
Sarrera

Baliabide teknologikoen
erabilera hizkuntzen
ikaskuntzan

Mercé Bernaus & Paquita Vida/
(Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres
Departament d'Enseyament
Generalitat de Catalunya)

Gero eta garrantzi handiagoa dute informazio eta komunikazioko tekno
/ogiek gure gizartean, eta hala berean hezkuntzan ere. XXI. mendearen
atarían hizkuntzen ikasgeletan teknologia berrien erabilera aintzat ez
hartzea lehenean ainguratuta geratzearen pareko litzateke eta ez gi
nateke aurreratuko ikasle-irakasleoi bizitzea egokitu zaigun teknologi
aroak agintzen duen martxan.

Baliabide teknologikoak beste eskuarteko bat dira edozein ikaskuntza
tan eta bereziki hizkuntzarenean. Hutsegite handia litzateke baliabide
horiek hizkuntzak ikas-irakasteko eskaintzen dizkiguten aukerak ez esti
matzea eta etekinik ez ateratzea. Hizkuntz ikaskuntzaren guneetan tek
nologia txertatzeak, alabaina, irakasleak horretarako bereziki prestatzea
eskatzen du, bai tresneriaren aldetik baita planteamenduen ikuspegitik
ere.

Irakasleak ez arian iritsi dira ikusentzunezko tresneria deitu dena -bi
deoa eta audioa- beren lanean erabiltzera; izan ere, kontsumoko tresna
elektronikoak baitira eta etxe guztietara zabalduak baitzeuden irakas
kuntzako ohiko lanabes izaten hasi aurretik,

Baliabide informatikoak erabiltzeak, aitzitik, nahiz eta irudi eta soinuak
ere hauen barman egon daitezkeen, buruak aldatzea eskatzen du eta hori
maíz aski oztopo izaten da irakaslea horrelako lanabesak bere lanean
erabiltzera ausartu dadin; askotan pentsatu ere ez du egingo horrek guz
tiak ikaskuntza nola erraztu dezakeen.
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Garrantzitsuago eta aldi berean hori bezain beharrezkoa da, baliabide
horiek sartzeak eskatzen duen planteamendu metodologikoa. Jenera
lean, tresna horiek erabili direnean, irakaslearen esku egon izan da era
bat kontrola; adibidez, entzumena lantzeko jardunen denborak irakas
leak markatu izan ditu, horretarako baliabide teknologikoak berak
maneiatuz. Erabiltzaileari dagokio, ordea, baliabide teknologiko horiek
noiz eta nola erabili erabakitzea eta berak kontrolatu behar ditu zuze
nean; berez horretarako baitaude pentsatuak.

Gogoeta batzuk egingo ditugu jarraian baliabide teknologiko horiek
nola sartu curriculumean.

Jada esana dugun bezala, baliabide horiek erabiltzeko zailtasuna dela
kausa irakasleek beren planteamendu metodologikoetan atzeratu egin
dute tresna horiek ikasgelan erabat sartzeko erabakia. Hizkuntz irakasle
askok oraindik ere uste izaten du baliabide horiek erabiltzeko zehatz
-mehatz jakin behar dela nola funtzionatzen duten.

Askotan, ikasgeletan eman den pauso handi bat izan da ikasleari, noizik
behin eta irakasleak erabakita, hizkuntz ariketa-programetarako sarbidea
ematea. Horrelako programek asko laguntzen dute hizkuntzen ikaskun
tzan, ariketei orain arte izan ez duten berehalakotasuna eta jolas-giroa
erantsi baitiete. Gainera, testua, irudia eta soinua batera dituzten aplika
zioak direnean, gaitasun guztiak batera lantzeko aukera ematen dute.
Baina informazioaren teknologia ez da horretara mugatzen, baditu beste
baliabide batzuk sorkuntzari bide zabalagoak irekitzen dizkiotenak.

Begien bistakoa da testu-prozesadoreak aldatu egin dituela idazteko
ohiturak eta jarrerak, sormen-prozesuari lagunduz eta emaitzak hobetuz
hala edukiaren nola itxuraren aldetik. Irakasleak bere txostenak eta pro
gramazioak idazteko eta materialak prestatzeko erabiltzen du, baina ez
du ikasgelan sartzen beste lanabes bat bezala; ez du baliatzen ikasleen
idazmen-estrategiak landu eta garatzeko, ez du erabiltzen ikasleei idaz
lanean ari direnean taldelana errazteko tresna gisa, nahiz eta ikusi idaz
tea, ikasgelan beti bakarkako lana izan den hori, taldean egiteko modua
ematen duela. Irakasleak tresna hauek beretzat egokiak aurkitzen ditu,
baina beste era batera begiratzen die hizkuntzaren ikasleari lagunduko
dien ala ez pentsatzen jarritakoan.

Irakasleak oso kontuan hartu behar ditu ikasleak informazioaren sarbi
de, aurkezpen eta komunikaziorako dituen baliabideak, horien bitartez
izango baitu beste talde edo ikastetxe batzuekin informazioa eta mate
rialak elkartrukatzeko parada. Internetek, adibidez, hain benetakoa eta
berehalakoa izanik, benetako esanahia ematen dio hizkuntz klaseko zen
bait jarduni.

Informazioaren teknologiak erraztu egiten du ikasprozesuaren, arazoei
irtenbide emateko erabili diren baliabideen eta prozeduren analisia eta
ebaluazioa. Bestalde, beste bizitasun bat ematen dio ikasgelako, eta
kanpoko elkarreraginari eta dibertsitatearen tratamendua errazten du.
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irakaskuntzan:
irakaslearen rola .

No/a antolatu
ikasgela

Ikasleek beren martxan ikastea nahi badugu, ezin baztertu ditugu eskura
dauzkagun eta eguneroko lanabes bihurtu diren baliabide teknologi
koak. Inolako zalantzarik gabe, hizkuntza hitz eginez ikasten da eta era
biliz hobetzen; beraz, hizkuntza erabiltzeko aukerak eskaini behar zaiz
kie ikasleei, horrela jariotasuna, ahoskera eta doinuera hobe dezaten.
Kaseteak eta bideoak ikasgelako materialen artean egon beharko lukete;
izan ere, ikaslea autozuzenketara eramango du berak esandakoa entzute
ak eta bere ekoizpenak hobetzeko motibatuko du. Zailtasun-maila des
berdinetako material-multzoak jarri beharko lirateke ikasleen esku, lan
tzen ari diren programaren arabera erabili ahal izan ditzaten. Lan horre
tan banaka arituko dira edo lagun batekin edo gehiagorekin elkarreragi
nean. Material horiek hainbat jardun-motari begira prestatuak, sailka
tuak eta aukeratuak beharko lukete egon, ikasleari ikasestrategia desber
dinekin lanean aritzeko aukera emateko moduan, alegia. Hona egin dai
tezkeen zenbait ekintza.

Ahozko testu baten gaiari antzeman, titulua edo irudiren bat ikusiz.
Ahozko testuan zer azalduko den asmatu, gai bati buruz lehendik
dituzten ezagutzetan oinarrituz. Entzundakoaren ebokazio entzutezko
edo ikusizkoa egin, informazioa gogoan hobeto hartzeko. Doinuera
bereziki landu poema, testu edo antzerkitxoren bat irakurriz. Testu
baten erritmoa eta intonazioa atzeman. Diskurtsoaren eitea ezagutu.
Soinu desberdinak entzunez eta bereziz, azentu-mota bat beste batetik
berezi. Testuan azaltzen diren hitzak, terminologiak edo kontzeptuak
sailkatu. Ahozko testu batetik ideia nagusiak bakartu. Testua laburbil
du. Hitzen esanahia ondoriotu. Testu bateko hitzak ordezkatu. Ikasleak
hiztegiak, mapak, entziklopediak ... erabiltzera bultzatu testuren bat
osatzeko, etab.

Ahozko jardunak prestatzen ditugunean, ezinbestekoa da argibideak
garbi ematea; anbiguotasun guztiak baztertu, ikasleak autonomiaz jar
dun dezaten. Inputa izan dadila ulertzeko modukoa, baina, aldi berean,
eskain ditzala era askotako testuak, pentsaraziko dietenak eta erronka
-modu bat izango zaizkienak. Horrela ez izatera, ez da motibagarria
izango ataza.

Banakako, binakako edo taldeko lanak eginaraztearen helburua da ikas
leek sentí ditzatela elkarreragin-mota desberdinak, hasi banakako go
goetatik eta estrategia eta ikasteko modu berriei sorrera ematen dien
giroraino, horrek egiten baitu sozializazioa onuragarri.

Ikastaroa prestatzerakoan kontuan hartu behar dira ikastalde berean aur
kituko diren maila, estilo eta ikasteko modu desberdinak. Desberdinta
sun horiei tratamendu egokia emateko, ikas-irakasteko estilo malgua
behar dugu izan. Gelak ikasleek banaka edo talde txikitan aritzeko
moduan egon beharko luke antolatua; esate baterako, batzuk ari daiteze
la hizkuntza testu-prozesadorearen bitartez indartzen, besteak kasetea
ren edo bideoaren laguntzaz ahoskera lantzen ari diren bitartean. Ez da
beharrezko talde osoa une berean lan bera egiten aritzea.
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Lantaldeak malgutasunez antolatzeak, ikasle bakoitzak egin beharre
koak bere premien arabera aukeratzeko moduan, autonomía sustatzen
du eta ikasteko martxa desberdinak errespetatzen ditu.

Ikasleak ekoizpen aske eta sortzailean mi direnean, badute imitatzeko
eredu bat eta, beraz, berek ekoiztutakoa eta eredua konparatzeko para
da. Jardun kontrolatuekin batera auto-zuzenketarako orriak emango
zaizkie, berek ekoiztutakoa ebalua dezaten.

Ikaslerik gehienek errare bera egin badute, errare hori ekintza bereziz
trata daiteke, denak batera jarrita eta denen artean -irakasle eta ikas
leek- gogoeta eginez horrelako hutsegiteak zuzentzen saiatzeko.

Beste aukera bat: ikasle batzuek presta ditzatela hainbat jardun, irakas
learen gidaritzapean eta eredu batetik abiatuta, gero beste batzuek egin
ditzaten.

Garrantzi handia du ikasleak beren ikaskuntza ebaluatzera ohitzeak,
zeren, Leslie Dickinson-ek (1987) dioen bezala, "Autoebaluazioa desi
ragarria da, funtsezkoa baita autonomi bidean dagoen ikaslearentzat gai
izatea bere jardunaren zuzentasunaz eta egokitasunaz juzku egiteko",
Irakasleak presta ditzake hainbat galdesorta, ikasleak bere burua ebalua
dezan; galde dezake, esaterako, ea testu baten gaiari antzeman dion titu
lua irakurrita; gaiaz lehendik zituen ezagutzak baliatuz, testuan azaldu
ko zena asmatzeko gai izan ote den; diskurtsoaren eitea atzeman al
duen ... Ikasleek beren jardunaren beste alderdiak eta erabilitako baliabi
deak ere ebaluatu beharko lituzkete, beren premietara egokituak ote
diren erabakitzeko.

Gure ustez, ikasgelan baliabide teknologikoak sartzea munta handiko
elementua da hizkuntza benetan ikasteko, aldi berean ikuspegi pedago
gikoa aldatzen baldin bada, integrazio hori bete-betekoa izan dadin
curriculumaren barruan. Horretarako, informazio eta komunikazio-tek
nologientzako lekua egin behar dugu ikastaroa prestatzerakoan, mate
rialak aukeratzerakoan eta helburuak finkatzerakoan.

Era berean, ikasgelako erredizak eta ikasleak malgutasunez aldatu ahal
izateko moduan jarri beharko dira.

Gure ustez, zalantzarik gabe baliabide teknologikoek ikastea erraztu
egiten dute, denok gerenez dugun jakinminari erantzuna ematen diote
eta, ikaskuntzan aurreratzearekin, poza dakarkigute; eta horrek guztiak
motibazioa indartu egiten du eta horren ondorioa izango da ikaskuntza
hobetzea eta emaitzak joriagoak izatea.

Itrultrailea: Boni Urkizu
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Oharra

Programa d'Informática Educativa-k (PIE) orri bat
eskaintzen du Interneten, hizkuntza arrotzen ikas
gelan baliabide teknologikoak erabiltzeko jardun
praktikoak dakartzana eta ikasleen adin eta rnaila
ren heineko beste batzuk sortzeko gida izan daite
keena. Helbidea da: lutpt//www.xtec.es/recursos/
curricul/llengua/llengua.htm. Behin eta sartu:

gero ikusi honako aukerak: La tecnologia de la
informacio en L'aprenentatge de i'angles eta
Llengua oral pera l'us del laboratori portátil a
primaria.
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