 
sinatuz. Copyrigth lizentzia «C» hizkiarekin adierazten da, eta lizentzia guztien 
artean neurri murriztaileenak ditu.

Hala ere, XXI. mendeko ezagutzaren gizartean, aldatzen ari dira Internetek 
eskainitako argitalpen-aukerak eta tendentziak (Gros, 2015). Idazteko eta 
argitaratzeko aukera berriekin, hamaika sortzaile jaio da azken hamarkadetan. 
Horrek gizarte digitala eta ezagutza partekatzeko mugimendu eta politikak sortu 
eta garatu ditu. Hori horrela izaki, edonoren ekarpenak modu aske batean gizartean 
erabili ahal izateko beste motatako lizentziak eta aukerak sortu dira. Horien adibide 
dira, esate baterako, Copyleft eta Creative Commons lizentzia libreak. 
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Copyleft copyrightaren kontrakoa litzateke bere irudian ikusten den moduan, 
«C» hizkia alderantziz ipinita dago. Mugimendu horren bultzatzaile nagusia 
Richard Stallman izan da. Software askea eta ekarpenak modu ez-murriztaile batean 
argitaratzeko saiakera handia egin zuen. Interneteko erabiltzaile eta erakunde ugarik 
eredu berari jarraitu zioten. Mugimendu horren hedapenetik Creative Commonsen 
kontzeptua jaio zen,  Lawrence Lessigeken eskutik; kasu horretan, autoreek beren 
ekarpenak modu askean argitaratzeko eskubidea luzatzen dute, nahiz eta zehaztapen 
batzuk adierazteko aukera izan.

3.1. Cre ative Commons lizentziak 

Creative Commons, lizentzia bat baino gehiago, atributu edo ezaugarri batzuen 
konbinaketa da. Atributu ezberdinak batuz edo konbinatuz gero, lizentzia mota 
desberdinak lor daitezke. Atributu horiek hauek dira: 

1. taula. Lizentziak Euskal Wikipediatik egokituta.

Aitortu: edukien iturriak aipatzera behartzen du. (Laburdura: by)

Ez Komertziala: edukiekin irabazi ekonomikorik ez lortzea behartzen du. 
(Laburdura: nc)

  
Lan Eratorririk Gabe: edukiak elkarbanatzen uzten du baina inongo aldaketarik 
egin gabe. (Laburdura: nd)

  
Partekatu Berdin: lan eratorrien lizentzia jatorrizkoarenaren berdina izatea 
behartzen du. (Laburdura: sa)

Atributu mota ezberdinak daudela ikusita, horien konbinaketa eta osagarritasuna 
hiru adibiderekin aurkeztuko ditugu (iturria http://softwareaskea.jakintza.net). Esate 
baterako:

1. Aitortu CC BY: 

Lizentzia honek baimena ematen du lan bat kopiatu, banatu eta jendaurrean 
hedatzeko, baita haren lan eratorriak (helburu komertzialekin edo gabe) egiteko ere. 
Eskubide horiek eskuratzeko, derrigorrezkoa da lanaren kredituak aitortzea, egileak 
edo baimendunak zehaztutako eran. Honakoa da murrizketa gutxien zehazten duen 
CC lizentzia. 



369Ikerketa motak eta legedia mundu digitalean: datu-bilketa eta...

2. Aitortu - Partekatu berdin CC BY-SA: 

Beste honi esker, aurrekoaren eskubide berdinak eskuratzen dira, baina honako 
baldintza estuagoak zehazten: lanaren kredituak aitortzeaz gain, obra hau itxuraldatu 
edo bestelakotzen bada lan eratorri bat sortzeko, emaitza hori banatu ahal izango da 
soilik baimen berberaz, antzeko baimen batez, edo harekin bateragarria den baimen 
batez. Lizentzia hau askotan kode irekiko softwarearen lizentziekin parekatzen da. 
Lan batean eratorritako guztiek jatorrizko lizentziaren berbera izango dute; beraz, 
erabilera komertziala ere baimentzen da.

3. Aitortu - Lan Eratorririk Gabe CC BY-ND: 

Lizentzia honen bitartez, distribuzioa edo banaketa baimentzen da (kopiatu, 
banatu eta jendaurrean aurkeztu, irabazi-asmorekin nahiz gabe), baina ez da onartzen 
jatorrizko lana eraldatzea, ezta lan eratorririk sortzea ere. Gainera, lanaren aitortza 
egitea derrigorrezkoa da. Dena den, eratorritako lanen lizentziak desberdinak izan 
daitezke, horietan onura ekonomikoa ez dagoen bitartean. 

Creative Commonseko edukiak oso ezagunak dira Interneteko hainbat bilatzaile 
eta zerbitzutan. Adibidez, Creative Commonseko irudiak Flircken aurki ditzakegu; 
musika, abestiak eta diskoak Jamendon; eta Wikimedia Commonsen, multimediako 
artxiboak. Hala ere, oraindik enpresa eta pertsona gehienek copyright lizentziarekin 
jarraitzen dute, «teorian» beren lanak babesteko modu egokiena dela pentsatuz, 
baino errealitatean dena partekatzeko, argitaratzeko eta zabaltzeko joera dagoela 
ikusten dugu. 

Horren adibide, XXI. mendean, Internet baliatuz, hainbat eduki kopiatzeko 
aukera dagoela ikusten dugu: autoreei baimenik eskatu gabe lanak kopiatzen 
dira eta plagioa nonahi topatzen dugu, bai unibertsitatean, bai politika-munduan. 
Horren ondorioz, normaltzat hartzen ari da besteen lanak aipatu gabe erabiltzea eta 
norberarenak bihurtzea nahiz eta zuzen ez jokatu (Nettel, 2018).

3.2 . Anomia digitala

Espainiako Estatuko Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan (LOPD 
2015), Frantziako Estatuko Informatika eta Askatasunerako Komisioan (CNIL) 
eta Europa mailan 2018ko maiatzean indarrean sartutako Datuen Babesarako 
Erregulazio Orokorra (GDPR, 2016) legean jasotzen den bezala, edonork beste 
pertsonen datu pertsonalak erabiltzeko baimenak izan behar ditu. Jakin badakigu 
askok ez dutela araudia errespetatzen. Orokorrean, Interneteko erabiltzaileek 
enpresen erabilera-baldintzak ez dituzte irakurtzen, ezta jarraitzen ere. Egoera 
honetara iristeko enpresek ez dutela batere lagundu esan beharra dago, modu 
irakurterrazean jarri ez dituztelako erabiltzeko baldintzak, eskubideak eta ardurak. 
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Horregatik, GDPRk (2016) erabiltzaileen alde jokatu eta haien babeserako enpresei 
baldintza gehiago ipini eta argiago jokatzeko arauak aurkezten ditu. Horrekin zintzo 
jokatzen ez duten enpresak eta pertsonak zigortuak izango direla aipatzen da. Hala 
ere, bide luzea dago egiteko alor honetan, axolagabetasun etikoa edo gaizki dagoen 
zerbait egitearen kontzientzia ez dago gure gizartean guztiz barneratua. Gabezia hori 
bi eratan uler daiteke: batetik, erabiltzaileek zigorra jasotzeko arriskurik ez dagoela 
uste dutela; eta, bestetik, arauak ipintzen dituztenek horretarako zilegitasunik ez 
dutela pentsatzen dutela. Egoera horri anomia digitala deritzo (Altuna et al., 2016).

Anomia digitala Gizarte Zientzien arloan (hezkuntza, pedagogia, psikologia, 
soziologia, zuzenbidea eta beste batzuk), Interneten dauden online zerbitzu, 
plataforma digital, blog, wiki, txat, aplikazio (APPs), webgune eta sare sozialen 
baldintzak eta arauak ez betetzeko joerari deitzen zaio (nahita edo nahi gabe). 
Aipaturiko zerbitzu gehienak ordenagailu pertsonal, gailu eramangarri, telefono 
mugikor eta abarretan erabiltzen dira eta, horiek erabiltzeko, gutxieneko adina izatea 
eskatzen dute. Erabilerarako baldintzak onartu behar izaten dira eta ia inork ez ditu 
irakurtzen, ezagutzen eta/edo praktikan jartzen. 

4. LABURPENA

Ikerketa egiteko garaian garrantzitsua da ikerketa-metodoa, diseinua eta horren 
ezaugarriak zeintzuk diren jakitea eta adieraztea. Modu horretan, edonork egindako 
lana hobeto ulertzeko eta balioztatzeko aukera izango du. Hortaz, helburuak edota 
hipotesiak argi eta garbi zehaztuko dira, noraino betetzen diren edo ez baieztatzeko 
edota denak landu edo lortu diren adierazteko. Lan-ikerketarekin jarraituz, datu-
bilketa egiteko garaian ezinbestekoa da jakitea baldintza, arau, lege eta baimen 
batzuk bete eta kontuan hartu behar direla. Horrela, eskatutako baimenak eta datuen 
kudeaketa zuzena egingo dela azalduz eta bermatuz, ikerlanak seriotasun- eta 
sendotasun-mailaren seinale bilakatuko da.

Datu-bilketan eta horien azterketa egitean, tresna, programa eta baliabide anitz 
ezagutu eta egokienak erabiliko ditugu. Gaur egun, datu-bilketa eta -azterketa modu 
digitalean egiteko eta prozesua errazteko aukera zabala dagoenez, horiek erabiltzean 
epeak murriztuko ditugu eta ikerketa eraginkorragoa izango da.

Behin emaitzak eta ondorioak idatzi eta gero, ikerketa-lanaren zabalkunderako 
txanda dator. Ikerketaren ekarpenak edonork ikusteko, irakurtzeko eta ezagutzeko 
hainbat aukera daudela jakitea garrantzitsua da. Hau da, nagusia izan den copy 
right eredu itxi batetik harago joateko aukera dugula jakitea ondo legoke. Beraz, 
beste lizentzia mota irekiagoak ezagutzera eta erabiltzera gonbidatzen da. Horiek 
erabiltzen badira, mundu osoari ikusteko, irakurtzeko eta ezagutzeko modu legal eta 
ofizial batean aukera zabaltzen zaiolako.

Beste aldetik eta bukatzeko, mundu zientifiko eta akademikoan datuen eta 
informazioaren zabalkundearekin aipatutako arau, lege eta lizentziei ez badiegu 
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erreparatzen, kasurik egiten edo modu egokian erabiltzen, gizarteak ere bide 
berdinetik jarraitzeko aukera zabalik dagoela ikusiko du. Horren ondorioa anomia 
digital deitzen zaion egoerara iristea da, hau da, inongo baimenik gabe edonork 
edozein lan, argazki, bideo, datu pertsonal eta edonolako informazioa zabaltzea eta 
erabiltzea.
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