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2021EKO UDA-IKASTAROAREN SARRERA. 

 

Egunon guztioi! 

Ongi etorri HABEren izenean, Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan 

Teknologiak eta gaitasun digitalak hizkuntzen ikas-irakaskuntzan: elkarrekin eta 

elkarrengandik ikasteko gakoak izenburua daraman ikastarora. 

 

Klasiko bat izan gara urteetan, uda-ikastaro hauen egitarauaren baitan. Bi urteko 

etenaldiarren ondoren bagatoz gogotsu itzal handiko unibertsitate-plaza honetara. 

Izan ere, helduen euskalduntzeak, eta oro har hizkuntzalaritza aplikatuak eta bigarren 

hizkuntzen irakaskuntzak badute eguneratu eta freskatu beharrik. Esan ohi da 

herritar gehienek ondo irizpide argiak eta finkatuak dituztela hizkuntzen 

irakaskuntzari buruz. Irakasle adituak jakin badaki zenbat lan izan ohi duen hizkuntza 

berri bat ikasi nahi duen ikaslearen hainbat eta hainbat uste burutik kentzeko, bere 

ikasbideari norabide egokia eman nahi badio. 

 

Metodologia eta teknologiaren arteko kinkaz ari gara azken batean.  Nola uztartu 

ikasbideak eta tresnak? Ukaezina da azken hamarkadetan teknologiak garapen itzela 

izan duela eta baliabide digitalak norberaren jardunean eguneroko ohiko tresna 

bilakatu direla. Kontua da garapen teknologikoa bere horretan ez dela berrikuntza 

pedagogiko bilakatzen. Horregatik da funtsezkoa tresna digitalak pertsonen 

ikasbidearen zerbitzura jartzea. Metodologia, didaktika eta pedagogia eskutik doazen 

terminoak dira. Historian zehar aldian-aldiko baliabideak erabili izan dituzte 

curriculumetan ezarritako helburuetara iristeko. Azkeneko hamarkadetan izandako 

jauzi digitalak ikasleen eta testuinguruaren ezaugarriak eta ikaskuntza bultzatzeko 

estrategia didaktikoak eguneratzearen premia jarri du mahai gainean.  Ikaskuntza 

ikasleen interesetatik eta kezketatik abiatu behar baita, ikasprozesua motibagarria 

zein esanguratsua izan dadin, eta ikasleen  motibazioari eta aurrera egiteko indarrari 

eta gogoari bide emango bazaio behintzat. 

 

Ikertzaile adituek gogotik jardun dute azkeneko urte hauetan teknologiaren eta 

pedagogiaren esparruak egoki egituratu nahian. Hara izen handiko honen lekukotza, 

gogoetaldiaren abiaburu:   
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Pierre Lévy, profesor y filósofo, doctor en sociología, intelectual de la escuela 

universitaria francesa, lleva años analizando el impacto de las nuevas tecnologías y la 

hiperdigitalización de la sociedad del siglo XXI. Sus obras aportan valiosas claves 

acerca de las posibilidades educativas, culturales y sociales de las tecnologías en red, 

en las que significa que con la disponibilidad de las nuevas herramientas tecnológicas 

hay que realizar un esfuerzo claro y determinante de estrategia pedagógica, en el 

contexto del desarrollo digital que se está implantando, recalcando que lo relevante 

y determinante es el factor humano y la experiencia de las personas interactuantes 

en los procesos de aprendizaje. 

 

Garrantzitsua bi esparru hauen arteko uztardura egiten asmatzea baita. Zein 

harreman eta elkarrerragin dagoen teknologia digital eta ikasbidearen artean, alegia. 

Bi esparru hauetako ezaugarriak ondo zehazten asmatzen bada, helburu 

pedagogikoetara azkarrago eta hobeto iristeko aukera paregabea da. Kontua da 

teknologia erabiltzen jakitea metodologiaren gidalerroak indartu eta areagotzeko. 

 

Euskal Herriko unibertsitateko fakultate ezberdinetan ikerketa ugari egin izan da 

urteotan gai hauen inguruan. Ikasgai hauek fakultateetako oinarrizko curriculumetara 

eramatetik hasi, master bereziak antolatzeari ekin, ikerketa jakinak abian jarri, 

doktore-tesiak landu… 

 

HABEn ere lan-gidalerro jakina izan da. Euskaltegietako ikastaroak online eta jardun 

biko ikastereduetan antolatu, egituratu eta langaiez hornitzetik hasi eta euskara-

irakasleen prestakuntza-egitasmoetan lehentasunezko egitaraua osatzera. Bada 

HABEn ikuspegi honetatik arretaz jarraitu beharreko IRAKASBIL ataria. 

 

Orain HABE eta Euskal Herriko unibertsitate eta Mondragon unibertsitateko 

irakasleen artean antolatutako uda-ikastaro baten aurkezpenean gara. 25 ikasle 

hemen aurrez aurre eta, garaian garaikoak, beste 20 online jarraipena egiten.  

 

Internet sareko teknologiek ikasbide hori egoki, zuzen eta era arrakastatsuan 

egituratzeko, inoiz burura etorri gabeko aukerak eskaintzen dituzte, baina aurretiaz 

finkaturik behar dituzte eduki curricularrak: helburuak, mailak eta ikastaroak 

zedarritzea, ebaluazio-irizpideak, langai didaktikoak lantzeko irizpideak… 

Horregatik, lehentasunezkoa behar du ikasteredu berrien antolaketak, egungo 
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ikasleen behar eta premien baitan egituratuak,  ikasleon gaitasunak eta trebetasunak 

aintzat hartuz eta eskura dituzten tresna eta erramintak  baliatzeko aukera eskainiz. 

Euskara-ikasleok bi kontu nabarmentzen dituzte geroz eta gehiago: lehena, ez dute 

behar beste denborarik eskaintzerik euskararen ikasprozesuari. Horregatik, behera 

egin du nabarmen azkeneko urteotan ikastaroen trinkotasunak. Bigarrena, 

euskararen ikasbideari eskaintzen dioten denbora eta ahalegin hori arrakastatsua 

izatea nahi dute, bakoitzak dituen hizkuntzazko helburuetara iristeko egokiera 

eskaintzea euskaltegiak, alegia.  

Gai hauetan jakin badakigu ikasleak bere aldetik jarri beharrekorik gabe, ez duela 

helburuetara iristerik. Hau osatzeko, HABE eta euskaltegiei ikasbidea arrakastatsua 

izan dadin beharrezko eskaintza sustatzea dagokigu. 

Nire hitzaldia amaitu nahiko nuke Mireia Trenchsen  hitzekin, bera aditua da esparru 

honetan eta lanean jarduten du Internet-esparruko teknologien erabilera bigarren 

hizkuntzen irakaskuntzan eta didaktikan: 

“Los cambios que se están produciendo en el mundo educativo son técnicos, 

porque estamos cambiando las herramientas y los materiales con los que 

trabajamos, pero también son cualitativos porque todo contexto educativo se 

transforma con la introducción de una herramienta nueva. (…) La experiencia 

nos demuestra que no es cierto que, por el mero hecho de tener a disposición 

herramientas tecnológicas aumenten el grado de conocimiento y las 

habilidades de nuestros alumnos. Sí es cierto, por el contrario, que esas 

herramientas son realmente útiles si se usan de acuerdo con planteamientos 

pedagógicos sólidos que tengan en cuenta la experiencia profesional de los 

docentes. y las investigaciones realizadas en cada área de aprendizaje”. 

Como una consecuencia de la detección del problema y con el objetivo 

educativo de motivar al aprendiente para que dedique un mayor tiempo 

psicológico y coopere en la construcción del andamiaje didáctico que 

proporcione práctica guiada, enfocada y generativa, se planteó la hipótesis de 

que: “El diseño y manejo eficiente de contenidos digitales efectivamente 

promoverá un aprendizaje consciente, significativo, contextualizado, crítico, 

lúdico y gratificante del inglés como lengua extranjera”.  

 

 

 

 



4 

Egin dezagun bira, bukatzeko, ahozkotasunaren unibertsitateko Antonio 

Zavalaren Auspoa saileko euskal entziklopediara. Hantxe aurkituko ditugu gai 

honen gaineko bi esaera zahar ondo esanguratsu:  

 

“Langile txarraren eskutan, erraminta onik ez”. 

Eta paradigmaren beste muturrean: 

“Langile finari, udaberriro kukuak jotzen”. 

 

Donostian, 2021eko uztailaren 12an 

 

Jokin Azkue Arrastoa 

HABEren zuzendaria 


