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Geure iturrietatik 

Irakasbil, 

HABEren atari berria 

 
2015eko abenduaren 3an plazaratu zen Irakasbil, irakasleei zuzenduriko HABEren atari 

berriaren beta bertsioa, behin-behinekoa alegia. Hilabete batzuetako ibilbidearen ondoren, 

2016ko apirilean aurkeztu zen euskaltegiko ordezkarien aurrean; halaber, interesa adierazi 

duten beste eremu batzuetako pertsonekin ere egin dira aurkezpenak. Saio horietan 

guztietan azaldutakoaren laburpen osatu bat jasoko da artikulu honetan. 

 

Atariaren kokapen historikotik abiatuko gara, nondik gatozen alegia. Ikuspegia zabaltzeko, 

non gauden eta norantz goazen landuko da gero. Zer burutu nahiko genukeen azalduko 

da hurrengo atalean; bestela esanda, helburua, oinarriak eta ezaugarri nagusiak. Bukatzeko, 

e-Hizpide argitalpen berriaren nondik norakoak aurkeztu, eta Irakasbilek Twitterren duen 

presentziaren berri emango da.  

 

Gako-hitzak 

euskara-irakasleak, IKT, garapen profesionala, webguneak 

 
1. SARRERA 
Ez da azken orduko burutazioa HABEk irakasleentzako atari bat plazaratzea. Izan ere, 
behin baino gehiagotan proposatu den proiektua izan da erakundearen ibilbidean, 
baina, arrazoi bat edo besterengatik, joan den abendura arte ez du argirik ikusi. Egia ere 
bada beta bertsioa dela oraindik; alegia, ez dela behin betiko bertsioa: eskema 
hezurmamitzen eta aldatzen ari gara, edukiz hornitzen… Edonola ere, erabat itxita egon 
aurretik argitara emateak iruzkinak eta proposamenak jasotzeko aukera ere ematen du, 
erabiltzailearen nahi eta beharrei modu egokiagoan erantzun ahal izateko horrela.  
 
Irakasleei zuzenduriko webgunea da —hortik datorkio izena—, eta kontuan hartu 
beharko da, hortaz, nolakoa den gizatalde horren profila, gogoetaren eta interakzioaren 
bidez indarrak zer esparrutan jarri erabakitzeko. Irakasleen hasierako prestakuntza-
maila eta etengabeko garapen profesionala izan behar dira erreferente nagusiak, 
hezkuntza-diagnostikoak egiteko eta prozesuen kalitatea areagotzera bideratutako 
estrategiak diseinatzeko garaian. Irakaslearen pentsaerak dituen baldintzatzaile 
nagusiak aztertzea litzateke profila zehazteko modu bat.  
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Bestetik, Perez eta Gimenoren arabera (1988), gizarteratze-prozesuetan datza irakasle-
pentsaera praktikoaren sorburua; eremu profesionalean eguneroko elkarreraginean 
bereganatzen baitu irakasleak irakas-jarduna bideratuko duen pentsaera praktikoa. 
Gainera, garrantzi handia hartuko dute ikasle gisa izandako esperientziak eta jasotako 
eskarmentuak. Izan ere, irakasleekin eta eskola-kulturarekin harremanetan ikasle gisa 
emandako milaka eta milaka orduak bitarteko barneratuko ditu irakas-ereduak irakasle 
jakin batek. Piskanaka-piskanaka, behaketaren bidez osatuz joango den ikasprozesua 
da, zeinak ikas-irakas prozesuak zertan diren eta eskola-bizitzan zer-nolako 
jokamoldeak izan behar diren argituko dituen. Horrela, irakaslearen ikusmoldea 
eraldatuz doa eskola-ikasle gisa bizi zuenetik ikasgelaren gobernuaren ardura 
bereganatu arte.  
 
Hortaz aparte, kontuan hartu behar da Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko 
Curriculumak (HEOC) ezartzen dituela jardun didaktikoaren gidalerroak helduen 
euskalduntzegintzan. Hala, lan-marko horretara ekartzen dira, besteak beste, didaktika-
langaiak, irakasleen prestakuntza eta oinarrizko curriculumaren ondorengo bi 
zehaztapen-mailak: Euskaltegiaren Curriculum Proiektua eta Ikasgelako Programazioa, 
hain zuzen. 
 
Curriculum‐esperientziak praktikoak dira, ez teorikoak; bizipenetik bideratuak eta 
bizipenean oinarrituak. Horrek eskatzen du subjektuak berak aztertzea nola ikusten, 
interpretatzen eta eraikitzen duen eguneroko errealitatea eta praktika, besteak beste, 
irakasle bakoitzak dituen prestakuntza, erreferenteak eta oinarriak baliatuz ekiten 
diolako praktikari, eta horrek eskatuko dio ulertzea zer prozesutan murgildurik dabilen 
eta kontuan izatea prozesu horretan indarrean jartzen dituen euskarri nagusiak.  
 
Bestalde, curriculumaren diseinu, garapen eta ebaluazioan euskaltegiari eta irakasleari 
esku‐hartzea eskaintzeak zera eskatuko die irakasle‐taldeari eta irakasleari berari ere: 
curriculum‐eskarmentuan oinarrituta, ikas‐irakaskuntza nola den ulertua azaleratzea, 
adostea eta onartzea. Finean, teoria eta praktika lotuz, jakintza praktikoaren sintesia 
egitea eta gizarteratzea. 
 
Gogoeta‐eremu bilakatzen da curriculuma, dialektikoa eta interpretatzailea, non parte 
hartzen duten guztiak erabaki edota erabaki‐multzo bat oinarritzeko arrazoirik 
egokiena lortu nahian arituko diren, testuinguruaren eta euskaltegiaren beraren 
ezaugarriak kontuan hartuz (helburuak, eraketa‐ eta lan-baldintzak, irakasleen 
ezagutza eta jarrerak, kultura profesionala … ), eta, horietan oinarrituz, balio-aukerak 
egitera bideratua dago. 
 
Gogoeta‐eremu horretan hartzen du lekua eta pisua Irakasbilek, irakaskuntzan etenik 
gabeko hobekuntza lortu nahirik: curriculumaren zehaztapena, garapena eta 
zabalkundea errazteko; ikasprozesua arintzea eta sakontzea ahalbidetuko duten 
proposamenak egiteko edota aztertzeko; IKTen ezagutza eta erabilera areagotzeko; 
prestakuntza‐proposamenak egiteko eta bideratzeko eredu formalean zein ez‐
formalean; etab. 
 
Izan ere, curriculumgintzaren kudeaketan ager dakizkigukeen arazoak eta zalantzak ez 
dira printzipio, prozedura edota arau unibertsalak aplikatuz bideratzen; praktika ez 
baita teoriaren ondorio zuzena. Coll-en hitzetan (2010), 

el práctico, entendiendo por tal el o la profesional que desarrolla su labor en el ámbito 
educativo, no tendría como referente inmediato de su acción el conocimiento teórico, 
sino un conocimiento práctico que es en sí mismo el resultado de un auténtico proceso 
de construcción y cuya naturaleza, características y vinculación, por una parte con el 
conocimiento teórico, y por otra, con la acción práctica, son los aspectos que hay que 

dilucidar y elaborar. 
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Horrez gain, praktikak, izaeraz jarduera holistikoa izanik, profesionalei marko 
orokorrak baliatzea eskatuko die, une jakin batean zer gertatzen ari den aztertzeko, 
interpretatzeko eta irteera bat emateko, eta, horretarako, ezinbestekoa izango du 
irakasleen formazioa, praktikari buruzko ikerketa eta erakundearen garapena. Eta 
horixe da, hain zuzen, HEOCaren bidez urratu nahi den bidea, bigarren eta hirugarren 
zehaztapen‐mailak euskaltegi eta irakasle‐taldearen ardurapean jartzean. 
 
Horrenbestez, curriculuma profesionalizatzeko erreminta gisa ulertuz, prozesu 
ziklikoan kokatu behar da curriculumgintza; unean uneko testuingurua eta garaian 
garaiko eragileak kontuan izanik, etenik gabeko bilakaeran, behin eta berriz indarrean 
jarriz eta dagozkion egokierak eginez. Eta horren zerbitzura Irakasbil, webgunea eta 
egitasmoa. 
 

2. NONDIK GATOZ? 
2.1. ARGITALPENAK 
Irakasbilen aurretik, badira irakasleak prestatzeko HABEk bere ibilbidean egindako 
saiakera gehiago. Ikastaroez gain, argitalpen idatziena izan da biderik jorratuena, baina 
ez bakarra.  
 
Hala, 1983an hasi zen Zutabe aldizkaria, eta 1994an Hizpide izatera iragan zen,  34 
zenbakiren ondoren. 2015eko abenduan Hizpide lauhilabetekariaren 87. zenbakia 
argitaratu zen. Itzulpen Saila bildumari dagokionez, 54 liburu argitaratu dira 1984tik, 
hizkuntzen irakaskuntzari buruz beste hizkuntza batzuetan jatorriz argitaratutako 
liburuak euskaratuta nagusiki.  
 
Ikus-entzunezkoen eremuan, Irakasleen Formaziorako Bideo-saila bilduma dago  
interesatuen eskura 1998tik; HABEk antolaturiko ekitaldi, ikastaro eta hitzaldietan 
jasotako grabazioekin dago egina.  
 
Halaber, badira urte hauetan desagertu diren argitalpenak; besteak beste:  

 Berrikaria, HABEko Heziketa Sailatalak 1995etik 2000ra argitaratu zuen 
“euskara irakasten eta sustatzen ari garenon berrikaria”.  

 HABE aldizkaria bera (http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/habe-aldizkaria), 
paperean zein argitalpen elektronikoan (Isasa eta Lopategi, 2002).  

 HABEkomik (http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/habeko-mik).  
 UNESCOren Albistaria (http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/unescoren-

albistaria). 

Eta, bukatzeko, ez ditzagun ahaztu beste argitalpen interesgarri batzuk; esate baterako, 
Glotodidaktika hiztegia (UZEI, 1987) edo Euskara-Irakaslearen Eskuliburua (HABE eta 
UZEI, 1989). 

 
2.2. LIBURUTEGIA 
Laurogeigarren hamarkadaren lehen urteetan hasi zen huts-hutsetik HABE Liburutegia; 
ordutik hona, pixkanaka joan da osatzen etenik gabe egungo liburutegi publiko eta 
espezializatua (Irizar eta Oliveri, 2013). Rodriguezen iritziz (2016), “harribitxi bat da, 
oso gutxitan aipatua eta are gutxiago goraipatua: Habe Liburutegia. Hizkuntzalaritza 
aplikatuan (beraz, soziolinguistikaren erpin ia guztietatik edateko moduko kategorian) 
sekulako altxorrak dituzte katalogoan”. Biblioteka publikoa da, eta Euskadiko 
Irakurketa Publikoko Sarean hartzen du parte; zenbait liburutegi-saretako partaide da, 
eta lankidetzan aritzen da gainerako beste liburutegi eta dokumentazio-zentroekin.  
Honako hauek dira HABE Liburutegiaren helburuak: 

 Irakasleen prestakuntza eta hobekuntza. 
 Oinarrizko gidak eskaintzea. 
 Erreferientziazko lan-bilduma eskaintzea. 
 On-line zerbitzua eskaintzea. 

http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/habe-aldizkaria
http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/habeko-mik
http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/unescoren-albistaria
http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/unescoren-albistaria
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 Euskal kulturarako sarbidea erraztea. 
 Laguntza-zerbitzua eskaintzea. 

Online-arloan eragin da azken urteotan, lehenetsitako helburuei jarraikiz. Irizar eta 
Oliveriren hitzetan (2013) 

Erabiltzaileen behar eta lan-molde berriei erantzun nahian, aurrez aurrekoa ez den 
erabilera bultzatzea izan da HABE Liburutegiaren azken lauzpabost urteotan lehenetsi 
dugun helburu nagusia, teknologia berriak erabiliz eta biblioteken sareetan parte hartuz 
edo sare berriak sortuz […] eta helburu hauxe da etorkizunari begira lantzen ari garen 
egitasmoen ardatza. (60. or.). Esan bezala, ikasteko ingurune birtualak ugaritu eta horien 
erabilera orokortuta, egun era guztietako ikasketak burutu daitezke e-learning moldean, 
unibertsitatean nahiz bestelako enpresa-, ikastetxe- edota hezkuntza-testuinguruetan. 

 

2.3. ORDENAGAILUAK, PLATAFORMAK ETA ATARIAK HABE-N 
1994an sartu ziren ordenagailuak HABEren zereginean. Gerora etorri ziren zenbait 
plataforma eta sistema  , IKTen garapenarekin batera. 
 
1999an hasi zen lantzen eta garatzen HABEnet proiektua (Azkue, d.g.) eta 2000ko 
otsailean martxan jarri (Murua, 2005). 2001ean, UOCekiko (Universitat Oberta de 
Catalunya) lankidetzan oinarritu zen “Irakaslearen gunea” zeritzona, campus birtual 
gisa, www.habe.org webgunearen baitan (Lasheras eta Perales, 2002). Horren ondoren, 
eta Moodlen oinarritutako “Ikasten” plataforma 2006an abian jarri aurretik, beste 
saiakera batzuk egin ziren, azpiegitura teknologiko desberdinetan oinarrituta: 2004an 
Coverlink eta 2005ean SABA. “Ikaslearen gunea” ere 2001ean jarri zen martxan. 
Aldaketa ugari izan ditu harrezkeroztik euskara-ikasleei zuzendutako webguneak, eta 
2006an Ikasbil izatera pasatu zen; aldaketen artean, adibidez, bertan txertatu zen 
irakasleei zuzendutako “Dokumentu biltegia” izeneko atalaren edukia (Lopetegi eta 
Isasa, 2013). 2011ren bukaeran aurkeztu zen Ikasbil berritua, eta hurrengo udaberrian 
arazorik gabe erabiltzeko moduan zegoen, zaharra itzali ondoren (Dorronsoro, 2014).  
 
Irakasbil, 2016an argitara eman aurretik, behin baino gehiagotan izan da aztergai; 
besteak beste, 2002an, 2006an eta 2013an. 
 
Egungo egoera laburbilduz, hiru dira HABE erakundeak dituen web-atariak, Irakasbilez 
gain. Dorronsorok (2014) adierazitakoari jarraikiz, hona hemen labur-labur: 

1. www.habe.euskadi.eus. Informazio instituzionala eskaintzen zaio 
herritarrari, eta Eusko Jaurlaritzaren atari nagusiaren atal bat da. 

2. www.ikasten.ikasbil.eus. Ikastaroak Sarean eman edo Sarearen bidez 
laguntzeko ataria da, eta Moodle deritzon LMS (learning management system 
edo irakaskuntza kudeatzeko sistema) ezagunaren gainean dago eraikita. 
Eremu pribatua da, eta ezinbestekoa da erabiltzaile-profila izatea. 

3. www.ikasbil.eus. Euskara ikasten eta irakasten ari diren herritarrei zerbitzu 
didaktikoak emateko sortutako ataria. Askotariko edukiak daude bertan, baita 
HABE Liburutegirako sarbidea ere. Eremu publikoa da, baina, erabiltzaile gisa 
alta emanez gero, beste aukera batzuk balia daitezke (Lopetegi eta Isasa, 2013).  

 

3. NON GAUDE? 
3.1. PREMIA? BEHARRA? ZERI ERANTZUTERA DATOR IRAKASBIL? 
Lehenik eta behin, ea Irakasbil bezalako atari baten beharra edo premia dagoen pentsa 
daiteke, edo arestian azaldutako atariekin nahikoa ote zen.  
 
Hamaika ahalegin egin da “beharra” zer den zehaztu eta definitzeko, eta beste kontzeptu 
batzuekin erlazionatu da, hala nola arazo, hutsune, gabezia edota interesarekin. 
Tejedorrek (1990) proposatutakoaren alde egingo dugu hemen: beharra da uneko 
egoera eta egoera desiragarriaren artean dagoen etena, zenbait prozesu indarrean 
jarriz, epe ertainera edota luzera hobe daitekeena. 
  

http://www.habe.euskadi.eus/
http://www.ikasten.ikasbil.eus/
http://www.ikasbil.eus/
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Lau behar-motaren aurrean aurki daiteke gizatalde bat, Bradshaw adituaren arabera 
(1972, 2013), eta badago lauen arteko lotura. 

 Behar normatiboa. Ezarritako norma edo estandar-multzo bati erreferentzia 
eginez azaleratutakoa. Horrela, behar normatiboa litzateke gizarteratutako 
estandarrekiko edota ezarritako irizpideekiko egoera batek azaleratzen duen 
gabezia.  

 Behar sentitua. Norbanakoen pertzepzioz mugatua. Izenak berak adierazten 
duen bezala, pertsonak sumatzen duen gabezia da, subjektiboa, ezaugarri jakin 
bat duten pertsonekin alderatuta nabarmendua. Halere, horrek ez du esan nahi 
automatikoki eskatua edo bilatua izango denik.  

 Behar adierazia. Pertsona batek edota gizatalde batek une jakin batean 
jakinarazitakoa. Izan ere, gerta daiteke beharra sentitzea baina ez adieraztea, 
eta juxtu kontrakoa, beharrik ez izan baina aditzera ematea.  

 Behar erlatiboa. Konparabidetik azaleratua. Alegia, beharra sortzen da 
bestelako gizatalde batek duen ezaugarriekiko gabezia sumatzean.  

Gairinek (1995) ohar batzuk egiten dizkio Bradshaw-ek aldez aurretik 
proposatutakoari. Sailkapenean zenbait erreferente biltzen direla dio: pertsonala 
(adieraziak, sentituak), sozialak (normatiboak, erlatiboak), azpian dagoena (sentitua) 
edo esplizitua. Bestetik, sailkapeneko kategoriak ez direla elkarren artean baztergarri 
dio, ikuspegi dinamikoa proposatu baitu.  
 
Agertu al dira horrelakoak gure inguruan Irakasbil bezalako webgune bati dagokionez? 
Ikus dezagun, banan-banan, egon litezkeen interrelazio horiek ahaztu gabe. 
 

3.1.1. Behar normatiboa 
Indarrean dagoen araudiak (179/2003 Dekretua), geroago landuko dugun irakasleen 
sarrera-profila bideratzen du. Horren ondorioz, prestakuntzaren beharra sumatzen da, 
bai sarrerako prestakuntzaren osagarri, bai prestakuntza jarraia bideratzeko. 
 
Bestalde, honako hau zehaztu zen 2013ko Euskal Autonomia Erkidegoko 2013ko 
Aurrekontuetan: 

IKASBIL atariaren atal berezitu gisa sortu den zerbitzu berria izango da [Irakasbil]. 
Bertan, irakasleen prestakuntzara bideratutako zerbitzuak eskainiko dira: aldizkariak, 
hitzaldietako bideoak, ikastaroen bideoak, abstractak eta abar. Horretarako beharrezko 
digitalizatze-proiektuak jarriko dira abian. Gainera, irakasleen komunitateari 
zuzendutako agenda eta harremanetarako zerbitzua jarriko da indarrean.  

 
Halaber, 2014ko apirilaren 29ko HABEren Zuzendaritza Batzordeak izandako bileran 
onartu zen Irakasbili buruz aurkeztutako txostena, eta, era horretara, Didaktika 
Zerbitzuaren proiektu bilakatu. 
 

3.1.2. Behar sentitua 
Irakasleek egindako ibilbideak —ikastaroen eskaerari eta parte hartzeari erreparatuta 
esaterako— erakusten du badagoela nork bere burua janzteko kezka, gogoa eta lana.  
 
Hortaz aparte, webguneetan izandako bisitek (Dorronsoro, 2014) antzeko ikuspegia 
azaleratzen dute. Are, IKTen bidezko aukerak eskaini direnetan, irakasleek erantzun 
egin dute, esaterako garai bateko “Irakaslearen Gunea” zeritzon esparruan (Murua, 
2005), nahiz eta bertan partaidetza-maila bat baino gehiago izan (Murua, 2007). 

3.1.3. Behar adierazia 
HABEren Zuzendaritza Batzordean zein Batzorde Akademikoan landu izan den gaia da 
prestakuntzarena, oro har, eta irakasleen webgunearena bereziki; arestian esan dugun 
bezala, azken urteotan behin baino gehiagotan izan da Irakasbil ataria eztabaidagai.  
 
Prestakuntzari dagokionez, esaterako, honako hau dago Batzorde Akademikoaren 
2010eko ekainaren 22ko aktan: 
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Prestakuntza. 2008/2009 ikasturtearen balantzea eskaini da; 2009/2010 neguko 
programa eta 2010eko udarako aurreikuspenak. Euskara-irakasleak zer-nolako 
hasierako prestakuntza izan beharko lukeen jarri da mahai gainean, besteak beste, 
berria delako zenbait euskaltegi pribatutako irakasleariaren % 30a. Horren inguruan 
Prestakuntza-arduradunak bere garaian idatzitako txostena aztertu eta eguneratu 
beharra azaldu da.  

 
Halaber, gaia ere landu izan da Prestakuntza Ataleko buruak euskaltegi-sareetako 
ordezkariekin egindako bileretan. 
 

3.1.4. Behar erlatiboa 
Aipatzekoa da azken bi hamarkadetan “irakasleen gaitasunak” eta “garapen 
profesionala” gaiek izan duten azterketa‐maila eta zabalkundea hezkuntza‐maila 
guztietan. Hizkuntzen irakaskuntza-esparruak ere ezagutu du astindu hori bai 
Europako Kontseiluak bultzaturik, bai zenbait erakundek (EAQUALSek, adibidez) 
irakasleen gaitasun profesionala garatu beharra sumaturik. 
 
Horrela, Europako Kontseiluak argitara emandako “European Portfolio for Student 
Teachers of Languages” dokumentuak (Newby, Allan, Fenner, Jones, Komorowska eta 
Soghikyan, 2007) hizkuntz irakasle batek garatuak behar dituen oinarrizko gaitasun eta 
ezagutza didaktikoak zehazten ditu, 193 adierazleren bidez, zazpi kategoria nagusitan. 
Ikas-irakas prozesuen diseinu, garapen eta ebaluazioarekin zerikusi zuzena duten 
hainbat alor hartzen dituzte beren baitan zazpi kategoriok, eta alor horietan, hain zuzen, 
behar adinako ezagutzak eta funtsezko gaitasunak eskatuko zaizkio irakasleari, gerta 
dakizkion egoeretan erabakiak hartu ahal izateko. European Centre for Modern 
Languages webgunea ere egon badago http://archive.ecml.at/index.html.  
 
Cervantes Institutuak (2012), berriz, Europako Kontseiluak urratutako bidearen ildotik, 
honako gaitasun hauek aurreikusten dizkio ELE eremuan diharduen hizkuntz 
irakasleari: 

a) Batetik, irakaskuntzan ardatz direnak: ikas‐egoerak antolatzea, ikaslearen 
jarduera eta ikasprozesua ebaluatzea, eta, autonomia garatzeko bidean, 
ikasleak inplikatzea ikasprozesuaren kontrolean.  

b) Bestetik, irakaskuntza gauzatzeko euskarri direnak: IKTak baliatzea lanaren 
garapean, kulturen arteko komunikazioa erraztea, sentimenduak eta emozioak 
kudeatzea, erakundean parte aktibo izatea eta maila profesionalean garatzea.  

Gaitasun giltzarriak berariazko launa gaitasunez datoz zehaztuak. Azken batean, 
zehaztu nahi da zer den Institutu horretako irakasle izatea eta zer espero den 
berarengandik. 
 
Ibilbide honetan, irakasleen prestakuntzari begirako ekimen eta baliabideak ditu 
Cervantes Institutuak Sarean, zenbait atari eta orrialderekin, http://cfp.cervantes.es/ 
edota @IC_FormaELE Twitter-profila. ELE esparruan ere badira irakasleei begirako 
webgune gehiago: Todoele.net, adibidez, http://www.todoele.net/  
 
Ziberkomunitateei bagagozkie, Muruak (2015) irakasleen prestakuntzarako izan 
dezaketen aukera aztertu, eta zenbait adibide ere eman ditu. Cervantes Institutua ere 
komunitateen esparruko ekimena indarrean jartzeko asmotan dabil. 
 
 
 

3.2. HELDUEN EUSKALDUNTZEAN DIHARDUEN IRAKASLEAREN PROFILA  
Irakaslearen profila zehazteko modu bat litzateke irakaslearen pentsaerak dituen 
baldintzatzaile nagusiak aztertzea: irakaskuntzari buruzko ikusmoldeak, bizitza 
profesionalean bizi duen zikloa eta inguruko profesionalekiko izan dezakeen interakzio‐
mailak, hori guztia irakas‐ibilbidean izandako prestakuntza‐ekitaldiei lotuta, ahaztu 
gabe oinarrizko prestakuntza, ondorengo ibilbide profesionalaren oinarri izango dena.  

http://archive.ecml.at/index.html
http://cfp.cervantes.es/
http://www.todoele.net/
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Euskaltegietan diharduen irakasleriaren sarrera‐profila aztertuz gero, 179/2003 
Dekretuak ezartzen ditu indarrean dauden baldintzak: 1) unibertsitate‐diplomaturaren 
bat oinarrizko formazioan, eta 2) lanpostuari dagokion hizkuntz eskakizuna euskaltegi 
publikoetan, eta EGA edo baliokideren bat euskaltegi homologatuetan. 
 
1. taulan dago laburbilduta tituluen jarraipena egiten hasi zenetik euskaltegietan 
aritutako irakasleen oinarrizko titulazioa 1 . Kontuan hartu behar da, hala ere, 5.727 
irakasle horiez gain, badirela beste 748 azken urteetan aritu ez direnak eta ikasketa-
koderik ez dutenak. 
 
1. taula 

 
Lizentziatura  3.059 
Diplomatura berezia edo lizentziaturako lehen hiru ikasturteak 
gaindituta  

705 

Irakasle‐ikasketak  1.385 
Habilitazioa  468 
Goi-batxilergoa edo LH‐2  97 
Besterik  13 
GUZTIRA 5.727 

 
Zehatzago, ez da erdira iristen (% 48,1) irakaskuntzarekin edota euskararekin lotura 
zuzena duen irakasle‐kopurua: Euskal Filologia, Pedagogia eta Irakasle‐ikasketak 
dituena. Halaber, aipatzekoa da ehuneko horretan sartuak direla Euskal Filologia 
lizentziaturaren lehen zikloa baino ez dutenak (177 irakasle) eta Irakasle‐ikasketak 
Euskal Filologiaren alorrean egin ez dutenak (954 irakasle). Bi kopuru hauek kenduz 
gero, ia laurdenera etorriko litzateke kopurua: % 28,35.  
 
Antzekoa da 2013-14 ikasturtean irakaskuntzan aritutako 1.153 irakasleen egoera: 
irakaskuntzarekin edota euskararekin lotura zuzena duen irakasle‐kopurua % 46,48 
litzateke. Eta, kasu honetan, herenera etorriko lirateke Euskal Filologia lizentziaturaren 
lehen zikloa baino ez dutenak (24 irakasle) eta Irakasle‐ikasketak Euskal Filologiaren 
alorrean egin ez dutenak (130 irakasle) kenduz gero. Aipatzekoa da, oraindik orain, 
irakasle homologatuen pisua sektorean: historikoki % 8,17 izan badira ere, 2013-14an  
% 11,96 ziren: 138 irakasle, guztira. 
 
Irakasleak bideratu beharreko funtzio eta eginkizunei dagokienez, defizit estrukturala 
sumatzen da hizkuntzen ikas‐irakaskuntzari buruzko sarrera‐eskakizunean: hizkuntza‐
arloan euskara-tituluak irakaslearen gaitasun komunikatiboa berma badezake ere, ezin 
gauza berbera esan irakaskuntzari dagokionez; pentsa baitaiteke ez dela beharrezkoa 
irakasteko berariazko ezagutza pedagogikorik, ezta langintzaren gaineko ikasketa‐
prozesurik. Perrenouden hitzetan  

conocer los contenidos que se enseñan es lo mínimo cuando se pretende instruir a 
alguien. Pero ésta no es la verdadera competencia pedagógica, sino que consiste en 
relacionar los contenidos por un lado con los objetivos, y por el otro, las situaciones de 
aprendizaje... La gestión de las situaciones y contenidos exige un control personal, no 
sólo de los conocimientos, sino de la matriz disciplinaria, es decir, los conceptos, las 
preguntas, los paradigmas que estructuran los conocimientos en el seno de una 
disciplina. Sin este control, la unidad de los conocimientos está perdida, los árboles 
esconden el bosque y la capacidad de reconstruir una planificación didáctica a partir de 
los alumnos y de los acontecimientos se ve debilitada. (2008, 19-20 or.) 

 
Egoera honengatiko kezkaren adierazle gisa, behin baino gehiagotan azaldu da 
sarrerako prestakuntzaren gai hau Batzorde Akademikoaren bileretan. 

                                                        
1 2013ko azaroko datuak. 
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Arestian aipatu da ogibidean bizi duen zikloa dela irakaslearen pentsaerak duen beste 
baldintzatzaile bat. Fernández Cruzek (1995) bost alditara ekartzen du irakaskuntzan 
egindako ibilbidea:   

a) Ibilbide profesionalaren hasiera. Lehen hiru urteak hartzen ditu bere baitan. 
Ezaugarrien artean, bizipoza: irakaskuntzaren aurkikuntza eta talde 
profesional batean txertatzea. Kezka, biziraupena. 
b) Egonkortasuna: 4‐6 urteren buruan. Identitate profesionala, autonomia, 
ikasgelan aritzeko modu propioa: irakasle sentitzea. Biziraupenetik 
emaitzetara pasatzen da kezka. 
c) Dibertsifikazioa eta zalantza: 7‐25 urte bitartean. Egiten duenari buruzko 
galderak dibertsifikaziora darama, berrikuntzara: material eta metodo berriak, 
ebaluatzeko ezohiko ereduen bila… 40ren bat urte betetzen dituenean, aldi 
kritikoa, irakaskuntzan izan dezakeen etorkizuna mahai gainean. 
d) Kontserbadorismoa: 25‐35 urte bitarteko aldia. Oreka eta lasaitasuna. 
Irakasleak izan dezakeen profesionaltasun‐mailarik altuena. Sinesmen handia 
bere jardueran eta mesfidantza proposatutako aldaketen aurrean. 
e) Erretiroari begira: 35‐40 urteko eskarmentua. Ardura profesionalak alde 
batera utziz, erretiroa prestatzen hasten da. 

 
2013‐14 ikasturtean euskaltegietan aritutako irakasleriak zer esperientzia duen 
aztertuz gero (1. irudia), bada datu deigarri bat: erdia, ia‐ia, profesionaltasun‐mailarik 
altuena aitortzen zaion zikloan dago —20 urtetik gorako esperientzia du—, eta beste 
erdiak berrikuntzari dagokion zikloan dihardu. “Zalantza & Ziurtasuna” bikote guztiz 
baliagarria da, batik bat, helduen euskalduntzeak bizi duen bilakaerari eta teknologia 
hartzen ari den protagonismoari erreparatuz gero. Izan ere, irakasle-lanaren 
konplexutasunak eta erantzun beharreko atazen aniztasunak gaitasun‐maila zabala 
izatea eskatzen diote irakasleari, gero eta gizarte aldakorragotik datozkion eskakizunak 
bideratzeko. 
 
Horrexegatik da aproposa une honetan euskaltegiek bizi duten egoera hori balioestea. 
Izan ere, irakasle izaten nola ikasten den azaleratu eta eztabaidatzeko aukera baitago, 
“Zalantza & Ziurtasuna” osagarritasun hori baliatuz; zeintzuk diren ezagutza‐iturriak; 
nola balioesten diren horiek eta zeintzuk diren baliagarrienak; nola eta zer neurritan 
aldatuz doazen kezkak eta beharrak ezagutza horrekiko eta zein norabide hartuz; zer 
arazo aurkitzen diren norberaren garapen profesionalean; zer neurritan diren 
bideragarriak, etab. Alegia, jokoan da zer den ikastea eta zer ondorio duen 
norberarentzat ikasteak; zer balio‐aukeratan oinarrituta dauden irakaskuntza‐
praktikak; nola jarri agerian zalantzak, kezkak, ahuleziak, ezinak; eta, zer estrategia 
erabili mehatxuak gainditu eta bizirik irauteko. 
 
 
 
 
 
1. irudia. 2013-14 ikasturteko irakasleen esperientzia urtetan, erakunde-motaren arabera 
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4. ZER LORTU NAHIKO GENUKE? 
4.1. HELBURUAK 
Norberaren Ikas Alorraren (Gómez, 2013; Aizpitarte eta Guillén, 2015) eta irakasleen 
garapen profesionalaren arteko lotura izanda (Castañeda eta Adell, 2011), hizkuntza-
irakasle batek izan dezakeen NIAren  erreferente nagusienetako bat izan du Irakasbilek, 
Helduen Euskalduntzearen Curriculumera zuzendua (diseinua, zabalkundea, 
erakundetzea, inplementazioa eta ebaluazioa), hausnarketa eta komunikazioan 
oinarritua, dinamikoa eta, ahal den heinean, etenik gabeko garapenean.  
 
Irakasbilek ikas-ziberkomunitate (Murua, 2015) ere izan nahi du, bere baitan 
hizkuntza-irakasleak bildu nahiko lituzkeena, eta, nagusiki, euskaltegietako euskara-
irakasleak. Xede berberak edo bertsuak izanik, norberak duen jakintza-taldean 
azaleratzea eta partekatzea du helburu, azken batean, elkarrekin eta elkarrengandik 
ikasteko, eremu eta erreminta berberak erabiliz. 
 
Kolaborazioa oinarri izanik, aukera izango du irakasle orok hizkuntzen ikas-
irakaskuntzan beharrezkotzat jotzen diren eduki, esperientzia eta euskarrien inguruan 
aritzeko eta gaitasun profesionala areagotzeko, gaurko gizarteak eskatzen dituen molde 
eta erritmoetan. 
 
Horrenbestez, HABEk aurrera daraman curriculum-proiektuarekin bat egin nahi du 
Irakasbilek, besteak beste, zenbait alorretan eragin nahiko lukeen egitasmoa delako: 
helduen euskalduntzean, euskararen ikas-irakaskuntzan, irakasleen jakintza-alorretan 
(ezagutza zein prozeduretan) eta horien inguruko prozesu eta elementuetan. 
 

4.2. OINARRI PEDAGOGIKOAK 
Oinarri pedagogiko hauetan hartuko du oinarri Irakasbilek: 

 Proposamenaren funtsean, irakaslearen gaitasun profesionala areagotzea. 
Irakaslea bera eta garapen profesionala dira ikasprozesuaren ardatzak. 

 Estrategia nagusia, ikaskuntza dialogikoa. Elkarrizketan oinarritutako 
interakzioa da ezagutza eta esperientzia garatzeko giltzarri. 

 Paradigma eraikitzailean oinarritua. Ikaskuntza eraikitze-prozesu bat da, ikas-
taldean lekutua eta kideen aurrezagutzak abiaburu dituena. 
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 Ikas-eremu eta antolaketa berria prestakuntzaren alorrean. Eredu osagarriak, 
alternatiboak bilatu nahi dira, irakasleek izan ditzaketen ikas-aukerak 
zabaltzeko. 

 Helburu partekatua, komunitatea izan nahi duen heinean. Batetik, ezagutza 
berriak eraikitzeko eta partekatzeko konpromisoa, eta, bestetik, ezagutzan zein 
trebetasunen garapenean aurrera egiteko adostasuna. 

 Egitura laua antolaketa-mailan eta partaideen arteko parekotasuna 
ikasprozesuan. 

 Ikasketa autonomoa, autozuzendua. Ikasten ikastea, eta bizitza osoan ikastea 
(life long learning). 

 Ikaskuntza kolaboratzailea oinarri duten estrategia didaktikoak baliatuta. 
 Eremu irekia kide guztientzat. Behar adinako estrategia eta prozedurak 

eskainiz, partaide guztiek ikaskuntza eraiki eta parteka dezaten. 
 Komunikazio arina eta errespetuan oinarritua: netiketa (Zabala, 2003). 
 Egile-eskubideekiko errespetua. 

4.3. NOLA JOKATU? 
Aipatutako oinarriei erantzunez, “Ikas-komunitate” edo ziberkomunitate izan nahi du 
Irakasbilek: eragile izan nahi du praktikaren ikerketa/hausnarketa oinarri hartuz eta 
kideen jakintza eta balio-aukeretatik abiatuz, bai euskaltegien zereginen hobekuntzan, 
bai irakasleen (auto)formazioan eta garapen profesionalean. Izan ere, une honetan 
aztergai da zer den eta zer ondorio dituen euskara-irakasle izateak; nolako ezaugarriak 
izan behar dituen; nola eragin, eragiten eta, agian, eragingo duten teknologiek 
eguneroko ikas-irakas prozesuetan; nolako euskaltegiak behar diren teknologia horiek 
gailentzen ari diren gizartean; zer suposatzen duten curriculumaren zehaztapenek 
irakasle eta euskaltegien kulturan, eta antzeko galderak, betiere egungo herritarrek 
eskatzen duten ikas-irakas eredu eta erritmoei erreparatuz. 
 
Horrexegatik, irakaslearen beharretatik hasi eta behar horietara egokitzea eskatuko du 
Irakasbilek; azterbidean jartzea, zer, noiz, non eta nola bidera daitekeen eguneroko 
praktika, eta, horiez gain, prozesu hori testuinguratzen duten osagaiak. Horrek, 
ezinbestean, subjektu aktiboak eskatuko ditu, bai erakunde-mailan, bai maila 
pertsonalean. 
 
Horrela, argi uzten du baieztapen horrek Irakasbil eragile aparta izan daitekeela kideen 
garapen profesionala ahalbidetzeko eta ikas-irakas prozesuak hobetzeko. Baina argi 
izan behar da, hein berean, eremuan bertan ez datzala erantzukizuna, partaideengan 
baizik, ezagutza berriak eraikitzeko eta partekatzeko konpromisoan, euskara-ikasleek 
ahalik eta baldintzarik onenak izan ditzaten euren ikasprozesuak burutzeko. 
 
Bestetik, irakasleen tipologiari erreparatuta eta euskaltegietan irakasleen artean egiten 
denaz gain, “tutoretza” izaera ere aitortu beharko litzaioke Irakasbil bezalako webgune-
egitasmoari, bide ematen duelako langintza horretan kezkak azaltzeko, proposamenak 
egiteko eta orientabideak eskaintzeko. Alegia, eremu birtuala baliatuz, aukera izango du 
irakasle berriak edota horren berria ez denak eskarmentu handiagoko irakasleen 
ezagutza praktiko‐teorikoan oinarrituz, euren gaitasun eta garapen profesionala 
areagotzeko. 
 
Lankidetza‐kultura da berrikuntza eta garapen profesionalerako oinarrizko 
estrategietako bat, subjektuengan asetasun‐maila handia sorrarazten duelako eta 
erabakigarria delako garapen pertsonalean, profesionalean zein instituzionalean. 
Horrenbestez, antolaketa- eta egituraketa‐mailan, elkarlan‐kultura hori ahalbidetuko 
duten estrategiak garatzea izan behar du iparrorratz Irakasbilek. 

 Berariazko prestakuntzaz jabetzeko eduki teoriko egokietarako bidea erraztu; 
betiere, praktikaren behaketatik eta hausnarketatik sortutako beharrak aseko 
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dituena. Hau da, erabilera- eta aldaketa-balioa duten edukiak, metodologia-
estrategiak eta baliabideak. 

 Gaiei, kontzeptuei, estrategiei, baliabideei eta abarrei buruzko eztabaidak piztu. 
 Praktika bera balioetsi, horren inguruko hausnarketa eta ikerketa ahalbidetuko 

dituen tresneria eskainiz. 
 Aniztasuna kontuan hartu, iritzi, balio-aukera zein jarrera-mailan guztiekiko 

errespetua ahalbidetuz. 
 Ikas-irakaskuntzaren inguruko ikerketak bultzatu, bakarka zein lankidetzan, 

eguneroko praktika bideratzen duten ezagutza teorikoa eta praktikoa 
sakonduz eta areagotuz. 

 Aukerak eskaini. 

 Indarrak garapen profesionalean jarri, eta ez profesionalen ebaluazioan. 

Baina, horretarako, ezinbestekoa da irakasleak eta euskaltegiak honako ezaugarri hauek 
izatea: 

 berrikuntza- edota hobekuntza-beharra sumatzea 
 ezagutza zabaldu nahi izatea 
 ikasgela zein euskaltegia ikerketa-eremu izatea 

 proaktibitatea 

4.4. ZEREN INGURUAN ARITU? 
Irakasleari aurreikusten zaizkion funtzio edota egitekoen arabera, bi eremu nagusitan 
garatu behar dira ezagutzak eta gaitasunak: erakundearen eta ikasgelaren arloan. 
Erakunde‐mailan, curriculumaren zehaztapena eta kudeaketa, partaidetza eta barne‐
dinamikak; ikasgela‐mailan, berriz, ikasprozesuen antolaketa, kudeaketa eta 
ebaluazioa, ikaslearen autonomia iparrorratz. 
 
Ezagutza teorikoaren eta praktikaren arteko giltzadura ardatz bilakatzen da irakasleen 
prestakuntzan, besteak beste, zenbaitetan eskaintzen diren edukiak, oso espezifikoak 
izanik, nekez eraman daitezkeelako praktikara, teoria eta praktikaren artean hiatoa 
gauzatuz. Eten hori gailentzearren, ohiko erantzuna eta zabalduena, teoria gehiago 
eskaintzea izan da, ezagutza teorikoa areagotuz eta jakintza‐arloa zabalduz, praktika 
hobetuko delakoan. 
 
Irakaskuntza jarduera holistikoa izanik, praktikak irakasleen gaitasunak indartzea eta 
areagotzea eskatzen du: ikas-irakas jarduerak antolatu, indarrean jarri eta ebaluatu; 
ikaslea ikasprozesuaren jabe izatera bultzatu; euskaltegian kide aktibo izan; lanaren 
garapenean IKTak ahalik eta modu eraginkorrenean baliatu, etab. Marko teoriko baten 
beharra nabarmena bada ere,  

el principal desafío de la articulación entre conocimiento teórico y la práctica es la 
dudosa relación entre lo que se conoce teóricamente y lo que realmente se hace en la 
práctica (…) Coll señala el alejamiento entre los mundos de la elaboración teórica y de la 
práctica educativa, y la falta de conexiones e influencias entre ambas (Clarà eta Mauri, 
2010). 

 
Horrela, beharrezkoa ikusten da bikote horri hirugarren elementua itsastea: ezagutza 
praktikoa, irakasleari praktikako egoera zehatzak definitzea, egituratzea eta eraikitzea 
ahalbidetuko dion ezagutza, irakas‐praktika azalduko duena. Egoera konplexuak 
aztertzea eskatuko du praktikak, arazoei irtenbideak ematea, lankidetzan aritzea, unean 
uneko erabakiak zorroztasunez hartzea eta aurreikusteko gaitasuna izatea. Ikas-irakas 
egoerei aurre egiteko, ez da nahikoa arlo espezifikoetako ezagutza teorikoak metatzea. 
 
Egoera horretaz jakitun, osagarritasunean oinarrituta eta azaleratutako beharrei 
erantzun nahian, hainbat prestakuntza‐ekitaldi antolatu izan dituzte HABEk eta 
euskaltegiek, bakarka zein lankidetzan, honako gai‐zerrendari erantzunez: 
 
1. Linguistika 
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1.1. Ahoskera / doinuera (ez hitzezko 

komunikazioa) 

1.2. Corpus pedagogikoa 

1.3. Diskurtsoa 

1.4. Gramatika 

1.5. Ikasgelako diskurtsoa 

1.6. Lexikoa / Alderdi idiomatikoa 

1.7. Literatura 

1.8. Mintzaira berriak 

1.9. Testuak 

1.10. Hizkuntzaren aldaerak 

2. Soziolinguistika 

2.1. Elebitasuna / Hizkuntza-

aniztasuna 

2.2. Gizartea eta kultura: historia, 

ingurunea, ohiturak 

2.3. Kultur ekoizpena 

2.4. Kulturartekotasuna / Etorkinak 

3. Psikolinguistika 

3.1. Hizkuntza eta nortasuna 

3.2. Hizkuntzaren ikasprozesua 

3.3. Ikasestiloak eta ikasestrategiak 

3.4. Ikaskuntzako faktoreak 

3.5. Irakaslea eta ikaskuntza (lotu 

4.18) 

3.6. Gizabanakoen arteko aldeak 

3.7. Taldea eta ikaskuntza 

3.8. Tarteko hizkuntza / erroreak 

4. Curriculuma 

4.1. Ahoskera / doinuera 

4.2. Autonomia 

4.3. Baliabide didaktikoak 

4.4. Ebaluazioa eta autoebaluazioa 

4.5. Erroreen tratamendua 

4.6. Gramatika 

4.7. Ikaskuntzaren eraketa: 

bakoiztua/autoikaskuntza 

euskaltegian (lot 6.4) 

4.8. Ikaskuntzaren eraketa: taldean 

oinarritutakoa (lot 6.4) 

4.9. Ikaskuntzaren eraketa: urrunekoa 

(lot 6.4) 

4.10. Irakaskuntzaren eraketa: jardun 

bikoa – on-line eta aurrez aurreko lana 

(lot 6.4) 

4.11. Ikasunitatearen eta materialen 

diseinua 

4.12. Lexikoa / alderdi idiomatikoa 

4.13. Literatura 

4.14. Metodologia 

4.15. Oinarrizko curriculuma 

4.16. Programazioa 

4.17. Talde bereziak 

4.18. Taldearen eraketa / talde-

dinamika 

4.19. Trebetasunak: Entzumena. 

4.20. Trebetasunak: Idazmena. 

4.21. Trebetasunak: Irakurmena 

4.22. Trebetasunak: Mintzamena 

4.23. Tutoretza 

5. Antolaketa, kudeaketa eta 

zuzendaritza 

5.1. Giza baliabideen kudeaketa 

5.2. Kudeaketarako erremintak 

5.3. Curriculum-proiektua eta 

curriculum-berrikuntza 

5.4. Planifikazioa eta ebaluazioa 

5.5. Zentroen zuzendaritza 

5.6. Gatazken kudeaketa 

5.7. Informazioa eta marketina 

5.8. Elkarlana 

5.9. Coaching 

6. Beste batzuk 

6.1. Askotarikoa 

6.2. Hizkuntza arrotzen irakaskuntza 

6.3. Irakaslearen formazioa 

6.4. Informazio- eta komunikazio-

teknologiak 

6.5. Itzulpengintza 

 

4.5. HARTZAILEAK 
Egitasmo honetako partaide nagusiak HABE, euskaltegiak eta euskaltegietako 
irakasleak izango dira, baina, era berean, kontuan hartzekoak izango dira proiektu 
honetan interesa azal dezaketen erakundeak eta pertsonak (Euskararen Erakunde 
Publikoa, Euskarabidea, unibertsitateak, ikastetxeak…). 
 
 
 

4.6. ESTRATEGIA: INFORMAZIOA, GOGOETA ETA KOMUNIKAZIOA, 
CURRICULUMA 
Praktika dago abiaburuan, subjektuaren ezagutza praktikoa eta teorikoa bitarteko 
hartuta; araudiak ez baitu, bere horretan, praktika aldatzen eta ezagutza teorikoak ez 
baitu, bere horretan, praktika egituratzen. 
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Galdera da, praktika ahalbidetzeko, nola jartzen diren harremanetan ezagutza teorikoa 
eta ezagutza praktikoa, eta praktika hori gauzatzeko zein den ezagutza praktikoa. 
Jokoan dira, beraz, curriculumgintzan diharduen subjektuaren ezagutzak, usteak eta 
balio-aukerak, bere langintza argitu eta oinarrituko dutenak: 

 Ikusmoldeak. Ikasi eta irakatsi behar denari buruzko usteak. Esaterako, zer 
neurritan irakatsi beharko litzatekeen mugagabea A1 mailan eta nola ebaluatu 
beharko litzatekeen zuzentasuna horren arabera. 

 Teoriak. Ikas-irakas prozesuan egin edota egiten ez denari buruzko usteak. 
Adibidez, eredu eraikitzailea erabiliz hobeto ikasten du ikasleak, proposamen 
konduktistetan arituta baino. 

 Helburuak. Curriculumgintzan lortzea desiragarria litzatekeenari buruzkoak; 
hala nola autonomo izaten irakatsi behar zaio ikasleari. 

Ezagutza, uste, ikusmolde, balio-aukera eta abar horietan oinarrituz gauzatzen da 
curriculumgintza; arestian aipatu bezala, irakas-taldeak osatu behar baititu 
Euskaltegiaren Curriculum Proiektua eta Ikasgelako programazioak (HEOCaren 
bigarren eta hirugarren zehaztapena). Horrela, lankideen arteko gogoeta da 
erabakietara iristeko estrategia, abiaburuan dituzten oinarriak baliatuz: langaiak 
azaleratu; aukerak azaldu; argudiatu; testuinguruari dagokion aukerarik onena 
balioetsi eta indarrean jarri, berriro ere prozesuari hasiera emanez (ikus 2. irudia).  
 
Ziklikotasun horretan, aproposa da HABEren proiektuaren baitan kokatutako Irakasbil 
egitasmoa, curriculumgintzan aurreikusitako zehaztapen-mailen eta indarrean 
jarritako curriculumaren arteko zubi-lana egiteko. Izan ere, informazioa jasotzeko eta 
gogoetak bideratzeko aukerak eskaintzeaz gain, beharrezko baldintzak betetzen ditu 
Irakasbilek, ideien garapenak bideratzeko eta curriculum-berrikuntzaren inguruan lan 
egiteko.  
 
Bestetik, aipatu behar da LMSetan —esparru birtualetan, alegia—, oraindik orain, testu 
idatzia dela partaideen artean komunikatzeko dagoen estrategiarik zabalduena. 
Idatzien bidez azaltzen dira zalantzak, egiten dira proposamen eta erabakien inguruko 
kontaketak eta adierazten dira sentimenduak eta pentsamenduak, norberarentzat eta 
gainerakoentzat ulergarriak izateko. Horrexegatik, ezin da ukatu idatziaren garrantzia 
eta adierazgarritasuna Informazioan eta Komunikazioan ardazten den gizartean.  
 
Baina pisuzkoa da idazteko erabakia hartzea; diziplina handia eskatzen baitu idatziz 
jartzeak praktikari buruz norberak dituen usteak eta teoriak: ideiak ordenatu, egituratu, 
argudiatu eta modu kritikoan azaldu egiten dena edota egin nahiko litzatekeena. 
Argitaratzeko erabakia hartzeak, berriz, balio erantsia hartuko du: ideiak, kezkak eta 
asmoak kideei adieraztea. Ez dabiltzala bakarrik jakinaraztea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. irudia 
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Hausnartzeko modu aparta da idaztea; ulertzeko bide bakarra, gogoeta egitea eta 
hobetzeko biderik egokiena, ulertzea. Eta ulermena areagotzeko bide ere badira 
irakurtzea, ikustea... Baina ekarpenetako edukien adierazgarritasun-mailan dago gakoa; 
ekarpenek ahalbidetuko baitute webgunearen dinamika eta helburuen garapena, 
taldearen garapena ahalbidetzen duten neurrian balioetsiak, eta ez horrenbeste, 
norbanakoen gaitasuna eta ezagutza azaltzen duten mailan (3. irudia). 
 
3. irudia 

 
 
5. NORANTZ GOAZ? 
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5.1. EZAUGARRI NAGUSIAK 
Arestian idatzi dugun bezala, irakasleen garapen profesionala sustatzea da atariaren 
helburu nagusia. Eta honako hauek ezaugarri nagusiak: 

 Irakasleei begirako ataria da. Xede-talde nagusia euskaltegiko irakasleena bada 
ere, ez da baztertzen euskara edota euskaraz irakasten dutenengana hurbiltzea, 
baita esparru honetan irakasle gisa aritzeko prestatzen ari direnengana ere.  

 Irakasleen komunitatea indartu eta piztu nahi da.  
 Irakurtzeko irekia da; alegia, Interneten dabilen edonork irakur eta jatsi litzake 

webgunean dauden dokumentu eta edukiak. Bilatzaile orokorretan ere 
agertzen da. 

 Foroetan idatziz edo iruzkinak eginez parte hartzeko, berriz, ezinbestekoa da 
erabiltzaile-kontua. Bestela esanda, ez da parte hartuko duen erabiltzaile 
anonimorik onartzen, iruzkinak egiteko edota foroetan idazteko. Bi dira parte-
hartze horretarako jartzen diren muga bakarrak: euskara-maila eta 
profesionaltasuna. 

o Berberak direnez “Ikasten” LMS edo plataformarako jarritako 
“erabiltzailea” eta “pasahitza” datuak, honez gero sektoreko hainbatek 
badute egina urrats hau. 

o Bestelako edukiak sortu nahi dituenak —hau da, foroko mezuak eta 
iruzkinak baino luzeagoak—, administratzaileekin jarri beharko luke 
harremanetan. 

 Zenbait erlaitzetan egongo da antolatuta.  
 Hasierako orriari (Home delakoari) garrantzia eman nahi zaio, eta sarritan 

aldatuko da, bisitariak eduki berriak ikus ditzan bertan. Halaber, lehentasuna 
emango zaio multimediazko materiala aurkezteari, bideoei besteak beste. 

 HABEk eskaintzen duen bestelako zerbitzuekiko osagarritasuna (ikastaroak, 
HABE Liburutegia…) 

Hurrengo atalean, egun Irakasbilek duen itxura eta egitura erakusten duten irudiak 
daude. 
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5.2. IRAKASBILEN NABIGATZEA 
4. irudia. Irakasbil webgunearen pantaila-argazkia 

 

 
 
 

Sarrerako orrialdearen ezkerraldean, bideoak daude 
ikusgai, batetik, eta Irakasbilera igotako material 
berrien laburpenak, bestetik. Eskuinaldean, berriz, 
hiru atal nagusi daude: foroetako azken mezuak 
(mezuak eta iruzkinak), @Irakasbil erabiltzailearen 
txioak (aurrerago sakonduko dugu Twitter-en 
erabileran) eta HABE erakundearen berriak (ikus 4. 
eta 5. irudiak). 
 
Sei erlaitz nagusitan egongo da antolatua, nahiz eta 
hasiera batean seigarrena (glosategiari dagokiona) 
eremu publikoan argitaratua ez dagoen. Horregatik, 
bost dira une honetan argitaratuta dauden erlaitz 
nagusiak: (Didakteka, Hizpide, Ikastaroak, Foroak, 
Nire ikastaroak), eta horietako bakoitzak bigarren 
mailako erlaitzak ditu (ikus 6. irudia). Halaber, 
HABEren beste webguneetarako estekak ere badaude 
goialdean (Liburutegia, Ikasten, Ikasbil, 
habe.euskadi.eus).  
 
Bilatzaileak erraztu egiten du nahi den edukia 
aurkitzea. Horrez gain, bilaketak findu daitezke, 
nabigatzen ari gareneko erlaitzeko eremu 
espezifikoak edo iragazkiak erabilita, hala nola “gako-
hitza”, “jakintza-arloa”, “dokumentu-mota”, “maila”... 
(7. irudia) 
 
 
 

5. irudia. Pantaila-argazkia 
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6. irudia. Erlaitzak (nagusiak eta 2. mailakoak) 

 

 
7. irudia. Iragazkiak (pantaila-argazkia) 

 

 
 
“Nondik gatoz?” atalean aipatu ditugu dagoeneko Hizpide eta Itzulpen Saila 
argitalpenen artean. 33 urtean argitaratu dena altxorra dela pentsatu da, eta horregatik 
egin zaio toki Irakasbil berrian. Agerpen hori, baina, desberdina da, argitalpenen izaera 
ere desberdina delako. 
 
Orain arteko Hizpide eta Zutabe aldizkarietako artikulu guztiak daude Irakasbilen, pdf 
formatuan: paperean argitaratutako 87 zenbakietakoak eta 4 monografikoetakoak. 
Zenbait bide erabil genitzake nahi duguna lortzeko. Bilatzailea eta iragazkiak baliatzeaz 
gain, bi erlaitz daude horra eramango gaituztenak: 

 Hizpide aldizkariak: zenbakika bilduta horietako bakoitzean argitara 
emandako artikuluak 
http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/hizpide-
aldizkariak  

 Hizpide artikuluak: banan-banan, argitaratze-dataren arabera jarrita 

Didakteka

Didaktika

Curriculuma

Ebaluazioa

Irakasten

Hizkuntzaz

Hizpide

Hizpide 
aldizkariak

Hizpideko 
artikuluak

e-Hizpide

Itzulpen Saila

Ikastaroak

Didaktika

Curriculuma

Ebaluazioa

Foroak

Irakasbil-
foroa

Didaktika-
foroa

Curriculum-
foroa

Ikasbil-foroa

Hizkuntza-foroa

Ebaluazio-foroa

Boga-foroa*

Moodle-
kudeatzaileen 
foroa *

Nire ikastaroak

("Ikasten" lotura)

http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/hizpide-aldizkariak
http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/hizpide-aldizkariak
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http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/hizpide-
artikuluak 

 
Itzulpen Sailari dagokionez, egile-eskubideak tartean direnez gero, ez da material osoa 
sareratu; bai, ordea, liburu bakoitzaren laburpena eta aurkibidea 
(http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/itzulpen-saila ) 
 

6. BI BERRIKUNTZA AIPAGARRI 
6.1. E-HIZPIDE 
33 urte eta 87 zenbaki paperean atera ondoren, bitarteko hori utzi eta aldizkari 
digitalera jauzia egiteko erabakia hartu zen. Hau honela, Irakasbil atarian argitaratuko 
da 2016tik aurrera aldizkaria, e-Hizpide izena izango duena. Edukien aldetiko izana 
antzekoa, beraz, baina bitarteko desberdinean. 
 
Jarraikortasunaren adierazle gisa, 88a izango da lehendabiziko zenbakia. Hala ere, bere 
ISSN identifikatzailea izango du, (International Standard Serial Number edo serie-
argitalpenen nazioarteko zenbaki normalizatua), ez orain arte Hizpide izandakoa. 
Horrez gain, aztergai dago artikulu bakoitzak ere bere ezaugarria izatea, DOI deritzona 
(Digital object identifier); URL identifikatzaileen antzeko sistema da, baina horiek ez 
bezala, ez dira aldatzen artikulua kokagune desberdinean kokatzen badira. 
 
Urtero e-Hizpide aldizkariaren bi zenbaki ateratzea da asmoa, baina, paperezko 
argitalpenean ez bezala, artikuluak maiztasun batez zintzilikatuko lirateke; ez denak 
aldi berean. Edonola ere, seihilabetearen bukaeran itxiko litzateke zenbakia. Hau 
honela, 88a 2016ko urtarrila-ekaina tarteari dagokiona litzateke, eta 89a, aldiz, 2016ko 
uztailetik abendura artekoa. 
 
Orain arte bezala, ezinbestekoa izango da helduen euskalduntzeko kideen ekarpena, 
partaidetza hori egiten duguna zabaltzeko, plazaratzeko, partekatzeko. 
 

6.2. IRAKASBIL ETA TWITTER 
Gaur egun, pisu handia du Twitter esparruak, eta garrantzia zenbait daturen araberakoa 
izan ohi da: zenbat erabiltzaile dituen, egunean zenbat mezu hedatzen diren bertatik, 
edo zer-nolako aukerak eskaintzen dituen... Irakasleen prestakuntzan eta garapenean, 
oro har, zein hizkuntza-irakasleenean ere, halaxe sumatzen da (Gómez, 2013; Murua, 
2015). Are, gaur egun irakurleak erakartzeko, badirudi ez dela nahikoa webgune batean 
eduki berriak jartzea; erabiltzaileen bila Internetera atera behar da, nolabait esateko. 
Ikuspegi honetatik, atarian jartzen denaren oihartzun-funtzioa ere badu.  
 
Ondorioz, Irakasbilek bere profila izatea erabaki zen: @irakasbil. Atariekin gertatzen 
den bezala, ez da HABE erakundeak duen bakarra, eta atariei buruz esandakoa errepika 
genezake, hots, HABEren “erabiltzaile” desberdinen arteko osagarritasuna bilatu 
beharko da. Hartu den beste erabaki bat honako hau izan da: txioak ez izatea 
automatikoak. Hau honela, kantitatearen aldean, kalitatea hobetsi da, nahiz eta lan 
handiagoa eskatu. 
 
Hala eta guztiz ere, tresna hau sendoa eta ahula da aldi berean: azkartasuna eta 
“iraungitze azkarra”, erabiltzailea aspertu edota itotzeko arrisku biziarekin. Horri aurre 
egiteko bideak aurreikusi beharko dira, esate baterako, zerrenda publikoak eskainita 
eta traolen erabilera sustatuta. Esate baterako, #TwitterELE traola espainola irakasten 
dutenen artean ezaguna eta balioetsia da (Gómez, 2013; Murua, 2015). Traolen 
erabilerak erraztu egiten du irakasleen parte hartzea, pasibotasuna saihesteko modua 
izaki. Oraingoz, honako hauek daude erabili direnen artean: #H2, #eusirik (“euskara 
irakatsi eta ikasi”). 
 
Irakasleen interesei begirakoa izanda, honako hauek txiokatuko dira nagusiki: 

http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/itzulpen-saila
https://twitter.com/Irakasbil
https://twitter.com/search?q=eusirik&src=typd
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 Webgunean jadanik landu edo gerora landuko diren gaien aipamenak. 
 Berriak; esate baterako, prestakuntza-jarduerak. 
 Jatorrizko hizkuntzagatik edota azkarrago aritzeagatik, Irakasbilen 

argitaratzeko itzuliko ez direnak. 
 Interneten eta, bereziki, Twitterren bertan, argitara emandakotik 

interesgarritzat jotzen dena. Egun erabiltzen den kontzeptu bat erabiliz, 
garrantzizkoa izango da content curator (Reig, 2010) edo ezagutza-
bitartekariaren zeregina.  

 

7. LABURBILDUZ 
Adierazi bezala, euskara-irakasleen gaitasun profesionala sustatzeko eta garatzeko 
bidelagun izan nahi du Irakasbilek, bidaide. Izan ere, horren aipatua den “Bizitza osoan 
zeharreko ikaskuntza”-n askotariko testuinguruak kontuan hartzea erabaki zuen 
HABEk, eta prestakuntzarako eta garapenerako bide berriak urratzeari ekin zion, 
ikasketaren ekologia berriari bide eginez. Hain zuzen, horren ondorioetako bat da une 
honetan abian jartzen den proposamen hau, non ikasprozesuaren luzerari ez ezik —
ibilbideari eta denborari—, zabalerari ere erreparatu nahi zaion. Alegia, erabilera-
esparruak areagotzera dator Irakasbil proiektua.  
 
Halaber, eta ezinbestez, helduen euskalduntzerako curriculum-proiektuarekin bat egin 
nahi du beharrei erantzuteko sorturiko atari berri honek, eta ikaskuntza formala, ez-
formala eta informala bideratu. Horretarako, hizkuntzen irakaskuntzan diharduten 
pertsonak bildu nahi ditu, eta komunitate izan nahi duen heinean —jardueran eta 
praktikan oinarritutako komunitate—, helburuak partekatu.  
 
Ikaskuntza dialogikoan ardaztu nahi du Irakasbilek eginbidea, elkarrizketan 
oinarritutako interakzioan. Izan ere, proposamenari eusteko alderdi teknikoa 
garrantzitsua bada ere, ez da funtsezkoa; erabiltzaile aktiboak dituen heinean lortuko 
baititu proiektu honek adierazitako helburuak.  
 
Alderdi horretatik, partaidetza-mota desberdinak daudela onartuta ere, 
“kontsumitzaile” hutsak diren erabiltzaileak baino —Riosek (2015) proposatu duen 
kontzeptua baliatuz—, “prosumirtuatzaileak” behar ditugu; alegia, jaso, ekoitzi eta 
partekatzen edota elkarri eragiten dioten pertsonak. Horri erantzunez, parte hartzeko 
modu bat baino gehiago aurreikusi dira Irakasbilen, irakurtzetik haratago: txioak, 
foroetako mezuak, iruzkinak, sarrera laburrak edota e-Hizpiderako artikuluak, besteak 
beste. 
 
Esana dugu hasieran oraingo bertsioa beta dela, behin-behinekoa. Baina abian dago. Eta 
espiritu hori ez genuke galtzerik nahi, egokitzeko eta eguneratzeko asmoa baitago 
azpian. Agian, ikusita zer neurritan aldatzen ari den teknologia eta horren eragina 
gizarte-esparruetan, beti izango du beta-izaera, betiere adierazitako filosofiari eutsiz. 
Horrelaxe erantzun ahalko baitzaio irakasleak behar duenari, bere garapen 
profesionalari, aldaketei eta testuinguruaren eskaerei. 
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