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Ikaskunt za konbinatua: 

irakasleen prestakunt za 

eta lehenengo urrat sak 

euskaltegietan

María José Lasheras

Gero eta menta handiagokoa da “Ikaskunt za konbinatua” edo “Blended 

learning” ikasteko sistema. Ikaskunt za konbinatuak, nagusiki, aurrez 

aurreko saioak eta online teknologia elkarrekin bilt zen ditu bere baitara. 

Baina, ikaskuntza konbinatua irakasteko bide desberdinen metaketa 

soila baino haragokoa da. Zer irakat si, nola irakat si, zer zeren bidez, 

nola uztartu elkarrekin irakasgaiaren atalak, zein diren irakaslearen eta 

ikaslearen egitekoak, harremanen nolakoa… Alderdi asko daude hone-

tan guztian arretaz begiratu eta tentuz aztert zekoak. Artikulu honetan, 

“Ikaskunt za konbinatua” bitarteko dela burututako hainbat ikastaldiri 

egingo die so artikulugileak eta horien nondik norakoen berri ondorengo 

lerroetan emango ditu.

Ikaskunt za konbinatua: gaia zertan den artikulua Hizpide aldizkarian 
argitaratu zen, 2008ko urtarrila-apirila alean, 67 zenbakikoan. Bertan 
ikaskunt za konbinatuaren definizioa eman ondoren, puntu bat zuk 
aztert zen eta azalt zen saiatu nint zen. Adibidez, sistema konbinatuaren 
ezaugarriak, sistemaren arrakastarako kontuan hartu behar diren hainbat 
alderdi, adibidez, ikaslearen eta irakaslearen rolen aldaketa, konbinat zeko 
aukera ezberdinak ere azaldu nituen, ikasleen beharrei erant zuteko siste-
maren egokitasuna, eta beste alderdi bat zuk, irakurleak aipaturiko aldi-
zkarian kont sulta dit zakeenak.

Oraingoan, ez ditut horiek denak berriro hemen errepikat zeko asmorik. 
Irakasleen prestakunt zarako emandako ikastaroetan eta irakasle horien 
lehenengo esperient zietan jarriko dut arreta.

Goian aipatutako artikuluan, ondorio gisa, honako hauek atera nituen:

� Ikasten/Moodle plataformak aukera onak ematen ditu ikaskunt za kon-
binatua abian jart zeko. Lanabes ugari ditu lan pert sonala eta kolabora-
tiboa egiteko.

Sarrera
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� Irakasleen prestakunt za beharrezkoa da ikaskunt za konbinatua zertan 
den jakiteko, eta Moodle plataformaren erabilera teknologikoaren eta 
didaktikoaren nondik norakoak ikasteko.

� Sistema konbinatuan, ikasleen beharrak ezagututa, aurrez aurreko 
eskola-orduak murriztea proposat zen da, eta ikasle horien inplikazioa 
handit zea, ikas-prozesua orekatua izan dadin.

Ondorio horiek ikusita, hurrengo pausoa izan da irakasleak ikaskunt za 
konbinatuaren ezagut zan trebat zea.

2008-2009 ikasturtean, ikastaro bat zuk eskaini zaizkie irakasleei gai 
horretan janzteko eta lehenengo probak egiteko. Egindako ikastaroen 
berri eman nahi dizuet eta, aldi berean, parte hart zaileen eskarmentua-
ren berri ere bai.

Zein helburu du berri emate honek? Gure euskaltegietako irakasleak 
ikaskunt za konbinatua zertan den ikasten ari direla eta hainbat euskal-
tegitan ikasleekin proba bat zuk egiten ari direla jakinaraztea. Eta aldi 
berean Ikasten plataformak eskaint zen dituen abantailak ent zunda eta 
irakaskideen lana ezagututa, irakasle gehiago adoret zea sistema konbi-
natua hobeto ezagut zera eta Ikasten plataforma erabilt zera.

Ikaskunt za konbinatuari buruz emandako ikastaroak:

1 (168)1 Ikaskunt zaren eraketa: on-line eta aurrez aurreko lana 

uztartuz.

2 (176) Nola t xertatu “Boga” eta aurrez aurreko ikastaroak.

Hasteko, bi ikastaro horiek ezberdin eman dira: bata on-line, bestea aurrez 
aurre. Ikastaroei etekina aterat zeko Ikasten/Moodle plataforma ondo 
ezagut zea komeni da. Horregatik funt sezkoa da Ikasten (151) platafor-
maren oinarrizko funt zionalitateak (alde teknologikoa), eta (171) Ikasten 
plataformaren erabilera didaktikoa (alde pedagogikoa) edo (165) Ikasten 
plataformaren oinarrizko funt zionalitateak eta erabilera didaktikoa (alde 
teknologikoa eta pedagogikoa) ikastaroak eginak izatea.

On-line antolatu den ikastaro hori (168) hiru hilabetekoa izan da, 30 
ordukoa, horrekin batera aurrez aurreko bi saio antolatu dira, ikastaroa 
hasteko bata eta bukat zeko bestea.

Lehendabiziko aurrez aurreko saioan, ikastaroaren helburuak, lan egi-
teko dinamika, egin beharreko jarduerak eta on-line ikastarorako sarrera 
landu genituen. Bukaerako saioa, berriz, erabili zen elkarri esperient zia-
ren berri emateko, eta egindako lana beste ikaskideekin alderatu eta 
balorat zeko. Ikastaro hori bitan eman dugu irakasleen prestakunt zarako. 
Bata 2008ko lehen hiruhilabetean eta bestea 2008ko urria - 2009ko urta-
rrila bitarte.

Beste ikastaroa, 12 ordukoa, aurrez aurre eskaini da (176), baina ordena-
gailu-gela egunero erabili da lan bat zuk egiteko, adibideak ikusteko eta 
Ikasten plataforman lanak prestat zeko hainbat modu ezagut zeko.
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Irakasleek ikaskunt zaren eraketari buruz hausnartu behar izan dute, tal-
deka; galdera honi erant zuten saiatu dira: zer egin daiteke aurrez aurreko 
eskola-orduetan eta zer et xean?

Adibidez, mint zamen-saioak aurrez aurrekoetan egingo dira, baina horien 
prestaketa nork bere kabuz egin dezake lasai asko. Horretarako, irakas-
leak erabakiak hartu beharko ditu: gauza bat zuk gelan eginez eta besteak 
et xean egiteko eskatuz.

Hausnarketa bat egin behar da erabakiak zent zuz hart zeko: ikasleen 
eginbeharrak nola banatu eta, aldi berean, teknologia berriak nola erabil 
daitezken ikasleei bakarkako lana aurkezteko.

(168) Ikaskunt zaren eraketa: aurrez aurre eta on-line lana uztartuz ikas-
taroak bi helburu orokor ditu:

1 HABEk argitaraturiko ikasmaterialetatik unitate bat zuk adibide gisa 
hartuta, Ikasten plataforman eskaint zeko unitateak moldat zen ikastea.

2 Moldatutako unitate horiek ikasleen eskura jart zea eta, sistema hone-
tan lan egiteko abantailak eta desabantailak probatu ondoren, talde 
osoaren aurrean azalt zea.

Helburu horiek lort zeko, ikastaroa 4 fasetan banatuta dago.

1. fasea

Teoria. Ikaskunt za konbinatuaren ezaugarriak eta irakasle eta ikaslearen 
rolak.

Teoriaz jabet zeko bi modu erabilt zen ditugu:

a Adituen artikuluak irakurt zea eta denon aurrean ideia nagusiak laburt zea 
eta partekat zea. Wikia erabili zen guztion ideiak plazarat zeko.

b Adituen bideoak ikustea, HABEk antolaturiko ikastaroetan egindako 
hit zaldi-zati garrant zit suak ikasleen eskura jart zen ditugu.

Hit zaldiok ifb2-n daude argitaratuta, eta adituek, beren eskarmentuan 
oinarrituta, azalpen zehat zak eta erabilgarriak ematen dituzte. Bibiana 
Tonnelier3-ek –aurrez aurre eta on-line lana uztart zeko esperient zia baten 
argi-it zalak– oso modu adierazgarrian azalt zen ditu. Eta bideoa ikusi 
ondoren, partaideek, nork bere irit zia, bidali behar dute forora, denon 
artean ideia ugari bilt zeko.

Teoria ondo ulertu dutela egiaztat zeko, Ikasten plataforman wikia eta foroa 
erabili izan ditugu, partaideen ideiak bilt zeko eta elkarreraginean osatu eta 
horien gaineko iruzkinak egiteko. Artikulu-mult zo4 bat jart zen da partai-
deen eskura, nork gehien interesat zen zaiona irakurri eta laburtu dezan.

Ikaskide bakoit zak artikulu ezberdina irakurt zen badu, aberasgarriagoa 
da, ideiak eta iruzkinak gehit zen direlako.

Ikastaroaren 

azalpena
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Ikasmaterialetara irit si baino lehenago, beste pauso bat ematen da, hau 
da, ikasle eta irakaslearen rol berriez jardun dugu.

Ikasleei buruz, ikaslearen autonomia, ikas-estiloak, ikasketa kolaborati-
boa, eta ikasteko estrategiak; horiek dira, besteak beste, argit zen saiat zen 
garen kont zeptu bat zuk.

Irakasleei buruz, on-line tutoret za, on-line ikasleak adoret zeko ideiak, 
on-line irakasteko estrategiak, ikasleen konpromisoa lort zeko lanabesak 
(ikasketa-hit zarmena, ikasleen jarraipena…) dira, besteak beste, puntu 
aipagai bat zuk.

2. fasea

Ikasmaterialak aztert zea eta modu konbinatuan eskaint zeko moldat zen 
ikastea.

Teoria ondo fi nkatuta dagoenean, ikasmaterialak aztert zera pasat zen 
gara. HABEk argitaraturiko materialak erabili genituen. Oso interesga-
rria da material horiek eta atazatan oinarritutako ikaskunt za ondo eza-
gut zea, nola atazen bidez prestatuta dauden. Izan ere irakasleek baita 
ikasleek ere modu horretan lan egin behar dute. Materialok Ikasbilen 
daude eskuragarri.

Gure ikastaroan, Osatuz materiala erabili dugu, Osatuz Orokorra eta 
Osatuz Pediatria. 2. mailako ikasleent zat pent satuta dago, eta medikuei 
eta erizainei dago zuzendua, baina, kontuan hart zekoa da hor aipat zen 
diren hainbat gai oso zabalduta daudela gaurko gizartean, adibidez: 
kolesterola, umeen edo zaharren dietak, ikastolan sort zen diren arazo 
bat zuk (zorriak, bizkar-zorroen pisua…) ikasle gehienei, herritar edo/eta 
guraso diren heinean interesat zen zaizkien gaiak direla, eta gelan ikasle 
guztiekin ere erabilt zeko aproposak direla.

Ikastunitate horietako ikaslearen eta irakaslearen liburuak ondo aztertu 
ondoren, irakasle bakoit zak lan-proposamena prestat zen du, hau da, ikas-
leen lanak banat zen, zer egin dezaketen online eta zer gelan erabakiz.

Lant zen diren trebetasunak direla eta, irakasleek kontuan izan behar dute 
zein moldat zen diren hobeto bakarkako lanean eta zein gelan taldean.

Materialen moldapena egiteko, irakasle bakoit zak buruan hainbat alderdi 
kontuan hartu behar ditu, adibidez: bere gelako ikasleen izaera eta maila, 
ikastunitatean lant zen diren trebetasunak, lortu nahi diren helburuak, 
planteatuko den eginkizuna, aurreikusitako denbora… Horiek sakonetik 
aztertu ondoren, ikasleen beharrei hoberen egokit zen zaien ikastunitatea 
aukeratu beharko du. Alderdi guztiak aztertu ondoren, proposamena egi-
ten da.

Proposamenak tutoreari bidalt zen dizkiote azter dit zan, eta beharko 
balit z, iradokizunak egin dit zan. Proposamenak bere horretan, edo tuto-
rearen iradokizunak ezarri eta gero, horren baiet za duenean hurrengo 
fasera pasat zen gara.
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3. fasea

Ikasten plataforman irakasle bakoit zak aurreikusitako ikastunitatea edo 
ataza bert sio konbinatuan prestatu behar du, bere ikasleei zuzent zeko 
asmoz.

Irakasleko ikastaro berri bana sort zen dugu Ikasten plataforman. Horrela 
irakaslea egun aurrez aurre ikasten diharduten benetako ikasleen tutore 
izaten trebatuko da, plataforman sortutako ikastaroetan ikasle horiek 
alta eman eta beren tutoreak onarpena eman ondoren. Ikasle hauek, 
aurrez aurrekoaz gain, tutoreak eskatutako lana egin beharko dute, eta 
era konbinatuan beraient zat diseinatu eta eskaini zaien ikastunitatea 
edo ataza egin. Hori batetik, eta bestetik, tutore-lanak egiteak lagunt zen 
die ikusten nola lan egin behar den. Hau da, hausnarketa egin behar da, 
bai jasot zen ari diren tutoret zari buruz, eta baita beren tutoret za-lanari 
buruz ere.

Plataforma ondo ezagut zeak asko lagunt zen du lana prestat zerakoan. 
Eta irakasleak pent satu behar du zertarako erabiliko duen plataforma eta 
lana nola antolatuko modu konbinatuan.

Aurrez aurreko taldeetan irakasten dutenei, ikasleekin sistema konbina-
tuan praktikak egin zit zaten, 4 erabilera-aukera eskaini zit zaizkien:

1 Plataforma ariketa-biltegi eta web orrien loturak aurkit zeko leku gisa 
erabilt zea.

2 Plataforma lan osagarria eskaint zeko erabilt zea: idazlanak, foroak, 
ariketak, galderak…

3 Plataforma ikasgelako ispilua izatea: ikasleak aurrez aurreko saioe-
tara azalt zen ez badira dena delakoagatik, hau da, gaixo daudelako, 
t xandaka lan egiten dutelako edo beste edozein zailtasun dutelako, 
Ikasten-en aurki dezakete bere gela birtuala.

Gela horretan, gida-lan bat izango dute: aurrez aurreko saioan egin 
den azalpena, irakurri beharreko testuak, ent zun beharreko audioak, 
hauek lotura baten bidez erraz lort zen dituzte, eta hurrengo egunerako 
lanen azalpena… Horrek lagundu diezaieke erritmoari jarrait zen.

4 Plataforma ataza edo unitate bat modu konbinatuan ikasteko 
erabilt zea.

Behin irakasleak Ikasten-en prestat zen duenean bere ikastunitatea edo 
ataza bere euskaltegiko ikasleak gonbidat zen ditu plataforman izena 
ematera eta bertan lan egitera. Irakasleak rolak esleitu behar ditu, 
ikasleak bere ikastaroan onartuz eta segituan lan konbinatua egitera 
gonbidatuz.

Hona hemen hurrengo pantailetan aurten Ikasten-en egindako ikastuni-
tate bat zuen moldaketaren eta aurkezpenaren hainbat adibide:
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Bizkarra zamaturik unitatea ikasleent zat modu konbinatuan prestatuta

 

Dietak eta elikadura. Gaia ikasleei modu konbinatuan proposatuta

.1: Bizkarra 

zamaturik5

.2: Nola jaten dugu?6
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Insomnioari buruzko unitatea ikasleei modu konbinatuan eskainita

4. fasea

Praktika. Ikasleekin modu konbinatuan lan egitea.

Gure ikastaroan parte hartu duten irakasleak aurrez aurreko taldeetan 
diharduten ikasleekin ari dira lanean, eta ikasle hauei era konbinatuan ere 
arit zeko gonbitea egin diete.

Zer eskatu zaie ikasle boluntario hauei?

Ikastunitate edo ataza bat sistema konbinatuan arit zea.

Aurrez aurreko taldeak direla jakinda, irakasleek ikasketa konbinatua-
ren nondik norakoak, eta plataformaren erabilera zertan den ikasleei 
azaldu ondoren, ataza edo unitate moldatua Ikasten-en jarri dute, ikas-
leei egin beharrekoa bertan adieraziz, adibidez, mint zamen-saiora etorri 
baino lehenago ent zun edo irakurri beharrekora linka edo esteka ezarriz. 
Horrela arituta, alde batetik arindu egiten da gelako lan-zama, baina bes-
tetik ikasleek beren kabuz jardun behar dutenez, horien erant zukizuna ere 
handitu egiten da.

Ikasitakoa eta irakasle bat zuen eskarmentua

Honaino gure ikastaroa. Orain 168 ikastaroan parte hartu dutenen gogoe-
tak eta iruzkinak galdesorta baten bidez jaso ditugu eta hona ekarri ditugu 
jakitekoak direlako ustetan.

.3: Insomnioa7
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GALDESORTA

Ikasten plataforma erabili duzu on-line eta aurrez aurreko lanak 
uztart zeko. Zure esperient zia azaldu:

1. galdera

Zertarako erabili duzu?

� Ikaskunt za konbinatua planteat zeko, hau da, lana banat zeko (et xerako 
gauza bat zuk eta gelarako beste bat zuk) gelan egiten dena probet xu-
garriagoa bihurtuz, eta nork bere aldetik egin dezakeena et xerako 
bidaliz.

� Lan osagarria emateko (idazlanak, glosategiak..)

� Gelako ispilu bezala: (lagunt za emateko aurrez aurrekora etort zerik ez 
dutenei).

� Ikasleen arteko komunikazioa hobet zeko: zalant za eta galdera-erant zu-
nen foroa (ikasleen artekoa, ikasle-irakasleen artekoa)

Erant zunak:

a Lana banat zeko, batez ere, gauza bat zuk et xean, besteak klasean 
egiteko eta foroa ere erabili dugu: Arabako Errioxan euskaraz egin-
dako ekint zen berri emateko, Moodle zertarako erabil daitekeen 
aipat zeko…

b Ikasgelan egin dugun lanaren erakusgarri eta et xerako lanaren pres-
taketa. Honela, et xetik bertatik –orain neu bezelaxe– lan egiteko 
“aukera” badute ikasleek, eta bestetik, ikasgelara etort zerik ez dauka-
tenek, pantailan dute bertan jorratutakoa.

c Idazlan kooperatiboa egitea zen gure (urrutiko) helburua. Ikasleen 
arteko elkarreragina, elkarrengandik ikasteko proposamena eta xedea, 
eta foroan eztabaidarako beta izatea izan ziren abiapuntuak.

d Guk lan osagarria emateko erabili dugu: plataforman jarri dizkiegun 
irakurgaiak eta ent zungaiak et xean landu dituzte. Gero ikasleek foro 
eta wikia erabili dituzte beren irit ziak emateko (foroa) eta idazlanak 
egiteko (wikia).

e Ikasleek zerbait idazteko garaian duten beldurra edo zama arindu nahi 
nuen. Bat zuetan, zerbait irakurri edo ent zun behar izaten dute idaz-
ten hasi aurretik, batetik ohiturarik ez dutelako-edo, bestetik berriz, 
idazlan luze bat egiteko ideien falta izaten dutelako. Horrela, aurretia-
zko hainbat jarduera aurreikus daitezke: eginkizun t xikiak planteatu, 
adibidez esaera zahar baten azalpena idat zi. Irit zi laburra idat zi, ideien 
bilketa egin. Edota, hiztegia landu, irakurri eta ent zun zerbait et xean, 
gai bati buruz idat zi lehenago…

Askotan esaten dugu ikasleek ikasgelan bertan zerbait idaztea denbora 
galt zea dela, haiei begira egon behar baitugu, gure ekarpena murriztuz. 
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Baina idazlana et xean egiteak ere badu bere arriskua: askok ez dutela 
egiten. Beraz, aurreko lanketa nork bere aldetik eginez gero, idazlana 
ikasgelan egin daiteke eta ez dugu izango denbora galdu egin dugulako 
sentipen desat segin hori.

2. Galdera

Zenbat ikaslek hartu dute parte proba honetan: kopuru osoa (hasierakoa) 
eta benetakoa (erreala). Taldearen azalpen orokorra egin dezakezu, 
adina, helburua, interesa, …

Erant zunak:

a Zazpi ikasle ditut talde honetan. Horietatik 4, 3. maila prestat zeko 
daude eta beste 3 ikaslek 2. maila gaindit zea dute helburu. 22 urte 
inguru ditu gazteenak eta 40 zaharrenak. Ikastoletan lanean ari diren 
3 daude, bat eskolan, beste bat Osakidet zan eta bi unibert sitatean 
ikasten. Autoikaskunt zan ari direnetako hiru ikasleri ere proposatu 
diet.

Gehiago edo gut xiago denek hartu dute parte, kontuan izan ikasge-
lan ere erabili genuela (euskaltegian 7 ordenagailu ditugu). Hala ere, 
azken lana lauk egin zuten Moodlen.

b Nirea EGA taldea da, astean bitan arit zen dena, sei-zazpi ikaslekoa, 
hogeitaka urtekoak. Ikasleen helburua taldearen izenak ematen digu: 
EGA azterketa gaindit zea. Autoeskola moduko bat da, zenbaitetan, 
idazlanagatik eta ahozko probagatik. Sei ikasleetatik hiruk hartu dute 
parte plataforman nahiz eta bakar batek idat zi duen idazlan osoa nik 
eskatu bezala.

c Guztira hiru ikaslek hartu dute parte, nahiz eta lauk eman zuten izena. 
Ikasle horiek ez ziren talde berekoak. Hiruretatik bi gazteak (20 urte 
ingurukoak) eta hirugarrena helduxeagoa (48 urte). Egia esateko, gus-
tura ant zean aritu dira eta bukaeran jarrait zeko asmoa ere adierazi 
zuten.

d Talde handi samarra, 16 ikasle guztira. Egunero klasera etort zen dire-
nak, eta bat zuk t xandaka goizez edo arrat saldez. EGA edo 3. maila 
prestatu nahi dutenak. Haien partaidet za oso handia izan da hasiera-
tik, denek neurri berean parte hartu ez badute ere. Ikastaroko eginki-
zun horretan “lagunduko” zidatelakoan, ikasi ere egin dutela aitortu 
zidaten.

Moodle bera erabili aurretik, eta ordenagailua hain arrot z ez egi-
teko Esaera zaharren lanketa egin genuen 4 bat astez. Kontua da nik 
esaera zahar bat bidali diedala mezu elektroniko arrunt bidez, haiek niri 
erant zuna bidali didate eta gero guztien bilketa egin ondoren inprimatu 
eta ikasgelan aztertu ditugu erant zunak: gehien hurbildu direnak eta 
urrun ibili direnak sailkatuz.
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3. galdera

Plataformako zein tresna erabili duzu: foroa, wikia, glosategia, zeregina, 
beste bat.

Erant zunak:

a Wikia, foroa eta zeregina erabili ditugu.

b Wikia apenas erabili det prest bazegoen ere. Foroa dezente gehiago-
tan, glosategia gut xitan… Bestela, linkak atalean dozena erdi bat-edo 
erreferent zia eskaini diet: irrati digitalak, web orriak, prent sa eta abar. 
Azkenik, ikastaroaren bloketan Ikasbil-eko artikuluak eta ent zungaiak 
ezarri ditut.

c Guk foroa eta wikia erabili ditugu.

d Foroa erabili dut, bai esaera emateko, baita eztabaida foro gisa ere 
(bigarren horretan gut xiagok hartu dute parte). Wikia erabili dut kla-
sean idat ziko genuen idazlana prestat zeko, sortutako ideiak bilt zeko.

Glosategia erabili dut. Hasierako gaian bakarrik zen nire asmoa; gerora 
haiek eskatu egin zidaten.

Zeregina erabili dut idazlana eskat zeko. Gut xiagok erant zun dute (opo-
rretako zeregina zen).

4 galdera

Ikasleen erant zuna eta irit zia.

Erant zunak:

a Ikasleen irit zia oso ona izan da. Denek baloratu zuten ondo euskaraz 
jarduteko aukera gehiago ematen bait zien. Baina, bat zuek, gainerako 
et xeko lanekin bezalaxe, ez dituzte onart zen, ez daude prest eskolaz 
kanpo ezer egiteko (egunak ez die gehiagorako ematen…).

b Gurean ez dago ordenagailurik gelan. Beraz, dakizunez, behin azal-
pena eginda, gelan ezin izan dugu lanketa esangurat surik egin. Alegia, 
ikasteko eta erabilt zeko balio duen lanketa. Horrela gauzak, taldeko 
gazteenek hasieran segituan egin zuten agindutakoa. Besteak, geroago 
sartu ziren eta, beste bat zuek, berriz, bizpahiru aldiz saiatuta, et si egin 
zuten edo ez zuten interesik izan. Laburbilt zeko, uste dut ezin izan 
direla jabetu plataformaren ahalmenaz eta dituen aukerez. Horretarako, 
aurrez aipatu dudana falta izan zaie.

c Ona

d Ikasleen erant zuna oso ona izan da, denek neurri berean parte hartu ez 
duten arren. Ikasteko modu berri bat aurkitu dutela esan dute, nahiz eta 
hasieran denbora hartu tresna guztiak erabilt zen ikasteko. Elkarrekin 
lan egitea baloratu zuten. Gut xien gustatu zaiena zereginak egitea izan 
da. Idazlana egiteko esan nienean, bat zuek paperean egin nahiago 
zutela esan zidaten. Ondo ikusten zutela aurreko lana etab. ordena-
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gailuaren aurrean egitea, baina idazlan oso bat egitea oso zeregin luzea 
zela zioten. Kontuan izan behar dugu denek ez dutela trebetasun bera 
ordenagailuarekin.

5. galdera

Eskarmentuaren berri eta zure irit zia

Erant zunak:

a Nik askotan ematen dizkiet ikasleei lan osagarriak, zer esanik ez 
autoikaskunt zan ari direnei (zenbaitek BOGA ukitu ere ez du egiten) 
baina dena paperean eta gainera ia dena eskuz idat zita. Garbi dago 
Moodlerekin kalitateak asko irabazten duela, baina diseinuaren kali-
tateak. Gainerakoan, lana handit zen da asko. Paperean ditudan horiek 
bilt zeak ere lana majo eman dit, jakina. Orain gauza bera tokat zen zait 
egitea baina ordenagailuan. Presarik gabe eginez gero, ondo egingo 
dugu.

Urteetako lana da orain paperetan dugunaren adinako materiala 
lortu artekoa baina paperean dugun hori ere ez da urtebeteko lanaren 
emait za, askoz urte gehiagokoa. Baina ez dugu it xaron paperean 
izan arte ikasleei eskaint zeko, berdin pent sat zen dut honetan ere, 
hau da, ezin gara oraindik bi egun ikasgelan eta beste bi et xean edo 
ant zekorik eskaint zen hasi baina bai lan osagarriak etab. Eta urte 
bat zuetan benetako ikaskunt za konbinatua eskaint zeko ere izango 
dugu materiala.

Benetan parte hart zen duen ikasleak elkarreragina ere lort zen du (klase 
present zialak daukan onena), kontuan hartuz autonomia askoz erra-
zago garat zen dela bakarka…orain arteko metodo hoberena? Ikusiko 
dugu.

b Nire irit ziz, plataforma egokia da eta eraginkorra lan-tresna bada; 
erran nahi baita, lanerako maiz erabilt zen badugu. Dituen baliabideak 
ikas-prozesuaren osagarri onak dira. (ahozkotasuna falta, jakina).

c Positiboa izan da eta asko ikasi dugula uste dugu, inoiz modu horretan 
lan egin gabe geundelako.

d Ikasleek bezala, neuk ere tresna berri batekin lan egiten ikasi dut. 
Neurri handi batean ikasleen erant zunari esker. Agindutako lanak egi-
teaz gain, unitateak moldat zen ere lagundu didate. Instrukzioak argiak 
ziren, loturak ondo eginda zeuden, nik moldatu eta zuzendu ahal 
izateko.

Ni neu ere ez nengoen oso trebatuta Moodle erabilt zen; lehen gaia 
prestat zea izugarri kostatu zit zaidan. Baina hurrengoekin denbora 
gut xiago eman dut, eta tresna desberdinak erabilt zera ausartu naiz. 
Oraindik ere ikasten ari naiz.
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6. galdera

Etorkizunerako aurreikuspenak

Erant zunak:

a Pittin bat aurreko puntuan sartu dut, asko lagunduko luke mailaka mate-
riala euskaltegiok elkarren eskura jarriko bagenu. HABEk kurrikulu 
berria zela-eta egin zuen bezala, ikastunitateak euskaltegien eskura 
jarri. Aurten bertan lan osagarria helburu duen gune bat egingo dut 
Moodlen.

b Gerora begira, uste dut dagoeneko era mistoko ikastaroak eskaint zen 
dituztela; beraz, euskaltegi garen aldetik, ikasle-bezeroen eskaera 
aset zeko beste baliabide bat dugu hau. Jakina, nolako ikaslea halako 
eskaint za-zerbit zua.

c Bide egokia irudit zen zaigu. Ordutegi eta bizimodu desberdinetako 
gero eta ikasle gehiago daukagunez, aurrera begira lanerako oso tresna 
erabilgarria derit zogu.

d Aurrerant zean ere horrela lan egin nahiko nuke. Aukera gehiago ere iku-
sten dizkiot, gelan egindakoaren ispilu gisa ere erabiliko nuke. Horrela 
ikasgelara etorri ez denak neurri batean erritmoari jarraitu ahal izateko.

Baina beti izan beharko dugu kontuan ikasleek zer nahi duten, ordenagai-
lua erabilt zea gustuko duten... gure ikasleak egunerokoak baitira.

7. galdera

Ikasitakoa hit z gut xitan laburtu

Erant zunak:

a Gauza asko benetan: egin daitezkeen lan-motetatik hasita (ispilua, 
konbinatua…); Moodlek ematen dituen aukerak; ikas-estilo, estrategia 
eta autonomia kont zeptuen garrant zia; modu konbinatuan arit zearen 
abantailak, tutore eta ikasle “ona”ren jokaera; elkarreragina ere garatu 
egiten da…

b Ikasi egin det bloketan idazten, linkak, artikuluak, testuak, ent zungaiak 
sart zen, foroetan idazten, ikasleei alta ematen, zereginak ezart zen, 
ordenagailutik dokumentuak “erreskatat zen”…

c Moodlek eskaint zen dizkigun zenbait baliabide ezagutu eta erabili 
ditugu. Horrez gain, konturatu gara plataforman ikasleei hainbat mate-
rial eskuragai jarrita denbora asko aurrerat zen dela eta horrela ikasleak 
ere gehiago aprobet xat zen duela. Halaber, aurrez aurrekoan ere ind-
arra zeri eskaini behar zaion ikasi dugu.

d Ordenagailua erabilt zeak ez du erabat aldatu nire lan egiteko modua. 
Baina moldatu egin duela esango nuke.

Lehen klasean egiten genituen zenbait lanketa (adibidez, ideiak bildu, 
ent zun, irakurri…) orain ikasleak et xean egingo ditu. Ikasleen bakar-
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kako lanak ere beste balio bat du. Klaseko lana, aldiz, lan zehat zagoak 
eta beharbada teknikoagoak egiteko geratu da.(idazlana antolatu, 
idazlanaren atalak landu….).

Denon lana aldatu da. Eta orain kontua da ondo neurt zea lan pert sonala 
eta klasean egiten dena. Ikasleari ezin zaio et xerako eginkizun gehiegi 
eman, honen zama izan ez dezan. Klaseko lana ere et xean egindako-
aren osagarria izan behar da.

8. galdera

Ikastalde baten tutore birtuala izateko, ikasle birtuala bezala lan egin 
izanak zerbait erakut si al dizu?

Erant zunak:

a Ikastaroa askoz probet xugarriagoa da gainerako ikaskideekin harre-
mana izanez gero, baina ez da erraza: ideietan sakondu beharra, idat ziz 
adierazteko gaitasuna… ikasi beharra dago, beraz, ikasleei irakat si 
beharrean gaude, eginkizun t xikiak eskatuz, momentuan erant zuten 
galderei…

b Irakaslea ikaslea izatea ezinbestekoa da, eta beharrak erakut sita ikasi 
det.

c Bai, inongo zalant zarik gabe.

d Bai. Guk geuk, ikasle moduan ez ditugu bete eginkizun guztiak. Kosta 
egin zaigu foroetan parte hart zea; gauza bera astero egin behar genuen 
hausnarketarekin; egia esan, ez dugu ezer egin.

e Ikasle birtual moduan, ez dugu apenas elkar ezagutu, eta harreman 
gehiena irakaslearekin izan dugu.

9. galdera

Hobet zeko proposamenak

Erant zunak:

a Ikastaroaren eta tutorearen aldetik ezer ez, neure aldetik izugarri; batez 
ere, gainerako ikasleekin hartu-eman eskasa izan dut.

b Hobet zeko proposamenak lehenago aipatu ditut: geu praktika gehiago 
egitea, ordenagailua ikasgelan, ikasleei azalt zea zer den plataforma 
pat xadaz eta denbora luzeagoz, parte-hart zaileen arteko elkarreragina 
handiagoa lort zea…

c –

d Esan bezala, puntu ahul moduan, talde-harremana jarriko nuke. Baina, 
egia esateko, ez dut neure burua gai ikusten hobet zeko proposamen 
zehat zik egiteko.
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10. galdera

Gehitu nahi al duzu besterik?

Erant zunak:

a Gure euskaltegian 20 urte egin ditugu erritmo bereko present ziala 
eskaint zen, 8 ordu astean. Harrezkero, bestelako eskaint za bat zuk egi-
ten hasita gaude: egun eta ordu gut xiagoko erritmoak present zialetan 
(arazoa da jendeak gero eta gehiago horrelako erritmoak nahi baina ez 
direla diruz lagunduak), autoikaskunt za (hezinetekin hasi, BOGArekin 
jarraitu…)… ikaskunt za konbinatuan oinarritutako eskaint za egitea 
beste aurrerapauso bat lit zateke. Hala ere, kontu asko daude aztert zeko: 
materialak, epeak betet zearen garrant zia, nolako ikaslea izan behar, 
nola lagundu ikasleari autonomia, elkarreragina garat zen…

−oOo−

176 ikastaroan parte hartu zuten irakasle bat zuek, aurten 2008-2009 ika-
sturtean, haien euskaltegian proposatu zuten talde konbinatu bat abian 
jart zea. Ikasleak animatu ziren eta orain mart xan dago ikastaro hori. 
Irakasle horiei galdesorta eman nien izandako eskarmentuaren berri eman 
zezaten. Hona hemen jasotako erant zunak.

Ikasten plataforma erabili duzu on-line eta aurrez aurreko lanak 
uztart zeko. Zure esperient zia azaldu:

1. Zertarako erabili duzu?

Erant zuna:

Ikasturte hasieran ikusirik zer jende-mota zetorkigun, hau da, ikasle 
gehienak zirela denbora-arazoekin zebilt zanak eta titulu bat esku-
rat zeko beharra zutenak, ikaskunt za konbinatuko ikastaro bat egi-
tea planteatu genuen. Gainera ikastaro teoriko bat jaso berriak ginen 
irailean zurekin eta aukera ezin hobea agert zen zit zaigun ikasitakoa 
praktikan ipint zeko.

Izena eman zuten ikasleei gure ideia azaldu genienean, gure harridura-
rako, denek oso ondo hartu zuten. Gure azalpen eta asmoez fi datu egin 
ziren eta ont zat eman zuten hasieratik. Hamasei ikaslerekin hasi ginen 
eta gaur egun hogeita bat matrikula ditugu eta esan behar da asistent zia 
oso altua dela, begiz jota %80 ingurukoa dela esango genuke.

Gut xiago etort zen direnak badaude eta benetan ezin direlako etorri 
izaten da. Eta beti esaten diegu plataformara jot zeko gelan zertan ari 
garen ikusteko. Bat zuek horrela jarraitu ahal izaten dute, behint zat. 
Ikasturtea hasi eta gero matrikulatu direnak ere plataformara joz bere-
hala hart zen dute mart xa eta ikastaroan egindako lanaren berri eta zen-
bait material jasot zen dute.

Teknologia berriari dagokionez, esango dugu urrian hasitako hamasei 
haietatik batek edo agian bik bakarrik ez zutela internetik et xean, eta 

Beste ikastaro 

konbinatu edo 

misto bati buruzko 

azalpena
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horietako batek erabili zuela lehenengo hiruhilekoan euskaltegiko orde-
nagailua et xeko lanak egiteko. Gabonetan, berriz, denek ipini dute inter-
neta et xean. Izugarria da bizimodu moderno honek daraman abiada!

Ikastaro konbinatua, hit zak berak dioenez, bi ataletan banatu genuen. 
Eginkizun bat zuk izango ziren gelan edo aurrez aurre egiteko eta beste 
bat zuk, berriz, kanpoan eta IKT bidez lant zekoak.

Ikus dezagun bakoit zean zer egiten dugun.

Aurrez aurre:

Gelan ekoizteko trebetasunak lant zen ditugu: mint zamen-saioak, talde-
-lanak/kolaborazio lanak: ikastunitateen lanketak..., gramatika azalpenak 
eta idazlanen zuzenketak.

IKT bidez:

Trebetasun hart zaileak edo bakarkako lanean ikas daitezkeen edukiak, 
hala nola: mint zamen-saioaren prestaketa, atariko probak, gramatika edu-
kiak eta et xerako ariketak, irakurgaiak, idazlanak, BOGAko ariketak...

 

Mint zamen-saioa prestat zeko adibidea. Ikasten-en erabilitako jarduera: 
liburua. Lotuta daude audioa, ipuina eta web orri bat informazioa 
jasot zeko

Honako materialak erabilt zen ditugu:

– Barrenet-eko atazak.

– Osatuz Pediatria eta Osatuz Orokorreko autoikaskunt zako gidak.

.4: Mint zamen-saioa 
prestat zeko adibidea
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– Izurungoak (oraingoz hasteko)

– HABE aldizkariko 2. mailako sekuent zia didaktikoak eta eranskinak.

Iraupena:

Astean zort zi orduko erritmoan arit zen dira bi talde hauek, horietatik 
lau aurrez aurreko lanari eskainiz eta beste laurak IKT bidez landuz. 
Ikasturtean 264 ordu izango dira guztira:132 orduko bi bloke, alegia.

Ikastaro hori modu konbinatuan antolat zearen arrazoia, gure ikasle-
riaren ezaugarriak izan dira, hain zuzen ere. Hogeita bat ikasle horiek 
bi taldetan banatuta daude, goizekoa bata, astearte eta ostegunetan, 
9:15etik 11:15era eta arrat saldekoa bestea, asteazken eta ostegunetan, 
18:00etatik 20:00etara. Talde bietan programa bera daramagu eta lan-
-erritmo bera eta ikasleak, normalean, talde bakarrera etort zen dira. 
Hala ere, badira errelebotan lana egiteagatik astez aste t xandat zen 
dutenak taldeak, aste batean goizetik eta hurrengoan arrat saldetik 
etorriz.

Bi talde hauetako ikasleen profi la hau da:

Adinez 30-45 urte bitartekoak dira, gehienak familia bateko buru, eta 
et xeko ardurak direla, lanekoak direla, oro har oso lanpetuta bizi den 
jendea da. Horietako bat zuek lana errelebotan egiten dute, eta gainera, 
Osakidet zan edo administrazio publikoan lana egin gurako luketelako 
hizkunt za-eskakizuna edo tituluren bat lortu beharra daukate.

Honek guztionek eskoletara astean lau egunetan ezin etort zea eragi-
ten die. Baina bestalde IKTetan nahikoa trebatuta daude eta horietaz 
baliat zen dira beren eguneroko bizit zan. Horregatik, gaur egunean IKTk, 
gure kasuan, ikaskunt za konbinatuaren bidez et xetik ikasteko eskaint zen 
duen aukera ikusita, horretaz baliatu behar dela ikusten dugu profi l horre-
tako jendeari irtenbide bat emateko.

2. Zenbat ikaslek hartu dute parte proba honetan: kopuru osoa (hasie-
rakoa) eta benetakoa (erreala). Taldearen azalpen orokorra egin 
dezakezu, adina, helburua, interesa …

Galdera honetan beste guztia esanda dagoenez gero, interesari begira-
tuko diot.o naiz. Esan behar dugu jendeak interes handiarekin jarrait zen 
dituela klaseak. Uste dugu jendeari horrela ikastea gustat zen zaiola eta 
jakin izan dugula gaien bitartez, metodoaren bitartez eta dedikazioaren 
bitartez jendearen arreta eta interesa pizten.

3.  Plataformako zein tresna erabili duzu: foroa, wikia, glosategia, zere-
gina, beste bat.

Zereginak, batez ere, eta foroak.

4. Ikasleen erant zuna eta irit zia:

Oso ona, oro har.
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5. Eskarmentuaren berri eta zure irit zia:

Teknologia berrietan irakasle batek esperient zia hart zen du eta ondo-
ren beste bat haren aldamenean aurrera egiten du. Irit zia esan beharrik 
ez dago oso ona dela.

6. Etorkizunerako aurreikuspenak:

Ikaskunt za konbinatua pent sat zen dugu, zalant zarik gabe, fi nkatuko 
den sistema dela.

7. Ikasitakoa hit z gut xitan laburtu:

Ikasten duzu sarean lan egiten, han eta hemen dauden gauzez baliat zen, 
jendearen beharrei hobeto erant zuten...

8. Ikastalde baten tutore birtuala izateko, ikasle birtuala bezala lan egin 
izanak zerbait erakut si al dizu?

Bai, ezbairik gabe.

9. Hobet zeko proposamenak:

Momentuz, behint zat, esku artean daukaguna ondo kudeat zearekin 
nahikoa dugula irudit zen zaigu.

10. Gehitu nahi al duzu besterik?

Bidea eginez ikasten dela eta horretan dihardugula.

Orain arte egindako probak eta ikastaroak gehienetan arrakastat su izan 
direla esan beharra dago. Irakaslearen motibazioak zerikusia du ikasleen-
gan. Etengabeko prestakunt za arlo profesional guztietan beharrezkoa da. 
Irakaskunt zan zer esanik ez.

Pert sona bakoit zak behar duena ikasten du, segun eta zein momentutan 
dagoen. Ezagut za eraikit zeko besteen lagunt za behar dugu, baina aurre-
tikako eskarmentua, ikasitakoa, barneratu duguna… horiek hor daude, 
eta gauza berriak horien gainean eraikit zen dira. Eta ikasi berri dugun 
hori lehendik ikasitakoaren gainean dago eraikia.

Nik alderatuko nuke Ikasten/Moodle plataforman egiten dugun lana t xi-
rrindularien lanarekin. Talde-lana egiten dute askotan, baina helmugara 
banan-banan iristen dira. Helmugara iristeko, gehienetan, besteen beha-
rra dute, baina momentu horretan banaka sart zen dira. Gure online ikas-
lea ere, foroetan, wikietan, blogetan eta abarretan, lan kolaboratiboa egin 
ondoren, nor bere helmugara iristen da.

Irakasleek erreminta berria, hau da, Ikasten plataforma bera, honen era-
bilera didaktikoa, eta ikaskunt za konbinatuaren oinarriak ondo ezagut zen 
dituztenean, segurtasuna hart zen dute eta ikasleekin irakaskunt za misto 
edo konbinatuan lan egiteko gauza dira.

Edozein kiroletan parte hart zeko beharrezkoa da entrenat zea, eta hemen 
ere bai. Ikasi egin behar da, eta praktikan jarri ikasitakoa. Garai berrietan 
modu berriak erabili behar ditugu gure ikasleen beharrak aset zeko.

Hausnarrean
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