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Ikasteko moduen artean bi dira ezagunenak eta orain arte euskara ikas

teko erabili direnak: aurrez aurreko eredua, hau da, modu presentzia

lean ikastea; eta urrunetik ikastea, aurrez aurreko eskola-saioetara joan

gabe. Bigarren honi, Internet konexiodun ordenagailu baten bidez egiten

bada, on/ine ikaskuntza esaten zaio. Azkenaldi honetan gero eta gehiago

zabaltzen ari da hirugarren modu bat, aipatutako bi modu horiek uztartzen

dituena: ikaskuntza konbinatua, uztartua edo mistoa izenekoa, blended

learning-a, hain zuzen ere.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sarrera Ikus dezagun ikaskuntza konbinatua zertan den eta ea gure bezeroentzako

aproposa den. Jakin badakigu euskara-ikasleen profila aldatuz doala eta

ikasteko modu berriak ezagutu behar ditugula gure lana hobetzeko.

Artikulu honetan, ikaskuntza konbinatua zertan den eta arrakastatsua izan

dadin kontuan izan beharreko alderdiak azaltzen saiatuko naiz.

1. Zer da

Ikaskuntza

konbinatua?

Definizio batzuk

Hona hemen artikulu batzuetan aurkitu ditugun definizioak Ikaskuntza

konbinatua =Blended learning delakoa azaltzen dutenak:

Ikaskuntza konbinatua ikasteko modu bat da, aurrez aurreko saioak eta

online teknologiak (ez aurrez aurrekoa) elkarrekin uztartzen dituenazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

(DET, 2003).

Ikaskuntza konbinatua irakasteko modu eta ikasteko estilo diferenteak

bere baitara biltzen dituen elkarketa eraginkorra da; ikastaroan parte-

-hartzaile guztion arteko komunikazio gardenean oinarrituta2 (Heinze &

Procter, 2004).
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2. BainazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zergatik orain

blended

learning-aren

aldeko apustua?

Blended learningzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsistemak aurrez aurreko eta ordenagailu bidezko irakas-
kuntza uztartzen ditu3 (Graham, 2005).

Definizio hauen arabera ikaskuntza konbinatua irakasteko modu bi ezber-
din elkartzean datza.

Nori zuzendua dago ikaskuntza konbinatua? Has gaitezen bezeriaren

beharren bilakaera ikustetik. Hizkuntzen irakaskuntzak aldaketa ugari

izan ditu azken urteotan. Ikaskuntza tradizionalak, hau da, aurrez aurreko

saioen bidez gauzatzen denak, ez ditu gaurko ikasleen behar guztiak

asetzen. Zaila baita gaur egun familiaz, lanaz, eta ikasketaz, guztietaz

batera arduratzea. Ikasle batzuek txandaka lan egiten dute, lan-bidaiak

egin behar izaten dituzte ... hau da, zailtasunak dituzte aurrez aurreko

saioetara joateko. Beraz, begien bistakoa da ikasteko malgutasuna behar
dutela.

Orain hamar bat urte, arazo hori konpondu eta bide berriak urratu nahian,

online ikaskuntza, (e-learning edo ordenagailu bidezko ikaskuntza) pro-

posatu zen. Eta hizkuntzen irakaskuntzan eta enpresetan ere izan dai-

tezkeen arazo guztien konpontzaile gisa aurkeztu zen.

Online ikasteak abantaila asko dituela ezin da ukatu. Bi nagusiki: ikas-

teko malgutasuna izatea eta joan-etorriak saihestea. Baina aurrez aurre

ikastetik online ikastera zuzenean eta bat-batean pasatzea gogorra izan

zen ikasle eta irakasle batzuentzat. Horren ondorioz sistema honek

gaitzespen-sentimendua sortu zuen ikasle eta irakasle horiengan, gauza

berri askoren aurrean gertatu ohi den bezala. Arrazoiak: ikasle-irakasle

helduek modu horretan ikasteko ohiturarik eza, teknologia berrietan alfa-

betatuta ez egotea, irakaslea aurrean ez izatea ... dena berria zen eta for-

mazio gutxi zuten era berri horretan lan egiteko.

Ikasleek eta irakasleek ez zekiten nola jokatu, autonomia-falta nabaria

zen, asinkronian lan egitea oso gauza ezezaguna zen haientzat eta arazo

afektiboak nabarmendu ziren: ezinegona, artegatasuna, segurtasun-falta,

gaitasun ezaren sentimendua ... ikas-prozesua bertan behera uzteko arris-

kua ere gehitu egin zitzaion, noski, horri guztiari. Gauzak horrela, egoera

horri buelta emango bazaio, argi dago ikasleei eta irakasleei prestakuntza

berezia eskaini behar zaiela online ikaskuntza edo ikaskuntza konbina-
tuan ganoraz aritzeko.

Azken hamar urtetik hona, ikasleen beharrak eta gaitasunak aldatu egin

dira. Helduak gero eta hobeto moldatzen dira teknologia berriak era-

biltzekoan, maila polita lortzen ari dira informatikan, posta elektronikoa

eta Internet ere hedatzen ari dira han-hemenka gizartean, abiadura bizian.

Irakasleak ere beldurra galtzen hasiak dira eta mundu berria zabaltzen ari
zaie irakaskuntzari dagokienez.

Teknologia bera ere izugarri aurreratu da. Ordenagailuen ezaugarriak

hobetu egin dira, banda zabalari esker ez dira hain mantsoak, eta era-

biltzaileen prestakuntza informatikoa gero eta hobea da.
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Kontuan izan behar dugu alderdi ekonomikoa ere. Enpresetan eta

hezkuntzan jarri zen abianzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAonline ikaskuntza, bi helburu nagusirekin: ikas-

prozesua merkatzeko eta gaurko teknologiak erabiltzeko asmoarekin.

Inbertsioaren zenbatekoa ez zen nolanahikoa. Orduan, zer egin orain arte

egindako inbertsioekin? Enpresetan eta euskaltegietan ordenagailuetan

egindako inbertsioari etekina atera eta teknologiaren benetako onurak

aprobetxatu nahian, aurrez aurreko eta online ikaskuntzaren uztarketa

proposatzen da, blended Iearning-s edo ikaskuntza konbinatua.

Proposamena hauxe da: aurrez aurreko eta online ikaskuntzaren abantai-

lak hartzea, desabantailak gutxitzea eta, bide batez, ikasleen behar berriak

asetzea. Ikaskuntza konbinatua enpresetan esperimentatu da arrakastaz.

Hizkuntzen irakaskuntzan baliagarri suerta daitekeela pentsatzen dugu.

Baina, beti bezala, horrela izan dadin, alderdi batzuk izan behar ditugu

kontuan. Besteak beste: ikasleen eta irakasleen rol berriak definitu behar

ditugu, teknologia berrien oinarrizko ezagutza eta erabilera egokia

bultzatu, ikas-prozesua aurrera eramateko behar bezalako proiektua izan,

metodologia baten oinarritutako ikastaroak prestatu eta diseinatu ...

Ikasleen eta irakasleen prestakuntzan dago gakoa. Gustura gabiltza noiz-

-eta programa bat, plataforma bat, lanabesak ... ondo ezagutzen ditugu-

nean. Beldurrak uxatzen baditugu, ordenagailuaren bidezko ikaskuntzari

etekina ateratzeko prest egongo gara.

Oraingo momentuak aproposa dirudi tarteko sistema hau martxan

jartzeko: ikaskuntza konbinatua, hau da, aurrez aurreko eskolak eta

ordenagailu bidezko ikaskuntza tartekatzen dituena. Galdera asko ditugu

oraindik erantzunik gabe, adibidez, nola lortu ikasleen eta irakasleen

konpromisoa, formazioa eta interesa sistema berrian lan egiteko?

Zer aldatu da gizartean ikaskuntza konbinatua martxan jartzeko?

1 Ikasleen beharrak aldatu dira. Gaur egun, profesionalek askotan txan-

daka lan egiten dute, noizean behin lan-bidaiak egiten dituzte, horrez

gain familia dute eta ez dute astean ordu askorik aurrez aurreko esko-

letara joateko. Baina euskara ikastea beharrezkoa da haien lanerako.

Ikasleen beharrak asetzeko, irtenbidea bilatu behar da.

2 Teknologia berrien hazkundea urte gutxitan biderkatu egin da eta

goranzko joera dauka. Internet, banda zabala, sakelako telefonoa, gure

gizartean gero eta erabiliagoak dira. Hona hemen Eustat-ek4 Euskal

Autonomia Erkidegoan egindako inkestan lortutako datuak: 2007ko

bigarren hiruhilabetean egin zen jakiteko zenbat etxetan ziren orde-

nagailua, Internet eta sakelako telefonoa. Familia gehienetan daude.

Datu horien arabera, etxeen %64,7ek dute konputagailua. Internet

%52,3ek eta sakelako telefonoa % 92,3ek, eta zifrek igotzeko joera

dute5.

3 Ikasteko ingurune birtualak, hau da, Internet bidezko plataformak

hobetu egin dira eta erabilera erraztu. Horien artean MoodlezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 aipatu

nahi dut. 2002 urtean sorturiko "open source'" erako plataforma da.

Martin Dougiamas australiarrak8 sortu zuen ingurune birtual horizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pedagogia soziokonstruktibistan oinarrituta, hau da, elkarkidetzan eta

elkarreraginean ikasteko. Bertan, lanabes sinkronoak eta asinkronoak

elkarrekin lotzen ditu etazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAonline ikasteko beste plataformen aldean

bi abantaila ditu: dohainik dela, eta, hezitzaileek sorturikoa dela,

hau da, ez dago informatikarien ikuspuntutik egina. Hezitzaileek eta

didaktikariek egin dute. Ikasteko eta irakasteko filosofia baten barruan
dago pentsatua: soziokonstruktibismoan.

Hiru puntu horiek oso garrantzitsuak dira, baina ezin dugu ahaztu ikas-

leen eta irakasleen prestakuntza beharrezkoa dela, sistema hau benetan

arrakastatsu izatea nahi badugu. Beraz, orain da unea ikaskuntza konbi-
natua planteatzeko.

3. Sistemaren a Aurrez aurreko saioak eta online ikasketak tartekatzen dirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ezaugarriak

Online ikaskuntza hutsa gogorra egiten zaienei mesede egiten die

aurrez aurreko saioak noizean behin izateak, beldurra apaltzen die

eta taldekideekin harreman hobeak izaten laguntzen. Alderdi afekti-

boa kontuan izatea oso garrantzitsua da edozein ikaskuntza aurrera
eramateko.

Ikasleen eta irakaslearen erantzukizun partekatua

Ikas-prozesuak ikaslea du ardatz. Irakaslea ikasleari bidea errazteko

dago, nondik norakoa erakusteko, laguntzaile izateko.

c Ikaslearen autonomia beharrezkoa da, hau da, nork bere prozesuaren
ardura izatea da kontuazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b

Lana kudeatzeko eta antolatzeko gaitasuna garatzea ezinbestekoa

da. Hori lortzeko, honako ezaugarri hauek dituzten pertsonak behar
ditugu (ikasleak eta irakasleak):

0 Idatziz komunikatzeko eta informazioa jasotzeko prestatuak dau-

denak. Bi trebetasun horiek, irakurmena eta idazmena garatuta
izatea mesedegarri da.

e Erantzule eta diziplinatuak. Norberekiko eta besteekiko erantzuna

dutenak. Konpromisoak hartzeko gaitasuna: diziplina, epeak erres-

petatzea, behar denean galderak egitea, taldekoei erantzutea ...

~ Proaktiboak, hau da, jakin-mina dutenak, saiatuak, gauza berrien

aurrean erronkak gainditzeko prest daudenak, erroreetatik ikasten
dutenak.

• Teknologia berrietan alfabetatuak. Ordenagailua eta posta elek-

tronikoa erabiltzea beharrezkoa da, baina ez nahikoa: Interneten

bilaketak egiten jakin behar da, programa batzuk erabiltzen,
Moodle plataforman lan egiten ...

e Estilo kognitibo eta afektibo egokia bai online eta bai aurrez aurre

ikasteko edota irakasteko. Autoestimazio handia, hau da, horreta-
rako gai dela sentitzea.
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e Beste ikasleekin eta irakasleekin lankidetzan ikasteko eta lan egi-

teko gaitasuna.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Jarrera aldekoa. Ohitu behar du ikasleak sistema honetan ikastera.

Irakaslearen eskutik askatzeko gogoa izan behar du eta estresari,

bere neurrian, eusten ahaleginduko da. Estres-apur bat beharrezkoa

da edozer egiteko, baina kontrolpean izan behar dugu, gure alde

joka dezan nahi badugu behintzat.

" Asinkronian lan egiteko gauza izatea: itxaroten jakin behar du,

galdera bat egiten duenean ez dago beti irakaslea konektatuta eta.

Ordu batzuk barru jasoko du erantzuna.

dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEdukia esanguratsua eta jarduera egokiak

Online ikasteak zailtasunak gehitzen dizkio ikas-prozesuari eta kontu

handiz aukeratu behar dira edukiak eta ondo planteatu behar dira

online bidez egin beharreko jarduerak, ikasleentzako ulerterrazak eta

esanguratsuak izan daitezen.

Chapelle9 (2001): sei irizpide jartzen ditu Ordenagailu Bidezko

Hizkuntzaren Ikaskuntzan (CALL)10 planteatzen diren atazen egoki-

tasuna ebaluatzeko. Sei irizpide horietan oinarritzen dira ikerketarako

galderak, metodologia egokiak eta datu-bilketak. Guretzat ere erabil-

garriak dira, hizkuntza irakasteko erabiltzen ditugun atazak egokiak

diren ala ez jakiteko. Honako hauek dira irizpideak:

1 Hizkuntzak ikasteko aproposak (language learning potential):

gramatikan fokalizatzeko aukera ematen dutenak.

2 Ikasleari egokituta (learner fit): ikaslearen ikasteko estiloak kon-

tuan edukita hizkuntza erabiltzeko baldintza egokiak eskaintzen

dituztenak.

3 Ikaskuntza esanguratsua (meaningfocus).

4 Benetakotasuna (authenticity): hizkuntza ikasteko proposaturiko

atazen eta ikasleen beharren arteko egokitasuna.

5 Proposaturiko jarduerek ikaslearengan eragin aldekoa izan behar

dute tpositive impact).

6 Praktikotasuna (practicality): atazak egitean erabilitako balia-

bide teknologikoen egokitasuna (software eta hardware ondo era-

biltzeko teknikari baten laguntza eskura izatea lagungarria da).

e Ikasleari begira: alfabetatze teknologikoa eta ikas-estrategiak

garatzea

Teknologia-maila nahikoa izatea ezinbestekoa da sistema konbina-

tuan ikasteko. Aldi berean, online ikasteko estrategiak garatzea beha-

rrezkoa da ikasteko modu honi etekina atera nahi badio ikasleak.

Estrategia hauek diziplina, autonomia, autoestimazioari eta tekno-

logiari buruzko iritziarekin zerikusia dute. Batetik, nork bere burua

gaitzat hartzeak lagundu egiten du erronkak gainditzen eta hizkuntzak

edo beste zernahi ikasten.
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Hizkuntza bat ikasi nahi duenak, aurretik beste hizkuntzak ikasi

baldin baditu, hizkuntza horiek bereganatzeko erabili izan dituen

estrategiak lagungarriak izango zaizkio oraingoan ere, adibidez,

orokortzeak, alderaketak egitea, itzulpenak, sinonimoak eta itzulin-

guruak erabiltzea.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIrakasleari begira: alfabetatze teknologikoa eta irakasteko estrate

giak garatzea

Irakasleek ere ikasi behar dute sistema konbinatuan lan egiten.

Teknologia-maila nahikoa izateaz aparte, erabiliko duten plataforma eta

horren lanabes guztien erabilera didaktikoa ondo ezagutu beharko dute.

Irakas-estrategiak ikastea komeni da. Ikasleen jarraipena eta eba-

luazioa nola egin, tutoretzaren alderdirik sendoenak zein diren ...

Irakasleei ikaskuntza konbinatuan lan egitea proposatzen zaienean,

hainbat galdera planteatzen zaizkie: nire lana bikoiztuko da, pla-

taforma telematikoa ondo ezagutu eta erabiltzen jakin bitartean?

Erraza al da online tutoretza egitea? Nola antola dezaket online

eztabaida bat? Nola adoretu behar ditut ikusten ez ditudan ikas-

leak? Nola orekatu bakarka eta taldekako lanak? Ba al dago lanak

elkarrekin egiterik Online? Zein dira Moodle plataformak horre-

tarako eskaintzen dituen tresnak? Zer eskatu ikasleei online egin

dezaten eta zer proposatu gelan? Zein dira nork bere kasa hobeto

ikasten dituen trebetasunak? Nola planteatzen dira jarduerak online

eta idatziz?

g. Proiektua ondo antolatuta izatea

Proiektu bat aurrera eramateko, alderdi anitz izan behar dira aintzat.

Lehenengo eta behin, ikasleen eta irakasleen prestakuntza egokia, hau

da, teknologian alfabetizazioa eta plataformaren erabilera ezagutzea,

ezinbestekoak dira.

Bigarrenik, ikastaroaren nondik norakoak argi izan eta ikasleei eza-

gutarazi: ikastaroaren helburua definitu, ikasleen beharrak aintzat

hartu, bakarka eta taldekako lanak aurreikusi, nork bere erritmora lan

egin dezan, baina beti ere epe batzuen barruan, bestela taldea sakaba-

natzen da eta bakoitzak berea egiten du, talde-lana egin ordez.

Hirugarrenik, edukiari dagokionez, ikasleentzako eduki esangu-

ratsuak aukeratu, jardueren aurkezpena, hurrenkera eta praktikota-

suna diseinatu ikasteko estilo guztiak kontuan edukita: auditiboak,

bisualak, hausnartzaileak, deduktiboak, induktiboak ...

Laugarrenik, erabiliko den metodologia, irakasteko estiloa, estrate-

giak, motibazioa bultzatzeko jarduerak, ikasleen jarraipena eta eba-

luazioa definituta izatea oso garrantzitsua da.

Bosgarrenez, aurrez aurreko saioak eta online tarteak zehaztu ondo-

ren, lanak edo jarduerak egiteko epeak finkatu, eta ondo ezberdindu

zer egin behar duten ikasleek gelan eta zer online.

Ikaskuntza konbinatua: gaia zertan denzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25



Horiek denak argi eta garbi mugatu behar diren gauzak dira. Aurrez

aurreko saioek ikasleen alderdi afektiboa eta ikasleen arteko harreman

soziala sendotzeko bideratuta izan behar dute.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Sistema azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIrakasle eta ikasleen konpromisoa.

konbinatuaren

amrakastarako

kontuan hartu

behar diren

hainbat alderdizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sistema konbinatuak fruitu onak ematea nahi badugu, irakasleen eta

ikasleen konpromisoa lortu behar da. Aurrez aurreko eskola-orduak

gutxitzeak ez du esan nahi ikasleek ikasteko denbora gutxiago eman

behar dutenik, beste modu batera ikasi behar dutela ulertu behar da,

beren kabuz lan gehiago eginez. Irakasleak baliabideak eskura jarriko

dizkie eta ebaluazioan parte hartu beharko du ikasleekin batera, ikas-

leak jabetzeko aurrera egiten ari direla.

Elkarreragina, sozializazioa, afektibitatea

Ikaskuntza ikaskideen arteko elkarreragin gisa ulertzea errazagoa da

dakien batek ez dakien bati ematen dion zerbait bezala ulertzea baino

(Kahan, 2004)11.

Elkarreragin soziala, sozializazioa oso garrantzitsua da ikasleentzat.

Elkarrekin, taldean ikasten eta lan egiten dutela jabetzeak beren afekti-

bitatean aldeko eragina du. Alde horretatik, blended learning-« online

ikastea baino hobea da. Aurrez aurreko saioak ikasleen arteko harre-

man sozialetarako oso onak dira. Komunikatzeko aukerak biderkatzen

dira, eta online ibiltzen direnean ere, norekin ari diren jakin badakite,

aurrez aurreko saioetan ikastarokideak elkar ezagutu dutelako.

c Ikasteko estilo guztiak kontuan hartzen ahal dira sistema honetanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b

Ikas-estiloak ez datoz beti bat. Adibidez, entzunez dihardutenak

hobeto moldatuko dira aurrez aurreko saioetan, irakaslearen ahotik

mezua entzutean. Nagusiki bista darabiltenak, berriz, aiseago mol-

datuko dira online, segur aski. Bi moduak tartekatuta, estilo desber-

dinetako ikasleak pozik egongo dira, beren beharrak aintzat hartzen

baitira, modu batean nahiz bestean. Sinkronian lan egitea atsegin

dutenak aurrez aurrekoetan gustura ibiliko dira, eta gogoeta egile

direnak, aldiz, asinkronian erraz moldatuko dira. Adibide moduan,

ikasle hauentzat online eztabaidak probetxuzkoagoak izaten dira

aurrez aurrekoak baino, nork bere ekarpena egiterakoan hausnarrean

jarduteko denbora gehiago baitu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d Ebaluazioaren garrantzia

Ikasleakjakin beharzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdu aurrera egiten ari dela, berebizikoa da jakitea

prozesuaren aurrerapena nolakoa duen jakitea. Nork bere ebaluazioan

parte hartzea interesgarria da, baina ez da askotan erraza izaten nork

bere burua ebaluatzea. Ikasi egin behar da hori ere. Batzuek joera

dute beren burua beti goitik epaitzeko eta beste batzuek, berriz, juxtu

alderantziz, behetik. Horregatik, irakaslearen iritzia jakitea oso onu-

ragarria izaten da.

Maria Jose Lasheras



Baina, zer da autonomia? SarasolarenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEuskal Hiztegiara joz gero, "nor-

baitek edo erakunde batek, alor batean edo, oro har, bere kabuz aritzeko

duen askatasuna edo askatasun-maila". Eta definizio horretan bi kontzeptu

azpimarratu nahiko genituzke hasiera batean, alorra eta maila, besteak

beste, zeren eta autonomiaz mintzo garenean eta pertsona bat autonoma

dela aipatzen dugunean, zer arlotan den autonomo adierazi beharko baike-
nuke eta, ondoren, zer mailatan.

Halere, ezin alboan utzi definizio horretan hirugarren kontzeptu bat: aska-

tasuna. Berriro ere Sarasolaren hiztegira etorrita, "besteren mendeko ez

denaren egoera". Alegia, bere kabuz aritzeko "beste" norbaitekiko men-
dekotasunetik urrundu beharra.

Gauzak horrela, baditugu, ikasketa autonomoaz mintzo garenean, kon-
tuan izan beharreko gutxieneko hiru elementu:

1 Askatasuna. Errenferente edota alor jakin batekiko definitu beharra

dago: lekua, denbora, pertsonak, materialak ...

2 Maila. Askatasun horrek ez du estadio bakarra ezagutzen; mailak

daude eta progresio bat ezar daiteke berorien artean: erreferrente jakin

batekiko autonomoago edota ez horren autonomo izan daiteke ikasle

bat. Horrela, urratsak ezagutzen dituen garapen-prozesua dugu ikas-

keta autonomoa edota autonomian oinarritutako ikasprozesua. Ez da,

beraz, bat-batekoa; ezta lineala ere, atzera-aurreak ezagutzen baititu.

3 Arloa. Autonomia zer esparrutan gauzatzen den ere adierazi beharko

genuke. Izan ere, autonomia-maila diferentea izan dezake ikasle batek

arlo ezberdinetan, mintzamenean ala idazmenean, esaterako.

Baina autonomiaz dihardugula, ezin esan esanahi bakarreko kontzeptua

dugunik esku artean dugun hau. Izan ere, honako adierak egotzi izan zai-
zkio hitz honi literaturan:

• Egoera. Ikaslea bere kasa aritzen denean.

0 Jarduera. Trebetasun-sistema bat ikasi eta aplika daitekeena.

• Gaitasuna. Nork bere ikaskuntza bere gain hartzeko ahalmena.

• Etika. Ardura hartzea.

• Eskubidea. Ikas-prozesuaren norabidea norberak ezartzea.

Planteamendu honetatik: abiatuta, ikaslearen autonomiaz aritzean, argi

geratzen da hainbat aldiz errepikatua izan den "nahi den lekutik eta nahi

den garaian aritzeko aukera izatea " leloak egoera adierari baino ez diola

erantzuten. Ikasleak: denborak eta lekuak aukeratuko ditu, eta agian,

eskainitako erreferentzien arabera, materialen hurrenkera eta lan-proze-

dura. Baina, nagusiki, autonomia teknikoaz geniharduke egoera horretan;

hau da, teknologiak: ahalbidetzen duena. Beharrezko baldintza, baina ez

nahikoa. Nola ulertu, orduan, ikaskuntzan autonomo izatea?

Monereo-ren hitzetan, "la facultad de tomar decisiones que permitan

regular el propio aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta,
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• Ikas-prozesuaren eta talde-interakzioaren egituraketa zehatza eta osoa.

e Taldean interdependentzia positiboa; norbanakoaren arrakasta tal-

dearenarekin etorriko da, eta alderantziz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Ikasleen arteko gaitasun heterogeneoaren erabilera, baliabide peda-

gogigotzat hartuta.

e Taldeakideen ekarpenak kalitate-adierazle gisa kontsideratzea.

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIkaslea eta teknologia: teknologietan oinarritutako proposamenez

aritzeak ondorioztatzen du elkarreragin-mota hau. Izan ere, hainbat

eta hainbat ataza osatzen dituzte ikasleek erreminta eta software

ezberdinak erabiliz, hala nola, simulazioak, grabaketak, diagra-

mak... Elkarreragin-mota hau erabat erakargarria denez, badira

kontuan izan beharreko bi puntu: 1) teknologiekiko lilura dela-eta,

neurriz kanpoko erabilerak ez dezala eraman subjektuen arteko elka-

rreragin-maila murriztera, eta 2) oharkabea izatera irits dadila erre-

minten erabilera, ikas/irakas-prozesuaren garapenean oztopo bilaka

ez dakigun.

Ikaslearen eta edukiaren arteko elkarreraginak ez du bermatzen, bere

horretan, ez esanahiaren eraiketa optimoa, ezta zentzuaren atribuzioa ere.

Irakaslea da, ikaslearekin elkarreraginean, eraiketa optimo horren lorpena

erraztuko duen elementua. Horrela, eremuotan bideratzen diren ikaskete-

tan, laguntzea ez da ikasleari edukiak aurkeztea edota garatu behar dituen

atazak proposatzea, alegia, informazioa ematea; ikasten laguntzea ikas-

leari oinarriak eta euskarriak eskaintzea da, elementu horiek beharrezko

zaizkion unean. Horrela ulertuta, ikas-prozesuak badu berezko ezauga-

rria: subjektuen arteko atazen errealizazioa, non laguntzaren doiketa den

printzipiorik nagusiena.

Suma daitekeenez, indarrak ikaskuntzan daude jarriak, ez irakaskuntzan,

baina ezin alboratu irakasleak formazio-ereduotan, bestelakoetan bezala,

duen garrantzia; harreman zuzenean baititugu ikas-prozesuaren kalitatea

eta ikasle-irakasle elkarreragina.

Horrela, teknologia eta heziketa-praktikaren arteko harreman

konplexua kontuan ez hartzea da erreminta horiek ikas/irakas-proze-

suetara ekartzean izan dezakegun arriskuetako bat. Pentsa daiteke, eta

honetan datza arriskua, elementu horiek prozesuan txertatzea badela,

bere horretan, kalitate-hobekuntza, noiz eta gerta daitekeenean erre-

minta horiek baliatuz betiko eredu metodologikoak indarrean jartzea;

alegia, teknologia berriak baliatzea, baina planteamendu zaharretan

aritzea. Ardo zaharra upel berrietan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Autonomia Modan dago autonomia kontzeptua. Alabaina, ez da gaurkoa ez irakas-

kuntzan, ez helduen ikas-irakaskuntzan, ezta gure esparruan ere. Izan ere,

hizkuntzen irakaskuntzan nagusitu izan den ikuspegi komunikatiboak

ikaslea hartu zuen ardatz ikas-prozesutan.

IKTetan oinarritukako hezkuntza (eta JJ)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA79
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.4:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ikaslea-edukia Ikaslea-irakaslea

Ikaslea-teknologia
Ikaslea-ikaskidea

1 Ikaslea-edukia: Hezkuntzaren ezaugarrietako bat dugu elkarrera-

gin-mota hau, berau gabe ez baitago ez ezagutza, ezta ulermen-mai-

lako aldaketarik. Bertan gauzatzen da ikasleak: egitekoarekiko izan

dezakeen elkarrizketa autonomoa, metak:ognitiboa eta gogoetazkoa.

Alegia, ikasleak edukiarekiko burutzen duen hausnarketa/bakarri-

zketa: inputa jaso, hausnartu, eta eskainitako informazioaren eta ideien

asimilazioa. Ikas-materialarekiko elkarreragin intelektuala, hain zuzen

ere. Prozesu hau ez dago irakaslearen esku hartzearen mende, honek,

inputa ikaslearen eskura jartzean, bidera eta susper badezake ere.

2 Ikaslea-irakaslea: Elkarreraginean ditugu, bigarren mota honetan,

ikaslea eta edukia prestatu duen aditua edo tutore/bideratzaile lanetan

aritua. Gida didaktikoa eta edukiak eskuratu ondoren, ikasleari beha-

rrezko zaion atzeraelikadura eskainiz interesa suspertzen eta man-

tentzen saiatuko da irakaslea, lehenak ahalik eta modu autonomoenean
jardun dezan.

3 Ikaslea-ikaskideak: Egungo IKTek eskaintzen dituzten aukerak balia-

tuz, berdinen arteko interaktibitatea, bakarka zein taldean bideratua.

Berdinen arteko ikas-prozesuaz dihardugunean, ikasketaz kooperati-

boaz eta kolaboratiboaz ari garela esan genezake. Lehen kasuan, gaita-

sun ezberdinak eta rol asimetrikoak genituzke (jarduera tutorizatuak)

non interakzioaren estruktura tutore-lanetan dabilen ikaslearen esku

legokeen; bigarren kasuan, berriz, gaitasun heterogeneak genituzke,

antzekoak, eta rol simetrikoak, elkarreraginaren estruktura eta pro-
zesuaren kontrola taldekideek mantenduz.

Vygostkyrenikuspegi soziokulturalean oinarriturik, erreminta aproposa

da sarea interakziorako, izan informazio, izan ezagutzaren eraiketa,

izan personekiko. Horrela, modu ezin egokiagoagoa dugu talde-lana

Garapen Hurbileko Esparruan aritzeko, besteak beste, errendimendu

eta eraginkortasunaren aldetik, maila handiagoa lortzen delako egoera

kooperatibo eta kolaboratzaileetan lehiaketa eta indibidualismoaan

oinarritutakoetan baino. Alabaina, hori ez da ez homogeneo, ezta modu

automatikoan lortzen. Berdinen arteko lan-sistemak baldintza-andana

bat eskatzen du ikas-prozesua norabide egokian bidera dadin:

Luis Mari Txabarri



"IKTetan oinarritutako hezkuntza" artikuluan genioen bezala, ikas/irakas-

-prozesua aztertzeak triangelu didaktikoko erpin bakoitzean zer gertatzen

den arakatzea dakar, hau da, hiru elementuen arteko elkarreragina-egitura

azaleratzea (irakaslea, ikaslea/keta edukia), beti ere, testuingurua ahaztu

gabe (taldea, inguru teknologikoa eta erakundea), bere baitan hartzen bai-

titu azken horrek triangelu didaktikoa eta heziketa-jarduera osoa. Bide

bat, kurrikulua indarrean jartzean, ikas-materialek ahalbidetzen duten

interakzioa aztertzea da; izan ere, ikasmaterialek beren baitan jasotzen

dituzte gizatalde batek

• Helarazi nahi duen kulturaren ikuspegia

• Erreferentziatzat hartzen dituen mundu-ikuspegiak, eta

• Hautu baten ondoren, ikas-irakasteko oinarrizkotzat hartutako hainbat

printzipio.

Ikas-materialak ez dira, izatez, neutroak. Balore-aukeraketa baten ondo-

rio dira, eta baloreak helarazten dituzte, ezinbestez.

Bestalde, ikas/irakaskuntza-prozesuen euskarri ditugun materialek

kurrikulu-proposamenen ispilu dira, bertsio tangiblea, besteak beste, ber-

tan ditugulako hainbat esparruri buruzko ikuspegiak, hala nola,

•Hizkuntza

• Ikaskuntza

•Denborak

• Metodologia (tutoretza, ibilbide pertsonalizatuak, euskarri osagarriak,

glosarioak, aukerak, ikasleen arteko elkarreragina ... ), eta

• Ebaluazioarena

Gauzak horrela, balio handiko bitartekari bilakatzen zaizkigu ikas-

-materialak esan eta egiten denaren artean; hau da, dokumentu formal

(kurrikulu-proposamena) eta dokumentu materialaren artean (ikasgelako

praktika). Horrexegatik da interesgarri, edozein kurrikulu-proposamen

indarrean jarri aurretik, ikas-materialek ahalbidetzen duten elkarreragi-

naren azterketa egitea, eta ikustea berorietan zer egokiera-maila dagoen

oinarrian duten teoria eta bideratu nahi den praktikaren artean, beti ere

testuinguru birtualean oinarrituko garela kontuan izanik.

Halere adierazi beharra dago, ikas-materialen ahalmena ez dela

ahitzen egileek egindako proposamen didaktikoan; hainbat erabilera

pedagogiko ondoriozta baitaitezke eta indarrean jarri euskarri pedago-

giko horien azterketatik. Alegia, ahalmen hori areagotu egin daiteke-

ela irakasleak lan-proposamena interpretatu eta egituratzeko gaitasuna

baldin baldin badu.

Ildo horri jarraikiz, irakasleak pentsatu beharra dauka, ikasketa-proposa-

men bat aztertzean edota egituratzean, zer elkarreragin-mota baliatu nahi

dituen helburu jakinetara iristeko, izan aurrez aurreko jarduan, izan modu

birtualean bideratua. Horrela ditugu,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. Rolen

aldaketa:

ikaslearenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeta
irakaslearen

rol-aldaketak

Ebaluatzeko beste sistema bat taldekideen arteko ebaluazioa da. Ez

da hain aspaldikoa ebaluatzeko era hau, eta batzuentzat ez da erosoa

beren taldekideei nota jartzea. Baina guk ikastaro batzuetan probatu

dugu eta ikaskideek oso objektiboak direla esan beharra dago. Ona da

galdetzea ikasleari nola nahi duen jaso ebaluazioa, ahal izatera, txosten

bidez, edo nota pribatu edo publiko bidez.

Ikas-prozesuan parte hartzen duten osagairik behinenak gizakiak dira:

ikasleak eta tutorea edo irakaslea. Partaideen konpromisoa, hau da, ikas-

leena eta tutorearena beharrezkoa da beti, zernahi ikasteko eta era batera

zein bestera ikasteko ere.

Ikasleei interesa, motibazioa, ahalegina eta erantzukizuna eskatzen zai-

zkie; eta tutoreari ilusioa eta benetan ikasleen lana eta prozesua bide-

ratzeko eta arintzeko gogoa izatea.

a Ikaslearen rola ikaskuntza konbinatuan.-

Ikasleak geldi egotetik jardunean aritzera doan bidea urratu behar du.

Bere ikas-prozesuaren ardura hartu behar du. Ikasi nahi duena berega-

natzeko, ahaleginik handiena ikasleak berak egin beharko du.

Gaur egun, hizkuntzak ikasteko benetako material asko dugu

Interneten. Euskara ikasteko ere bai. Badira web orri bereziak ikas-

leei zuzenduta, adibidez, ikasbil1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2, eta egunkariak, audioak, blogak,

wikiak, ikasteko sorturikoak edo ez, baina erabilgarriak ikaskuntzan.

Ikasle helduei lagundu behar diegu material hori ezagutzen eta era-

biltzen ikasten dutenean. Informazioa lortzeko eta komunikazioa

hobetzeko bideak biderkatu egin dira teknologia berriei eta Interneti

esker. Ikasleek ikasteko eta beren bizitzarako beharrezko diren oina-

rrizko gaitasunak bereganatzen ikasi behar dute.

Era konbinatuan ikasten ikasi behar dute, beren autonomia garatu

behar dute, estrategia egokiak erabili behar dituzte, teknologia berriei

etekina atera. Eta beti ere jakinda, lortzen ari diren trebetasun horiek

haien bizitzaren beste esparruetan ere erabilgarriak izango zaizkiela,

esparru pertsonalean, gizarte-arlokoan, eta, lanbidearenean.

Posta elektronikoaren erabilera oso hedatua dago, idatziz mezuak

bidaltzea eta jasotzea ohiko bilakatu dira jadanik. Gaurko helduak

horraino iritsi direla esango nuke. Orain aurrerapauso bat eman behar

dute eta beste teknika batzuk ikasi behar dituzte, besteak beste, modu

asinkronoan eztabaidatzen taldekideekin, wikian elkarlanean aritzen,

denon iritziak kontuan izanda produktu bakar bateratua lortzen, blog

batera ekarpenak bidaltzen ...

Lanerako eta aisialdirako ere probetxugarri da tresna hauek erabiltzen

jakitea. Tresna hauek ikaskuntzarako erabiltzeak abantailak baino ez

ditu. Wikien bidez, idazlanak elkarri lagunduz idatz ditzakete ikas-

leek, foroan eztabaidatzean, berriz, hizkuntza erabiltzen dute etazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ikaskideengandik zein tutorearengandik feedbackajasotzen dute. Eta

hau dena, era malguan, hau da, nork bere ordutegian eta bere etxetik

edo zibergela batetik. Kz guneak ere hor daude etxean Internet ez

dutenentzat erabilgarri.

Ikaslearen beharrezko ezaugarriak. 3.c atalean ikasleak izan behar

dituen ezaugarriak aipatu ditut, baina orain autonomiari buruz aur-

kitu definizio bat jarri nahi dut, oso argigarria delako eta orain arte

esandakoa laburbiltzen duelako.

Autonomia13 nork bere ikas-prozesuaz arduratzeko erantzukizuna da,

helburuak definitzeko, autoebaluazioa egiteko eta, aldi berean, bes-

teenganako elkarkidetza izatekoa, hau da, taldean lan egiteko gaita-

suna izatea.

b.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIrakasleen rola ikaskuntza konbinatuan

Ikasleei begira:

Ikasleei sistema uztartuan ikasteko ezaugarriak eta estrategiak

azaldu:

Ikaskuntza konbinatuan ikasteak zera esan nahi du: aurrez aurreko

eskola-orduak gutxitzen direla, eta teknologia berriak erabiliz

nork bere kabuz hainbat lan egiteko konpromisoa hartu behar

duela, baina ikasteari denbora eskaini behar zaiola, hori bai, beste

modu batera.

Moodle plataforma erabili beharko badute ikasleek, hainbat infor-

mazio eta material jasotzeko, edota foroan, wikian, glosategian,

txatean ... parte hartzeko, ikasle gisara aritzeko oinarrizko jarraibi-

deak ikasi beharko dituzte irakaslearen eskutik.

Lan egiteko filosofia aldatu egiten dela esan eta haiengandik ze

espero den argi azaldu. Irakaslea ikas-prozesuaren ardura askatzen

doan heinean, ikasleen ardura gehitu egiten da. Ikasleak aurre-

tik jakin behar du ariketa guztiak ez direla eskolan egingo, nork

bere aldetik lan egin beharko duela euskara ikasteko, gaur egun

Internetek eta teknologia berriek ematen duten laguntzari esker.

Autonomia garatu behar du ikasleak.

Eskola-orduak aprobetxatu behar dira mintzamena lantzeko eta

aurrez aurre egin behar diren jarduerak burutzeko. Ikasleari esango

zaio etxean egin behar dituen lanak ez direla gelan errepikatuko. Nork

berea egiten ez badu, denon kalterako izango dela jakin behar du.

Lan batzuk atazaurre edo oinarritzat erabiliko dira gelako lana

bideratzeko. Adibidez, eskatzen badiegu etxean artikulu bat irakur

dezatela, ideia nagusiak idatziz laburbilduz eta lexikoa lantzeko

ariketa bat egin dezatela, gero gelan gaiaren inguruko eztabaida

bat proposatzeko, norbaitek ez badu bere lana etxean egiten, gai-

zki ibiliko da eztabaidan parte hartzeko: lexiko-falta, argudiatzeko

ideiarik eza ...

28 Maria Jose Lasheras



Artikulu hori Internetetik jaitsi eta Moodlen jarri dezake tutoreak

ikasle guztion eskura. Entzungaiekin eta bideoekin gauza bera

egin dezake. Horrek duen abantailarik handiena hauxe da: ikas-

leek behin baino gehiagotan entzun edo ikus dezaketela bideoa edo

entzungaia. Eskola-orduak hobeto aprobetxa daitezke baldin-eta

ikasleek lan horiek (irakurri, entzun, bideoa ikusi) etxean egiten

badituzte.

Moodle plataforman lan egiteko oinarrizko azalpenak eman

behar zaizkie ikasleei. Moodle plataformazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAonline ikasteko erabili

behar badute, oinarrizko erabilera ikastea ezinbestekoa izango

da. Beraz, eskolan, ordenagailu-gelan, irakasleak saio bat egin

beharko du ikasleei irakasteko nola lan egin plataforma hone-

tan. Lehendabizi, Moodle plataforman kontu berri bat sortzen

irakatsiko die. Ondoren, nola eman izena ikastaroan eta zein

diren ikaslearen eginkizunak. Zein tresneria erabili beharko

duten eta nola, adibidez, foroa, wikia eta glosategiaren erabi-

lera azaldu, erreminta horiek erabiltzeko asmoa badu behintzat.

Nola jasoko dituzten irakaslearen mezuak, non jarriko dituen tal-

derako berriak eta orokorrean, epeak, lan-dinamika eta arauak

argitu beharko dizkie.

Irakasleak berak:

Sistema konbinatuaren ezaugarriak ondo ulertu beharko ditu.

Ikasleen autonomia bultzatu beharko duela eta bere rola orien-

tatzaile, bideratzaile, baliabide-banatzaile, lan-proposatzaile, fee-

dback emaile eta ebaluazioan laguntzaile izan beharko duela jakin

beharko du.

Lan filosofiaren aldaketa ulertu eta praktikan jartzeko beha-

rrezko prestakuntza jaso beharko du. Sistema konbinatuan lan

egiteko planifikazioa oso garrantzitsua da. Irakasleak erabaki

beharko du zer egingo den gelan eta zer online, unitateak ondo

aztertu ondoren. Hasieran, unitatea hartuta, irakaslearen liburuan

dauden xehetasunak ondo irakurri beharko ditu: unitate horren

helburuak, aurreikusitako denbora, lantzen diren trebetasunak

ikusi; eta hori egin ondoren, erabaki beharko du zein diren ataza

horietatik zatirik egokienak aurrez aurreko eskola-orduetatik

at egiteko eta nork bere kabuz online egiteko. Irakurmena oso

aproposa da etxean egiteko. Gelan denbora dexente xahutzen du

eta horrekin lotutako ariketak gelatik kanpo egitea ere egokia

litzateke askotan.

Lan-dinamikari dagokionez, tutoreak jakin egin behar du online

lana planteatzen: nola eman argibideak Moodle-n, zein diren tres-

narik eraginkorrenak talde-lana edo norberaren lana indartzeko.

Elkarrizketa sinkronoa egiteko, esaterako, txata dago. Baina

idatziz gauzatzen da eta azkar doa, horregatik komeni da hiru edo

lau lagunen artean egitea, talde handiekin zaila baita kideak elkar

ulertzea.
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6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO n/ine

ikaskuntzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeta

aurrez aurreko

eskolakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aurrez aurreko saioak, aldiz, mintzamena lantzeko eta taldean lan

egiteko baliatu behar dira bereziki. Adibidez, eztabaida sinkro-

noak, rol-jokoak, azalpenak, eta gelan aproposak diren atazak

egiteko. Beste gauza batzukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAonline egitea oso praktikoa da, nork

bere kabuz. Ariketa batzuk, zuzenketa orridunak esaterako, online

jartzea erraza da. Horiek gelatik kanpo egin behar dira. Idazlana

nork berea egin behar badu, online egin dezake. Modu kolabora-

tiboan idatzi behar badute, bitara egin dezakete: gelan, elkarrekin

idazlanak sortzea aberasgarria baita, edota online, elkarren arteko

idazlanak egiteko wikia lanabes erabilgarria delako.

Moodle plataforma ezagutu beharko du erabiltzaile eta tutore

bezala. Eta hor dauden erreminten erabilera didaktikoa, hau da,

foroa, wikia, bloga, zeregina, etiketa, datu-baseak, txata, glosate-

gia ... zertarako, nola eta noiz erabili daitezkeen ondo menperatu.

Online tutoreen ezaugarriak: Tutorearen lana, ingurune birtuale-

tan bereziki, oso kontuan hartzekoa da, ikasleen ikas-estilo des-

berdinei erreparatu behar die tutoreak jarduerak diseinatzean eta

proposatzean, eta, jarduerak ondo azaldu behar ditu.

Ikasleak aurrean ez daudela kontuan izanda, dena ondo azalduta

izan behar du, pausoz pauso, eta batzuetan, pantailak inprimatu

beharko ditu ikasleei bidaltzeko, ikasle bisualentzat errazagoa

baita pantaila ikusten zerbait ulertzea, azalpen idatziak irakurtzen

baino. Ikasleen lanen jarraipena ongi egin beharko du, feedback

aproposa eman beharko du, azalpen argiak, eztabaidak sortu eta

suspertu, lan kolaboratiboak proposatu eta zuzendu ...

Teknologian zaletasuna izatea lagungarria da. Audioak eta bideoak

Moodlen estekatuta jartzen baldin baditu tutoreak, ikaslearentzat

errazagoa izango da lana bere kabuz egitea. Instrukzioak ema-

tean, tutoreak beti kontuan izan behar du ikasleak irakurri beharko

dituela, eta gu ez gaituela bere ondoan izango zalantzak argitzeko.

Horregatik, beti esango diegu zalantzak nora bidali, eta itxaron

egin beharko duela erantzuna jaso arte. Asinkronian lan egiten

ikasi behar da.

Irakasle eskarmentudunok jakin badakigu gure lana munta handikoa dela,

gure usteak, interesa, ilusioa, oinarrizkoak direla ikasleria adoretzeko,

baina ikasleak berak egiten ezbadu ahaleginik, ez dago zer eginik.

Ikasteko gogoa, motibazioa, interesa eta ahalegina: horiek jarri behar ditu

ikasleak bere aldetik.

Online ikaskuntza eta aurrez aurreko eskolak. Zein proportziotan uztartu

behar dira elkarrekin? Nola antolatu prozesua?

Bakoitzak bilatu behar du berarentzat eta bere taldearentzat zein den

modurik onena. Baina guk, ikasmaterialak ondo arakatu ondoren, orain

proposatu nahi duguna da hainbat lan etxerako uztea, Moodle plataforma-

ren bidez ikasleen jarraipena eta orientabidea online emanez eta gelako
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orduak mintzamen-saioetarako izatea, taldean lan egiteko, lan kolabora-

tiboa egiteko eta ekoizpenerako erabiltzea. Irakurmena eta entzumena,

nork bere aldetik landu beharko ditu eta, bide batez, bere ikas-prozesuaz

arduratu beharko du ikasleak, eta gelako lana sozializaziorako, elkarrera-

ginerako eta ekoizteko erabili.

Ikasteko moduak eta proportzioak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Aurrez aurre %100

2 Online %100

3 Konbinatua:

• Online %90 +tutoretza aurrez aurrekoa+ mintzamen-saioak %10

(osagarria da aurrez aurrekoa).

• Aurrez aurreko saioak% 70 eta online lan batzuk nork bere aldetik

%30.

• Aurrez aurreko saio bat, epe bat online, berriro aurrez aurreko saio

bat, beste epe bat online; tailer modukoa, aurrez aurre %50, online

%50.

e Hasierako aurrez aurreko saioa (%20) eta beste guztia online

(%80).

• Eta bestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Konhin<>hrn

A urrez aurre Online
Rlt>'lflnrl

lOOX

lOOX

90 10 x
70 30 x
50 50 x
20 80 x

Eta beste Eta beste xzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ondorioak: Moodle plataformak aukera onak ematen ditu ikaskuntza konbinatuari

ekiteko. Lanabes ugari ditu lan pertsonala zein kolaboratiboa egiteko.

Irakasleen prestakuntza beharrezkoa da ikaskuntza konbinatua zer-

tan den jakiteko, eta Moodle plataformaren erabilera teknologikoa eta

didaktikoaren nondik norakoak ikasteko.

Ikasle bezala plataforman lan egitea erraza da oso, eta irakasleek pres-

takuntza ikastaroetan ikasle bezala parte hartuz gero, hobeto moldatzen

dira gero tutore gisa.

Euskaltegietako ikasleek teknologia-maila apala izan arren, Moodlen

lan egiten ikasi beharko dute, euskaltegian bertan ohar batzuk hartuzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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eta praktika batzuk eginez. Praktika horiek modu konbinatuan ikasteko

ezinbestekotzat jotzen ditugu.

Sistema konbinatuak, ikasleen beharrak ezagututa, aurrez aurreko eskola-

-orduak murriztea proposatzen du, eta ikasle horien inplikazioa handitzea,

ikas-prozesua orekatua izan dadin.

Moodle plataforman tutore bezala lan egiteak, gauza berri guztiak bezala,

hasieran lana ematen du, baina jakin beharra dago irakasleak prestatzen

dituen inkestak, glosategiak, zereginak eta hurrengo ikastaroetan ere era-

bil ditzakela.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oharra: 2008ko lehenengo hiruhilabetean, irakasleen formaziorako ikas-

taro bat eman dugu hemen azaldutako teoria euskaltegietako

irakasleentzako. Hurrengo artikulu batean, ikastaroko nondik

norakoak azaltzeko asmoa dut.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. eranskina

373,6 I 962,2 I 142,0 1 519,0 1 301,3 ll.696,2 I 240,6 1 924,5 1 531,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. hiruhilekoa 61,3 64,2 61,2 60,3 48,0 48,3 48,5 47,0 89,4 91,5 89,7 87,8

IV . hiruhilekoa 62,7 63,1 63,0 62,1 49,3 46,6 50,3 48,8 91,2 91,2 92,2 89,4

11. hiruhilekoazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 64;7 1 66,5 1 64,7 1 63,8 1 52,3 1 54,5 1 52,3 1 51,4 1 92,3 1 92,4 1 93,1 1 90,7
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Oharrak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. "It's a learning style which combines face to

face and virtual learning." NSW Australiako

Department of Education and Training (2003).

http ://www. schools .nsw. edu. au/learning/

yrk12focusareas/learntech/blended/index.php

2. Blended learning is learning that is facilitated by

the effective combination of different modes of

delivery, models of teaching and styles of lear-

ning, and founded on transparent communica-

tion amongst all parties involved with a course.

(Heinze & Procter: 2004).

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Blended Learning Systems combine face-to

-face instruction with computer mediated

instruction" Graham, 2005, p. 3.

4. Eustat. http://www.eustat.es Euskal Estatistika

Erakundea.

5. 1. eranskinean Eustateko koadroa ikus dezakezu.

6. Modular Object-Oriented Dynamic Learning

Environment (MOODLE).

7. Open sources= kode irekia.

8. Martin Dougiamas.

9. Chapelle, C. A. 2001. Criteria for CALL task

. appropriateness, in Computer applications in

second language acquisition, CUP, p. 55.

10. Computer Assisted Language Learning (CALL).

11. "Learning is best understood as an interaction

among practitioners, rather than a process in

which a producer provides knowledge to a con

sumer" (Kahan, 2004, p. 28).

12. http://www.ikasbil.net/ietspeed/

13. "Autonomy is both independence and inter-

dependence (Little, 1991; 1994). Indepence

entails taking responsability for one's own lear-

ning, setting objectives, and making informed

pedagogical decisions based on some form of

self-evaluation. However, learners exercise

their independence within a specific sociocul-

tural context where interdependence, through

socialisation and the nature of their interaction

with peers and teachers, will impact on the

levels of control they exercise and develop"

(LittlezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& Dam, 1998; Benson, 2001). In Blin,

F. 2004. "CALL and the development of lear

ner autonomy: Towards an activity-theoretical

perspective",
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