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Osasun-arloko profesionalentzat eta, gainera, On-line. Egia esateko, ez

da erraz imajinatzen Hernaniko Udal Euskaltegia bezalako euskaltegi

bat, txikia, osasun-zentro bat baino ez herrian, horrelako erronka bati

aurre egitea, erronkatik ere izan baitu gure esperientzia honek. Baina ibi-

liz egiten omen da bidea eta gurera ere ibilian etorri zen aukera ate joka.

Atea ireki zuena HABE izan zen, 2003ko irailaren 10eko ebazpenean

jasotako deialdiaren bidez. Deialdi haren bidez behar edo helburu bere-

zietarako euskararen irakaskuntza birtualean on-line ikastaroak lantzeko

eta ezartzeko proiektuen garapenerako diru-laguntzak arautzen ziren.

Atea ireki eta gu sartu.

Ondorengo orrialdeotan saiatuko gara ibilitako bideak nora eraman gin-

tuen erakusten, bide hori egiteak eragindako hausnarketak azaltzen eta,

batez ere, hori izango da-eta irakurlearentzat interesgarriena, fruituaren

berri ematen.

Proiektua erronka izan zen. Esana dugu arestian, baina, egia osoa esate-
ra, partez bakarrik, bagenuen-eta bidea ibilia, bagenituen ate batzuk ire-
kiak. Urte dezentetan aritu gara euskara irakasteko materiala sortzen
euskaltegian, lehendabizi BARRENE, BARRENET eta BARRENKALE
ikastunitate batzuk; eta, ondoren, OSATUZ saileko materialak. Horra
hor, lehen puntuari erantzuna, nondik nora aukeratu genuen xede-taldea,
osasun-arloko profesionalak alegia.

Erronka, berez, bigarren puntua izan zen, On-line izatearena. Euskalte-
gian ez genuen ordura arte On-line eskaintzarik ez xede berezietarako, ez
euskalduntzen ari diren ohiko ikasleentzat; ezta eskarmenturik ere.
Zakutoan jakin-mina eta han-hemenka egindako hainbat ikastaro baino
ez, teknologia berrien bidezko irakaskuntzari buruz. Eta ez-jakinaren
ausardia, dena esan behar bada.

Erronkari heldu genion proiektuak aukera emango zigulakoan teknologia
berrien inguruan bide berriak jorratzen hasteko, teorian, oso azaletik,
ikastaroetan eta literaturan ikusiak genituenak. Eta, bidez batez, euskal-
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tegiaren eskaintza zabaltzeko, bidezidor berriak irekitzen hasteko etorki-
zunera begira. Hortik etorri zen tentazioa.

Ikastaroaren hainbat ezaugarri ebazpenean bertan zeuden jasota; honako
hauek, nagusienak: 30 bat orduko ikastaroa izan behar zuen, laburra;
mistoa, hau da, sareko atalaz gain, aurrez aurrekoa ere izan behar zuen;
HABEren plataforman jarri behar zen eta autofinantzatua izan behar
zuen.

Ekin genion, bada, proiektua lantzeari. Xede-taldea erabakia bagenuen
ere –osasun-arloko profesionalak– gehiago zehaztu beharra zegoen.
Horretan ere ez ginen hutsetik abiatu. Materialgintzan genuen esperien-
tziari heldu genion. Eta OSATUZ materialaren xede-talde berbera hartu
genuen bide-erakusle.

OSAKIDETZAren euskararen normalizazio-plana garaitsu berekoa iza-
teak ere lagundu zigun erabakia hartzen, zeren-eta plan horretan 2. hiz-
kuntza eskakizuna eskatzen baitzaie erizainei eta medikuei, OSATUZ
materialean eta guk diseinatutako moduluetan jorratzen den berbera.
Euskaltegiko errealitatea ere aldeko genuen, asko baitira gurean azken
urteotan dabiltzan OSAKIDETZAko langileak eta ikasle horietako
gehienek 2. hizkuntza eskakizuna dute helburu, normalizazio-planean
eskatzen zaiena. Horrek guztiak esaten zigun ikaslegai ugari egon zitez-
keela maila horretan.

Ebazpenean bertan jasota zegoenez, diseinatu beharreko ikastaroa labu-
rra zen, 30 bat ordukoa. Hain ikastaro laburrak nekez izan lezake 2. hiz-
kuntza eskakizuna gainditzea helburu, non-eta aurretik ikaslea maila
horretatik oso hurbil ez dagoen. Bestalde, jakin badakigu OSAKIDE-
TZAko ikaslerik gehienak ez dabiltzala talde homogeneoetan, erakunde
horretako langilez bakarrik osatutakoetan alegia, euskalduntze orokorre-
ko taldeetan sakabanatuta baizik.

OSAKIDETZAko langilez osatutako talde horientzat hortxe dago OSA-
TUZ materiala. Guk, orduan, pentsatu genuen beste multzo zabal horri,
euskalduntze orokorreko ohiko taldeetan dabiltzan horiei, eskoletan
jorratzea zail izango duten zerbait eskaintzea bagenuela: euskara eta lana
lotzea hain zuzen ere; bestela esanda, helburuak xumeak izanagatik,
ikasleei aukera ematea euskara ikasteko, bai, baina laneko gaiak eskuar-
tean dituztela; egunero beharko duten lexikoa landuz, kontsulta-geletan
beharko duten hizkuntzarako ereduak eta adibideak emanez...

Beraz, guk diseinatutako moduluen helburua da ikasle horiek, nahi iza-
nez gero, aukera izan dezaten euskaltegiko prestakuntza hori osatzeko,
eta euskara bere eguneroko lanarekin uztartzeko.

Hiru modulu edo ikastaro diseinatu genituen. Bi medikuntza orokorreko-
ak: Medikuntza orokorra 1 eta Medikuntza orokorra 2, eta beste bat
pediatriakoa: Pediatria 1 (ikus .1).
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Medikuntza orokorreko bi moduluen artean ez dago aurrerabide nabar-
menik, ez behintzat bata hastapenekoa eta bestea sakontzekoa dela esate-
ko adinakorik. Nolanahi ere, gaien trataera ikusita, Medikuntza orokorra
1 Medikuntza orokorra 2 baino lehenago egiteko dago diseinatua, bata
bestearen jarraipena da.

Gauza da biak jorratuta ikasleak 60 orduko ikastaldia egingo duela.
Pediatrian bakarra dago, eta Pediatria 1 baldin badu izena da garai hartan
jarraipena eman eta bigarren bat diseinatzeko aukera ez genuelako baz-
tertu.

Bi hitzetan esanda, honako hauek dira guk diseinatutako ikastaroen ezau-
garri nagusiak:

• Xede-taldeak.– Medikuntza orokorreko modulua espezialistentzat,
familia-medikuentzat eta medikuntza orokorrean lan egiten duten eri-
zain eta erizain laguntzaileentzat dago pentsatua. Pediatriakoa, berriz,
izenak dioen bezalaxe, pediatrentzat eta alor horretan lan egiten duten
erizain eta erizain laguntzaileentzat. Euskaraz nolabaiteko maila dute-
nentzat, ez euskara ikasten hasi berri direnentzat, bereziki euskaldun-
tzearen bigarren mailan ibilitakoentzat edo dabiltzanentzat. Baina ez
horientzat bakarrik, ikastaroak baliagarri dira euskaldun zaharrentzat
ere, euskaraz jakin bai, baina lanbidean euskara erabiltzeko zailtasu-
nak dituztenentzat, dela ohitura-faltagatik, dela ikasketak gaztelaniaz
burutu eta lexikoa eta beste hamaika kontu euskaraz ez jakiteagatik.

.1:
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• Iraupena eta lan-erritmoak.– 30 orduko ikastaroa da bakoitza, mistoa:
20 ordu sarean eta 10 ordu aurrez aurrekoak.

Sareko lana nork bere erritmoan egiteko aukera emanagatik ere, epe
jakinean egin beharrekoa da. Hori hobeto ulertzeko, zera aurreratuko
dugu hemen, ikastaroaren ezaugarri didaktikoak aztertzean sakonago-
tik ikusiko badugu ere: ikastaro bakoitza 5 ikastunitatetan banatuta
dago eta egutegiari jarraikiz, bost astetan egitekoa da. Esan nahi baita
ikastaroek hasiera- eta amaiera-data jakinak dituztela. Ikastunitate
bakoitzeko eginkizunak burutzeko ere azken datak ezarrita daude.
Beraz, malgua da, nork bere erritmoan lan egiteko modukoa, baina epe
batzuen barruan.

Aurrez aurreko saioetan jorratzen dena, berriz, ahozko jarduna da,
ikaskideekin elkarreraginean aritzea da xedea. On-line ikastaroen
mugarik handiena mintzamena da oraindik ere, elkarreragina batik bat,
nahiz badakigun jakin, teknologiak horretan ere asko aurreratu duela.
Gure materialetan, ordea, ez dago aurreikusita ahozko jarduerarik on-
-line, ezta chat-ik edo antzekorik ere. Aurrerago azalduko dugu zerga-
tik. Hutsune horiek betetzera datoz, beraz, aurrez aurreko saioak.

• Ikastaroen helburu orokorra.– Osasun-arloko profesionalek lanean
euskara erabil dezaten trebatzea.

OSAKIDETZAko ikasle asko eta asko pasa dira euskaltegietatik. Gaur
egun ere makina bat ari dira, inoiz baino gehiago seguru asko,
OSAKIDETZAren normalizazio-plana eta oposizioak direla-eta.
Baina euskaldun berri horietatik zenbatek erabiltzen ote dute euskara
lantokian? Beldurra, konfiantza-falta... arrazoiak hamaika direla, ba
ote dakite laneko hainbat eta hainbat termino euskaraz esaten? Kapaz
al dira euskaraz lan egiten?

Baina arazoa ez da euskaldun berriena bakarrik. Zenbat eta zenbat
mediku eta erizain euskaldun ote dago lantokian gaztelania baino era-
biltzen ez duena, ez bada hasierako agurretan eta kortesiazko kontue-
tan. Nik uste, gehienoi gertatu zaigula inoiz edo behin medikuarenera
joan, lehen agurra euskaraz egin eta gero medikuak gaztelaniaz jarrai-
tzea, gai horiek euskaraz ez dakizkiela aitzakia jarrita.

Adibide erraz bat jartzearren: Infección causada por un virus. Oso esa-
molde arrunta gaztelaniaz, osasun-arloko profesional gehien-gehienei,
guztiei ez esatearren, pentsatu ere egin gabe aterako zaiena. Eta euska-
raz? Bati baino gehiagori mihia trabatuko zaio hain esamolde arrunta
euskara txukunean eman nahian. Horixe da, bada, helburua, bere apa-
lean, profesional horiek lanbidean euskaraz jardun dezaten trebatzea,
eroso sentitzea euskaraz ari direnean.

Sarritan, informatikaren lilurak itsutu eta teknologia berrien erabilera
bera bihurtzen da helburu, bitarteko izan beharrean. Ez espero gure
moduluetan teknologiaren erabilera ikusgarririk, alde horretatik nahiko
xumeak baitira. Horretarako arrazoirik badago, bat baino gehiago gaine-
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ra, teknologia berrien gure ezagutza mugatua eta aurrekontu murritza,
besteak beste, baina egia da, baita ere, hasieratik izan genuela garbi tek-
nologiak helburu didaktikoen mende egon behar zuela, eta ez alderantziz.

Hala ere, badira ezaugarriak On-line ikastaroek beren-berenak dituzte-
nak. Gure ahalegina, hortaz, bi norabidekoa izan zen: alde batetik, On-
-line teknologiak eskaintzen dituen aukerak ahalik eta gehien baliatzea;
eta, beste aldetik, euskaltegian dugun kurrikuluarekin ahalik eta kohe-
renteena izatea, funtsezko ezaugarriei eutsiz.

Ez dakigu zenbateraino asmatu dugun. Zer hobeturik izango da, zalan-
tzarik ez, eta batek baino gehiagok sinpletzat joko dute, teknologiaren
aldetik begiratuta behintzat. Seguru asko, teknologia berrien ezagutza
hobearekin eta aurrekontu handiagoarekin ikastaro hobea egiterik izango
genukeen, baina bagaude, funtsean, gure helburuak lortu ditugula. Hona
gure moduluen ezaugarri didaktikorik funtsezkoenak:

• Jardueren funtsa eginkizunak dira. Ikasleak hizkuntz formak ikasi
baino, gauzak egin beharko ditu jardueretan zehar, hala nola, artikulu
bat irakurri eta informazio nagusia atera, kasu kliniko bat irakurri eta
diagnostikoa egin, diagnostikoa gaixoaren txostenean idatzi, gaixo bati
tratamendua jarri eta nola hartu azaldu, informazio-iturri desberdineta-
tik jasotako alderatu... hau da, ez du hizkuntza linguistikoki aztertu
beharko halako edo holako forma ikasteko, erabili baizik.

• Hori azpimarratzearekin batera, ordea, zera erantsi behar dugu, horrek
ez duela esan nahi hizkuntzari erreparatuko ez zaionik. Behin testua
esanahiaren aldetik jorratutakoan, alderdi linguistikoan ere jarriko
dugu arreta, ikasleak egin beharko du gogoeta alderdi horren gainean
hala lexikoari begira, nola alderdi linguistikoari edota alderdi pragma-
tiko-testualari.

• Ikasleak landuko dituen testuak errealak dira, hedabideetatik jasotako-
ak, nahiz irratikoak edo telebistakoak, ahozkoen kasuan; nahiz egun-
karietakoak edota aldizkarietakoak, idatzizkoen kasuan. Mailaren
aldetik, berriz, ez dira oso espezializatuak, dibulgaziokoak baizik.

• E-learning-ak bere-bereak dituen ezaugarrien artean, berriz, jardueren
luzerari buruz hartutako erabakia aipa daiteke. Izan ere, egindako ikas-
taroetan behin eta berriz azpimarratu ziguten saioak ezin zirela oso
luzeak izan, zaila omen da-eta ordubetez baino askoz denbora gehia-
goz aritzea pantaila aurrean saioko.

Horren ondorioz, ikastunitate bakoitza 5 jardueratan banatu genuen,
gai bat beraren ingurukoak guztiak, ikastunitateari osotasuna ematen
diotenak. Hala ere, jarduera bakoitzak ere baditu bere hasiera eta buka-
era, eta saio bakarrean burutzekoa da. Batzuetan, gaia izango da lotura
bakarra, ez besterik, aurreko edo ondorengoarekin. Beste batzuetan,
berriz, kate-maila itxura hartuko du, hots, jarduera jakin bat egiteko
aurrekoa egina izan beharko du ikasleak, bestela ezinezkoa izango zaio
aurrera egitea. Hori bai, luzeenak ordubetean egiteko aurreikusita
daude. Eta, hortik beherakoak dira gehienak.
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• On-line ikastaroen abantailetako bi, handienak seguru asko, nork bere
erritmoan eta norberaren txokotik aritu ahal izatea izango dira. Ez
genien, inondik inora, abantaila horiei uko egin nahi. Baina, beste alde-
tik, gu sinetsita gaude ikasleek asko ikasten dutela elkarrengandik eta
elkarreragina aberasgarria dela heziketaren edozein arlotan, are gehia-
go hizkuntza bat ikasteko. Nola uztartu, ordea, bi ezaugarri horiek?

Ikasleak modulua sarean izateaz gainera, CD bidez ere jasoko du, eta
bakarka egiteko modukoa da, nork bere txokoan eta nahi duenean,
elkarreraginik gabe, Are ikastaroa amaitu eta gero ere. Behar duen
guztia du eskura. Material hori latan dago, ez du diseinu-aldaketarik
onartzen eta alde horretatik itxia da.

Dena den, ez da hori guretzat ikastaroaren alderik interesgarriena,
eta horrekin bakarrik ez dira lortuko guk ikastaroari ezarritako hel-
buru guztiak. CDa, edo sarean jarritakoa, ikastaroaren baliabideeta-
ko bat baino ez da, ezinbestekoa bai; ez, ordea, garrantzitsuena,
ikastaroa hori baino aberatsagoa baita. Elkarreraginak bihurtuko du
zurruna dinamiko. Hainbat tresna ditu tutoreak horretarako diseina-
tuta, hainbat jarduera proposatuko dira banakako ikasleen multzoa
talde bihurtzeko, elkarreragina eragiteko, plataformak eskaintzen
dituen hainbat baliabideri esker: foroak, postontzia... Horiek emango
dio ikastaroari bere dimentsio osoa.

• Eta tutorea. E-learning irakaskuntzari buruzko ikastarorik egin duen
nornahik daki tutorearen garrantzia. Nork bere erritmoan eta nork bere
txokotik jardutea ditu irakaskuntza-modu horrek aldeko, eta, ezaugarri
horiexek ditu, orobat, aurkako ere, txanponaren bi aldeak balira bezala.

Ikaslea bakarrik dago etxean, pantaila baino ez du aurrean, zalantzarik
sortuko balitzaio, laguntza premian gertatuko balitz, inor ez alboan,
inor ez inguruan, bakardadea besterik ez. Horixe izan ohi da ikastaroa
bertan behera uzteko arrazoietako bat. Bakardadeari aurre egiteko
tutorea izango du bidelagun. Ikasleak hor atzean norbait duela sentitu
behar du, ez dagoela bakarrik, nora jo eta erantzungo dion norbait. Eta
norbait hori tutorea izango da. Baina ez hori bakarrik. Esana dugunez,
tutoreak bihurtu behar du ikasle-multzoa talde, lataratutako ikastaro
zurruna dinamiko, elkarreragina eragin.

Tutoreak proposatuko ditu forora bidaltzeko lanak, elkarlanean egite-
ko jarduerak, berak eskainiko ditu elkarri laguntzeko guneak eta
uneak, adoretuko ditu ikasleak foroan parte har dezaten... hori guztia
bai, baina ez hori bakarrik, zalantzak ere argituko ditu, ikasleak ere
sustatuko ditu, ezinean sumatuz gero... Bi hitzetan, irakasleaz gaine-
ra, dinamizatzailea ere izango da. Horretarako, hainbat tresna eskai-
niko zaizkio, ikastaroaren diseinuaren atal direnak. Aurrerago
ikusiko ditugu.

Kontua da, azken bi puntuetakoa gauzatuko bada, ezinbestean ikasta-
roa epe jakin baten barruan egin beharra dagoela, hasiera- eta amaiera-
-data izan behar dituela. Gureak bost astetan egitekoak dira. Izena
eman duten guztientzat ikastaroa data jakinean hasi eta data jakinean
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ere amaituko da, handik bost astera. Ikastunitateak ere asteka antolatu-
ta daude, eta ikasleak hasieratik izango du eskura eginkizunak bidal-
tzeko azken data adieraziko dion egutegia, tutoreak bidalitakoa.
Horrek ahalbidetuko du elkarreragina. Gauza da ikaslea bakarrik aritu-
ko dela etxean, baina beste ikasle batzuekin batera. Batera, baina ez
aldi berean, nor bere txokotik arituko baita, egunak eta asteak uzten
dion denbora librean. Epe jakin baten barruan, ordea, elkarrekin harre-
manetan, talde bateko kide.

• Ebaluazioa. Aurrez aurreko saioetan elementu ugari ditugu ebaluazioa
egin ahal izateko, ebaluazio kualitatiboa, batez ere. Uneoro dauzkagu
ikasleak aurrean, behaketa oinarrizko tresna da, baina baita ikasleei
eman ohi diegun feedbacka eta beste hainbat baliabide ere. Tresna
horietako batzuk ezin dira erabili On-line ari garenean, behaketa zuze-
na esate baterako, eta beste batzuk askoz murritzago.

Egia da informatikak berak hainbat aukera ematen dituela feedbacka
eman eta ebaluazioa egiteko. E-learning ikastaro askotan ordenagai-
luak berak eman ohi du feedbacka: hainbeste ondo, hainbeste gaizki;
ehunekoak... Feedback kuantitatiboa, hitz batean. Bere balioa gutxietsi
gabe, ordea, zenbateraino laguntzen dio feedback modu horrek, bere
soilean, ikaslearen ikas-prozesuari? Zenbateko informazioa ematen
zaio ikasleari? Askotan, eta berriz diogu, bere balioa gutxietsi gabe,
gehiago dago lotuta informatikaren aipatutako lilurarekin, ikas-proze-
suarekin baino. Beste bide batetik jo dugu guk. Feedback modu hori ez
dago gaizki, baina, ez da nahikoa; gure ustez, mugatuegia da.

Hiru motatako feedbacka dago Osasun-arloko profesionalentzako On-
-line euskara ikasteko moduluetan. Ordenagailuak berak ematen diona
bat. Ikasleak ariketaren bat egin ostean klik egin eta erantzun-orria
azalduko zaio. Erantzun-orria, edo testua edo eredu bat, jarduera nola-
koa den.

Ordenagailuak ez dio jakinaraziko zenbat dauden ondo eta zenbat
gaizki, ez; ikasleak aukera izango du egin duena alderatzeko eta berak
atera beharko ditu ondorioak. Gogoeta egin beharko du. Beste batzue-
tan, ordea, erantzun-orriarekin alderatzeaz gainera, aukera izango du
tutorearengana jotzeko, sortu zaizkion zalantzak argitze aldera.
Feedback kualitatiboa jasoko du, baina ikasleak berak hala eskatuta.
Baditu, azkenik, zenbait jarduera tutoreari bidali beharrekoak, horrek
zuzendu eta feedbacka eman diezaion. Ikasleari bere ikas-prozesuan
laguntzeaz bat, azken bi horiek erabiliko ditu irakasleak ikasleak eba-
luatzeko.

Gauza da ikasleak jarduera guztietan izango duela materiala lagun
zuzentzerik, dela testura bertara joz, dela ereduen bidez edo zuzenketa-
-orriaren bidez. Baina, hori baino gehiago, hainbat jardueratan tutorea-
ren laguntza eta aholkua izango ditu baita, batzuetan, ikaskideena ere.
Jarduera nolakoa den, aukera bat edo bestea lehenetsi da: erantzuna
zenbat eta libreagoa, orduan eta aukera handiagoak izango ditu tutore-
ak feedbacka emateko.



Dena den, saiatu gara oreka bat bilatzen modu bateko eta besteko feed-
backaren artea, eta egia guztia esatera, ez bakarrik irizpide didaktikoe-
tan oinarrituta, bera izan bada ere nagusi. Zenbat eta feedback
kualitatibo gehiago, orduan eta tutorearen dedikazio handiagoa eta,
zenbakitara ekarrita, orduan eta garestiagoa ikastaroa. Ikastaroak auto-
finantzatu egin behar zuen, gogoratu ebazpenean esandakoa.

Honenbestez, guk diseinatutako On-line ikastaroen oinarri metodologi-
koak argi samar daudelakoan, diseinua azaltzeari ekingo diogu, modu-
luak, ikastunitateak eta jarduerak nola antolatuta dauden azaltzeari,
alegia.

Esan dugun bezala hiru modulu ditugu diseinatuak: bi medikuntza oro-
korrekoak eta bat pediatriakoa.

Moduluak ikastunitatetan antolatuta daude eta ikastunitate bakoitza, bere
aldetik, 5 jardueratan. Jarduera bakoitzak bere hasiera eta amaiera ditu,
hau da, saio bakarrean egiteko modukoa da nahiz-eta, batzuetan, bat egi-
teko aurrekoa burutua izan behar. Ikastunitateari koherentzia ematen
diona, berriz, gaia da, gai jakin bat du ardatz ikastunitateak. Bat aipatze-
arren, pediatriako bat, Zeliakia. Bada, bost jarduerak gai horren inguruan
antolatuta daude.

Moduluak nola

antolatuta

dauden
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Ikastunitate bakoitzak, arestian esan bezala, 5 jarduera baldin baditu ere
–gehi amaierako autoebaluazioa– jarduera horiek hiru ataletan bana
litezke (ikus .2):

• Lehen hiru jardueretan –lehen atalean– gaia jorratzen da batik bat edo,
beste modu batean esanda, esanahiari begirakoak dira eginkizunak.
Helburua ikasleak hizkuntzarekin gauzak egitea da, eginkizun horien
bidez trebatzea.

Ikasleak gaiaren inguruko testuak ditu, ahozkoak zein idatzizkoak, eta
testu horiekin lan egingo du. Hainbat eginkizun edo ataza burutuko
ditu. Eginkizun horietako asko hartzaileak baldin badira ere, badago
produkziorik ere, idatzizkoa beti ere; konparazio batera, bai ahozko
testuetatik, bai idatzikoetatik jasotako informazioa erabili eta gaiarekin
lotutako esku-orri bat idatzi irakurleria zabalarentzat; edo balizko gai-
xoek sarearen bidez egindako galderei erantzun, gaur egun zabalduta
dauden sareko kontsulta horietan egiten den bezalaxe... Produkzio
horiexek erabiliko ditu gero tutoreak ikaslearen ebaluazio jarraitua egi-
teko eta feedbacka emateko.

Esanahiari begirako eginkizunak nagusi izateak, ordea, ez du esan nahi
bestelakorik ez dagoenik. Askotan, ia beti, jorratzen da hizkuntza ere,
batez ere lexikoa, xede-talde hauetako ikasle askoren premia nabarme-
na baita.

• Bigarren atalean, berriz, hizkuntza da helburu, hizkuntzari buruzko
gogoeta. Bi arrazoi nagusi izan genituen hizkuntzari bere atala eskain-
tzeko. Metodologiari buruzko kontuak aipatu ditugunean esan dugu
ikasleak gogoeta egin beharko duela hizkuntzari buruz, hizkuntzari ere
erreparatu beharko diola. Atal honek, gramatika eta diskurtsoa deitu
diogunak, horixe du helburu. Bigarren atala, eta ez lehena, izatearen
arrazoia, berriz, honakoa da: gure ustez, egokiena da ikasleak lehenda-
bizi testua esanahiari begira landu dezan, eta behin landutakoan eta
testua ondo ulertutakoan, erreparatu hizkuntzari, formari, bere testuin-
guruan.

Egia da hori egin zitekeela lehen atalean ere, esanahia jorratu eta jar-
duera burututakoan formari buruzko ariketak txertatu. Egin ere, neurri
batean, egin dugu, esana dugun legez. Baina ikasle tipologia ahaztea
ere ez da komeni, eta guk honelaxe irudikatu genuen: 30 urtetik gora-
koa eta hizkuntza nola ikasten den hainbat uste dituena. Eta denok
dakigu zein diren ikasle-tipologia horren usteak hizkuntza ikasteari
buruz, eta uste horietan gramatikak duen garrantzia, ikasleen beraien
terminologia erabiltzearren.

Beraz, pentsatu genuen formari atal bat eskaini behar geniola, nabar-
mendu egin behar genuela nolabait, ikasleak bere baitan esan dezan:
begira, ikastunitate honetan holakoa eta halakoa ikasi dut. Eta badaki-
gu “ikasi” diotenean zeri buruz ari diren. Formari bere atala eskaintze-
az gainera, badira beste erabaki batzuk ere ildo horretan hartutakoak,
aurrerago ikusiko ditugunak.
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Atal horretan, beraz, alderdi pragmatiko-testualak, linguistikoak eta
lexikoak jorratzen ditugu. Eta garrantzi berezia ematen diegu beren
lanean hain premiazkoak diren kate lexikalei, eta ohiko akatsei, eus-
kara erabiltzaileen artean hain zabalduta dauden horiei. Izan ere, kate
lexikalena oinarrizkoa iruditzen zaigu horrelako material batean, hel-
burua izanik ikaslea trebatzea euskaraz txukun jardun dezan bere
lanean.

• Hirugarren atalean, azkenik, kontsulta-gelarekin estu-estu lotutako
eginkizunak aurkituko ditu ikasleak. OSATUZ materiala egin genue-
nean jasotako kritikarik handiena zera izan zen, alegia, gai baten
inguruan asko jarduten zutela, baina premia, batez ere, kontsulta-
-gelan zutela, gaixoarekin zuzeneko jardunean, askotan gauzarik sin-
pleenak adierazterakoan, hala nola, hainbat jarraibide, aholku edota
azalpen.

Hutsune horretaz jabetuta, erantzun bat emateko ahalegina egin
genuen, nahiz jakitun izan 5 jarduerak ez zutela gehiegirako emango.
Kontsultako eginkizunak diogunean zertaz ari garen argi ikusteko, adi-
bide batzuk ekarri ditugu orriotara, besteak beste: errebisioa egin
behar duen haur baten amari galderak txukun nola egin, gaixo batek
hartu beharreko tratamenduaz jarraibideak eman edo txostenean diag-
nostikoa idatzi. Horrelakoxeak.
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Hiru atal horiez gain, ikastunitate guztiek dute autoebaluazio-fitxa bat
amaieran, ikastunitatearen 6. jarduera ere izan litekeena (ikus .2). Autoeba-
luazio guztiak egia ala gezurra edo aukera anitzeko galderak formatua
dute eta gramatika dute ebaluatzeko gai. Arestian, hizkuntzari erreparatze-
ko atalean, aipatuko ildo horri jarraikiz hartutako beste erabakietako bat
da. Ikasleak berak du zuzentzeko aukera, zuzenketa-orriaren bidez.

5 ikastunitate eta ikastunitate bakoitzak 5 jarduera eta autoebaluazioa,
hots, 6 jarduera; beraz, guztira 30 jarduera ikastunitateko. Jarduera
horietatik tutoreak 13-15 batean jasoko du informazioa. Ez da halabeha-
rrez hartutako erabakia. Horien bidez jardueren bi herenen jarraipena
egin ahal izango du, zeren-eta horietako hainbat egin ahal izateko, ikas-
leak aurreko beste batzuk eginak behar izango baititu.

Dena den, informazioa “jaso” esan dugu, ez baitugu esan nahi guztietan
maila bereko feedbacka emango zaionik: batzuetan feedback kualitati-
boa eman beharko dio tutoreak; beste batzuetan ikaslearen zalantzen ara-
berakoa. Izango dira jarduerak, besterik gabe, ikasleak egina duela
egiaztatzeko ere... Horrek guztiak osatzen du jarraipena.

Hori da ikasleak CDan edo sarean jasoko duen materialaren muina.
Horiez gain, ordea, baditu beste tresna batzuk ere aipatu gabe utzi nahi
ez genituzkeenak. Ikaslea bakarrik arituko da ordenagailuaren aurrean.
Egia da. Tutorea hor izango du, baita ikaskideak ere. Baina ez ikaslea
lanean ari den une berean, ez dira sinkronian ariko, eta ikasleak behar
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ditu heldulekuak, besteak beste, zalantza sortzen zaion unean berean
lagunduko diotenak, edota, besterik gabe, ikastaroaren ikuspegi osoa
emango diotenak, uneoro jakin dezan non dagoen eta zertan ari den, zer
egin duen lehenago eta zer datorkion ondoren.

Horretarako hiru tresna eskaini dizkiogu:

• Ikastaroaren ibilbidea.– Tresna hau, nolabait deskribatzearren, ikastaroa-
ren mapa izango da. Bertan azalduko zaizkio ikasleari modulu osoaren
ikastunitateak zutabe banatan, eta zutabe horietako bakoitzean ikastunita-
tearen helburuekin batera, jardueren izenburuak. Helburua da ikasleak
klik bat eginda aukera izan dezan jakiteko moduluaren barruan non dago-
en, zer duen egina eta zer egiteko. Lana planifikatzen lagun liezaioke.

• Lan-plana.– Tresna hau, berriz, iparrorratz izango du ikastunitatean.
Bertan ditu ikasleak ikastunitate bakoitzaren helburuak, jarduerak eta
edukiak hiru zutabetan. Lehen zutabean helburuak; oro har, hiru, aipa-
tu hiru ataleko bat: esanahiari begirako jarduerak, gramatika eta dis-
kurtsoa eta kontsultako atala. Bigarrenean, berriz, jarduerak. Eta
jarduera bakoitzarekin batera, egiteko beharko duen gutxi gorabehera-
ko denbora eta deskripzio labur bat, ikasleak lehen begiratuan zer egin
behar duen jakiteko.

Azken zutabean edukiak. Lehen esan bezala, ikaslearen tipologia
gogoan, garrantzi berezia eman diogu edukiak azpimarratzeari. Zutabe
horretan horixe aurkituko du ikasleak, ikastunitatean zehar jorratuko
diren formari begirako eduki guztiak izan lexikalak, pragmatiko-dis-
kurtsiboak edo linguistikoak, edozein ataletan jorratu direla ere, hain-
bat adibiderekin hornituta.

• Edukiak.– Lan-planean azaltzeaz gain, badute beren klik berezia ere,
aurreko puntuan, eta aurrerago ere bai, esan dugunari jarraikiz, hots,
ikasleen tipologiari. Ikasleak hemen duena zera da, lan-planeko edu-
kiak zutabean duen informazio berbera, baina zabalago, adibide gehia-
gorekin. Kontua da ikasleak euskara, hizkuntza, ikasten ari delako
sentipena izan dezan.

Badakigu hizkuntza bat ikastea ez dela hori, lagungarri izan daitekeen
arren, hizkuntza bat erabiltzeko hainbat trebetasun eta estrategiaz jabetu
behar duela, alegia. Baina jakin ere badakigu, ikasle askok honelakoak
esan ohi dituztela: Bai, bai, aritu naiz testuak irakurtzen, entzuten, zer-
bait idazten, baina gaur ez dut ezer berririk ikasi. Gaiaz bai, baina ez
hizkuntzaz. Eta hori diotenean denok dakigu zer ikasteaz ari diren ikasle-
ak. Beraz, guk laguntza horien bidez sentipen hori arindu nahi diegu.

Trebetasunak eta estrategiak ere jorratu ditugu, nola ez, batez ere lehen
atalean, esanahiari begirakoan; ikaslea horren jakinaren gainean jarri
gabe, ordea, esplizitu egin gabe alegia. Egia da, ikas-prozesuari etekin
hobea ateratzeko, ikasleari informazio hori ematea komeni dela, ikaslea
horretan heztea lagungarri izan ohi dela; baina ezin ahaztu gurea 30
orduko ikastaro xumea dela eta ikaslea ordenagailuaren beste aldean
izango dugula, bakarrik. Beraz, ez dugu ahalegin berezirik egin horretan,
eta edukiak azpimarratu ditugu. Kontua da ikaslea gehiegi ez nahastea.
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Goian aipatutakoak materialetan eta ikastaroan mugitzeko tresnak ditu
ikasleak. Bestelakoak ere baditu. Hala nola, glosategi bat, hiztegira jo
gabe, klik egin eta lantzen ari den lexiko espezifikoa eskura izan dezan.

Glosategi horretan jasota daude OSATUZ materialaren glosategian jaso-
tako termino guztiak, guk diseinatutako hiru moduluetan atera diren gai-
nerako hitz guztiekin batera. Bi aukera ditu: euskara-gaztelania eta
gaztelania-euskara. Link interesgarri batzuk ere baditu. Modulutik atera
gabe, klik eginda, lotura zuzena izango du hiztegietara, Euskaltzaindia-
ren arauetara eta osasunarekin lotuta dauden euskarazko web-orri guztie-
tara, guk aurkitu ditugunetara behintzat. Ikasleak bakarrik moldatzen
ikastea ere helburu izan baitugu, helburu xume, bai, baina helburu; ale-
gia, ikasleak ezagutu ditzan sarean euskaraz dituen tresnak eta lantokian
lagungarri izan litzakeenak, besteak beste, EUSKALTERM edo ZIEN-
TZIANET. Jarduera batzuk ere egin beharko ditu ikastunitateetan barre-
na tresna horiek erabiltzen trebatzeko.

Dagoeneko esana dugu tutorearen garrantzia funtsezkoa dela On-line
ikastaro baten arrakasta erdiesteko. Gurean, gainera, zurruna den mate-
riala dinamiko bihurtzeko ardura jarri diogu. Ez da eginkizun makala,
alajaina. Ez dugu, ordea, bakarrik utzi, esku hutsik. Hainbat tresna disei-
natu dizkiogu. Eta, hori ere esana dugun arren, berriz errepikatuko dugu,
ikastaroaren atal funtsezkoa da tutorearen lana, gure ustez CDan edo
sarean dagoen materiala bezain garrantzitsua, ikastaroak arrakasta izan
dezan eta ikastaroak dituen helburu guztiak lor ditzan ikasleak.

Beraz, saiatu gara tutorearen egitekoa ahalik eta gehien errazten. Hona
hemen eskura dituen tresnak:

• Argibideak.– Berez, tutoreak lehendabizi irakurri beharreko dokumen-
tua, tutorearen gidaliburua. Bertan hainbat eta hainbat gomendio eta
instrukzio aurkituko ditu, bere zeregina arrakastaz eta eroso burutzeko.
Lau atal eta hiru eranskin ditu.

Lehen atalak planifikazioa du gai. Edozein ikastarotan garrantzitsua
bada, are garrantzitsuagoa On-line ikastaroetan. Irakasleak ez du
aurrean izango ikaslea, eta ezinegon-sortzaile izan liteke, hasieran
batik bat: sartu ote dira ikasleak, iritsi ote da mezua, irakurri ote dute?
Bat-bateko feedbacka falta zaigu. Planifikazioa izango du tresna baka-
rretakoa ezinegonari aurre egiteko. Bigarrenean, berriz, ikastaroaren
dinamizazioarekin lotutako kontuak aztertzen dira.

On-line ikastaroen ezaugarririk behinenak denbora eta espazioan ema-
ten den asinkronia eta urruntasuna izanik, tutorea da, batez ere, denbo-
ra-espazioen aldea murritz lezakeena. Zenbaitetan ikastaroa egoki
dinamizatzeak eragingo du ikasle bat baino gehiago helmugara iristea:
ikasleak atzean norbait duela sentitu behar du, ez dagoela bakarrik.

Hirugarren atala ebaluazioari eskainia dago. Oso estu lotua hori ere
denbora-espazioetan ematen den urruntasunarekin. Esate baterako,
ikasleak ez du feedbacka berehala jasoko, baina komeniko da gehiegi
ere ez itxaronaraztea. Eta ez bakarrik eraginkortasun didaktikoagatik,

Tutoreak eskura

izango dituen

tresnak
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oso garrantzitsua izanda ere didaktikaren ikuspegitik ikasleak zerbait
egiten duenetik feedbacka jasotzen duenera gehiegizko tarterik ez
uztea, baita bakardade sentsazioa arintzeko ere, erantzuten diotela sen-
titzeko, hor atzean norbait duela lagun. Atal horretan hainbat gomendio
ditu tutoreak feedbackaren zer-nolakoen gainean, bai gure materialari
zuzen-zuzen lotuak, bai edozein On-line ikastarotan aintzat hartzekoak.

Laugarren atala eta azkena, ez horregatik, ordea, garrantzi gutxiago-
koa, tutoreari denbora administratzeko hainbat gomendio ematen diz-
kiona da. Hamaika egiteko izango ditu tutoreak, aipatu ditugu hainbat
(planifikazioa, dinamizazioa, jarduerak proposatu, feedbacka eman...);
ezinbestekoa izango du, hortaz, denbora ondo administratzea. Arriskua
du, bestela, gainezka egiteko.

Lau eranskin ere baditu argibideen dokumentuak amaieran: Jarduerak
egiteko egutegia, Ebaluazio jarraitua, Ikasleari bidaltzeko mezuen
agenda eta ikastaroaren plangintza. Guztiak ere alde-aldean edukitze-
koak izanagatik, bi azpimarratuko ditugu: Jarduerak egiteko egutegia
eta Ikasleari bidaltzeko mezuen agenda, plangintzarekin duten lotura
estua dela medio.

Oso garrantzitsua da tutoreak bi dokumentu horiek betetzea ikastaroa
planifikatzen ari denean. Lehendabizikoan zehaztuko da ikasleak
lanak bidaltzeko duen azken data; ikasle guztiak asinkronian, baina
antzera egin dezaten aurrera eta tutoreari lanik pilatu ez dakion.

Eranskin hori tresna ezin egokiagoa da ikaslearentzat ere, eta hasiera-
-hasieratik izan beharko luke eskuartean. Edozein ikastarotan diziplina
ezinbestekoa baldin bada, areago On-line ikastaroetan, ikaslea bakarrik
egongo da-eta, ez du irakasle bat izango ondoan akuilatuko duena. Askok
izan ohi dugun joera ikusita, dena azkenerako uztekoa alegia, arriskua
izaten da lana pilatzekoa, eta, ondorioz, itota sentitzekoa amaieran.

• Jarduerak egiteko egutegiak lana planifikatzen lagunduko dio, dizipli-
nari eusten. Bigarrenean, berriz, mezuak zein egunetan bidali zehaztu-
ko du hasiera-hasieratik tutoreak. Esan dugu hamaika eginkizun
izango dituela. Horietako bat mezuak bidaltzekoa dagokion forora edo
ikasleari. Hasieratik argi izanda zein egunetan bidali behar duen mezu
bakoitza, tutoreak lana erraztuko dio bere buruari, ahazterik izan ez
dadin. Beraz, begi-bistan izan beharko ditu tutoreak bi dokumentu
horiek ikastaroak iraungo duen bitartean.

• Irakaslearen liburua: Bertan izango du irakasleak behar duen guztia
ikastaroa eman ahal izateko: ikastunitatearen ibilbidea, helburuak, jar-
duera bakoitzaren helburuak eta prozedura, denboralizazioa... gainera,
bertan izango ditu ikasleak sarean bete beharko dituen koadroak eta
zuzenketa-orriak ere, sarera joan beharrik gabe jakin dezan ikasleak
zertan ari diren, zer den bete edo egin beharrekoa. Baita une bakoitze-
an zer-nolako feedbacka izango duen ikasleak edo eman beharko dion
tutoreak. Amaitzeko, baita ikasleak erabiliko dituen ahozko zein ida-
tzizko testu guztiak ere, izan artikuluak idatzizkoen kasuan, izan trans-
kripzioak ahozkoen kasuan.
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• Kudeaketa-plana: Irakaslearen liburuan ere badator, baina aparteko
dokumentu gisa ere eskainiko zaio tutoreari, lana erraztearren. Kudea-
keta-plana, labur esateko, tutorearen eta ikasleen harremana gidatuko
duen plana da. Ikasleak ordenagailuaren aurrean lan egingo du, baka-
rrik, baina hainbat jardueratan egindakoa tutoreari bidali beharko dio,
feedbacka eman diezaion; edo egindakoa foroan jarri beharko du, tal-
dekide guztien eskura; edo ikaskiderekin batera, elkarlanean egin
beharko du jardueraren bat; edo feedbacka bidali beharko zaio... Jar-
duera horiexek dira ikastaroari dinamismoa emango diotenak, materia-
la latatik atera eta ikasle multzoari talde izaera emango diona. Sarean
dauden prozeduretan eta instrukzioetan ez zaio ikasleari jarduera
horien berri ematen.

Ikasleak lasai-lasai egin litzake bakarrik ere. Tutorea da unean-unean
horren berri eman beharko diona, elkarlanera bideratu beharko duena,
ohar-taula izeneko forora bidaliko dituen mezuen bidez. Mezu horie-
xek osatzen dute kudeaketa-plana. Dokumentu horren bidez, modu
errazean eta berehala jakingo du tutoreak ikastunitate bakoitzeko zein
jardueratan bidali behar duen mezua: jardueraren deskripzio labur bat
izango du, baita mezua bera ere idatzita. Zenbait mezu pertsonalizatu
egin beharko ditu, hala nola, ikasle jakin batzuen izenak jarri; baina
gehienetan ez du ezertxo ere egin beharko, nahikoa izango du ebaki eta
mezua dagokion forora bidaltzearekin.

Feedbackaren kasuan, aurkezpen-mezua dauka kudeaketa-planean eta
tutoreak feedbackaren artxiboa erantsi beharko du. Noski, nahi duenak
aukera izango du mezu horiei bere ukitua emateko, baina mezuak,
egon, hor daude. Ikastunitate bakoitzak du bere kudeaketa-plana, eta
guztiak dokumentu bakarrean daude jasota.

Tutoreak hiru dokumentu horiek irakurri beharko ditu ikastaroa hasi
aurretik eta ikastaroaren ikuspegi osoa izateaz gainera, ikastaroa planifi-
katzeko aukera izango du: jarduera bakoitza jasotzeko azken data,
mezuak bidaltzeko egutegia, feedbacka ematekoa...

Iritsi gara azken geltokira. Orain arteko guztian moduluen sareko atalaz
jardun dugu, horixe da-eta berria, nobedadea. Ez dugu ahaztu behar,
ordea, guk diseinatutako moduluak mistoak direla, moduluaren hiru ordu
horietatik bat aurrez aurrekoa dela. Beraz, labur bada ere, ezin aipatu
gabe utzi.

Aurrerago esandakoa berriz gogoratuz labur-labur, modulu bakoitzak 5
ikastunitate ditu. Ikastunitate bakoitza astebetean egiteko aurreikusia
dago eta sareko lana 4 bat ordukoa da ikastunitateko. Horri aurrez aurre-
koa erantsi behar zaio, saio bat ikastunitateko, bi ordukoa. 20 ordu sare-
an, 10 aurrez aurre.

Gure moduluetan sareko lanari gabeziarik bilatzekotan, nabarmenena
ahozkoarena da. Ahozkorik ez da jorratzen. Ahozkorako bide gehien
ematen duen atala ere, kontsulta-gelako elkarrizketena, idatziz jorratu
da. Horixe da, gure ustez, On-line ikastaroek oraindik duten eragozpenik

Aurrez aurrekoak
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handiena: ahozkoa. Egia da, gaur egun, teknologiak hainbat aukera
eskaintzen dituela, asko aurreratu duela, baina ez oraindik aurrez aurre-
koa ordezkatzeko adina.

Dena den, ez ziren arrazoi horiek izan, ez horiek bakarrik behintzat,
ahozkoa aurrez aurreko atalean jorratzera eraman gintuztenak; beste
hauek ere pisu nabarmena izan zuten:

• Alde batetik, moduluak diseinatu genituenean HABEren euskarri tele-
matiko berria bidean bai, baina artean iristeko zegoen. Eta modulu
hauek diseinatzeko garai hartan indarrean zegoen plataforma eta hark
eskaintzen zituen tresna eta baliabideak hartu behar izan genituen
oinarri. Tresna hark, denok dakigunez, ez zuen ahozkorako aukerarik.
Gainera, bidea uste baino luzeagoa egin zitzaion plataforma berriari,
eta esperimentazioa nahiz lehen ikastaroa plataforma horretan egin
behar izan genituen.

• Ikasleen baliabide informatikoak, beste aldetik. Horrelako ikastaro bat
egiteko, ezinbestekoak dira baliabide eta ezagutza informatikoak, ikas-
leak eskura izan behar dituenak, huts eginez gero, ikastaroa bertan
behera uzteko arrazoi nagusienetakoa izan ohi dira-eta. Hori gogoan,
oinarrizkoenera jo genuen, ikaslegaien multzoa ahalik eta zabalena
izate aldera.

Gainera, ikastaroa diseinatzeko aztertu genuen ikasle-tipologia kon-
tuan izanda, aurreikusi genuen ikaslegai asko ez zirela punta-puntan
ibiliko ez informatikaren ezagutzan, ez baliabideetan. Guk geuk ere
dakiguna baino gehiago da ikasteko daukaguna, eta gure ikaslegaiak
ere halatsu sumatzen genituen. Lan honen bigarren zatian ikusiko
dugunez, ez genbiltzan oker (hurrengo artikuluan, aldizkariaren ale
honetan bertan).

Hortaz, ikastaroa orekatzeko, aurrez aurreko saioak daude, mintzamena
helburu dutenak. Saioak ikastunitatearen barruan daude, gai bera jorra-
tzen dute eta, horretaz gain, noiz edo noiz sarean egindako jardueraren
bateko informazioa beharko du ikasleak horiek egiteko. Hala ere, sare-
koa egiteko ez dira ezinbestekoak aurrez aurreko saioak. Hots, ikasle
batek egin lezake sarekoa, nahiz aurrez aurrekoetara etortzerik ez izan.
Metodologiaren aldetik, berriz, nahiko saio tradizionalak dira, ohikoak,
OSATUZ materialaren oso antzekoak.

Amaitzeko zera aipatu nahi nuke, oso esperientzia ona izan dela guretzat,
aberasgarria, bide berrietan proba egiteko aukera eman diguna. Eta lehen
esperientzia izanik, horrelakoetan sarri gertatu ohi denez, beldurrak uxa-
tzen, proiektuarekin gozatzen eta gauza ausartagoak probatzen hasi gine-
nerako, amaitu egin zitzaigun.

Noski, orain, atzera begiratuta, hainbat gauza beste modu batera egingo
genituzke, areago, plataforma berria eta horren baliabideak eskura izan-
da. Baina, oro har, gustura gaude diseinatutako ikastaroarekin. Informa-
tikaren aldetik ez da oso ikastaro ikusgarria izango, baina didaktikaren
aldetik sendoa delakoan gaude, eta ikasleentzat baliagarria.

Osasun-arloko profesionalentzako on-line ikastaroak (I) 51


	03-bestelakoak-Nazabal

