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Lan honen helburua ikasmaila ezberdinetako ikasleek euren parekoen ahozko komunika-

zio-jarduna eta -estrategiak nola ebaluatzen dituzten aztertzea da. Horretarako, bi tresna 

ezberdin erabili ditugu: bata, bideo-etiketa bidezko behaketa (Video Enhancing Observation, 

VEO tresnarekin) eta, bestea, errubrika digitala. Aztertu ditugun ikasle-taldeak bi hauek 

dira: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasle-taldea eta unibertsitateko ikasle-taldea. 

Ondoren, bi tresnen erabilerarekin lortu diren emaitzen inguruko hausnarketa egin da, 

horretarako ikasleei inkesta bidez galdetuta. Bukatzeko, ikasleen esperientzia oinarri har-

tuta, horien parte-hartzea deskribatu da eta, komunikazioko arloari erreparatuz gero, 

arreta handiena non jarri duten aipatu: errubrika bidez egindako ebaluazioan ala bideoan 

oinarritutakoan. Emaitzen arabera bai unibertsitateko ikasleek bai DBHko ikasleek uste 

dute egokiagoa dela bideo-etiketa bidezko behaketa, ahozko jarduna hobetzeko eta horri 

buruzko atzeraelikadura emateko 

 

Gako-hitzak 
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1. SARRERA 
Denborak aurrera egin duen heinean, teknologiak ere eraldatzen joan dira, gero eta 
tresna konplexuagoak garatuz eta gero eta datu konplexuagoak modu errazean kudea-
tzeko aukerak sortuz. Digitalizaturik dagoen (edo nahiago bada bidean den) gizarte ho-
netako beste esparru askotan izan du eragina eta, nola ez, hezkuntzan ere eragiten hasia 
da (Iruskieta et al., 2019b). Jakina denez, online irakaskuntzak presentzia handiagoa du 
egunetik egunera; ikasketa-arloa edozein delarik ere, online egiteko eskaintzak gero eta 
zabalagoak dira. Derrigorrezkoa ez den hezkuntzan, helduentzako alfabetatzean edo 
goi-mailako ikasketetan era ez presentzialean ikasteko aukera andana aurki daiteke 
orain. 
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Gaur egungo hezkuntza-sistemak, etorkizunean euren gizartera eta ingurura ahalik eta 
ondoen egokitzeko gai eta kritikoak izango diren norbanakoak sortu nahi ditu; mundu 
profesionalean, sozialean eta garapen pertsonalean aurki ditzaketen egoera guztiei ero-
sotasunez aurre egiteko gai izango direnak. Jakina da IKTak ikasketa-prozesuetan gil-
tzarri bihurtu direla aspaldi, eta hezkuntzan IKTekin lor daitezkeen ebidentziak eta da-
tuak kudeatu behar direla, hobeto irakatsiko eta ikasiko bada.  
 
Gure ustez ikasteko metodoen aldaketen eraginez, batik bat, digitalizazioak edo IKTak 
aldaketa-prozesu horietara egokitzeko beharra sortu da hezkuntza-arloan. Tresna ez-
berdinak ikasgeletan txertatzearekin, ikasleen gaitasunak lantzeko metodoak aldatu 
edo beharrizan ezberdinetara moldatu behar izan dira. Aipatu nahi dugu metodo bakoi-
tzak bere tresnak garatu dituen arren, teknologiak ere izan dezakeela eragina pedago-
gian. Edonola ere, testu-liburuen rola osatzeaz gain, digitalizazioak hartzen duen espa-
zioa gero eta handiagoa da.  
 
Hizkuntzen irakaskuntzan teknologia erabiltzeari dagokionez, testu idatziak asko az-
tertu dira, batez ere arlo lexikoan edota esaldi mailan (Iruskieta et al. 2019a, Gabrielatos, 
2005). Horretan oinarrituta, sistema konplexu asko garatu dira hezkuntza- eta hizkun-
tza-teknologiak baliatuz (Rudzewitz et al., 2019; Otegi et al., 2017, Arriola et al, 2020). 
Ahozkoari edo komunikazio-estrategiei dagokienez, teknologia egon badago ere (esate-
rako, ahotsa testu bihurtzeko Elhuyarren teknologia1), hizkuntzen irakaskuntzan azter-
keta horiek konplexuagoak dira, batez ere euskaraz, teknologia horren garapen-, zabal-
kunde- edo erabilgarritasun-maila apala dela eta. Bestalde, Batllek (2017) hezkuntza-
teknologia erabili du irakasleen komunikazio-gaitasuna aztertzeko; zehazki, pareko 
profesionalen arteko behaketa egiteko VEO (Video Enhancing Observation) bideo-eti-
keta bidez. 
 
Lan honen helburua da ikasmaila ezberdinetako pareko ez-profesionalek (ikasleek) eu-
ren arteko ahozko komunikazio-jarduna eta -estrategiak nola ebaluatzen diren azter-
tzea. Horretarako, bi tresna ezberdin erabili ditugu: bata, bideo-etiketa bidezko beha-
keta (VEO erabiliz) eta, bestea, errubrika digitala (ikus 2. eranskina). Horrela, ikaskideek 
euren arteko komunikazio-estrategiak nola ebaluatzen dituzten eta komunikazio-estra-
tegien bidean ikasmaila batetik bestera zer aurrerapauso eman diren deskribatu ahal 
izan dugu. 
 
Aurreko lerroetan aipatu bezala, pareko ez-profesionalen arteko ahozko jardunaren 
ebaluazioan oinarrituko da azterketa hau; izan ere, teknologiak eta pedagogiak aurrera 
egin ahala ebaluazioa egiteko sistemak ere aldatu egin dira. Muruak (2019) aipatzen du-
enez, ikuspegi teknologikoa berritzaile izateko, ikaslea ahalduntzeaz gain, protagonis-
moa eman behar zaio; hau da, parte-hartzailea izan behar du, eta horretarako biderik 
egokiena, irakasleak esatea baino gehiago, erakustea edo eginaraztea da. Gure lanean, 
hori egiten saiatu gara. Izan ere, ikusi dugu orain arte ikasgeletan errubrikak erabiltzean 
ikasleen ahozko-jarduna ebaluatzeko eta hainbat saiakera egin ondoren errubrika hori-
ekin ikasleen balorazioak jaso bai, baina ikaskideei laguntzeko hausnarketarik ez dela 
egiten (Hormaetxe, 2019). Bestela esanda; akatsak ezagutu arren ondorengo praktike-
tan errepikatu egiten zituzten eta ez zuten modurik beste ikaskideei erakusteko zein 
estrategia erabili akats horiek konpontzeko. 
 
Ahozko jardunaren zati esanguratsuak erakusteko teknologia lagungarri izan daiteke 
eta ikaskideari atzeraelikadura zehatzagoa emateko aukera landu daiteke (eta horrek, 
era berean, norbere komunikazio-estrategiei buruzko hausnarketa ere bideratuko luke) 
hausnarketa erreflexiboa taldean lantzeko eta ikuspegi soziokonstruktiboari garrantzia 
emateko. Beraz, arrazoi hori izan da lan hau burutzera eraman gaituena: ikasleak ahal-
dundu komunikazio-estrategietan (euren gabeziak identifikatu eta besteei adierazi, ko-
munikatzeko gaitasuna zein hizkuntzaren garapena hobetze aldera) eta hausnarketa 

                                                        
1https://aditu.eus 

https://aditu.eus/
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hori sustatzeko baliabideak aztertu (errubrika eta bideo-etiketa bidezko behaketa, VEO 
sistema alegia, konparatuz), aldi berean DBHko eta unibertsitate mailako ikasleen ar-
tean ezberdintasunik dagoen ikusteko.  
 
Halaber, lan honen bitartez zenbait hipotesi egiaztatu nahi izan dira eta, hipotesi horiek 
baloratzeko, ikasleei VEO eta errubrikaren bidez ebaluazioak egitean praktikaren ingu-
ruko inkesta egiteko eskatu zaie. Horretarako, inkesta horretan zenbait fenomeno be-
hatu dira, honako hipotesi (H) hauei erantzuteko: 

 H1: Ikasleek elkarri emango dioten atzeraelikadura hobeto baloratuko dute bi-
deoaren gainean egiten badute. Horretarako, galdetu zaie zein tresnaren bidez 
ikasi duten gehiago (VEOrekin ala errubrikarekin) eta bi tresnen ahulguneak 
eta indarguneak identifikatzeko eskatu.  

 H2: Zenbat eta ikasketa-maila altuagoa, orduan eta atzeraelikadura aberatsa-
goa; hau da, komunikazio-estrategiei dagokienez, etiketak gehiago eta esangu-
ratsuagoak izango dira. 

 H3: Pareko behaketa IKTekin egitean, ikasleen parte-hartzea eta inplikazioa 
handituko da. Hori baloratzeko, atzeraelikadura aberatsena zein tresnaren bi-
tartez eman duten galdetu zaie inkestan. Horrez gain, VEOn erabilitako etiketak 
baliagarriak izan zaizkien ere galdetu zaie, hipotesia egiaztatzeko xedez.  

 
Lan honetan ondorioztatu dugu aldea egon dela DBHko eta unibertsitateko ikasleen ar-
tean komunikazio-estrategiak baloratzean. Izan ere, unibertsitateko ikasleek komuni-
kazio-gaitasunaren inguruko ezagutza zabalagoa dute (aurrerago etiketen erabileran 
ikusi ahal izango den bezala) eta DBHkoek, aldiz, jarduera egin aurretik komunikazio-
gaitasunak landu arren, ez dute tresna baliatu (etiketa bidez) estrategien berri emateko.  
 
Bideo-etiketa bidezko behaketa metodoa saio bakarrean erabili da eta ikasleek erabili 
izan duten lehen aldia izan da. Hori horrela, pentsatzekoa da tresna eta metodoa erabil-
tzeko praktika-faltak bi taldeak mugatu dituela eta beharbada horietako bat gehiago. 
Izan ere, emaitzetan ikusi dugu, DBHko eta unibertsitateko ikasleak alderatuta, uniber-
tsitarioek praktika aurrera eramateko erraztasun handiagoa erakutsi dutela: alde bate-
tik, irakurketa ozeneko estrategiak hobeto erabili dituztelako eta, beste aldetik, komu-
nikazio-estrategiak material berarekin landu badira ere, bi irakasle ezberdinek landu 
dituztelako; beraz, horrek ere emaitzetan eragina izan zezakeela uste dugu (esaterako, 
VEO erabiltzean etiketa gehiago jarri dituztelako). 
 

2. PAREKOEN BEHAKETA IKASLEEN ARTEAN 
Parekoen behaketa prozesu bat da, non gure kasuan ikasleek beste ikasleen lanaren eba-
luazioan parte hartzen duten. Ikertzaileen arabera, mota honetako ebaluazioaren bidez 
ikasleek lehenago ikasi duten horretan sakontzen dute; horrez gain, euren ikaskuntzan 
modu aktiboago eta zuzenagoan parte hartzera bultzatzen ditu (Falchikov, 2005; Sivan, 
2010). Hori gutxi balitz bezala, koebaluazioa baliagarria gerta dakieke euren ikasketa 
antolatzeko; izan ere, HEOCean aipatzen den moduan “autoebaluazioa eta koebaluazioa 
dira ebaluazio motarik hezitzaileenak, ikasprozesuan ardazten direlako, ikasten ikas-
teko gaitasuna areagotzen dutelako eta areagotu egiten duelako ikaslearen ahalmena 
ikasprozesuaren ardura hartzeko” (HABE, 2015, 67. or.). Horretaz gain, indarguneak eta 
ahulguneak identifikatzeko edota beste arlo batzuetara transferitu ditzaketen trebeta-
sunak garatzeko ere baliagarria da (Topping, 2003).  
 
Arestian aipatu bezala, parekoen behaketa erabiliko dugu ikasleen komunikazio-gaita-
sunean eta euren ebaluazioan zein ezberdintasun diren aztertzeko hezkuntza-maila ez-
berdinetan. Horretarako, VEO tresna erabiliko dugu, tresna horrekin irakasleak, behin 
errubrikak eta etiketak prestatuta, ikasleen autonomia (ikasten ikastea) lantzeko, gaita-
sun estrategikoari buruz hausnartzeko eta ikasleek euren arteko ebaluazioa egiteko; ko-
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munikazio-estrategien gainean, orokorrean, eta ahozko irakurketa ozen esanguratsua-
ren gainean, zehazki. Hau da, hizkuntza- eta ikasketa-maila bereko pareko ez-profesio-
nalen behaketa egingo da. 
 
Aurrera egin aurretik, argitu dezagun HEOCari jarraituz (HABE, 2015, 56. or.) artikulu 
honetan ere gaitasun estrategikoetan komunikazio-estrategien eta ikasestrategien ar-
tean bereizten dugula. HEOCaren arabera, komunikazio-estrategiak dira “ahozkoaren 
eta idatziaren ulermenerako estrategiak, ahozkoaren eta idatziaren adierazpenerako 
estrategiak, eta fonema eta zeinuak ezagutu eta horiek ekoiztekoak”. Gainera, ahozkoei 
buruz soilik ari gara. 
 
Lan honetan proposaturiko jarduerek eskolan landutako konpetentzien gaineko hobe-
kuntzak ebaluatzeko aukera eskaintzen digute, baina emaitza hobeak lor daitezke eba-
luazio-prozesu horretan ikasleak tartean sartuz eta parte hartzeko aukera gehiago ema-
nez. Horrela, uler dezakete ebaluatzean kontuan hartuko diren irizpideekin eta ariketak 
burutzearekin zer espero den. 
 
Autoebaluazioa zein parekoen ebaluazioaren berri taldean eman daiteke ebidentziak 
eta eztabaidak kontuan hartuz. Edozein kasutan, irakasleak behatutako errealitatea eta 
ebaluazioa bat ez badatoz, irakaslearen eta parte hartu duten ikasleen arteko elkarriz-
ketak lagun dezake. Horrez gain, aurkeztutako estrategia honetan, aurretik eduki teo-
riko batzuk eta konpetentzia batzuk barneratzea ere lagungarri gerta daiteke; izan ere, 
eduki teorikoak (irakurketa ozenaren kontzeptuak) ikasgaian zehar test erako proben 
bidez ebalua daitezke, eta konpetentziak, aldiz, parekoen arteko ebaluazioaren bidez 
(Navarro eta Gonzalez., 2010).  
 

3. METODOLOGIA 
Parekoen behaketaren inguruan VEOrekin egindako azterketa azalduko dugu jarraian. 
Azterketa hau 2019ko abenduaren eta 2020ko urtarrilaren artean egin da; Euskal He-
rriko Unibertsitateko Bizkaiko Campusean bata, eta, bestea, Bilboko Bigarren Hezkun-
tzako ikastola batean. Parekoen behaketako jarduerak egiteko, ikasleek autoebaluazio-
rako bi modu izan dituzte: a) ohiko behaketa: errubrikak edo taulak erabiliz atzeraeli-
kadura emateko, baina pasarteak bideoan grabatu gabe, eta b) bideo-etiketa behaketa 
aberastua, zeinetan VEO eta horrekin lortutako etiketak erabili ziren behaketa egin eta 
atzeraelikadura emateko.  
 
Komunikazio-estrategiak behatzeko, Irakurketa ozen esanguratsua ebaluatzen deituriko 
jarduera egin da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleekin eta uniber-
tsitateko Hezkuntza Fakultateko ikasleekin egiteko berariaz diseinatua. Diseinu hori 
Garcia-Arriolak eta Iruskietak (2016) argitaratutako lanaren moldaketa batean oina-
rritu da. Bigarren Hezkuntzan 29 ikaslez osatutako taldea izanik eta unibertsitatean 
80koa, 4 partaideko taldetan banatu ditugu ikasleak (talde batzuetan 5 kide izatea 
onartu da). Irakurketa ozena binaka egin eta grabatu duten arren, lauko taldeak disei-
natu dira ebaluazioari begira; hau da, ebaluazioari begira bikoteek elkar baloratu dute. 
Helburu nagusia, ikasle denek ahozko irakurketa ozena egiteaz gain, VEO tresna edota 
errubrika erabiltzea izan da; horregatik, batez ere DBHn, ikasleek bina balorazio egin 
dituzte. Horretarako, laukoteen barruan txandakatu egin dira, bikoteak trukatuta rol ez-
berdineko laukote “berria” sortuz. 80 laguneko taldean, baliabide falta dela-eta, ez da 
txandakatzerik egin eta ikasle bakoitzak rol bakarra izan du.  
 
Grabazioak egiten hasi aurretik, garrantzitsua da ikasleekin ebaluatzeko tresnen ingu-
ruko lanketa bat egitea. Alde batetik, ikasleei VEO aplikazioaren erabilera zertan datzan 
azaldu zaie, bideoa grabatzen hasteko pausoak zehaztuz eta etiketak non aurkituko di-
tuzten adieraziz (irakasle berak eman du azalpena talde guztietan). Beste aldetik, azpi-
etiketa bakoitza non dagoen ere jakin behar dute, ebaluazioa zuzen egiteko funtsezkoa 
baita etiketak gertaerak jazo ahala ahalik eta arinen jartzea.  
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Errubrika irakaslearen eta ikasleen artean osatzea proposatu da (2. eranskina). Horrela 
ikasleek jakin dezakete adierazle bakoitzean zer elementu hartu behar diren kontuan 
eta elkarrizketa ebaluatzerakoan zehazki zer behatu behar den. Edonola ere, azterketa 
hau egiteko eta emaitza konparagarriak izateko, irakasleek talde guztietan etiketa-sis-
tema bera erabili dela ziurtatu dute. Horrela, azterketa egiteko pauso hauek eman dira:  

1. Ikasle guztiek ipuin bera ozenki irakurri eta antzeztu dute: Amestoyren eta 
Martinezen (1992) Martintxo eta basajaunak.  

2. Testua aurkeztu ondoren, VEO sistema erakutsi eta etiketatze proba txiki bat 
egin dute aldez aurretik irakasleek prestaturiko bideo batekin. 

3. Horren ondoren, ipuina irakurri ahala komunikazio-estrategiak lantzeko, 
ipuina taldean prestatu dute eta irakurketa ozena markatzeko marka-sistema 
bat erabili dute (Aizpurua et al. 2018) eta ikasle bakoitzak bere irakurketa pres-
tatu du, zenbait aldiz irakurriz eta markaturiko estrategiak baliatuz (ikus 1. 
taula). 

4. Komunikazio-estrategiak finkatuta egon direnean, ikasle bakoitzak besteen au-
rrean ipuina irakurri du eta parekoek ebaluatu dute, bakoitzak bere sistema 
erabiliz: errubrika edo VEO sistema (ikus 2. taula) erabiliz. Grabatu ondoren, 
VEOren webgunera igo dira, bikoteek (behatzaileek eta behatuek) atzeraelika-
dura eman ahal izan dezaten. 

5. Horren ondoren, ebaluatzaileek atzeraelikadura eman diete ipuina irakurri du-
tenei bi sistemak erabiliz; beraz, ebaluatuek bi modutara jaso dute atzeraelika-
dura: batetik, VEOrekin eta, bestetik, errubrikarekin.  

6. Bukatzeko, bai irakurleek, bai ebaluatzaileek inkestak (ikus 1. eranskina) bete 
dituzte eta proposatutako galderei erantzun diete.  

 

3.1. VEO-REN ERABILERA 
Aipatu bezala, DBHko zein unibertsitateko ikasleekin tresnak erabili aurreko jarduerak 
egin dira, ikasleei aurre-prestakuntza bat emateko asmoz eta ebaluazioan arreta non 
jarri behar zuten jakin zezaten. Ikasleek eginiko jardueretan, komunikazio-estrategie-
tan zentratu gara eta beranduago erabili beharko zuten etiketa-sistema aldez aurretik 
landu da eskola-saioetan. Irakurketa ozena ebaluatzeko estrategiak edo kontzeptu teo-
riko zehatzak gelan landu dira eta ipuin edo narrazio laburraren bitartez praktikan jarri 
ahal izan dute arestian ikasitakoa.  
 
1. irudia. VEOrekin saioa grabatzean ikusten dena: etiketa sistema.  
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Arestian adierazi den legez, VEOk aukera ematen du klaseak edo ahozko jardunak bide-
oan grabatzeko, eta grabatzen ari garela aldez aurretik erabiltzaileak hautaturiko eti-
keta batzuk eransteko, iPada erabiliz (ikus 1. irudia). Etiketak (aurretiaz ikasleekin ba-
tera diseinatu eta ezarri direnak) pantailaren alboetan daude eta ikasleak zuzenean 
atzamarraz ukituta bideoan etiketak jartzen dira, gero kontsultatu ahal izateko eta eti-
keta horiekin parekoei atzeraelikadura emateko edota komunikazio-estrategiei buruz 
hausnartzeko (ikus 2. irudia). 
 
2. irudia. VEOrekin saioa grabatu ondoren atzeraelikadura emateko ikusten dena: etike-
tak eskuinean. 

 

 
 
Ondorioz, behatutako klaseko funtsezko momentu eta elementuak markatzeko etiketa-
sistema bat erabiltzea da tresnaren oinarria. Ezaugarriak bideoan markatuta geratzen 
dira, erabiltzaileak gero zuzenean joan ahal izan daitezen iruzkindu nahi diren fun-
tsezko momentuetara (ikus 2. irudian “EBAZ” eta “erritmoa” etiketak, besteak beste). 
Era berean, erabiltzaileak jarritako etiketei buruzko estatistikak ere ematen ditu pro-
gramak, eta behatzaileak bideoan gehitzen duen etiketa bakoitzari lotutako oharrak eta 
iruzkinak eransteko aukera ere ematen du.  
 
VEOren elementu garrantzitsuena eskaintzen duen etiketa-sistema da: ebaluatu edo be-
hatu nahi diren elementuen arabera erabiltzaileak etiketak sortuko ditu, zortzi gehienez 
ere, eta etiketa bakoitzaren barruan nahi beste azpietiketa (ikus 3. irudia). Azpietiketak 
sortzean bakoitza positibo edo negatibo moduan markatu daiteke edo galdera-markaz 
adierazi momentu horretan balorazioa zehaztu nahi ez bada.  
 
Grabazioa bukatzean, informazioa lainora doa eta behaketan parte hartzen duen orok 
ikus dezake, bai grabatzean etiketatu diren fenomenoen estatistikak, bai behatzaileak 
berak grabaketa egin ostean beste aldi batean jarritako etiketak edo hartutako oharrak.  

 
Horrez gain, lan honetan erabili ez badugu ere, VEOk grabaketak partekatzeko aukera 
eskaintzen du parte-hartzaileek bideoak ikusi eta iruzkinak egin ditzaten; modu horre-
tan, komunitate antzeko bat sor daiteke elkarlanean praktika erreflekxiboa egiteko 
(ikus Batlle 2017 informazio gehiagorako).  
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3. irudia. Narratzailearen posizioaren azpikontzeptuak. Irudian etiketa bakoitzaren ba-
rruan aurki daitezkeen azpietiketak ageri dira. “+” eta “-” ikurren bidez, modu positiboan 
edo negatiboan baloratu daitezkeenak. 

 

 
 
 

3.2. TESTUAK AHOZ ESAN AURRETIK KOMUNIKAZIO-ESTRATEGIAK 
MARKATZEKO ERA 
Testua komunikazio-estrategiekin markatzeko erabili dugun markaketa-orria Aizpurua 
et al.ek (2019) proposaturikoa da. 
 
1. taula. Testuan komunikazio estrategiak markatzeko sistema (Aizpurua et al., 2019, 
41.orr). 

 
Baliabidea Ikurra Esanahia 

Bolumena 
A (letra larria) Bolumen altua 

a (letra xehea) Bolumen baxua 

Azentua á (tileta) Silaba horretan azentua 

Etenak 
/ Eten laburra 

// Eten luzea 

Abiadura 
a-a Abiadura motela 

a_a Abiadura azkarra 

Intonazioa 

↗ Intonazioa gora 

↘ Intonazioa behera 

⤳ Intonazioa gora-behera-gora 

Lapsusak 
Ez dauka ikur finkorik. Adierazi nahi 

den moduan idatziko da. 
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3.3. BIDEO-ETIKETA BIDEZKO ATZERAELIKADURA EMATEKO OSAGAIAK 
2. taulan jaso dira VEOn komunikazio-estrategiak ebaluatzeko eta aztertzeko erabili di-
ren etiketak.  
 
2. taula. VEO sisteman komunikazio-estrategia ebaluatzeko etiketa-sistema. 

 

Estrategien etiketak Balioak Azalpena 
Sinplea ala 
konplexua 

Pausak 

POS 
Geldialdi estrategikoak egiten ditu 
 / Mezua nabarmentzen du 

Konplexua 

NEG 
Pausak sintagma tartean, 
Gramatikaz pentsatu bitartean egiten 
ditu. 

Sinplea 

Ahotsa inpostatzea 
POS Urrun Konplexua 

NEG Hurbil Konplexua 

Aurkezteko keinuak 
POS Keinua bat dator dioenarekin Konplexua 

NEG Keinua ez dator bat dioenarekin Sinplea 

Narratz. posizioa 
POS Gorputzaren kontrol osoa Konplexua 

NEG Urduritasuna erakusten du Sinplea 

Lapsusak 
POS 

Nahita egiten ditu urduritasuna edo 
beldurra komunikatzeko 

Konplexua 

NEG Nahi gabe egin ditu.  Sinplea 

Ahoskera 
POS 

Soinuak egoki ahoskatzen ditu 
(EBAZ) 

Sinplea 

NEG EBAZ oker egiten du Sinplea 

Irakurketa ozena 

POS 
Intonazioa, bolumena edota erritmoa 
egokiak dira 

Konplexua 

NEG 
Intonazioa, bolumena edota erritmoa 
ez dira egokiak 

Sinplea 

 
Etiketen konplexutasunari dagokionez, 2. taulan oinarrizko komunikazioaren atzeraeli-
kaduratzat honako hauek hartu dira: i) Sinplea: araua edota araua ezin betetzea, akats 
gisa edo atzeraelikadura sinpletzat hartu da (pausak NEG, narratzailearen posizizoa 
NEG, lapsusak NEG, ahoskera NEG eta irakurketa ozena NEG). ii) Konplexuak: bestelako 
komunikazio-estrategiak eta ondo egindako beste etiketa guztiak konplexutzat hartu 
dira; izan ere, ikasleek horiek erabiltzen hasten direnean, komunikazio-gaitasunean 
emandako aurrerapausoen erakusgarri dira. 
 

3.4. GALDETEGIAK 
Laneko hipotesiak erantzuteko, ikasleek Google Forms erabilita betetako asebetetze-in-
kestaren bidez (ikus 1. eranskina), hainbat adierazle hartu nahi izan dira kontuan emai-
tzak ateratzeko. Inkestaren barruan, galdera batzuk bai/ez erakoak izan dira, edota au-
kera bakarrekoak emaitza kuantitatiboa ateratzeko asmoz. Beste batzuk, ordea, aukera 
anitzekoak izan dira eta, azkenik, beste galdera batzuetan ikasleek euren erantzunak 
garatu ahal izateko tartea izan dute. 
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4. EMAITZAK 
VEO erabiltzean eta ikaskideei balorazioa egitean etiketak baliagarriak izan zaizkien gal-
detu zaie ikasleei eta % 100ek baiezkoa erantzun dute. Ikasleei oso baliagarriak irudi-
tzen zaizkie etiketak; batez ere akatsak zehaztasunez jar daitezkeelako eta kideari eba-
luazioa egitean askoz errazago erakusten zaiolako noiz eta zertan egin duen kale. Horrez 
gain, erabilgarria iruditu zaie zuzenean ikus daitekeelako nola erabiltzen dituen irakur-
leak komunikazio-estrategiak. Bestalde, bideoa izanik ere, erabilera erraza du eta era-
kusgarria da. Gainera, etiketetan klik eginez oso erraz antola daiteke atzeraelikadura, 
etiketaturiko irizpide guztiak ikusgai daudelako. 
 
H1 hipotesiari dagokionez, ikasleei euren esperientziaren arabera zein tresnarekin ikasi 
duten gehiago galdetu zaie eta emaitzetan ikus daiteke ikasleen % 96,7k uste duela VE-
Orekin errubrikarekin baino gehiago ikasi dutela. Hala ere, aipatu behar da ikasleen % 
3,3k errubrikaren alde egin dutela.  
 
Idatzizko erantzunetan ere, gehiengoak adostasuna erakutsi du erantzuna arrazoituz. 
Aurreko lerroetan aipatu den bezala, grabaketek atzerakaelikadura-lana asko errazten 
dutela diote, akatsak kuantitatiboki baloratu eta komunikatu daitezkeelako eta ikasleen 
arteko elkarrizketaren edozein momentutan erakutsi. Beraz, ikaskideari akatsak zein 
unetan egin dituen erakusteko oso baliagarria dela diote, akatsak memorizatu gabe eta 
ebidentzien gainean hitz egiteko. Horrela, grabaketa bukatzean egindako akatsak ze-
rrenda batean erregistratzen dira eta horiek banaka entzun eta ikaskideari horien gai-
neko oharrak edo zuzenketak egin dizkiote; nolabait akats horiei buruzko hausnarketa 
taldean egin eta estrategiak garatzeko bidean jarri dituzte, etorkizunean ez errepika-
tzeko. 
 
Horiek horrela, H1 hipotesia (“ikasleek elkarri emango dioten atzerakaelikadura hobeto 
baloratuko dute bideoaren gainean egiten bada”) bete dela esan dezakegu.  
 
Inkestan, azkenik, ikasleei komunikazio-gaitasuna garatzeko VEO eta errubrika 1etik 
5era baloratzeko eskatu zitzaien (1 gutxieneko balioa eta 5 gehieneko balioa izanik), 
tresna bakoitza zenbateraino den erabilgarria jakiteko asmoz.  
Errubrikaren kasuan, ikasleen % 60k 3 puntuko balioa eman zioten eta % 23,3k 4 pun-
tuko balioa (ikus 4. irudia). 
 
4. irudia. Ikasleek egindako asebetetze-inkesta: errubrika 1etik 5era arteko puntuazioa. 

 
 

Bestalde, ikasleen % 66,7k 4 puntuko balioa eman zioten VEO tresnari eta % 36,7k ba-
liorik handiena. 
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5. irudia. Ikasleek egindako asebetetze-inkesta: VEOri 1etik 5era arteko puntuazioa. 

 
 
Bestetik, ikasleei errubrikaren eta VEOren indarguneak eta ahulguneak aipatzeko es-
katu zitzaien. VEO erabilera errazeko tresna dela uste dute eta etiketen laguntzari esker 
balorazioak oso zehatzak direla diote. Akatsak momentu zehatz batean identifikatu ahal 
izatea eta akats horiek momentuan edo gerora justifikatu ahal izatea ikasteko oso era-
bilgarria dela uste dute; etiketekin lortzen dena ezin daitekeelako errubrikan modu be-
rean adierazi. Aipatu nahi dugu lan honetan ere Batllek (2017) irakasleen arteko (beha-
tzaile profesionalak) behaketan atera zituen ondorioak atera dituztela ikasleek (beha-
tzaile ez-profesionalak). Horrez gain, VEO erabiltzeko orduan, etiketak azkar jartzen ja-
kitea ezinbestekoa dela diote, bestela akatsa markatzen den momentuan hizlariak au-
rrera egiten du eta ebaluatzaileak adierazitakoaren eta akatsaren artean segundo ba-
tzuen arteko aldea egon daiteke. Horrek urduritzen dituela aitortu dute batzuek.  
 
Errubrikaren alde positiboen eta negatiboen inguruan ere iruzkinak egiteko eskatu zi-
tzaien eta errubrika azkarrago osatzen dela diote, VEOk lan, “inplikazio” eta arreta han-
diagoa eskatzen duelako. Alabaina, ikasleen iritziz, errubrikak balorazio orokor bat 
emateko balio du soilik, errubrika aldez aurretik ondo irakurri eta ulertu beharra dago-
ela diote eta ez duela balio akats zehatzak markatzeko eta justifikatzeko, ez duelako ho-
rretarako sistemarik eskaintzen. Beraz, errubrika erabiliz ebaluazio edo atzeraelika-
dura on bat egitea zailagoa delakoan daude, aurreko lerroetan aipatu bezala ebaluazioa 
oso orokorra eta mugatuegia delako.  
 
Bigarren hipotesiari erantzuteko asmoz, unibertsitateko eta DBHko ikasleen artean VEO 
sistemarekin erabili dituzten komunikazio-estrategien etiketen erabileran, honako ber-
dintasunak eta ezberdintasunak ikusi ditugu:  

 Berdintasunak. Ahoskerari eta lapsusei eman diete ikasleek garrantzi gehien, 
guk komunikazio-estrategien garapenean eta horiei atzeraelikadura ematean 
sinpletzat edo hasierako mailako baliabidetzat hartutakoak. Ahoskera izan da 
etiketa positibo gehien jaso duena; beraz, ondoen egin dutena eta ebaluatzean 
atentzio gehien jaso duena. Horrek esan nahi du EBAZ barneratzen eta erabil-
tzen hasi direla; hau da, komunikazio-gaitasunean balio linguistikoari dagoki-
ona: oinarrizkoa den araua betetzea. Bestalde, lapsusak dira etiketatzeko akats 
errazenak atzeraelikadurari dagokionez eta parekoak ikusiaz batera erraz onar 
ditzakeenak, arazo handirik gabe. Esan genezake, etiketa horiek komunikazi-
oan garrantzitsuak badira ere, balio linguistikokoak direla eta ez direla komu-
nikazio-estrategien esparruan sartzen; beraz, oinarrizko maila adierazten dute. 
Horrela, beraz, unibertsitatean erabili dira etiketa konplexuagoak (unibertsita-
tean % 65 etiketa konplexu: 399 etiketatik 262 konplexu eta DBHn % 44 etiketa 
konplexu: 256 etiketatik 113 konplexu (ikus 6. irudia)). 
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 Ezberdintasunak. Bestela komunikazio-estrategietan eta balio pragmatikoa 
adierazteko etiketetan ikus daiteke unibertsitateko ikasleek estrategiak modu 
positiboan sarriago erabiltzen dituztela (% 63 etiketa positibo unibertsitatean: 
399 etiketatik 255 positibo eta % 42 DBHn: 256 etiketatik 108 positibo) eta, 
beraz, DBHn negatiboak direla gehiago etiketatu direnak. Esan behar da, honek 
zuzenean ez duela erakusten ikasleen praktika eta komunikazio-estrategien ga-
rapena; izan ere, gerta zitekeelako ikasle batzuk atzeraelikadura emateko eti-
keta negatiboak gehiago nabarmentzea eta ez dago modurik horren eragina 
zenbaterainokoa izan daitekeen jakiteko parekoek egindakotik (ikus 6. irudia). 

 
6. irudia. DBHko eta unibertsitateko talde bakoitzaren etiketa-kopurua. 

 

 
 
Horrela, beraz, H2 hipotesian esan dezakegu unibertsitateko ikasleek komunikazio-es-
trategietan oinarritzen diren etiketa aberatsagoak erabili dituztela atzeraelikadura 
ematerakoan.  
 
Bestalde, ikasleen iritziari begiratuz gero, arestian aipatu bezala, jarduera egin ondoren 
ikasleei asebetetze-inkesta betetzeko eskatu zaie bi tresnak baloratze aldera. H3 hipo-
tesiari erantzuteko hainbat galdera egin ditugu. Lehen galderan ikasleei atzeraelikadura 
aberatsena zein tresnarekin jaso duten galdetu zaie eta % 90ek VEO aukeratu dute; 
beste % 10ek, aldiz, errubrika nahiago dutela adierazi dute. 
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Galdera horrek, hortaz, ikasleen arrazoiak ezagutzeko eta iritzia garatzeko aukera eman 
digu. Ikasleek adierazitakoaren arabera, VEO bidez zuzenketak egitea, gero atzeraelika-
dura ematekotan, errubrikarekin baino askoz errazagoa da; izan ere, VEOk eskaintzen 
dituen etiketen bidez errazagoa egiten zaie akatsak identifikatzea eta akats horiek ze-
haztasunez erregistratzea; “argiagoa” dela alegia. Unean uneko errakuntzak markatu 
ahal izatea eta azpietiketen bidez aukera anitz izatea VEOren abantaila nagusietariko 
bat dela azaldu dute eta, jakina, bideo grabazioak gordeta gelditzen direnez, grabakete-
tan akatsak banaka aztertzeko eta horien gainean oharrak egiteko ematen duen erraz-
tasuna oso aberasgarria dela azpimarratu dute. Izan ere, errubrikarekin balorazio oso 
orokorra ematen dela uste dute, ezin direlako akats zehatzak erakutsi eta ahozko jar-
duna bukatu arte kalifikazio orokorrak jarri. Oro har, norberaren akatsak zehazki iden-
tifikatzea eta horiek berrikustea VEOren indargune nagusietako bat dela adierazi dute, 
Batllek (2017) ateratako ondorioekin bat eginez.  
 
Horiek horrela, ikasleen pareko behaketa VEOrekin egitean, ikasleen parte-hartzea eta 
inplikazioa handitu dela esan dezakegu (H3 hipotesia). 
 
7. irudia. DBHko eta unibertsitateko ikasleen etiketa-kopurua VEOn. 
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5. ONDORIOAK 
Guk dakigula, aitzindari da lan hau. Izan ere, honakoak uztartu ditu: komunikazio-gaita-
suna euskaraz, atzeraelikadura, pareko ez-profesionalen arteko behaketa eta bideo-eti-
keten erabilera. VEO sistema, orokorrean, profesionalek erabiltzen dute (Batlle, 2017) 
eta gure kasuan erabiltzaile ez-profesionalak izan dira, hau da, ikasleek baliatzea lortu 
dugu parekoen ebaluazioa egiteko.  
 
Azterketa honetan ikasleen gehiengoak VEO sistema hobetsi du; izan ere, ikasleen us-
tean, errubrikak ariketaren balorazio orokor bat ematen dien bitartean, VEOk etiketak 
(akatsak eta komunikazio-estrategiak) momentu zehatzetan eta bizkortasunez jartzeko 
aukera ematen die. Gainera, ikasleek azpimarratu dute, ariketa egin ostean ikaskideei 
balorazioa egiteko orduan, etiketen erregistroak asko erraztu diela lana, batez ere kideei 
akatsak zehaztasunez erakusteko. 
 
Horrez gain, unibertsitateko ikasleek DBHkoek baino etiketa gehiago erabili dituzte eta 
atzeraelikadura aberatsagoa eman dute VEO sistemarekin; beharbada, komunikazio-
gaitasunaren gaineko ezagutzan aurrerapena dagoela maila batetik bestera erakusten 
du horrek.  
 
Lan honen mugarik handiena bideo-etiketa bidezko behaketa saio bakarrean erabili 
izana dela uste dugu. Horrek etiketa-kopuruan eta atzeraelikaduraren kalitatean nabar-
men eragin duelakoan gaude. Horregatik, etorkizunean asmoa dugu behar diren balia-
bideak eskuratu eta esku-hartzearen emaitzak tarte ezberdinetan biltzeko.  
 
Bukatzeko, nabarmendu nahi dugu maila ezberdinetan egin izanak eta esku-hartzeak 
irakasle ezberdinek egin izanak ere eragin zezaketela emaitza hauetan. Horregatik, zail-
tasunak zailtasun, interesgarria litzateke prestakuntza-saioak irakasle berak ematea 
eragin hori ahalik eta txikiena izan dadin. 
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