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EUSKALTEGI ETA AUTOIKASKUNTZAZENTROETAKO IRAKASLEEN
GAITASUN DIGITALAK, IKANOS
PROIEKTUAREN IKUSPEGITIK
Eusko Jaurlaritzak indarrean jarritako IKANOS proiektuak bide ematen du nork bere
gaitasun digitalen berri izateko. Bestalde, interesgarria da jakitea nondik abiatzen garen
prestakuntza-jarduerak edota Sarean gauzatu behar diren bestelako proposamenak egin
aurretik. Hala, bi bideak uztartzeari interesgarri iritzi genion, eta gauzatu egin zen
IKANOS eta HABEren arteko elkarlaneko egitasmoa 2015eko azarotik 2016ko otsailera
bitartean. Artikulu honetan, “gaitasun digitalak” moduko kontzeptuak argitu ondoren,
IKANOSi buruzko zertzelada nagusiak emango dira, baita egindako lanaren eta emaitzen
berri laburbildu ere.
Gako-hitzak
autodiagnostikoa, DIGCOMP, gaitasun digitalak, IKANOS proiektua, irakasleen gaitasun
digitalak

1. SARRERA
Irakaslearen garapen profesionalerako, askok diote Sarea —Internet, alegia— elkarreragin eta komunikaziorako ezinbesteko esparru dugula; adibidez, Villatorok eta Herrerak (2013). Cuervak (2016), bere aldetik, honako hau adierazten du: etengabeko prestakuntzak irakasleen gaitasun digitala bermatu behar duela eta gizarte digitalean ezinbesteko eskakizuna dela aipatutako gaitasuna. Are gehiago, ondorioztatu da ez dela
erremintarena zenbait proposamen aurrera ateratzeko muga, baizik eta kulturarena;
esate baterako, ondorio honetara iritsi ginen aurreko ikerketa batean: “estu-estu loturik ageri dira kultura —hau da, zer uste eta zer pentsatzen den— eta lan egiteko era”
(Murua, 2007, 32. or.). Halaber, eremu digital horretan modu kontzientean aritzeko
abiapuntu gisa, gaitasun digitalak autoebaluatzea proposatu dute; besteak beste, Aizpitartek eta Guillének (2015). Ondorioz, pentsatu genuen garrantzitsua dela irakasleen
gaitasun digitalak zertan diren jakitea, prestakuntza-jarduerak antolatu aurretik zein
Sarean gauzatu behar diren lan-proposamenak egin baino lehen.

e-Hizpide, 89. zenb. (2016)

1

Iñaki Murua Anzola
Euskaltegi eta autoikaskuntza-zentroetako irakasleen gaitasun digitalak, IKANOS proiektuaren ikuspegitik

Guk jakin bagenekien, gaitasun digitalak ebaluatzeko, Eusko Jaurlaritzak indarrean
zeukala IKANOS izeneko proiektua. Proiektu horren helburuen artean honako hauek
daude: gaitasun digitalak zer diren eta nola eskura daitezkeen ezagutaraztea, partekatzea eta zeregin horretan laguntzea. Bestetik, on-line erantzuten den autodiagnostikorako test bat da proiektuaren atal garrantzitsuenetako bat.
Aurrera jo aurretik, argitu dezagun lan honetan ez zaiola irakaslearen nolakotasunari
erreparatu, euskaltegiari baizik; bestela esanda, ez da egin ezaugarri soziologikoekiko
lotura edo korrelaziorik. Edonola ere, Elortza eta Mungiaren lanari (2014) errepara
diezaioke, esaterako, sektorean diharduen irakasleen tipologia eta ezaugarrien berri
zehatzagoa izan nahi duenak.

2. GAITASUNAK, GAITASUN DIGITALAK ETA IRAKASLEEN
GAITASUN DIGITALAK
Irakaslearen gaitasun digitalez ari bagara, funtsean, Villatorok eta Herrerak diotenez
(2013), “gaitasun” hitzari “irakaslearen” eta “digital” gehitu beharko litzaizkioke; hala
ere, Gisberten, Gonzálezen eta Esteveren arabera (2016), “gaitasun digitala” eta “irakasle-gaitasun digitala” bereizi behar dira.
Baina zer da gaitasuna? Definizioa ez da erraza, nahiz eta erabilera zabala den (López
Gómez, 2016). Perrenouden-a (2001) har genezake abiapuntu modura:
Competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones
análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y
creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y
de razonamiento. (509. or.)
Bestalde, sintesi hau egin du Txabarrik (2015): “testuinguru jakin batean, gaitasuna da
atazak taxutzeko edo hainbat egoerari eraginkortasunez aurre egiteko pertsonak duen
ahalmena edo abilezia, ezagutzak eta jarrerak une berean edo uztarturik baliatuz” (9.
or.).
Bigarren osagaiari erreparatzen badiogu, berriz, “digital” adjektiboa sarri erabiltzen
den horietakoa da egun; esate baterako, “nortasun digitala” ere aipatzen da, eta euskara-irakasleak baduela baieztatu (Azpitarte eta Guillén, 2015). Adostasun handia ei
dago gaitasun digitalaren beharraz eta ikuspegiaz; ez, ordea, definizioan; besteak
beste, testuingurua ere konplexua delako (Gisbert, González eta Esteve, 2016). Adibide
gisa, Europako Batzordeak eta UNESCOk proposamen bat baino gehiago garatu dituzte
gaitasun digitalen inguruan.
1. irudian dago Ferrarik (2012) gaitasun digitalari buruz emandako definizioa, Estevek
(2015) egindako egokitzapenari jarraikiz.
Arestian esan bezala, Europako Batzordearen ildotik, gako-gaitasunei buruz 2006an
egindako Europar Gomendioaren arabera, bizitza osoan ikasteko zortzi gakogaitasunetako bat da gaitasun digitala. Gaitasun Digitalen Europako Markoak gaitasun
digitalaren funtsezko osagaiak identifikatu eta balioztatu zituen, baita bereizi ere ezagutzak, trebetasunak eta gaitasunak. Aipatu marko hori DIGCOMP (Digital Competence
Framework for Citizens) deritzon proiektuan dago oinarritua; Europako Batzordearen
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) izan zen buru proiektuan, eta
Europako herrialde guztietako ikerketa-arloko institutu eta unibertsitateetako 90
adituk hartu zuten parte (Ferrari, 2013). Testuinguru honetan sortu zen Euskadiko
2015 Agenda Digitala izeneko plan estrategikoa, Euskadin 2015. urtean Informazioaren Gizartea sustatzea eta sendotzea helburu zuena. Plan honen baitan sortu zen
IKANOS ekimena.
e-Hizpide, 89. zenb. (2016)
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1. irudia. Gaitasun digitalari buruzko definizioa (Ferrari, 2012, Estevek, 2015, egindako
egokitzapenari jarraikiz)

Ikasteko esparruak

Erremintak

Arloak

Erak

Xedeak

• gaitasun digitala da ezagutzen, trebetasunen,
jarreren, estrategien eta baloreen multzoa

• IKTak eta bitarteko digitalak erabiltzen direnean
behar direnak
• zereginak burutzeko, arazoak ebazteko,
komunikatzeko, informazioa kudeatzeko, elkarrekin
lan egiteko, edukiak sortzeko eta partekatzeko, eta
ezagutza eraikitzeko
• modu eranginkorrean (efikaz eta efizientean),
egokian, kritikoan, sortzailean, autonomoan,
malguan, etikoan eta gogoetatsuan
• lanerako, aisialdirako, parte hartzeko, ikasteko,
sozializatzeko, kontsumorako eta ahalduntzeko

Gaitasun digitalen Europako markoaren arabera (ikus 2. irudia), bost gaitasuneremutan (informazioa, komunikazioa, edukia sortzea, segurtasuna eta arazoak konpontzea) antolatzen dira 21 gaitasunak (ikus 1. eranskina). Bakoitzean, hiru gaitasunmaila proposatzen dira: oinarrizkoa, tartekoa eta aurreratua. Eta, dimentsioen artean,
adibideak eta aplikazio-maila ere proposatzen dira.
2. irudia. Gaitasun digitalen Europako markoa.
Iturria: http://ikanos.blog.euskadi.eus/wp-content/uploads/2013/07/graf9_eus.png

e-Hizpide, 89. zenb. (2016)

3

Iñaki Murua Anzola
Euskaltegi eta autoikaskuntza-zentroetako irakasleen gaitasun digitalak, IKANOS proiektuaren ikuspegitik

Bestalde, garatu ere egin da marko honen azpian dagoen proposamena. Hala, DigComp
2.0: The Digital Competence Framework for Citizens dokumentua eman da berriki argitara (Vuorikari, Punie, Carretero eta Van den Brande, 2016).
Badaude eredu gehiago (Murua, 2015). Esate baterako, gaitasun digitalen RocaSalvatella eredua (Magro, Salvatella, Álvarez, Herrero, Paredes eta Vélez, 2014). Bertan
eraldatze digitalari aurre egiteko edozein profesionalek eskuratu eta garatu behar
dituen oinarrizko zortzi gaitasun deskribatzen dira. Ez dago hezkuntzarako zuzenean
egina, baina interesgarria izan daiteke horiei erreparatzea, eskarmentua oinarri dutela
egileek XXI. mendeko profesional ororentzat ezinbestekotzat jotzen dituzten heinean.
Irakaskuntzaren alorrari erreparatuta, arestian aipatu dugun DIGCOMP eredua oinarri
duen proposamena plazaratu zuen INTEFek (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado) 2014an, Competencia digital docente: Borrador del
Marco Común de Competencia Digital Docente deritzon dokumentuan; eguneratu egin
dute 2015ean. Hurrengo urrats batean, erakunde hezitzaileen gaitasun digitala ere
hartu da kontuan (Kampylis, Punie eta Devine, 2015). Ikasle zein langileen gaitasun
digitala da arloetako bat proposamen horretan (ikus 3. irudia).
3. irudia. Europako markoa arlo digitalean gai deiren hezkuntza erakundeentzat.
Iturria: http://www.easo.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=e92493c550fd-4109-95c1-b3ef3878d7a2&groupId=69775

Estevek, berriz, (2014, 2015) INTEFen proposamenaren aurrean Krusmvi-ek eginikoa
dakar; izan ere, norvegiar horren ustean, irakaslearen gaitasun digitala ezin da IKTen
oinarrizko erabilerara mugatu, eta irizpide pedagogikoa eta hezkuntza-testuingurua
ere bildu behar ditu. Antzeko ikuspegitik, hau da, irakasleen gaitasun didaktikoaren
eta IKTen arteko lotura ulertu, ikertu edota lantzeko eredu hedatuenetako bat da
TPACK deritzona (Esteve, 2014 eta 2015; Koejler, Mishra eta Cain, 2015; Salinas, De
Benito eta Lizana, 2014). 2006an azaldu zen lehenengo aldiz TPACK eredua (Technoloe-Hizpide, 89. zenb. (2016)
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gical Pedagogical Content Knowledge; alegia, Teknologia, Pedagogia eta Edukiari buruzko Ezagutza); egun, erreferentzia-ereduetako bat da, irakasleen gaitasun digitalez
edota IKTak eta irakasleen prestakuntzaz ari garenean (Koehler, Mishra, Kereluik, Shin
eta Graham, 2014).
Funtsean, hiru ezagutzen elkarreragin konplexua hartzen du aintzat TPACK ereduak
(ikus 4. irudia):
• irakatsi behar den edukiari buruzko ezagutza
• ezagutza didaktikoa/pedagogikoa
• ezagutza teknolologikoa
4. irudia. TPACK eredua
Iturria: http://tpack.org

Marko integratzaile gisa uler daiteke TPACK eredu hau; irakaslearen lanean pedagogia,
teknologia eta gaiaren ezagutzaren integrazioaz ari baita. Bi galdera hauei erantzuten
die: irakasleak zer jakin beharko lukeen eta zer egin beharko lukeen. Azken finean,
zertan datzan gaitasun digitala ikus genezake. Ereduaren arabera, irakasle trebeak
izango dira modu eraginkorrean indarrean jar dezaketenak izaera hirukoitzeko ezagutza. Ez da nahikoa aditua izatea irakatsi nahi den alorreko ezagutzan; beraz, beste bi
arloak ere hartu behar dira kontuan.
Bestelakoa da Cervantes Institutuak proposatutako ereduaren abiapuntua (2012). Izan
ere, bigarren hizkuntzen eta atzerriko hizkuntzen irakasleen gaitasun giltzarrietan
jarri dute arreta. Hizkuntza-irakasleen gaitasunei buruz, Perrenoudek egiten duen
planteamenduari jarraitu diote: “[son] como un saber actuar complejo o la aplicación de
saberes para dar una respuesta eficaz a las situaciones a las que se enfrenta en su actividad profesional” (7. or.) Ondorioz, gaitasunak ez dira berez baliabideak, baizik eta antzeko egoerei aurre egiteko baliabideak hautatu, konbinatu eta indarrean jartzeko
irakasleen gaitasunak.
Burututako ikerketa bat hartu zuten oinarri, gai den irakaslearen deskribapena egiteko. Ikerketa horretan, “irakasle on” legez hartzen denari buruzko usteak aztertu
zituzten, zenbait ikuspegitatik aztertu ere: irakasleen, ikasleen, erakundeko langileen
eta adituen usteak bilduta. Hala, zortzi gaitasun giltzarri definitu zituzten, eta, horie-
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tako bakoitzean, lau berezko azpigaitasun planteatu zituzten. Gaitasun giltzarrietako
bat zuzen-zuzen dago lotuta IKTekin; azpigaitasunen artean, aldiz, norberaren irakasle-gaitasun digitala garatzeko inplikazioa dago, baita esparru digitaletan aritzea eta
aplikazio informatikoak erabiltzea ere.
5. irudia. Cervantes Institutuaren gaitasunei buruzko eredua.
Iturria:
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/competencias/introduccion.htm)

3. IKANOS PROIEKTUA
Aurreko atalean azaldutakora itzulita, gaitasun digitalen gaineko Europako esparrua
ezagutarazteko eta Euskadin ezarpena bultzatzeko proiektua da IKANOS; IPTS (Institute for Prospective Technological Studies) institutuak zuzendu eta kudeatzen duen
DIGCOMP europar proiektuaren ezarpenean oinarritua sortu zen, eta Europako Batzordeak 2013an baliozkotu zuen. 6. irudian ikus daitekeen bezalaxe, eremu zabalagoetan hartutako erabaki eta proposamenekin bat egiten du IKANOS proiektuak.
Hauek dira proiektuaren helburuak, webgunean adierazten zutenez:
• Herritarren ahalduntze digitala sustatzea eta, horren ondorioz, gizarte digitalak
aurrera egitea Euskadin.
• EAEko herritarrak kontzientziatzea gaitasun digitalak garatzearen garrantziaz
eta beren profil digitalaren hurbilketa egiteko aukera ematea.
• Gaitasun digitalen gaineko Europako esparrua ezagutarazten eta ezartzen laguntzea.
• Gaitasun digitalak egiaztatzeko tresna baten etorkizuneko garapenerako oinarrizko elementu bat izatea.
• EAEko herritarraren profil digital metatuaren berri izateko informazio-bilketa
bideratzea.
• EAEko herritarraren gaitasun digitalak indartzeko, zerbitzu publikoen (baliabideak, programak eta abar) eskaintza ezagutaraztea (KZ gunea – telezentroen sarea, Enpresa Digitala, IT txartela, Barnetegi Teknologikoak eta abar).
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6. irudia
Iturria: http://www.innova.euskadi.eus/informazioa/noretzat-da/v62-ikanosi/eu/

Gaitasun digitalen autodiagnostikorako test bat eskaintzen du IKANOSek, helburuen
zehaztapenetako bat legez. Test hori bukatu bezain laster, txosten bat jasotzen du erabiltzaileak. Bertan biltzen diren aholku eta ohar pertsonalizatuak oso lagungarriak
dira, bakoitzak bere profila hobetze aldera egin ditzakeen ekintzak zeintzuk diren
ikusteko.
7. irudian dago jasota test horretan herritarraren profil digitala zehazteko azaltzen
diren gaiak. Izan ere, hiru atal nagusi daude: gaitasun digitalen maila diagnostikatu
aurretik (DIGCOMP ereduan definitutako bost eremuak eta hogeita bat gaitasunak
aintzat hartuta, ikus 1. eranskina), beste bi eremuri erreparatzen zaie IKANOS galdeketan:
1. Gaitasun digitalak garatzeko ahalmenak.
1.1. Ekipamenduak (tresneria etxean).
1.2. Konektagarritasuna (etxean dagoen Interneterako konexioa, erabileraren
maiztasuna, zein tresna erabiltzen den Internet eta/edo online zerbitzuetara sartzeko).
1.3. Interneten erabilera.
1.3.1. Erabiltzeko modua (maiztasuna, erabilitako gailuak, kokapena)
1.3.2. Erabiltzeko xedeak (oinarrizko ezagutza/erabilera, interakzio orokorra, murgiltze operatiboa, aplikazio sortzailea)
2. IKTen ezagutza digitala, arlo digitalean eskuratu eta ziurtatutako ezagutzak.
2.1. Nola eskuratu den IKTak erabiltzeko ezagutza.
2.2. Nola egiaztatu daitekeen IKTen arloko ezagutza hori.
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7. irudia. Herritarraren profil digitala diagnostikatzeko multzoak.
Iturria: IKANOS

4. IKANOS PROIEKTUA EAEKO HELDUEN EUSKALDUNTZEALFABETATZEAN ARI DIREN IRAKASLEEKIN
4.1. PROZESUA

Autodiagnostikorako testa aipatu dugu aurreko atalean. Galdeketa, berez, anonimoa
da, baina, aldez aurretik zehaztutako talde eta kolektiboen kasuan, emaitza bateratuak
lortzeko aukera ematen du IKANOS ekimenak. Aukera hori baliatu genuen geure esparruan, HABEk lankidetza adostu ondoren proiektuaren arduradunekin.
Hala, euskaltegi eta autoikaskuntza-zentroetako arduradunei parte hartzeko proposamena egin zien HABEren zuzendari nagusiak 2015eko azaroan. Prest zeudela adierazi zuten zentroei galdeketari erantzuteko aldez aurretik prestaturiko sarbide eta
pasahitza eskaini zitzaizkien, interesaturiko irakasleek erabil zitzaten. 2015eko azarotik 2016ko otsailaren hasiera arte izan zuten irakasleek erantzuteko aukera.
Galdeketa 20-25 minututan erantzuteko modukoa da, eta saio bakarrean erantzun
behar da; bestela esanda, ez da posible saioa hasi eta erantzunak gordetzea aurrerago
erantzuteko.
Galdeketaren hasieran, ohi den bezala eta anonimotasuna zainduz, ez zen eskatu ez
datu pertsonalik, ez datu soziografikorik; gure kasuan, ordea, bai euskaltegiari zegozkion batzuk —herria, euskaltegia eta sarea, besteak beste—, euskaltegi bakoitzari
emateko bere egoeraren berri, baita irakurketa orokorragoak egin ahal izateko ere.
Hau honela, erantzun-prozesua amaitutakoan eta datuak landutakoan, honako informazio hau helarazi zitzaion 2016ko otsailean parte hartu zuen euskaltegi/autoikaskuntza-zentro bakoitzari:
1. Euskaltegiko/autoikaskuntza-zentroko irakasleei zegozkien datuen laburpena,
taula eta grafikoetan.

e-Hizpide, 89. zenb. (2016)

8

Iñaki Murua Anzola
Euskaltegi eta autoikaskuntza-zentroetako irakasleen gaitasun digitalak, IKANOS proiektuaren ikuspegitik

2. Alderaketa egin ahal izateko, euskaltegietako irakasle guztiei zegozkien datuen laburpena eta derrigorrezko hezkuntzan ari diren 5.000 bat irakasle ingururi zegokiena.
3. Datuen laburpenaren irakurketa argitu eta errazteko dokumentu bat.
Horretaz gain, bukatu bezain laster, galdeketari erantzun zion pertsona bakoitzak jaso
zuen berari buruzko txostena.

4.2. PARTAIDETZA

Partaidetzaren aldetik, zentroen % 63.1ek hartu dute parte galdeketan; lurraldekako
banaketari erreparatuta, aldiz, alde txikia dago: % 66.7k Araban, % 63.4k Gipuzkoan
eta % 61.7k Bizkaian. Irakasleen kopuruari bagagozkio, berriz, baxuagoa da portzentajea: % 32.71k erantzun du. Aipagarria da irakasleen parte-hartze hau ez dela berdina
izan, ez lurraldeetan, ez sareetan. Aipagarria ere bada irakasle bakarrak erantzun duela 7 euskaltegitan.
Ikus ditzagun datuok, taula eta grafikoetan laburbilduta.
1. taula. Partaidetza-portzentajea, lurraldeka eta sareka
Sarea
AEK
Autoikaskuntz.
Batuz
Elkarlan
Fed. gabe
IKA
UE
Guztira

Araba
33.3
0
50.0
0
25.86
0
28.02

Gipuzkoa
53.02
16.67
53.41
11.43
42.45
32.71

Bizkaia
54.02
14.29
0
13.27
14.67
21.53
28.24

Guztira
50.22
13.04
34.66
13.27
12.40
25.86
25.68
32.71

8. irudia. Partaidetza lurraldeka. Irakasle-kopuru orokorrak.
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

irakasleak guztira
parte hartu dutenak

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia
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9. irudia. Partaidetza sareka. Irakasle-kopuru orokorrak
450
400
350
300
250
200

irak. guztira

150

parte hartu dutenak

100
50
0

Laburbilduz, zentroen hirutik bik hartu dute parte eta irakasleen hirutik batek. Partaidetzarik handiena AEK sarean eman da, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta Batuz-en, Araban
eta Gipuzkoan. Kasu hauetan guztietan, irakasleen partaidetza % 50etik gorakoa izan
da. Beste muturrean, badaude parte hartu ez dutenak; esaterako, Batuz Bizkaian eta
Araban dagoen udal euskaltegia.

4.3. GALDEKETAN IZANDAKO EMAITZAK

Arestian esan bezala, gaitasun digitalak garatzeko ahalmenak dira galdeketaren hasieran aztertzen direnak. 10. irudian, honako esparru hauetan lortutako emaitzak ageri
dira: ekipamenduan, konektagarritasunean eta erabileran (maiztasuna, erabilitako
tresneria, non eta zertarako erabiltzen den Internet). Hiruetan lortzen da 6tik goragoko puntuazioa.
Argi dezagun ez dela laburbildu 2. eremuko emaitzarik, hau da, IKTen ezagutza digitalari zein arlo digitalean eskuratu eta ziurtatutako ezagutzei buruzko emaitzarik.

e-Hizpide, 89. zenb. (2016)

10

Iñaki Murua Anzola
Euskaltegi eta autoikaskuntza-zentroetako irakasleen gaitasun digitalak, IKANOS proiektuaren ikuspegitik

10. irudia. IKANOS galdeketan euskaltegietako irakasleen batez besteko emaitzak: gaitasun digitalak garatzeko ahalmenak
10
9
8
7

6,18

6,46

6,12

Ekipamendua

Konektagarritasuna

Erabilera

6
5
4
3
2
1
0

Gaitasun-esparruen emaitzei dagokienez, berriz, aurrekoak baino baxuagoak dira:
informazioaren atalean lortzen da puntuaziorik altuena, ia sei; segurtasunean, oztaozta lortzen da bostekoa gainditzea 0tik 10erako eskalan; gainontzeko hiruetan ez da
bostekoa lortzen zerotik hamarrerako eskalan. Edukiak sortzeari dagokiona da baxuena.
11. irudia. IKANOS galdeketan euskaltegietako irakasleen batez besteko emaitzak: gaitasun-eremuetan
10
9
8
7
6

5,91
5,07

4,82

5

4,34

3,68

4
3
2
1
0
Informazioa

Komunikazioa Edukiak sortzea

Segurtasuna

Arazoak
konpontzea

Ikus ditzagun datuok, xeheago, 21 gaitasunetan lortutako batez bestekoak bereiziz.
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2. taula. Batez besteko puntuazioa 21 gaitasun digitaletan
Puntuazioa
6tik gora

5-6 tartean

4-5 tartean

4tik behera

Gaitasun digitala

Eremua /
Kodea
2.5

6,72

Netiketa

6, 22

Informazioa gorde eta berreskuratzea

1.3

6,12

Teknologien bidez elkarri eragitea

2.1

5,82

Nabigatzea, informazioa bilatzea eta iragaztea

1.1

5,68

Informazioa ebaluatzea

1.2

5,44

Datu pertsonalak babestea

4.2

5,42

5.4

5,32

Gaitasun digitalen alorreko jauziak identifikatzea
Osasuna babestea

5,28

Arazo teknikoak konpontzea

5.1

4,90

Hiritarren partaidetza on-line

2.3

4,87

Gailuak babestea

4.1

4,85

Edukiak sortzea, garatzea

3.1

4,63

Ingurumena babestea

4.4

4,54

Beharrak eta erantzunak identifikatzea

5.2

4,50

Nortasun digitalaren kudeaketa

2.6

3,91

3.2

3,86

[Lehendik dauden baliabideak] integratzea eta
berregitea
Informazioa eta edukia partekatzea

3,70

Copyrighta eta lizentziak

3.3

2,82
2,29

Kanal digitaletan parte hartzea
Programazioa

2.4
3.4

2,11

Berrikuntza eta erabilera sortzailea

5.3

4.3

2.2

12. irudia. Euskaltegietako irakasleen batez besteko emaitzak 21 gaitasun digitaletan
10
9
8
7
6 5,82 5,68

6,72

6,22 6,12
4,9

5
4
3

4,5

4,87

4,85

5,44 5,32

5,42

5,28
4,63

4,54

3,91 3,7

3,86
2,82

2,29

2,11

2
1
0
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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Argi ikusten da non dauden sektoreko irakasleen alderdi ahulak eta sendoak. Ahulei
erreparatuz gero, erronka nagusi hauek ditugu: ekoizpen digitala, erabilera sortzailea,
programatzea edota teknologia eta bitarteko digitalak erabiltzea talde-lana egiteko eta
lankidetza-prozesuetarako.
Baina, urrutirago joanda, batez bestekoei soilik erreparatu gabe, egin dezagun lan estatistiko txiki bat, ikusteko ea irakasleen artean ba ote dagoen gaitasun altuagoko multzorik; hain zuzen, proposamen aurreratuagoei erantzuteko moduko talde kritikorik.
Lehenik eta behin, galdeketako item guztietan, 0-10 eskala erabili behar izan denetan,
10ekoa da ibilbidea —hots, baliorik altuenaren eta txikienaren arteko aldea—, batean
izan ezik —horretan 9koa da; oso antzekoa, beraz—. Bestela esanda, arlo berean badago bere burua 0az baloratzen duenik eta, bestetik, 10az baloratzen duenik. Ondorioz, aipatutako talde hori badagoela ematen du. Baina osa dezagun irudia.
Tresneria eta erabileraz, argia da lortutako argazkia:
 % 96.1ek du ordenagailua (mahaikoa edo eramangarria) eta % 91.8k telefono
mugikor adimenduna.
 % 97k bidali eta jasotzen ditu e-mailak, % 80.8k baliatzen du berehalako mezularitza. Sare sozialetan sartu eta parte hartu, berriz, % 48.5ek. Baina portzentajeak jaitsi egiten dira bestelako erabileretan: % 19k jarduten du elkarlanean Sarean (GDrive edo antzekoez), % 14.2k hartzen du aktiboki parte foroetan, % 13.5ek egin ohi ditu bideokonferentziak, % 10.1ek igo eta elkarbanatzen ditu bere jabetzako multimedia-baliabideak Sareko guneren batean eta
% 9.1ek ei dauka maiz kudeatzen duen bloga.
Informazioaren esparruari erabilita, hona hemen datu adierazgarri batzuk:
 Internet erabiltzea informazioa lortzeko intereseko edota laneko beharren inguruko informazioa lortzeko itemean, 8.27koa da batez bestekoa. Bilatzaileen
oinarrizko funtzioetatik harago erabileraz galdetzean, 5.35era jaisten da;
areago oraindik, iragazteko mekanismoen erabileraz galdetzean (RSS…),
2.27ra heltzen baita. Hala ere, erantzun dutenen % 5 dago 7tik gorako balorazioan azken honetan.
 Informazioa gorde eta berreskuratzeaz, informazioa zenbait euskarritan gordetzen den galdetzean, 7.90ekoa da lortutako emaitza. Baina 4.20ra jaisten da
hodeian gordetzeko zerbitzuez (GDrive, Dropbox…) galdetu denean.
Komunikazioaren alorrean, berriro sumatzen da jauzia.
 % 99.3k trukatzen du informazioa e-posta bidez, % 91.3k ditu elkarrizketak
berehalako mezularitza-zerbitzuen bidez. Horren aurrean, % 48.7k onartzen
du parte hartzen duela sare sozialetako guneetan, eta joera areagotu egiten da
blog, wiki eta antzekoez galdetzen denean (% 28.1) edo urrunekoak/birtualak
diren komunikazio-sistemak (VoIP, bideokonferentziak, telebilerak…) jartzen
direnean tartean (% 15.8).
 Joera bera azaleratzen da Interneteko erabilera eta elkarreraginarekin
o % 98.2 sartzen da webguneetara interesatzen zaion informazioaren
bila eta % 86.5ek partekatzen ditu edukiak posta elektronikoz.
o % 39.8k elkarbanatzen ditu informazioa, edukiak edota baliabideak
sare sozialen guneetan eta on-line komunitateetan.
o % 12.1ek partekatzen ditu edukiak Wikien bitartez eta % 8.9k bloga
baliatuta.
 Hala eta guztiz ere, batez bestekoak baxuenak diren galderetan, beti sumatzen
da aurrerago dagoen talde hori. Hiru adibide elkarlanari dagokionez:
o Elkarlanerako tresnaren baten erabileran, partaide direneko proiektuak kudeatzeko edota eginkizunak gauzatu, planifikatu eta jarrai-
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o

o

o

pena egiteko (Google Calendar, adibidez), 2.58koa da batez bestekoa,
baina % 8.9k eman dio bere buruari 7 baino altuagoa den notaren bat.
Beste pertsona batzuekin saioak denbora errealean egiteko Web Conferencing sistemak erabiltzeaz, 1.50ekoa da bataz bestekoa, baina %
4.8k jarri du erantzuna 8-10 bitartean.
Sareko elkarlanerako inguruneen bidez (Moodle, esaterako) prestakuntza-ekintzetan (MOOC, Webinar…) parte hartzean, 4.18koa da batez bestekoa, eta % 22ak 8-10 tarteko puntuazioa eman dio galdera
honi.
Arlo pertsonalean edo lanekoan coworkingean oinarritutako elkarlaneko guneen erabileran, 1.03koa da batez bestekoa (galdeketa osoan
baxuena), baina 12 pertsonak 7 baino gehiagoko puntuazioa aitortu
dute erabilitako 10eko eskalan.

Partekatzea albo batera utzita, % 12.6k aitortzen du baduela produktu digital original
eta adimentsuak sortzeko gaitasuna, software edo tresna egokiak erabiliz. Eta %
36.8ra igotzen da portzentajea, multimedia-edukiak (soinua, bideoa) sortzeaz galdetu
denean, eta antzera, % 32.5era, hain zuzen, irudi digitalak sortzea, editatzea edo itxuraldatzea aipatu denean.
Jarreren arloari erreparatuta, azkenik, % 48.3ri gustatzen zaio egunean ibiltzea baliabide digital berrien inguruko joera nagusietan, eta % 67.8k eguneroko bizimoduan
gero eta tresna zein teknologia digital gehiago ikasi eta erabiltzen ditu. Ia % 80k —%
79.6k, zehazki— badaki uneoro zer gaitasun dituen esparru digitalean, eta garbi ikusten ditu izan ditzakeen gabezia edo hutsuneak, lanbideari edo bizitza pertsonalari
begira, nahiz eta % 20.6ra jaitsi IKTei buruzko prestakuntza-jardueretan edo trebakuntza teknikoetan parte hartzen dutenen portzentajea.

4.4. EMAITZEN ALDERAKETA: EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEKO
IRAKASLERIA ETA EAEKO HEZKUNTZA FORMALEKOA

Iruditu zaigu interesgarria izan daitekeela IKANOS galdeketari erantzun eta antzekoa
izan daitekeen beste kolektibo baten emaitzekin alderatzea. Horregatik, EAEko Hezkuntza Formalean lanean ari diren 5.000 irakasle ingururen emaitzekin alderatuko
dugu helduen euskalduntze-alfabetatzean diharduten 437 irakasleona.
13 eta 14. iIrudietan ikus daitekeen bezalaxe, Hezkuntzan ari direnen batez bestekoak
altuagoak dira ia eremu eta gaitasun guztietan. Hala ere, alderdi ahulak antzekoak
direla suma daiteke: edukiak sortzean eta partekatzean, oro har, 2.4 gaitasunean esaterako (“teknologia eta bitarteko digitalak erabiltzea talde-lana egiteko, lankidetzaprozesuetarako, elkarlanean eraiki eta elkarlanean sortzeko baliabideak, ezagutza eta
edukiak”).
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13. irudia. Alderaketa: batez besteko emaitzak: gaitasun-eremuetan
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6,18

6,57

6,46

7,2
6,12 6,41

5,91

6,26

5,95
4,82 4,92

4,54
3,68

Euskaltegiak

5,07

5,28
4,34

Hezkuntza

14. irudia. 21 gaitasun digitalen alderaketa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
Euskaltegiak

Hezkuntza

5. ONDORIOAK
Proposamen honen xedea ez da izan sektoreko irakasleen gaitasun digitalen egiaztatzea, baizik eta egoera hori aztertzea eta horren berri izatea: pertsonena, erakundeena,
sektorearena. Horretarako, aldez aurretik prestaturik eta erabilita zegoen autodiagnostikorako erreminta baliatu da: IKANOS proiektuaren galdeketa, hain zuzen. Gainera, Europa-mailako eredu, hausnarketa eta proposamenekin bat datorren proiektua
da. Halaber, Jaurlaritzaren baitako erakundeen lankidetza sustatu da ekimenaren bidez. Azpimarratzekoa ere bada partaideek informazioa eskuratzeko modua izan dutela.
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Emaitzei dagokienez, lagina nahikotzat jo arren, partaidetza asimetrikoa izan dugu
zentroen aldetik eta, batez ere, irakasleenetik. Partaidetza asimetriko hau gaitasunaren beraren edota gaiak sortarazten duen interesaren adierazle ere izan liteke.
Alvarezen eta Gisberten ikerketari (2015) erreparatuta, badago gabeziarik Bigarren
Hezkuntzako irakasleengan ere informazioa antolatzeko, ebaluatzeko, lantzeko eta
komunikatzeko arloetan. Beste ohar bat ere egin dute: norberaren autopertzepzioa
altuagoa izan ohi dela. Beraz, nahiz eta ez daukagun azken aipamen horrekin alderatzeko modurik, gure esparruan islatzen den egoera, neurri handi batean, bat dator
Alvarezen eta Gisberten ikerketan ondorioztatutakoarekin; EAEko Hezkuntza Formalean lortutako datuekin ere bai. Gogora dezagun, halaber, guk egindako lanaren arabera, ez dagoela ezaugarri soziologikoen araberako irakurketarik egiteko modurik;
esate baterako, ea adinak eraginik duen gaitasun digitalen mailan.
Laburbilduz eta ondorio nagusi gisa, gaitasun digitalarena landu beharreko esparrua
dela ondorioztatu dugu. Are, argi geratzen da ez dela nahikoa tresna aldetiko baliabideak eskura izatea. Oinarrizko proposamenetarako ba omen daude aurrebaldintzak
(azpiegitura, jarrerak…), baina baita alderdi ahulak ere. Dena den, ukaezina da sektoreko irakasleen artean egon badagoela makulu, laguntzaile edo aitzindari gisa aritu
daitekeen talde aurreratua ere.
Bukatzeko, badirudi zenbait erabaki hartu behar direla bidean aurrera egin nahi bada
—pertsonalak eta erakunde mailakoak uztarturik—, Europan egiten ari diren bezalaxe. Gaitasun digitalen ikuspegi pertsonala aintzat hartuta ere, erakundearen ikuspegia balioetsi eta landu behar da. Horrekin batera, sektorerako egitasmoetarako, interesgarria izan daiteke kontuan hartzea lortu den argazkia.
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Euskaltegi eta autoikaskuntza-zentroetako irakasleen gaitasun digitalak, IKANOS proiektuaren ikuspegitik

1. eranskina. 21. gaitasunen deskribapena
Gaitasuna

1.

Informazioa

Eremua

1.1 Nabigatzea, informazioa bilatu eta
iragaztea
1.2 Informazioa ebaluatzea
1.3 Informazioa gorde eta berreskuratzea
2.1 Teknologien bitartez elkarri eragitea

2.

Komunikazioa

2.2 Informazioa eta edukiak partekatzea

2.3 On-line hiritargoan parte hartzea

2.4 Kanal digitaletan parte hartzea
2.5 Netiketa

3.1 Edukiak garatzea
3.2 Integratzea eta berregitea
3.3 Copyrighta eta lizentziak
3.4 Programatzea

5.

Arazoak konpontzea

4.

Segurtasuna

3.

Edukia sortzea

2.6 Nortasun digitalaren kudeaketa

4.1 Gailuak babestea
4.2 Datu pertsonalak babestea
4.3 Osasuna babestea
4.4 Ingurumena babestea
5.1 Arazo teknikoak konpontzea
5.2 Beharrak eta erantzunak identifikatzea

5.3 Berrikuntza eta erabilera sortzailea

5.4 Gaitasun digitaletan jauziak identifikatzea

Deskribapena
Informazioa on-line eskuratu eta bilatzea, informazio-beharrak antolatzea, informazio esanguratsua aurkitzea, baliabideak modu eraginkorrean aukeratzea, on-line
bidezko iturrien artean nabigatzea, informazio pertsonala kudeatzeko estrategiak
sortzea.
Informazioa bildu, landu, ulertu eta ebaluatzea modu kritikoan.
Informazioa eta edukiak landu eta gordetzea, haiek errazago berreskuratzeko, eta
informazioa eta datuak antolatzea.
Elkarreragitea, hainbat gailu digital eta aplikazio erabiliz; ulertzea nola banatzen,
ikusten eta kudeatzen den komunikazio digitala; ulertzea zein diren komunikatzeko
modu egokiak, bitarteko digitalak erabiltzean; komunikazio-formatu desberdinen
aipamena egitea; komunikatzeko modu eta estrategiak une horretako hartzaileari
egokitzea.
Besteei jakinaraztea aurkitu dugun informazioaren kokapena eta edukia; prest
egotea eta gai izatea ezagutzak, edukiak eta baliabideak elkarbanatzeko; bitartekari
gisa jardutea; jarrera proaktiboa izatea berriak, edukiak eta baliabideak zabaltzean;
jakitea nola egiten diren aipamenak; informazio berria txertatzea lehendik dauden
ezagupenen multzoan.
Gizartean parte hartzea horretarako on-line dauden bideak erabiliz, aukerak bilatzea
norberaren garapenerako eta teknologien eta ingurune digitalen erabileran gaitasuna lortzeko, jakitea teknologiek zer aukera ematen dituzten hiritarrek gizartean
parte har dezaten.
Teknologia eta bitarteko digitalak erabiltzea talde-lana egiteko, lankidetzaprozesuetarako, elkarlanean eraiki eta elkarlanean sortzeko baliabideak, ezagutza
eta edukiak.
Jokabide-arauei buruzko ezagupenak izatea eta horiekin jarduten jakitea elkarreragin birtualetan edota on-linekoetan, kultura-aniztasunari buruzko alderdien berri
izatea, nork bere burua eta besteena babestu ahal izatea on-line izan daitezkeen
arriskuetatik (adibidez, jazarpen zibernetikotik), estrategia aktiboak garatzea jokabide desegokiak antzemateko.
Nortasun digital bat edo batzuk sortu, egokitu eta kudeatzea; nork bere ospea babestea; sortzen ditudan datuak erabiltzea zenbait kontu eta aplikazioren bidez.
Edukiak sortzea formatu desberdinetan, norberak eta beste batzuek sorturiko
edukiak editatu eta hobetzea, ideiak era sortzailean adierazteko bitarteko digitalak
eta teknologia erabiliz.
Lehendik dauden baliabideak aldatu, garbitu eta nahastea, eduki eta ezagutza berriak, originalak eta esanguratsuak sortzeko.
Ulertzea nola aplikatzen zaizkien egile-eskubideak eta lizentziak informazioari eta
edukiei.
Konfigurazioak aplikatzea; aldaketak programatzea; aplikazioak, softwarea eta
gailuak programatzea; programazioaren printzipioak ulertzea; programa baten
atzean zer dagoen ulertzea.
Nork bere gailuak babestea eta on-line bidezko arriskuak eta mehatxuak ulertzea,
segurtasun- eta babes-neurriei buruzko ezagutzak izatea.
Zerbitzuaren baldintzak ulertzea, nork bere datuak aktiboki babestea, beste pertsona batzuen pribatutasuna ulertzea, nork bere burua babestea iruzurraren eta online bidezko mehatxuen aurrean, eta ziberjazarpena.
Teknologia erabiltzearekin lotutako osasun-arriskuak saihestea, bai gorputzerako
bai bururako mehatxuak.
IKTek ingurumenean duten eraginaz konturatzea.
Gerta litezkeen arazo teknikoak identifikatzea eta horiek konpontzea (bai arazo
xumeak, bai korapilatsuak), bitarteko digitalen bitartez.
Nork bere beharrak ebaluatzea baliabideen nahiz tresnen alorrean eta gaitasunen
garapenean, beharrak eta hartu litezkeen soluzioak uztarraraztea, tresnak beharrizan pertsonalen arabera egokitzea eta era kritikoan ebaluatzea soluzio posibleak eta
tresna digitalak.
Berriztatzea teknologia baliatuz, era aktiboan parte hartzea ekoizpen digitalean eta
elkarlanean egindako multimedian, sortzailea izatea bitarteko digitalen eta teknologien bidez mintzatzean, ezagutza sortzea eta arazo kontzeptualak konpontzea tresna
digitaletan oinarrituz.
Ulertzea non hobetu edo berritu behar diren norberaren gaitasunak, beste batzuei
laguntzea gaitasun digitala garatzen, egunean izatea garapen berrien bidez.
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