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Bestelako lankidetzak 

DigCompEdu eta Europako Erreferentzia 

Marko Bateratuaren Liburu Osagarria: 

ahozko online elkarreragina 

Flipgrid eta WhatsApp-ekin 
 

Teknologia, erritmo desberdinetan, ikasgelaren fisionomia taxutzen duen elementu bat 

gehiago da hezkuntzan. Ikasgelaren barruan eta kanpoan lan egitea errazten duen 

programazio batean hura egoki integratzea funtsezkoa izan daiteke ikaskuntza- edo 

irakaskuntza-esperientzia atsegin baterako, eraginkortasunari eta motibazioari dagokienez. 

Artikulu honetan, teknologia aurrez aurreko eskoletan txertatzeko sei etapako eredutik 

abiatuko gara, urrats horiek ikaskuntza autonomoa eta ikasgelaz kanpoko elkarreragina 

errazten baitituzte, eta, hortaz, ikasleak luzaroago daude xede-hizkuntzaren eraginpean, 

beren profil digitala eta lankidetza-ikaskuntza garatuz. Adibide gisa, bideoen bitartez parte 

hartzeko sare sozial bat proposatuko dugu, Flipgrid, eta istanteko mezularitza-sareetako 

ahots-oharrak erabiltzea —WhatsApp, adibidez, edo, bestela, Telegram edo Signal—.  

 

Esparru teoriko modura, Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako 

Erreferentzia Marko Bateratuaren (EEMB) Companion Volume edo Liburu Osagarriaren «on-

line elkarreragina» inbentario berritik eta DigCompEdu gisa ezagutzen den Irakasleen gaita-

sun digitalerako esparru europarretik abiatuko gara. Hau da gure helburua: XXI. mendeko 

irakasleengan jarrera esperimentalak sustatzea eta ikaskuntza aktiboaren elementu batzuk 

adibide gisa jartzea, ikasgelatik kanpo ahozko online elkarreragina sustatzeko diseinatutako 

proposamen didaktikoen bidez, eskolan irakasleak beteko baitu ezinbestekoa den gidaria-

ren rola. 
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1. SARRERA 
Teknologien, harremanen, informazioaren eta komunikazioaren gizartean (HIKTen gi-
zartea deitzen zaio, adibidez, Herguetaren 2013ko argitalpen batean) edo, beste alderdi 
batzuk nabarmendu nahi izanez gero, teknologien, ahalduntzearen eta parte-hartzearen 
gizartean (APTen gizartea; Murua 2019, besteak beste), bizitza osoko ikaskuntzaren 
kontzeptua, apurka-apurka, gero eta ulergarriago bihurtzen ari da herritar guztientzat. 
Konponbide eta zerbitzu teknologikoen bilakaerak daraman azkartasunak erantzun za-
lua eskatzen du herritarren aldetik, bilatzen duguna haien prestazioak gizarte-bizitzan 
aprobetxatzea baldin bada, transakzioak egiteko edo zerbitzu publiko eta pribatuak era-
biltzeko. Nolanahi ere, gero eta gehiago dira herritarren profil «digitalaren» parte, eta 
eragina dute bai haien arteko gizarte-harremanetan eta bai harremanak ezartzeko ko-
munikazio-formatuen konfigurazioan ere.  
 
Adina alde batera utzita, esan genezake denok ohartzen garela komunikatzeko erak 
multimodalak direla, eta, lehentxeago edo geroxeago, haiengana hurbiltzeko beharra 
sentitzen dugula, eta eskaintzen dizkiguten aukerak esploratzeko premia pizten zaigula 
belaunaldien arteko konexio bat ezartzeko, profesionala (nahitaez) eta, batzuetan, baita 
pertsonala ere (nork ez du noizbait nahi izan «gif bat pertsonalizatu» eta bere lagun tal-
deari bidali, gazteenen joerak imitatuz, TikTok bat grabatu edo youtuberren fenomenoa 
ulertu, eskolan haiek baliatzeko?). Cabero-Almenara eta Palacios-Rodríguezen hitzetan 
(2019, 216. or.): 

En la Sociedad del Conocimiento, uno de los problemas existentes radica en la capacidad 
de interpretación y construcción de mensaje en la diversidad de tecnologías y sistemas 
simbólicos con los que nos encontramos (auditivos, visuales, hipertextuales, multime-
dia…). Esta problemática está en constante evolución, al igual que el desarrollo de la tec-
nología (Kluzer et al., 2018). Por ende, el desarrollo competencial debe ser percibido 
dentro de la idea del aprendizaje a lo largo de la vida.1 

 
Marín-Díaz eta Cabero-Almenarak (2019, 27. or.) honako hau adierazi zuten: sare sozi-
alak hezitzaile gisa kalifikatzeak eskatzen du erabilera-prozesuan inplikatutako eragile 
guztiek beren gain hartu behar dutela konpromiso hori, eta elkarlana, lankidetza zein 
komunikazioa azpimarratu behar direla. Hizkuntzen irakaskuntzan eta ikaskuntzan, 
ikuspegi komunikatiboak akuilatuta, eta irakasle gehienek gure hizkuntza-ikasleen ar-
teko elkarreragina errazten eta ahalbidetzen duten dinamiketan konfiantza dutenez, 
sare sozialen erabilera ezin egokiago etorri behar litzaiguke hizkuntzen irakaskuntzari 
begira, izan ere, xede-hizkuntzaren komunikazio-erabilerarako benetako egoerak eta 
bitartekoak eskaintzen baititu, non ikasleek beren profil digitalak erakusten eta gara-
tzen dituzten, beren ama-hizkuntzetan lehendik dituztenak, hain zuzen. 
 
Duela hamarraldi batzuetatik hona, hainbat zerbitzu eta tresna digitalen erabilerari bu-
ruzko gogoetak eta adibideak biltzen ari gara, batez ere motibazioarekin, ikaskuntzan 
autonomia sustatzearekin eta ikaslearen ikuspegitik talde-harremanarekin lotura duten 
ezaugarriak irakurtzearen bitartez; baina, era berean, irakaslearen ikuspuntutik sor-
mena eta motibazioa sustatzen dituzte, ikasgelatik kanpoko esperientzia-irtenbideak 
eta dinamikak bilatzen laguntzen duten neurrian. 
 
Zorrotzegiak izateko asmorik gabe, eskura ditugu zenbait sare sozial digital —non ikas-
leak sarturik baitaude— eta beste hainbat sare eta zerbitzu teknologiko berariaz hez-
kuntza-eremurako garatu direnak. Bietatik lor dezakegu eraginkortasuna eta errenta-
garritasuna, behar bezala inplementatzen baditugu. Etengabe trebatuz eta bere irakas-
kuntza-profila garatuz joan beharko du irakasleak gizarte digitalean, hainbat tresnare-

                                                        
1 Ezagutzaren Gizartean dagoen arazoetako bat hauxe da: esku artean ditugun teknologia eta sistema sinbo-
liko askotarikoen aurrean (entzunezkoak, ikusizkoak, hipertestualak, multimedia…) mezua interpretatzeko 
eta eraikitzeko zer nolako ahalmena dugun. Arazo hori etengabeko bilakaeran dago, teknologiaren garapena 
bezalaxe (Kluzer et al., 2018). Beraz, gaitasunaren garapena bizitza osoko ikaskuntzaren ideiaren barruan 
ulertu behar da. 
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kin saiakuntzak eginez. Informatuta egotea da kontua, nobedadeen berri ematen dizki-
guten kanalak bilatzea eta horien jarraipena egitea; geure buruak prestatzea, jardunbide 
egokiak partekatzea eta segurtasunez esperimentatzea. Eraldaketa digitalaren agertoki 
honetan, gakoa ez dago hainbeste tresna teknologikoetan, baizik eta ikaslearengan ar-
daztutako ikaskuntzaren ikuspegi aktiboetara zuzendutako aldaketa metodologikoan 
(Area-Moreira 2009; Juan-Lázaro eta Alejaldre Biel, 2020).  
 
Bi kontzeptu- eta teoria-esparru aukeratu ditugu, eta horietan oinarrituko dugu, batik 
bat, argitalpen honetarako dakargun proposamena. Lehenik eta behin, Europako Erre-
ferentzia Marko Bateratuaren (EEMBaren) Companion Volume with new Descriptors de-
lakoaren «online elkarreragina» izeneko inbentario berrian jarriko dugu arreta (Concil 
of Europe, 2018, 2020).  
 
Bigarrenik, Irakasleen gaitasun digitalerako Europako esparruari edo DigCompEdu dela-
koari erreparatuko diogu(Redecker 2018)2, non irakasleek garatu beharreko gaitasun 
eta estrategia digitalak maparatzen baitira, hain zuzen ere, irakaskuntza-ikaskuntza gi-
zartearen eskaeretara egokitzeko. 6 arlo eta 22 gaitasun identifikatu dira, honela mul-
tzokatuak: gaitasun profesionalak, gaitasun pedagogikoak eta ikasleen gaitasunak. 
Apustu argia egin da ikaskuntza digital aktiboaren alde —hala ikasgela barruan nola 
kanpoan—, baita ikasleak ahalduntzearen alde ere. 
 
Erreferentziako bi dokumentu horietatik abiatuta, ez ditugu ahaztu nahi irakasleek min-
tegietan adierazten dizkiguten galderak, zalantzak eta premiak. Nola txertatuko dut tek-
nologia eskolan? Horri erantzuteko, oso onarpen ona izaten ari den tresna bat iruzkin-
duko dugu xehetasun osoz: «teknologia ikasgelan eta ikasgelatik kanpo integratzeko sei 
etapa» (Juan-Lázaro, 2017). 
  
Jarraian, sareetan ahozko elkarreragina sustatzeko proposamen didaktiko batzuen adi-
bideak emango ditugu. Kasu honetan, Flipgrid aukeratu dugu, bideoen bitartez parte 
hartzeko sare bat, segur aski oso ezaguna ez dena. Halaber, erabiltzaileek aski ezagutzen 
duten beste sare bat, WhatsApp, hizkuntzen ikaskuntzarako oso potentzial interesgarria 
duena, ahots-oharrei protagonismoa ematen bazaie. Sare horren erabiltzaileak beldur 
dira tresna hori eskolan txertatzeko, ikasleen eta irakasleen pribatutasuna aipatuz. Ildo 
horretan, pentsa ote liteke gailu mugikorrak erabiltzea irakaskuntzan jarduteko? 
 
Amaitzeko, bi alderdi jorratuko ditugu. Alde batetik, irakaslea adoretzen saiatuko gara 
eskolan teknologiak esperimenta ditzan, modu arautuan; horretarako, «Eskolan tekno-
logiarekin esperimentatzeko dekalogoa» delakoan aplikatutako adibide batean oinarri-
tuko gara. Horren bidez, erabakiak hartzea errazten da, tresna eta zerbitzu teknologi-
koei buruzko informazio-gainkargaren erdian. Beste alde batetik, EMACICICAME proi-
ektua daukagu, non «ikaskuntza aktiboaren 11 elementuen» adibideak jarri baitira; izan 
ere, elementu horiek funtsezkoak dira gure hizkuntza-ikasleentzako proposamen di-
daktikoak diseinatzeko, indarra hartzen ari diren pedagogien —edo pedagogia digita-
len— oinarri komun gisa. 
 

2. JARDUTEKO TESTUINGURUA ETA ESPARRUA: ONLINE 
ELKARRERAGINA EEMB-AREN LIBURU OSAGARRIAN 
Irakasleen prestakuntzan aritzen garenetan, honelako kezka eta premiak jakinarazten 
dizkigute hizkuntzen eskolan teknologia txertatzeari buruz: «Nola egingo dugu lan 
eskolan sareekin? Arraroa gertatzen da saretik elkarreraginean aritzea, aurrez aurre 
ikusten badute elkar»; «Internet hain doa azkar, ezen tresna bat ezagutzen dudanerako 
modaz pasatzen baita»; «Hainbeste zerbitzu, sare eta tresna egonik, inoiz ez dut jakiten 
zein aukeratu»; «Nola diseinatuko ditut eskolarako jarduerak sare horiek inoiz 

                                                        
2 Jatorrizko argitalpena, 2017an. 2018an euskaratua. Gaztelaniara itzulpena, berriz, 2020koa (Universia Fun-
dazioa eta MEFP).  



 

 
 

4 e-Hizpide, 97. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/WRED6660 

Olga Juan-Lázaro eta Aránzazu Bernardo Jiménez 
DigCompEdu eta Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren Liburu Osagarria: 

ahozko online elkarreragina Flipgrid eta WhatsApp-ekin 

erabiltzen ez baditut?» ... Edo, besterik gabe, beren buruari galdetzen diote ea zergatik 
txertatu behar dituzten sare sozialak gelan, hizkuntza-ikasleek gizarte digitaleko 
komunikazio- eta harreman-testuinguru horien beharrik gabe ikasten badute. Azken 
galdera horren erantzuna Liburu Osagarrian daukagu, zeinak kategoria berri bat 
hartzen baitu barnean «online elkarreragina» izenekoa. 
 

2.1. ONLINE ELKARRERAGINA: INBENTARIO BERRIA EEMB-AREN 
COMPANION VOLUME WITH NEW DESCRIPTORS DELAKOAN 
Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzia Marko 
Bateratua (EEMB, Europako Kontseilua, 2005) Europan ia aho batez jarraitzen den do-
kumentua da; HABEk, adibidez, 2015ean argitaratutako Helduen Euskalduntzearen Oi-
narrizko Curriculumean eta lege-araudian jasotzen du. 2018an, Europako Kontseiluak 
«liburu osagarri» bat argitaratu zuen: Companion Volume with New Descriptors (Council 
of Europe, 2018). Lehendik zeuden eskala-mailak osatu eta eduki berriak sartzen zituen, 
hala nola bitartekotzari edo onlineko elkarreraginari buruzko inbentarioak. 2020an do-
kumentuaren bertsio eguneratua eta behin betikoa argitaratu da.  
 
Artikulu honetan, «online elkarreraginean» jarriko dugu arreta, kategoria berri bat «el-
karreraginezko ekintzen» barruan, «ahozko elkarreragina, oro har» eta «idatzizko elka-
rreragina, oro har» kategoriekin batera. Kategoria horiekiko zeharkakoak dira «elkarre-
raginezko estrategiak», eta horien inbentarioak hiru kategoriei aplikatuta hedatuko 
dira. 1. irudian dago egitura hori. 
 
Companion Volume delakoak honela definitzen du online elkarreragina: makina bat tar-
teko dela bideratzen da; ahozko eta idatzizko elkarreraginaren gaitasun-eskala tradizi-
onaletan sartu ezin diren eta gero eta garrantzizkoagoak diren ezaugarriak ditu. Adibide 
gisa, segur aski ia irakurle guztiek ezagutzen duten sare bat aipatuko dugu; WhatsApp 
eta antzeko sareen bidez komunikatzeko moduaz ari gara, hau da, erabiltzaile bakoitzak 
mezua osatzean emotikonoak, emojiak, gif bizidunak edo sticker propioak erabiltzeaz, 
selfieak, bat-bateko bideoak, ahots-oharrak… Mezuak transmititzeko modu berriak guz-
tiak ere. Komunikazioa, bestalde, asinkronoa eta nonahikoa izan ohi da; alegia, ez da 
gertatzen solaskideen ez denbora- ez espazio-ardatz berean. Rodriguez-Illera eta al.-en 
hitzetan (2021), komunikaziorako eta elkarrareraginerako istanteko erak dira; sare so-
zialen eta telefono adimendunen bidez etengabe konektaturik eta harremanetan ego-
teko modu berriak. 
 
Online elkarreraginean, bi inbentario identifikatzen dira: «online elkarrizketak eta ezta-
baidak» (Online conversation and Discussion) eta «helburu bat lortzeko online transak-
zioak eta elkarlana» (Goal-oriented online transactions and collaboration). 
 
Online elkarrizketa eta negoziazioa fenomeno multimodal gisa hartzen da, eta barnean 
hartzen ditu eremu informala —irekian, parte-hartzaile kopuru desberdinen arteko 
truke sozialekin— zein formala —egoera konplexuagoak edo arazotsuagoak 
bideratzeko—. Companion Volumen egindako azterketaren arabera, hainbat funtsezko 
kontzeptuk hartzen dute parte: 

• Aldibereko elkarreraginak dira, denbora errealean edo geroratuan gertatzen 
direnak (normalean, epe laburrean, eraginkorrak izateko). 

• Parte-hartzea sarreren (post direlakoak) eta argitalpen multimodalen bidez 
egiten da. 

• Iruzkinen, balorazioen (like edo «atsegiteak» deituak), birbidalketen (Twitte-
rreko birtxioak, esaterako) eta abarren bidez erantzuten da. 

• Sinboloak, irudiak eta beste kode batzuk gehitzen dira, mezuak tonua, intona-
zioa eta prosodia adieraz ditzan, baina baita alde afektiboa eta emozionala ere, 
ironia, etab. 
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1. irudia. Elkarreraginezko ekintzen eskema Companion Volume-n (Council of Europe, 2018, 82. or., euskaratua). 
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Sare sozial digitaletako elkarrizketa ez da, nahitaez, ezagunen artekoa izaten, ezta zir-
kulu hurbil bateko kideen artekoa ere. Erabiltzaileek ingurunean dituzten aukera tek-
nologikoen arabera garatzen eta erabiltzen dituzte elkarreragin-kodeak, erabiltzaile ba-
koitzaren asmo eta interesetarako duten erabilgarritasuna kontuan hartuta. Hala, adi-
bidez, erabiltzaile batek C mailako gaitasuna duela esaten da, gauza baldin bada erregis-
troa eta interakzio-estiloa dagokion espazio birtualera egokitzeko, bere hizkuntza, to-
nua, eta estiloa egokituz, sare horretako komunikazioa ahalik eta eraginkorrena izan 
dadin (Council of Europe, 2018, 96. or.). 
 
«Helburu bat lortzeko online transakzioak eta elkarlana» kategoria gaur egungo bizimo-
duari lotutako ezaugarritzat hartzen da. Funtsezko kontzeptuak, Companion Volume 
2018 delakoari jarraikiz, honako hauek lirateke: 

• ondasunak eta zerbitzuak online erostea; 
• baldintzak negoziatzea eskatzen duten transakzioetan parte hartzea; 
• lankidetza-proiektu batean parte hartzea; 
• komunikazio-arazoak bideratzea. 

 
Aurre-A1 mailatik C2 mailara igotzeko, sareetan presentzia erreaktiboa eduki behar da, 
bisitari digitalaren rola betez (White eta Le Cornu, 2011), harik eta presentzia proakti-
bora iritsi edo egoiliar digitalaren rola jokatu arte (White eta Le Cornu, 2011). Aurre-A1 
mailan, erabiltzaileak sarrera errazak argitaratzen ditu (onlineko agurrak, oinarrizko 
esamoldeak eta emotikonoak erabiliz), gai da berari buruzko informazio labur eta erra-
zak eskaintzeko (adibidez, nongoa den edo zertan egiten duen lan), gai da Internet bidez 
formulario batean izena emateko edo erosketa erraz batean gauzak hautatzeko (adibi-
dez, produktua, tamaina eta kolorea) betiere baliabide bisualak badaude. C mailan, be-
rriz, gai izango da online proiektu batean diharduen taldea koordinatzeko, jarraibide 
xeheak formulatuz eta berrikusiz edo gaizki-ulertuak zuzentzeko eta elkarlan-proze-
suan sortzen diren gatazkak eraginkortasunez bideratzeko. 
 
Hizkuntza-arloko material didaktikoetan, paperezko euskarrian zein euskarri digita-
lean, ikaslearen profil digitala garatzen duten gero eta jarduera gehiago dauzkagu, ikas-
leei hizkuntza-baliabideak eta elkarreragin-testuinguru bat ematen dizkietenak, xede-
hizkuntza berriko hiztun gisa molda daitezen. 
 
Artikulu honetan, ez dugu inbentario bakoitzaren deskriptore-zerrenda landuko, baina 
interesgarria iruditzen zaigu arreta osoz irakurtzea, maila desberdinetan onlineko edu-
kiak eta egoerak argitzen baitizkigute. 
 

2.2. DIGCOMPEDU EUROPAKO ESPARRUA ETA «TEKNOLOGIA IKASGELAN 
ETA IKASGELATIK KANPO INTEGRATZEKO SEI ETAPA» EREDUA  
Teknologiak hezkuntzan sartu zirenetik, haiek eskolan txertatzeko aukerekin esperi-
mentatu da, eta, horretarako, hainbat espazio fisiko sortu dira, «gela multimedietatik» 
hasi eta «gela teknologikoetara» iritsi arte; azken hauetan, irakasleak multimedia-tres-
neria du Interneterako sarbidearekin, baita proiektorea ere. 
 
Curriculumetan ere teknologiaren protagonismoa handitzen ari dela ikusten dugu. Izan 
ere, bereizitako irakasgai gisa sartu zen. Orain, berriz, HIKTek («Harreman, Informazio 
eta Komunikazio Teknologiek») eta APTek («Ahalduntzeko eta Parte hartzeko Teknolo-
giek») presente egon behar dutela uste da, zeharkakotasunez, edozein irakasgairen pro-
gramazioan, bai irakasleen gaitasun digitalarekin (DigCompEdu) (INTEF, 2017; Rede-
cker, 2018) eta bai «arlo digitalean gai diren hezkuntza erakundeak» kontzeptuarekin 
(DigCompOrg) (Kamplys, Punie eta Devine, 2016) zuzeneko lotura duen heziketa-aha-
legina eginez. Are gehiago; hizkuntzen irakaskuntzan arreta jartzen badugu, Cervantes 
Institutuak prestatutako bigarren eta atzerriko hizkuntzetako irakasleen funtsezko gai-
tasunen ereduak (2018) honako hau eskatzen dio irakasleari: bere jardunerako fun-
tsezko gaitasunetako bat denez, IKTez balia dadila bere lana egitean. Ildo horretan, ira-
kaslearen erantzukizuna da bere gaitasun digitala garatzea, ingurune digitaletan eta 
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aplikazio informatikoen bidez eraginkortasunez moldatu ahal izateko, tresna teknologi-
koen benetako aprobetxamendu didaktikoa eta pedagogikoa ahalbidetuz, ikaslea ere 
teknologiak ikaskuntzarako dakartzan abantailez balia dadin.  
 
Esparru horretan, gaztelaniaren ikaskuntzari dagokionez, Juan-Lázarok (2017a, 841-
844. or.) «Eskolan teknologia integratzeko sei etapa» eredua plazaratu du, gela barruko 
eta kanpoko lan-proposamenak konbinatuz, ikaslearen ikaskuntza autonomoa eta sare 
sozialetako taldeko elkarreragina sustatzeko. Eredu hori XXI. mendeko lehen hamarral-
diaren amaierakoa da; irakasleei ikasleen lan autonomoa integratzen planifikatzen la-
guntzea du helburu, horretarako material didaktiko digitalak integratuta, eta, zehatzago 
esanda, Cervantes Institutuaren AVE izeneko online ikastaroak (Juan-Lázaro 2009, 
2010), gaur egun AVE Global dena (García eta Juan-Lázaro, 2015). Geroztik, 515 irakas-
lek parte hartu zuten azterlan batean, finkatuta geratu zen material didaktiko digitalek 
jokatzen duten rola, ikasleak gelatik kanpo egiten duen lan autonomoaren parte gisa 
identifikatu baitzen. Beraz, bost etapako eredua finkatu da hizkuntza-ikasgelako pro-
gramazioa planifikatzeko. Erabiliko den teknologia, hasteko, sarean eskuragarri dauden 
baliabide digitalak integratzen saiatuko da (Juan-Lázaro 2016, 24-27. or.). 2017an beste 
etapa bat gehitu zaio: «sare sozialetako elkarrekintza-etapa». Honek, ikaskuntza-auto-
nomia eta ikasle bakoitzaren profila ahalbidetzen ditu, baina oraingoan bere taldearekin 
edo modu irekian eraginez elkarri. Etapa hori indartu egin da Companion Volume argi-
taratzearekin.  
 
Irakurle batzuek galdera bat izango dute buruan, alegia, sare sozialetako jarduerak ikas-
gelatik kanpo planifikatzen badira, zer rol betetzen du ikasgelak eredu horretan? Hori 
azaltzeko, plangintzaren irudikapen grafikotik abiatuko gara; hala, kolore urdinez (1., 
2., 3. eta 6. etapak) agertzen dira ikasgelan gauzatzen direnak eta kolore berdez (4. 
eta 5. etapak), aldiz, ikasgelatik kanpokoak. Begietsi 2. irudia. 
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2. irudia. «Eskolan teknologia integratzeko sei etapa» ereduaren infografia, gaztelania atzerriko hizkuntza gisa irakasteko 
saio bat programatzeko, ikasgela barruko eta kanpoko teknologiarekin. (Juan-Lázaro, 2017b; euskaratua). 

 

 
 
 
Eskolan teknologia baliatzeko, funtsezkoak dira 1. eta 2. etapak. Etapa horietan, irakas-
leak argi eta garbi azaltzen ditu baliabideen onura eta ikasleen ikaskuntza-prozesuko 
jarduera-motak. Ikasleek beroriek ezagutzen dituzte, sartu eta horietan nabigatzen 
dute.Arretaz erreparatu egileak infografia honetan erabili duen adierazteko moduari. 
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3. irudia. Teknologia eskolan integratzeko 1. eta 2. etapei buruzko infografia argigarria.  
                 (Juan-Lázaro, 2017b; euskaratua). 

 

 
 
 
Lehen bi etapa horiek, gure ustez, egoki etorriko lirateke, kasik, edozein metodologia-
ikuspegirekin; izan ere, ikaskuntza-prozesua ulertzeak aukera ematen dio ikasleari, ba-
tetik, erantzukizuna garatzeko eta, bestetik, bizitza osoko ikaskuntza ahalbidetzen du. 
 
Irakaslearen rola funtsezkoa da teknologia txerta dadin, bai 1. etapa honetan, bai eta 6. 
etapan ere —«jarraipena»—, non izandako esperientzia ikasleekin batera ebaluatzea 
proposatzen baita. Horrek ez du eskatzen, besterik gabe, xede-hizkuntza ikasteko pro-
zesurako abantailak taldean agertu behar direnik. Oso aberasgarria da taldeak ikaskun-
tzan duen protagonismorako, kasu honetan, jardueraren hobekuntzak taldean agertzea; 
eskuarki, jarraibidea beti parafrasea daiteke etorkizuneko dinamiketarako. Etapa hori 
oso aberasgarria izaten da; izan ere, ikasleek xede-hizkuntzan adierazten dute jarduera 
egitea  jasotakoa, hala maila kognitiboan nola esperientzia gisa; gozatu egin dutela esan 
ohi dute, oso esperientzia aberatsa izan dela, ikaskideak gehiago ezagutzeko aukera izan 
dutela, aurrez aurreko presiorik gabe jardun ahal izan dutela… Horrez gainera, dina-
mika bera hobetzeko une bat ere sortzen da, eta ikasleen iruzkinak entzuten ditugu, non 
esaten baitute irakasleak zuzentzea nahi izango luketela, edota, besterik gabe, ez dutela 
parte hartzeko astirik izan…  
 
Lan hau irakurtzen ari diren irakasle guztiek badakite, seguru, iruzkin horiek nola ba-
liatu eta bideratu daitezkeen eskolan «datu-meatzaritza» egiteko, hau da, esperientzia 
horiei behar bezalako probetxua ateratzeko. Parte hartu ez duten ikasleak baliteke hu-
rrengo aldirako motibatuago sentitzea, ikusirik hurrengo eguneko eskola-orduan zer 
nolako oihartzuna izango duen jarduerak. Era berean, ikasgelan planteatu beharrekoa 
izango da jarduera mota batzuetan eta besteetan ikasleen elkarreragin libreak zuzendu 
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behar ote diren, eta noiz izaten den zalantza, autoebaluazio-, koebaluazio- edota hete-
roebaluazio-prozesuak bazterrera utzi gabe. Ikasleen parte-hartzea funtsezkoa da 6. 
etapa honetan. 
 
Ondoren, eredu honen 3. etapatik 6.era bitarteko infografia argigarria erakutsiko dugu. 
Bertan, 5. eta 6. etapak azpimarratuko ditugu. Horien planteamendua DigCompEdu 
izenez ezagutzen den Europako markoarekin erlazionatuko dugu jarraian. 
 

4. irudia. Teknologia eskolan integratzeko 3., 4., 5. eta 6. etapei buruzko infografia argigarria.  
                  (Juan-Lázaro, 2017b; euskaratua). 

 

 
 
 
Europako Batzordeak DigCompEdu izenez ezagutu zen Irakasleen gaitasun digitalerako 
esparru europarra plazaratu zuen 2017an (euskaraz: Redecker, 2018). Bertan, 6 gaita-
sun-arlo identifikatzen dira, honela multzokatuta: gaitasun profesionalak, gaitasun pe-
dagogikoak eta ikasleen gaitasunak. Ondorengo infografietan irudikatzen da hori guztia, 
eta komeni da irakasleok ongi ezagutzea eta eskutan izatea, gure lanbide-jardunean 
gero eta presentzia handiagoa izango baitu.  
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5. irudia. Gaitasunen ikuspegi kontzeptuala DigCompEdu-n. (Redecker, 2018, 15-16 or.) 
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Artikulu honetarako, gaitasun pedagogikoei arretaz erreparatzea interesatzen zaigu. 
Baliteke gaitasun horiek «pedagogia digitala» kontzeptuan egotea. 4 gaitasun-arlotan 
egituratuta daude. «Irakaskuntza eta ikaskuntza» arloan, 3.1 atalean, irakasleoi es-
katzen zaigu «gailu eta baliabide digitalak irakaskuntza-prozesuan» txerta ditzagula, 
gure ikasgelako programazioan esku-hartze egokiak ezarriz. 3.2 gaitasunean, berriz, 
non irakasleak «gidari» rola jokatzen baitu, ikasleekiko elkarreragina hobetzea eskatzen 
da, banaka eta taldean, eskola-saioaren barruan eta kanpoan. Jar diezaiogun arreta gai-
tasun horien hitzez hitzeko deskribapenari (Redecker, 2018, 21. or.): 
 

3.1 Irakaskuntza  
Gailu eta baliabide digitalak aplikatzea irakaskuntza-prozesuan, irakaskuntza-
jardunbideak hobetzeko. Irakaskuntza digitaleko esku-hartzeak behar bezala 
egituratu, kudeatu eta antolatzea. Irakaskuntzarako formatu eta metodo peda-
gogiko berriak probatu eta garatzea. 
 
3.2 Orientazioa 

Tresna eta zerbitzu digitalak erabiltzea ikasleekiko elkarrekintza —banaka zein 

taldean— hobetzeko, ikaskuntza-saioen barruan eta haietatik kanpo. Teknolo-
gia digitalak erabiltzea orientazio eta laguntza egokia eta espezifikoa emateko. 
Orientazioa eta laguntza emateko formatu berriak probatu eta garatzea. 

 

Egoki iruditzen zaigu funtsezko bi ideia aipatzea: «formatu eta irakasteko metodo peda-
gogiko berriak probatu eta garatzea» eta «orientazioa eta laguntza ematea», lan honen 
helburuak baitira. Lehenengorako, adibideak proposatuko ditugu 3. epigrafean.  
 
Bigarren ideiari dagokionez, irakasleok geure DNAn dugula esan daiteke, baina propo-
samen bat egingo dugu: irakaslea bigarren mailan egotea eta protagonismoa eta eran-
tzukizuna ikasleei uztea. «Integraziorako sei etapa» ereduko 6. etaparekin lotuko dugu, 
non honako hau adierazten baita: «irakasleak ez du nahitaez esku hartu behar». Gure 
esperientziatik, ikasleari proposatzen zaizkion inguruneetatik irakaslea pixkanaka «de-
sagertuz» joan dadin gomendatzen dugu, ikaslearen elkarreraginak askeak izan daite-
zen. Taldearen arabera, 5. etapan lan egiten den lehenengo aldian baliteke beharrezkoa 
izatea irakaslea txatean kide gisa aritzea. Alegia, 3. etapan, ikasgelan jarduera zein den 
argi azaldu da, adibide eta guzti, bai eta ikasleengandik zer parte-hartze espero den ere 
ikasgelaz kanpoko jardueran. Gure esperientzian oinarrituta, irakaslea sarean «ikusle» 
edo bisitari-rolarekin egotea gomendatzen dugu. Funtsean, bi egoera gerta daitezke: 

a) Behin taldea osatuta dagoenean, ikasle batek elkarreraginari ekiten dio eta 
dena abian jartzen da. Irakasleak bere ikusle-rolean jarraitzen du. Ez da haren 
inolako esku-hartzerik beharko 6. etapara iritsi arte, hura ikasgelan garatuko 
baita. 

b) Behin taldea osatu ondoren, inork ez du aurrea hartzen jarduera abian jartzeko. 
Kasu honetan, irakasleak ez luke zalantzarik izan behar mezu labur bat 
bidaltzeko, sare horietako hizkera erabiliz, hau da, emotikonoak txertatuz, 
adibidez, edo gif bat, ohituta baldin badago. 

 
6. etapa honetan, ikasleen parte-hartzeak ikaskuntza aktiboa sustatzen laguntzen du, 
eta ikaskuntza «auto-gidatzeko» estrategiak garatzen ditu, ikasleek beren ikaskuntza 
gainbegiratu eta hari buruzko gogoeta egiten duten heinean. Jarduera horrek, taldean 
eginda, metahizkuntza bat sortzen laguntzen du. Ikasle guztiek ez dute metahizkuntza 
hori, baina, apurka-apurka, mota horretako talde-praktikak bereganatuz joango dira, 
eta, esan dugun moduan, ez dute zertan denbora asko behar, taldeari adierazteko. 
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3.4 Ikaskuntza autoerregulatua 
Teknologia digitalak erabiltzea autoerregulatutako ikaskuntza-prozesuei lagun-
tzeko, hala nola ikasleei aukera emateko beren ikaskuntza planifikatu, ebaluatu 
eta horretaz hausnartzeko, aurrerapausoak ikusteko, ezagutza partekatzeko eta 
sormenezko konponbideak bilatzeko. 

 
(Redecker, 2018, 21. or.) 

 

3. JARDUEREN ADIBIDEAK SAREETAN AHOZKO 
ELKARRERAGINEAN ARITZEKO: BIDEOA ETA AUDIOA 
FLIPGRID-EN ETA WHATSAPP-EN 
Erreferentzia bibliografikoen artean, hainbat jarduera, praktika eta esperientziaren 
adibideak aurki ditzakegu mota askotako sare eta zerbitzu digitaletan, horietako batzuk 
ezagunak zaizkigunak, eta beste batzuk, aldiz, inoiz entzun gabeak. Hona adibide batzuk: 
Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Symbaloo, Youtube, Drive, Tumblr, Wordpress, 
Telegram, Remind, Thinglink, Padlet, Genially… 
 
E. Román-Mendoza irakasleak dei bat zuzendu zion #ELE komunitateari Twitter bidez 
(guri behintzat sare horretatik heldu zitzaigun) «IJTen (“Ikaskuntzarako eta 
Jakintzarako Teknologien”) eta jardunbide egokien katalogo» bat sortzeko, hau da, 
haren Aprender a aprender en la era digital liburuaren datu-base ireki bat (2018, 
https://sites.google.com/view/aprenderaaprenderromanmendoza/cat%C3%A1logo); 
horrek dinamismoa eta gaurkotasuna ematen dizkio, haren deiaren inguruan bildutako 
komunitatearen parte-hartzeari esker. Ildo horretan, proposamen bat egin zen 
euskaraz, 2020an: Euskara ikasteko baliabideak Sarean 
(http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/didakteka/euska
ra_ikasteko_baliabideak_sarean). 
 
Sare eta zerbitzu bakoitzak bere berezitasunak ditu, jakina, eta haietara hurbildu behar 
dugu, hezkuntzako profesionalak garen neurrian, bitarteko horiek ezagutzeko helburu 
apalarekin, gure ahalmen kritikoa garatzea ahaztu gabe, haiek gure programazioan 
txertatzea balioesteko. Kasu batzuetan, lanabes berria konplexua edo interes gutxikoa 
izan daiteke guretzat, baina, beste batzuetan, potentzial handia izan dezakeela 
hauteman dezakegu, adibidez, gure hizkuntza-ikasleen trebetasunak garatzeko, 
ikasgelako proposamenei dinamismoa emateko, gure ikasleen interesa eta motibazioa 
pizteko, talde-harremanak sendotzeko, ikasle bakoitzaren sormena sustatzeko edo, 
besterik gabe, ikasgela mundu errealeko testuinguru teknologikoetara irekitzeko.  
 
Oraingo honetan, bi sarek eskaintzen dizkiguten aukera didaktikoak aurkeztuko ditugu, 
non ikasleek bideoz eta audioz elkarri eragin diezaieketen. Lehenengoa, agian, ez da 
hain ezaguna, baina guri oso emaitza onak eman dizkigu erabili izan dugun mintegietan, 
eta esan behar da onarpen handia izan duela parte hartu duten irakasleen artean, aukera 
handiak ikusten baitizkiote H2/AHrako; Flipgrid aplikazioaz ari gara. Bigarrena, aldiz, 
oso ezaguna da, baina hizkuntza-gelan izan dezakeen potentziala gutxi ustiatuta dago: 
WhatsApp eta haren ahots-oharrak (abantaila ukaezinak ditu irakasleek eta ikasleek 
erabiltzen duten sare bat izateak, aplikazioa jaitsita dute, irakasleari bermea ematen 
dion aplikazioa da eta sormena pizten du). 
 

3.1. AHOZKO ELKARRERAGINA SAREETAN BIDEOEN BITARTEZ: FLIPGRID 
Flipgrid doako online plataforma bat da; hezkuntzaren eremura zuzenduta dago eta bi-
deo laburren bitartez hartzen da parte. Microsoftena da, eta web-bertsioaz gainera, sa-
kelako telefonoetarako aplikazio edo app bat du. 
 
Benetan aberasgarriak dira eskaintzen dituen aukerak, ikasgelatik kanpora komunika-
zio-gaitasuna lantzeko eta mintzamenaren bidez sarean elkarreragina praktikatzeko. 

https://sites.google.com/view/aprenderaaprenderromanmendoza/cat%C3%A1logo
http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/didakteka/euskara_ikasteko_baliabideak_sarean
http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/didakteka/euskara_ikasteko_baliabideak_sarean
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Hasteko, erabileraren adibide bat aurkeztuko dugu; bide batez, irakasleak parte har-
tzera gonbidatuko ditugu, ondoren deskribatzen diren pausoak jarraituta.  
 

“Nire txokorik gogokoena” jarduera 
Jarduera hori 2020an bizi izandako osasun-egoeratik abiatuta sortu zen, Alejaldre Biel 
eta Juan-Lázaroren (2020) proposamena egokitu ostean. Irakasleak «gela» bat sortuko 
du «izenburu» batekin (jardueraren gaia) eta jarraibide labur bat emanda. Bideo bat ere 
graba dezake, eta gomendagarria iruditzen zaigu hori egitea, ikasleengandik espero 
duen parte-hartze eredua adierazteko. Esan ohi den bezala, hobe irudi bat mila hitz 
baino. 
 
Ikasleek beren erantzunak grabatuz hartzen dute parte, hurrengo irudiko adibidean 
ikusten den bezala. 
 
6. irudia. Jarduera-adibidea FlipgGrid-ekin 

 

 
 
Argitalpen honetarako sortu dugun «Grid»ean euskaraz parte hartzera animatzen dugu 
irakurlea, sarea eta hizkuntza-ikasgelarako eskaintzen dituen aukerak aztertzen ja-
rraitu aurretik. Horretarako, sartu https://flipgrid.com/2b7ae83f helbidea zure nabiga-
tzailean edo 7. irudiko QR kodea erabili, hautatu erabiltzailea eta grabatu zure eran-
tzuna etxeko zure txokorik gogokoena erakutsiz eta azal iezaguzu zergatik. 
 
 
  

https://flipgrid.com/2b7ae83f
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7. irudia. “Nire txokorik gogokoena” jarduerarako kodea 

 

 
 
Partekatu al duzu jada etxeko txokorik gogokoenetako bat? Urrats handi bat egin duzu 
aurrera. Sentsazio horixe izango dute zurearen antzeko profil bat duten zure ikasleek; 
ez baitakigu ohiturarik duzun aplikazioak esploratzen ibiltzeko edo klikatzen jarrai-
tzeko, zure azken helburura iritsi arte. Hasieran zalantzak izango dituzu, baina jarrai-
tzen baduzu, berehala zara bideo bat grabatzen, eta, konturatu gabe, «ahal zenuena egin 
duzula» ohartuko zara, hori ere garrantzitsua da; horrela hartzen da erraztasuna, «egi-
nez ikasten baita», modu horretan ohartuko dira gure ikasleak jardunez egiten dela au-
rrera. «Ikaskuntza aktiboa»ren adibide bat da hori. 
 
Goazen orain, urratsez urrats. Irakasleak erregistratu egin behar du lehenbizi (epigrafe 
honen amaieran adieraziko dira erregistro-orria eta bi tutorialen erreferentziak); gero, 
gai bati buruzko «eztabaidak» edo «proiektuak» sortzen has daiteke, «topaketa-are-
toak» dei genitzakeenak. Hasieran esan dugun bezala, komeni da izenburu bat eta testu-
jarraibide bat ipintzea, eta bideo bat gomendatzen dugu, ikasleagandik espero den 
parte-hartzearen adibide bat erakusten duena. Sortu dugu jada «Grid»a. 
 
Hurrengo urratsa ikasgelan gauzatuko da. Horrela hasten da «eskolan teknologia inte-
gratzeko sei etapa» (2. irudia) ereduaren zabalkundea. Irakasleak flipgrid.com sarbide-
webgunea zabalduko du, kodearekin batera, eta jardueraren nondik norakoak azalduko 
ditu. Ohitura hartzeko etapa honetan, guretzat oso baliagarria da bi diapositiba erabil-
tzea: batean, webgunea eta kodea erakusten zaie (ikus 7. irudia, zenbaki-kode bat eta 
QR bat dituena, hau da, Flipgrid webgunera zuzenean sartzeko barra-kode bat). Ikas-
leek, hala, oharra jaso edo kodea eskaneatzen dute (eserlekutik jaiki behar badute, ez 
dio axola; aitzitik, positiboa izan daiteke). Normalean, webgunean nabigatzen hasi eta 
bideo-eredua ikusten dute (ikasgelan baldin bada, nork bere entzungailuak erabiltzea 
edo bolumena jaistea gomendatzen dugu; harremanetan jartze soil bat da, ikasleengan-
dik zer espero den argitzeko eta sor daitezkeen zalantzei erantzuteko). 
 
Jarduera bideratzeko erabiliko dugu bigarren diapositiba; batez ere, oraindik webgu-
nean sartu ez direnentzat da garrantzitsua (ikasle bakoitzak bere erritmoa eta erreak-
zio-denbora ditu, ez beti jarraibideetan adierazitakoak). Behin Flipgriden gaudela, ge-
lara sartuko gara, jarraibidea ikusi eta irakurtzeko, eta irakaslearen bideo-ereduari 
erreparatzeko eskatuko diegu. 
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8. irudia. 1. eta 2. urratsetarako diapositiba-proposamena  

 

 
 
Iradokizuna onartu eta bere txokorik gustukoena grabatzen badu, ikusiko du botoa 
eman dezakeela eta ikaskideen esku-hartzeak iruzkindu ditzakeela. 
 
Orain, bi galdera egin nahi genizkioke irakurleari: 

1. Jarduera hau non egitea proposatuko zenuke? Ikasgelaren barruan ala kan-
poan?  

2. «Teknologia integratzeko sei etapa» ereduan —2. irudia— aurkezten diren eta-
pen artetik, zeini dagokiola iruditzen zaizu? 

 
Pentsatuko duzu, beharbada, ikasgelatik kanpo egiteko jarduera 5. etaparako plantea-
tzen denari dagokiola: «sareetako elkarreragina ikasgelatik kanpo». Elkarreragina akti-
boagoa edo motelagoa izan daiteke, aurrez aurreko elkarrizketetan bezalaxe. Baina 
bada ahaztu nahi ez dugun xehetasun garrantzitsu bat: ahozko ulermena lantzeko parte 
bat izan behar du jarraibideak; kasu honetan, ikaskideen txokoak ikusi behar dituzte. 
Hori jarraibidearen bigarren parte esplizitu bat izan daiteke, edo, bestela, 3. etaparen 
zati bat ere bai, jarduera ikasgelan azaltzen denean. Tankera honetako jarraibidea 
izango litzateke:  
 

«Zuen txokorik gogokoena grabatu duzuenean, ez al zaizue deigarria egin ikas-
kideek grabatu dituzten txokoak ezagutzea? Zein dira? Norbaitek harritu al zai-
tuzte imajinatzen ez zenuten zerbaitekin? Har itzazue gogoan, zeren eta, ikas-
gelan, etxe bateko txokoei buruzko lexikoaren mapa egingo baitugu». 

 
Ikus daitekeenez, jarraibidean bertan sortu ditugu hurrengo etapari begirako «itxaro-
penak». Hurrengo etapa 6.a da: «jarraipena ikasgelan». Ez dauka luzea izan beharrik eta 
hainbat dinamikaren bidez antola daiteke, baina garrantzitsua da ikasgelatik kanpo 
egindako jarduerari berrekitea, ikasgela barruko eta kanpoko haria erakusteko: auke-
ratutako txokoei buruzko iruzkinak eginez, txokoak hautatzeko argudioak gogoratuz, 
eta, batez ere, egindako zereginei garrantzia emateko. Egoki iritziz gero, hizkuntza-gai 
formalak adieraz daitezke taldean, bai eta erabilitako hizkuntzari buruzko zuzenketak 
egin ere. 
 
Zenbait ohar interesgarri jarduerari buruz: 

1. Garrantzitsua da irakasleak bere burua grabatzea. Irakaslearentzat erronka bat 
da adierazpen- eta irakaspen-formatu berri horiek erabiltzea. Praktikatu ahala, 
pixkanaka, alfabetatze anizkoitzak eskuratzen dira, irakasleari Flipgrid aplika-
zioari ez ezik, beste ikuspegi metodologiko batzuei —esaterako, gela irauliari— 

Kodea 
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eta beste sare batzuei ere —Youtuberi, adibidez—, etekin handiagoa ateratzeko 
aukera emango dioten trebetasunak garatzeari esker.  

2. Ikasleek espero den jardueraren zehaztapen bat ikusten dute irakaslearen adi-
bidean. Mugatuta dago, bat-batekoa da, hurbiltasuna adierazten du. 

3. Sareetako ahozko elkarreragin-jarduera da, eta denbora gutxi eskatzen dio 
ikasleari. 

4. Erreakzioak bat-batekoak izan daitezke: ikasleei gonbita egiten zaie parte har 
dezaten, taldeak sarean egindako argitalpenak balioetsiz eta iruzkinak eginez 
(adibidez, ikaskideek hobekien baloetsi dituztenak proiekta daitezke ikasge-
lan).  

 
Segur aski, irakasleek berehala ikusiko dituzte hainbat ustiapen-aukera bigarren hiz-
kuntzen ikasgelarako. Hona hemen abantailetako batzuk: 

• Ikasleek beren aurpegia graba dezakete edo jarduera egitea hauta lezakete bi-
deoan agertu beharrik gabe. 

• Xede-hizkuntzan ahoz hitz egin behar izateak elkarreragin-aukerak biderka-
tzen ditu ikasgelatik harago, non eskola-denbora laburra baita ikasle guztiek 
era ekitatiboan parte har dezaten. 

• Ikasleek ahozkoaren ulermena praktikatzen dute eta beren kabuz erreakziona 
dezakete hainbat kode erabilita (testua; emotikonoak; gifak; hitzik gabeko hiz-
kuntza, erreakzioa grabatzen baldin badute; etab.). 

• Beste trebetasun eta dohain batzuk erakuts ditzakete, norberaren sormena me-
dio. 

• Aukera berri bat da talde gisa elkar ezagutzeko eta kideen artean kohesioa eta 
enpatia sortzeko. 

• Konfiantzazko giroa sustatzen da, bai eta aurrez aurreko ekoizpenen estutasun 
maila lasaitu ere. 

 
Ikasgelan dituen aukerei dagokienez, hona hemen zenbait iradokizun: 

• 5 minutu arteko gaien aurkezpenak (komeni da xehetasun hauen jakitun ego-
tea, bilakaera teknikoa izan baitezakete, hezkuntza-komunitateak hala eskatuz 
gero) 

• eztabaida-saioak 
• errezitalak, abesti kateatuak, antzezlanak, etab. 
• ikasleen intereseko kultura-gai bat —edo gaurkotasuna duen bat— lantzea 

(ikasleek proposatuta) 
• gai gramatikal, lexiko, edo hizkuntzalaritza-arlokoei buruzko gure bideoteka 

propioa, ikasleen azalpenekin eta haiek jarritako adibideekin 
• prestakuntza-ebaluazio baterako material edo produktuen biltegia. 

 
Amaitzeko, zenbait esteka interesgarri jarriko ditugu: 

• Microsoften Flipgridi buruzko orrialdea, gaztelaniaz, Angels Sorianorekin el-
karlanean egina: https://education.microsoft.com/es-es/course/e003f2a3/0  

• Christian Delgado von Eitzen-en blogak jarraibide zehatzak ditu Flipgriden alta 
emateko; baita alde on eta txarren azterketak eta intereseko informazio gehi-
ago ere: http://www.christiandve.com/2018/07/flipgrid-que-es-y-como-
usar-aula-tutorial-espanol-flipgridforever/ 

• Flipgriden webgunea, bai alta emateko eta bai esperimentazio kontrolatuari 
ekiteko: http://flipgrid.com. 

 

3.2. IKASKUNTZA MUGIKORRA ETA AHOZKO ELKARRERAGINA ONLINE: 
WHATSAPP 
WhatsApp istanteko mezularitza sare bat da; munduan erabiltzaile gehien dituenetako 
bat, Facebook eta Youtuberekin batera (We Are Social eta Hootsuite, 2020). 
 

https://education.microsoft.com/es-es/course/e003f2a3/0
http://www.christiandve.com/2018/07/flipgrid-que-es-y-como-usar-aula-tutorial-espanol-flipgridforever/
http://www.christiandve.com/2018/07/flipgrid-que-es-y-como-usar-aula-tutorial-espanol-flipgridforever/
http://flipgrid.com/
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Bere ezaugarriei esker oso erraz sartu da sare hori gure eguneroko bizimoduan: erabil-
garritasuna, interfazea, nonahikotasuna, mugikortasuna eta adin zein profil desberdine-
tako beharrei erantzuteko funtzionaltasunak. Telefono adimendunak eskuan ditugula, 
erraz sortzen ditugu txateatzeko taldeak eta azpitaldeak, harreman pertsonala zer mo-
tatakoa den ia kontuan hartu gabe. Eta, azken aldian, kasik esan dezakegu ez dagoela 
lantalderik WhatsAppeko talde baten bidez kudeaketa informalago bati lekua egiten ez 
dionik, agian beraren nonahikotasunagatik (gauden tokitik komunikatzen gara, mugitu 
beharrik gabe), testu gaineko ahots-oharren istantekotasunagatik, argazki bidez mota 
guztietako agiriak partekatzen direlako, lagunen batek gomendatutako webinar bate-
rako esteka bidal daitekeelako edo laneko gorabeheraren bat jakinarazteko.  
 
Hezkuntzaren esparrua ez dago praktika horietatik kanpo. Baditugu ikasleak gelako 
ikaskide guztiekin taldea osatzeko ekimena beren gain hartzen dutenak, eta, adinaren 
arabera, baita gurasoen taldeak ere. 2020an bizi izandako itxialdi-egoera zela eta, ira-
kasle askok baliatu zituzten WhatsAppen bidez ikasleekin eta gurasoekin komunika-
tzeko abantailak. Jakina, irakasle horiek lehendik zituzten beren irakasle-txatak eta ikas-
tetxeko administrazioarekiko taldeak. Adibide horiekin ikusten da nola sortzen diren 
formula- eta erabilera-konbinazioak, behin tresna horiek erabiltzaileen prestazio eta 
zerbitzuetan ahokatzen direnean. 
 
Jarraian, hizkuntzak ikasteari begira hainbat egilek ateratako ondorioak zerrendatuko 
ditugu.  
 
Simarro Vazquezek (2016) faktore afektiboetan eta WhatsAppen erabileran oinarritu-
tako ikerketa bat aurkeztu du, elkarreragin-egoerak testu bidez ebazteko. Egileak ikusi 
du solaskide-kopuru txikiagoetan eta idatzizko bitartekoaren bidez ikasleen ekoizpenak 
hobeak direla ikasgelan ikaskideekin aurrez aurre izandako elkarreraginekin baino. Bal-
dintza horiek aukera ematen dute iragazki afektiboa lasaitzeko, estutasuna murrizten 
dute eta. Ondorioz, ikasleen autoestimua eta motibazioa handitu egiten da. Emaitza ka-
litate handiagoko ekoizpenak dira. Hona hemen irudikapen grafikoa. 
 

9. irudia. Ikaslearen faktore afektiboetan aurreikusitako bilakaeraren irudikapena. (Simarro Vázquez, 2016; euskaratua) 

 

 
 
Proiektuak oinarri hau zuen: blended-learning edo jardun biko ikaskuntza-eredu erdi-
presentzial batean, WhatsApp bidezko testuak erabiltzea, lehen egunetik hasita. 
 
Testuinguru horretan eta hasierako hipotesiaren arabera, faktore afektiboen irudika-
pena estrapolatzen dugu sare horrek eskaintzen dituen gainerako funtzionalitateen ar-
tetik, hau da, ikasleek ahots-oharrak ekoitziko dituzte edo mota guztietako edukiak, iru-
diak, bideoak edo ekoizpen propioak partekatuko dituzte, beren parte-hartzea —kanti-
tatean bezala kalitatean— erraztuko duen estutasun txikiko giro batean. 
 
Simarro Vázquez irakaslearen agertoki esperimentalean, irakaslea da taldearen admi-
nistratzailea eta WhatsApp modu programatu eta sistematikoan integratzen da ikastur-
tearen hasieratik, ahozko elkarreragin-jarduera guztiak gelako eskuliburuari jarraituz 
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ebazteko. Jardueraren hasieran, elkarreraginak testu-mezuak trukatuz egiten dira. Ikas-
turtean zehar, idatzizko mezuetatik ahots-oharretara eboluzionatzea proposatzen da.  
Irakasleak eskuliburuko jarraibideen arabera osatuko ditu bikoteak eta talde txikiak.  
 
Companion Volume delakoan, Aurre-A1 eta A1 mailetarako edukien artean, «agurtzeko» 
eta oinarrizko informazioa trukatzeko funtzioa dagoela ikusi dugu. Diseina ote genezake 
jarduera bat eskolako lehen egunetarako, WhatsApp talde bat sortuta, non, eskolako cu-
rriculumaren arabera, agurtu, beren buruak aurkeztu edo beste datu pertsonalen bat 
iruzkindu beharko duten? Zenbakiak aurkezteko unea erabil daiteke telefono-zenba-
kiak trukatzeko eta, ikasgelan bertan, txata muntatzeko, ikasleren baten laguntzarekin, 
kide batek baino gehiagok administratzen dutela, irakaslearen iritziaren arabera. Epi-
grafe honen amaieran, taldeak antolatzeko beste modu batzuk aipatuko ditugu, zenba-
kiak trukatuz sareko lankidetza-dokumentuetan. 
 
Morató Playak (2016) WhatsAppen beste erabilera bat aurkeztu du. Haren helburua da 
ikasgelan landutako eduki gramatikalak eta lexikoak sendotzea, ikasleei errealagoa, 
motibatzaileagoa eta ludikoagoa zaien kanal hori baliaturik. Irakaslearen eta ikasleen 
artean —ikasgelatik kanpo— harreman zuzenagoa eta pertsonalagoa eskaintzen duela 
irizten dio, eta haien arteko elkarreragina ahalbidetzen duela noiznahi eta nonahi. 
Irakasleak gidatzen ditu dinamikak eta banakakoak edo taldekoak izan daitezkeen jar-
duerak proposatzeko ekimenak. Sarrerako gaia testu bat izan daiteke, norberaren irudi 
bat, ahots-ohar bat, edo beste tresna baterako esteka bat, sakelakoaren bidez erraz 
eskura daitekeena (inkesta bat, bideoetarako estekak, gurutzegrama…). Ahozko elka-
rreraginari dagokionez, ahoskera hobetzen dela dio «telefono hautsia» bezalako dina-
mikekin. Ebaluazioa ere aipatu du, bi eratara egitea proposatuz, idatziz, testu-mezu ba-
tean zuzenketak letra larriz nabarmenduz edo ahots-oharren bidez, jardueraren dina-
mika audioetan oinarritzen bada. 
 
Ortí Teruelek eta García Colladok (2014) kultura digitaleko komunikazio-ohiturei bu-
ruzko jarduera-sekuentzia bat proposatu dute, Doble Check film laburrean oinarrituta 
(Paco Caballero, 2012, 4 minutu, Notodofilmfest Jaialdiaren X. edizioan parte hartu zuen; 
Filmin saria irabazi zuen. Ikus hemen: https://vimeo.com/45965143). Proposamen ho-
rretan, WhatsAppeko komunikazioarekin lotura duten adierazpenak lantzen dira ikas-
gelan, sare horretan gaztelaniaz gehien erabiltzen diren laburdurekin eta sinboloekin, 
eta ikasleekin gogoeta egiten da sareetako komunikazioak eguneroko bizitzarako daka-
rrenaren gainean. Azken jardueran, ikasleek beste amaiera bat sortu behar dute film la-
burrerako, sakelakoaren bidezko elkarrizketa bidez. Jarduera honetan egoera 
«iraultzea» proposatzen dugu, eta, jarraibide berari jarraituz, ikaskuntza mugikorrera 
eramatea, hain zuzen, film laburreko sarea erabilita. Testuinguru ezin hobea da, gure 
iritzian, jarraipena emateko, eta ikasgelatik kanpoko jarduera gisa planteatuko genuke 
(«Sei etapa» ereduko 5. etapa). 6. etapari dagokionez, egileek ikasgelan jarraipena egi-
teko «itxaropen» motibatzaile bat sortu dute: elkarrizketa irudikatzea, film laburreko 
pertsonaien imitazioa eginez haien tonu eta keinuetan. Ildo horretan, nabarmendu nahi 
genuke, ohartuko zineten bezala, sareetako hizkuntza bestelakoa dela, kultura batetik 
bestera; beraz, gure ikasleek beren gaitasuna garatu beharko dute, beren parte-hartzea 
kanal berri horietara egokituz. Klaseko programazioan, Companion Volumeren arabera, 
kode berri honekin lan egin beharko dugu, sistematizatuta. Irakasle horien proposame-
nean, sakelakoaren erabilerari buruzko hausnarketa kritikoa bideratzeko jarduerak ere 
aurkitu ditugu, alde hori ere gure ikasleen gaitasun digitalaren garapenaren parte baita 
(DigCompEduren 6.3 arloa da: «erabilera arduratsua»). 
 
Era berean, WhatsAppek helduen euskalduntzearen esparruan duen erabilerari bu-
ruzko esperientzia bat deskribatu da (Aldazabal, Fernández eta Zaballa, 2015). 
 
Honezkero irakurleren batzuei bururatu zaizkie sare hori integratzearen eragozpenak; 
segur aski, gogoan izango dituzte norberaren pribatutasuna eta irakasleak une oro 24x7 
edo une oro prest egotearen gaia.  

https://vimeo.com/45965143
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Une oro prest egoteari dagokionez, bat gatoz gure esperientzian Reyes Ortega 
irakaslearekin (2014); noiz eta nola erabili argi utziz gero, ez da arazorik izaten. Beste 
aukera batzuk ere aztertu beharko dira, adibidez, jarduera profesionalerako telefono-
zenbaki bat izatea edo, are gehiago, lanerako besterik ez den gailu bat edukitzea. 
Praktika hori ohikoa da mota guztietako enpresetan, lanpostuetako funtzioen eta 
erantzukizunen arabera. Hala egin ote genezake hezkuntzan ikaskuntza elektroniko 
mugikorra —m-learning edo mobile-learning deitua— % 100ean integratzen bada?  
 
Azaldutakoa bezalako aukerak geure gain hartu bitartean, antzeko funtzionaltasunak 
dituzten beste sare batzuetara jo dezakegu, hala nola Telegramera [zeina Espainiako 
Hezkuntza eta Lanbide Heziketa ministerioko INTEFek (Instituto Nacional de Tecnolo-
gías Educativas y Formación del Profesorado) erabiltzen baitu 
(https://t.me/s/aprendeintef)]. Sare horretan norabide bakarreko edo biko komunika-
zioa hautatzeko era dago. Signal da beste aukeretako bat; erabiltzaile gehiago ditu urtez 
urte. Edo, azken finean, WhatsApp bera baliatzea erabaki dezakegu, sare horretan sar-
tuta baitaude jada irakasle zein ikasleak (Espainiaren kasuan, zeren eta testuinguru geo-
grafikoaren arabera, gehiago erabiltzen dira beste istanteko mezularitza-sare batzuk, 
adibidez, WeChat Txinan edota FB-Messenger Brasilen).  
 
Irakasle eta erakunde bakoitzak sare bat edo bestea erabiltzearen alde onak eta txarrak 
balioetsi beharko ditu. Horretarako, komeni da erreminta batzuekin eta besteekin 
aurrez izandako esperientziak kontuan hartzea eta testuinguruaren azterketa egitea 
(ikastetxearen ezaugarriak, talde hartzailea, ikastetxeko zuzendaritza- eta gobernantza-
eredua pedagogia berrien esperimentazio kontrolatura irekita dauden edo ez…). Ro-
berto Cuadrosek (Díaz Pérez et al., 2014) ASELEren kongresuan egindako mahai-ingu-
ruan, oso kontuan hartu beharreko alderdi bat aipatu zuen: ikasleek errezeloa edo mes-
fidantza erakusten dute eurek erabili ohi ez dituzten sareak baliatubehar badituzte. 
Hain zuzen ere, horixe da sareetako ahozko elkarreraginaren praktika WhatsApp bidez 
egitea proposatzeko arrazoietako bat. Sare hori ezaguna da irakaslearentzat eta seguru 
gaude berezko dinamikak sortzen ari dela artikulu honetan haren potentziala adierazi 
ondoren, eta lehentasuna izango duela azaldutako arrazoiren batengatik, edo harentzat 
egokitzapenen bat asmatzen ariko dela honezkero. Jarraian (ikus 10. irudia), mundu 
guztiko sare-erabiltzaileen zifrak kontsultatzeko erabil daitekeen iturrietako bat parte-
katzen dugu; izan ere, datu horiek kontuan hartu beharko dira erabakiak hartzeko or-
duan. 
  

https://t.me/s/aprendeintef
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10. irudia. Sare sozialen sailkapena erabiltzaileen kopuruaren arabera (We are social eta Hootsuite, 2020)  

 

 
 
Sarri entzuten den beste eragozpen bat «irakasleen arduraldiari» dagokiona da. Morató 
Playak (2016) errezeloak aipatu ditu taldeak antolatzeko eta prestatzeko denboraz ari 
denean. Juan-Lázarok (2017) urratsez urrats deskribatu digu nola diseinatu zereginak 
teknologia baliatuta (844-849 eta 853-855 orrialdeak). Bertan, WhatsApp erabiltzea 
proposatu du —ahots-oharrak, zehazkiago— «Cadáver exquisito» (hilotz aparta) de-
ritzon jarduera egiteko. Ikasleek telefono-zenbakiak trukatuko dituzte «ikasgelako kar-
peta digitalean» partekatzen dituzten agirietan, eta berek administratuko dituzte txatak, 
ikasgelako dinamikan % 100ean parte hartuz, harik eta «teknologia integratzeko sei 
etapa» ereduaren (2. irudia) 6. etapara iritsi arte. Hala, mapa mental bat eraikiko dute 
ikasgelan, irakaslearekin batera, ikaskuntza-prozesuaren hausnarketa-sintesi gisa. Ira-
kasle honek iruzkindu digu nola irekitzen diren aukerak «mota horretako jarduerei es-
ker, protagonismoa eta ardura taldean eta ikaslearengan uzteko», «hilotz apartaren» al-
daerekin istorioak astero errepikatuz, eta aipatutako istorio horri hasiera emateaz ar-
duratuko den ikaslea txandaka aldatuz. 2019an, Juan-Lazarok gela irauliaren (flipped 
classroom) ikuspegiaren adibidea eman zuen, ahozko bi elkarreragin-proposamen 
WhatsApp sarean integratuz: «Historietas del día a día: ¿qué te ha pasado esta mañana» 
(Eguneroko pasadizoak: zer gertatu zaizu gaur goizean?) eta «¿Qué te duele?» (Non duzu 
min?). 
 
Oro har, beren jarduerak eta esperientziak sare horretan partekatu dituzten irakasleek, 
lehenik eta behin, hainbat helbururi —hau da, irakaskuntza-estilo desberdinei— eran-
tzuteko malgutasuna ikusten dute, ikasgela hedatzeko aukera aurki baitezakete artikulu 
honetan —edo beste batzuetan— adierazitako helburuak betetzeko. Gaztelania atze-
rriko hizkuntza gisa ikasteko abantailei buruz labur-labur esan genezake, R. Ortega ira-
kasleari jarraikiz (2014), taldea kohesionatu eta motibazioa handitzen duela, eta ikas-
leen parte-hartzea, azkenean, proaktiboa eta sortzailea bihurtzen dela. Eskolara joaterik 
ez duten ikasleek praktika jarraitzeko eta eskolaz kanpo parte hartzeko aukera izango 
lukete horrela. Jarraibideek garrantzi handia dute; halakorik izan ezean, ikasleek haiek 
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ere parafrasea dezakete beren ikaskideentzat. Hala, gaztelania praktikatzeko beste au-
kera bat duten bitartean, ikasleek beren ikaskuntza-prozesuarekiko erantzukizuna 
areagotuko dute.  
 
Badira beste erabilera aipagarri batzuk ere egindako azterketa bibliografikoaren 
arabera, hala nola WhatsApp erabiltzea antolaketari euskarria emateko (jardueren 
jarraibideak, adibidez) edo zalantzak argitzeko. Bi kasuetan, irakasleari eskatuko 
genioke azter dezala nola tokialdatu jarduera horiek esparru koraleko ekintza batera, 
hau da, ikasleek parte hartu ahal izan dezaten eta haiek izan daitezen aurrea hartzen 
dutenak, aipatu ditugun formulak erabiliz. Hasieran, irakasleari nolabait ere 
«desagertzeko» eskatzen zaio; hori tradizio akademikoaren kontra doa, gure lehenengo 
erreakzioa erantzutea eta esku hartzea izaten baita, baina berehala ohartuko gara 
ikasleek elkarri laguntzen diotela. Pedagogia aktiboen testuinguruan (Kamplys, Punie 
eta Devine, 2016), irakaslearen eta ikaslearen rolak birplanteatzearen barruan dagoen 
zerbait da. 
 

4. IRAKASLEAREN IKASKUNTZA AKTIBOA ETA 
ESPERIMENTAZIOA 
 

4.1. A1 MAILAKO GAITASUN DIGITALA DUTEN IRAKASLEETATIK C2 
MAILAKO IRAKASLEETARA: JARRERA ESPERIMENTALAK 
Gutako bakoitzak, irakasle garen aldetik, aurrez aurre daukagu gure gaitasun digitalak 
eta profesionalak garatzeko erronka. Erreferentzia gisa, Europako hainbat marko 
ditugu, hala nola DigCompEdu (Redecker 2018). Horren egitura eta azalpena 11. irudian 
dago jasota. 
 

11. irudia. DigCompEdu bilakaera-eredua. (Redecker, 2018, 29. or.) 
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12. irudia. DigCompEdu gaitasunen bilakaera arloz arlo (Redecker, 2018, 31. or.) 

 

 



 

 
 

24 e-Hizpide, 97. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/WRED6660 

Olga Juan-Lázaro eta Aránzazu Bernardo Jiménez 
DigCompEdu eta Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren Liburu Osagarria: 

ahozko online elkarreragina Flipgrid eta WhatsApp-ekin 

Honela definitu dira kontzientzia hartzeko A1 maila («hasiberriak» ) eta esplorazioko 
A2 maila, («esploratzaileak» ) (Redecker, 2018, 30. or.) 
 

• Esploratzaileak (A2) tresna digitalak erabiltzen hasita daude, baina oraindik 
ez dute estrategia orokorrik edo sendorik erabiltzen. Inspirazioa behar dute be-
ren gaitasunak hedatzeko, esaterako, lankideen ereduaren eta gidaritzaren bi-
dez. 

• Hasiberriak (A1), berriz, jabetzen dira teknologia digitalen ahalmenekin, baina 
kontaktu gutxi izan dute horiekin; ondorioz, gidaritza eta animoak behar 
dituzte beren ezagutzak zabaltzeko. 

 
Gure prestakuntza- eta esperientzia-ibilbide pertsonala diseinatzea gutako bakoitzari 
dagokio; badakigu aukera asko daudela prestakuntza-proposamen formalen artean, eta 
zilegi da, bestalde, esperientzia ez-formalak bilatzea ere. Edozein aukera egiten dela ere, 
funtsezkoa iruditzen zaigu C1 mailako —«liderrak»— eta C2 mailako —«aurrenda-
riak»— lankideek hainbat sare sozial integratzetik sortutako erabilera eta emaitzetatik 
abiatzea, praktika berritzaile eta eraginkorren aitzindari baitira, eta, beraz, inspirazio-
iturri. DigCompEdu delakoan honela deskribatzen dira profil horiek (Redecker, 2018, 
30. or.): 
 

• Aurrendariek (C2) zalantzan jartzen dituzte gaur egungo praktika digital eta 
pedagogikoak, nahiz eta eurak diren praktika horien aitzindariak. Berrikuntza-
ren gidari dira eta irakasle gazteenentzat eredu.  

• Liderrak (C1) estrategia digital malgu, osatu eta eraginkorren errepertorio za-
bal batean oinarritzen dira. Inspirazio iturri dira beste batzuentzat. 

 
Helduen euskalduntzearen sektorean, DigCompEdu esparruan oinarritutako azterlan 
bat egin zuen Muruak (2016), IKANOS eredua erabilita. 
 
Puntu honetara helduta, irakasleak honako hau galdetuko dio bere buruari: nondik has 
naiteke gaur bertan, zer urrats eman beharko nituzke? Galdera horri erantzuteko, balia-
garria izan dakiguke XXI. mendeko irakaslearen profilean eskatzen diren jarrera espe-
rimental horiek sustatzeko jarraibide bat edukitzea. Juan-Lázarok proposatu zigun es-
kolan teknologiarekin esperimentatzeko dekalogoa (2017, 849 or.). Niñok (2020) Ge-
nially tresnari aplikatu dio dekalogo hori (13. irudia). Kontsultatzea gomendatzen dugu.  
 
13. irudia. Genially sareari aplikatutako «Eskolan teknologiarekin esperimentatzeko de-

kalogoaren» erabilerari buruzko txioa (Niño, 2020). 
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Erreferentzia bibliografikoen artean, ikaskuntza-adibideak aurki ditzakegu Instagra-
men, Pinteresten, Symbalooren Webmixen, edota Youtuben. Informazio-erauntsi ater-
gabe horrek sor diezagukeen sentsazioa («informazio-gainkarga» edo «infoxikazioa» 
deitu izan zaio) aintzat izanda, zer sare hauta dezaket? Juan-Lázarok eta Alejaldre Bielek 
hurrengo gomendio hau egin dute (2020, 129. or.): 

Es importante no buscar excusas para demorar las decisiones tecnológicas y empezar la 
experimentación con redes conocidas, lo cual va a favorecer nuestra inclinación a la 
transformación digital. Creemos poder asegurarle, en la mayoría de los casos, que ense-
guida aparecerá un pensamiento del tipo: «Pues no es tan difícil. Puedo». Sintetizando, 
¿qué red elegir para la clase? Recomendamos lo siguiente:  

• La que usen todos los alumnos fuera del aula.  
• La que al profesor también le sea familiar.  
• Consulte los índices de uso de las diferentes redes para tener en cuenta la acep-

tación entre los usuarios. 3 
 
Zehazte aldera, iradoki dezakegu artikulu honetako adibideren batekin identifikatu ba-
zara, adibide hori zure taldearen testuingurura egokitzen saia zaitezkeela: zure eskolan 
sareak txertatzearen hasiera izan daiteke. 
 

4.2. IKASKUNTZA AKTIBORAKO ELEMENTUAK 
Hainbat arlotako adituen ahotsak aspalditik ari dira aldarrikatzen ikaskuntza-esperien-
tzia motibagarriak eta inklusiboak bilatu behar ditugula, lanbide-profiletara bideratuko 
direnak, horiei begira prestatu behar baitugu geure burua edozein heziketa-etapatan. 
 
Ikuspegi pedagogiko digital berriek ezaugarri komun bat dutela esan daiteke: ikaskun-
tza aktiboaren ideia. Artikulu honetan zehar, paradigma-aldaketa horretara bideraturik 
zeuden laginak eta adibideak azaltzen saiatu gara, baina ikuspegi sistematizatuagoa es-
kaini nahi genuke Mosquera Gendek (2021) aurkeztutako EMACICICAME proiektuaren 
bidez. Lehen artikuluan, bederatzi profesional elkarrizketatu zituen, haientzat «ikas-
kuntza aktiboak» zer esan nahi duen azal zezaten. 14. irudian dago erantzuna laburbil-
duta.  
 
Juan-Lázarok (2017), Alcaláko Unibertsitatearen ELEren eskuliburuko kapituluan, zen-
bait argibide eman ditu ikasleak ikaskuntza-prozesuan rol aktiboagoa joka dezan nola 
lortu jakiteko: 

• Ikasleek beren intereseko gaiak identifikatu eta horietan lan egingo dute au-
rreikusitako syllabusaren barruan (adibidez, bidaiei buruz hitz egiteko, eskuli-
buruan, segur aski, egileak aukeratutako helmugak jorratuko dira, baina ikas-
leek pertsonalizatzeko aukera dute, beren helmuga gogokoenak sartu eta hiz-
tegiarekin, egitura gramatikalekin eta abarrekin lan eginez, hautatutako tes-
tuinguruan). 

• Ikasleek praktikak ebaluatuko dituzte irakaslearekin, eta gardentasunez azal-
duko dituzte beren ikaskuntzarako alde onak eta txarrak. 

• Ikasleek jarduerak proposatuko dituzte behin taldea finkatuta dagoenean. 
• Ikasleek ikaskuntzan izan duten aurrerapena autoebaluatuko dute. 
• Ikasleek beren ikaskuntza-hutsuneak beteko dituzten materialak eta jarduerak 

eskatuko dizkiote irakasleari. 
 
  

                                                        
3 Garrantzizkoa da aitzakia bila ez ibiltzea erabaki teknologikoak atzeratzeko, eta sare ezagunetan esperimen-
tatzen hastea, horrek erraztu egingo baitigu eraldaketa digitalerako joera. Uste dugu, kasu gehienetan, be-
rehala agertuko dela tankera honetako pentsamendu bat: “Ba ez da hain zaila. Egin ahal dut”. Laburbilduz, zer 
sare hautatu ikasgelarako? Honako hau gomendatzen dugu:  

• Ikasgelatik kanpo ikasle guztiek erabiltzen dutena.  
• Irakasleari ere ezaguna zaiona.  
• Kontsultatu sareen erabilera-indizeak erabiltzaileen artean, zer nolako onarpena duten kontuan 

izateko. 
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14. irudia. 11 elementu ikaskuntza aktiborako. Iturria: Mosquera Gende @imgende, 2020, UNIR 
                    https://view.genial.ly/5ebbb76799c3dc0d2ad908dd/horizontal-infographic-review-prin-emacicicame  

 

 
 
 

5. ONDORIOAK 
Lan hau prestatzen ari ginela, hemen partekatutako proposamenak garatu ahala honako 
hausnarketa hau sortu zaigu: artikulu bera idatz ote genezake erreferentzia gisa «ikas-
gela fisikoa» hartu ordez «ikasgela digitalari» aplikatzen badiogu?  
 
2020an zehar protagonismo handia izan dute «teleprestakuntzak» eta «teleikaskun-
tzak», «telelanaren» paraleloan. Bideokonferentziek edo bideodeiek guztiz ordeztu 
dituzte aurrez aurreko eskola-orduak kasu askotan, batez ere bigarren hizkuntzen ira-
kaskuntzaren esparruan. Hainbat argitalpen etorri dira, bata bestearen atzetik, eta, 
2021ean zehar, ezin konta ahala esperientzia eta emaitza partekatu gehiagoren berri 
izango dugu, «larrialdikoa» deitu zaion irakaskuntza hori aztertuz eta jardunbide one-
nak plazaratuz, iraun dezaten.  
 
Hau da gure lehen hipotesia: proposamenak eta hausnarketak baliagarriak izango lira-
teke bideodeietan oinarritutako irakaskuntza-ikaskuntza modalitate baterako, alegia, 
bideokonferentzia bidez egindako topaketa sinkronoetarako. «Eskolan teknologia inte-
gratzeko sei etapa» eredua baliagarria iruditzen zaigu eskola digitaleko plangintzari eta 
integrazio teknologikoari buruzko ikerketekin aurrera jarraitzeko, teknologia txerta-
tzeko aipatu diren urrats guztiak ikaskuntzarako modalitate desberdinek izan dezake-
ten diseinura egokituz. 
 
Amaitzeko, bi gogoetaren berri emango dugu. Lehenengoa, prestatzen eta 
esperimentatzen eman beharko dugun denborari buruzkoa da. Zenbat denbora 
eskatzen du ikastordu berri bat prestatzeak, inplementatu beharko ditugun baliabideak 
edozein direla ere? Eta… zenbat denbora ematen genuen gure lehenengo eskolak 
prestatzen, materialak zehatz-mehatz ezagutzen ez genituenean eta gure ikasleen 

https://view.genial.ly/5ebbb76799c3dc0d2ad908dd/horizontal-infographic-review-prin-emacicicame
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erreakzioen eraginpean geundenean? Zalantzarik gabe, baliabide berriak bilatzeak, 
ezagutzeak, aztertzeak, gelako plangintzan txertatzeak eta jarduera ebaluatzeak 
denbora behar dute. Agian, komenigarria litzateke perspektiba aldatzea, edo, hobeto 
esanda, hura osatzea, denbora-inbertsio gisa ikusirik errentagarritasunari eta 
eraginkortasunari begira. Bestela esanda, baliabide, zerbitzu eta tresna digital berriak 
behin ezagutzen ditugunean, eta horiekin egiten ditugun saioak programatzen hasten 
garenean, ikuspegia aldatu egingo da, eta jarduerak, adibidez, errazago diseinatuko 
ditugu istanteko mezularitza erabilita. Esan bezala, zailena, agian, irakasle bakoitzaren 
irakaskuntza-estiloarekin ongien datozen sareak erabiltzeko erabakiak hartzea da; era 
berean, ongi legoke irakasleak bere prestakuntza- eta esperientzia-ibilbidea 
diseinatzea. 
 
Eta, bigarren gogoeta, Area-Moreiragandik (2009) datorkigu. Hona zer dioen Decálogo 
de buenas prácticas para el uso de las TIC testuan, IKTen erabilerarako jardunbide 
egokien dekalogoan alegia, zeinaren irakurketa gomendatzen baitugu:  

Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que pro-
mueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un método de enseñanza expositivo, las TIC 
refuerzan el aprendizaje por recepción. Con un método de enseñanza constructivista, las 
TIC facilitan un proceso de aprendizaje por descubrimiento.4 

 
Esperimentazioan murgil zaitezten animatzen zaituztegu, hizkuntzen eskolan eral-
daketa digitala planifikatzeko eta irakaskuntza-ikaskuntzan eboluzionatzeko formula 
baita. 
 
 

Itzultzailea: IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala

                                                        
4 Metodo edo estrategia didaktikoa da, planifikatutako jarduerekin batera, ikaskuntza-mota bat edo bestea 
sustatzen duena. Azalpenezko irakaskuntza-metodoarekin, IKTek harrera bidezko ikaskuntza indartzen dute. 
Irakaskuntza konstruktibistarekin, berriz, IKTek aurkikuntza bidezko ikaskuntza-prozesua ahalbidetzen 
dute. 
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