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1. Ahoz-
kotasunetik 

ahozkotasunera

Zabaldu ditzagun ateak: 
Nonahiko ikasketa eta HIKT

Elisa Hergueta*

Artikulu honetan, bi arlori erreparatuko diegu, ibilbide moduko bat egi-
nez: hezkuntzan darabiltzagun komunikazio-moldeak nola aldatu diren, 
eta aldaketa horrek zer-nolako lotura duen teknologia berrien agerpe-
narekin, agerpen horrek hezkuntza-paradigma berriak eragin baititu. 
Testuinguru berri horretan, ikasleek funtsezko papera jokatzen dute; 
baliabideak gelatik kanpora erabiliz, hobeto ikasteko moduko abi-
leziak eta trebetasunak garatu baitituzte. Kontua da, ordea, hezkuntzak 
benetan eraldatu gabe jarraitzen duela; tresna teknologikoak erabil-
tzen dituela, baina hori besterik ez; gelako mentalitatea aldatu gabe. 
Horregatik, nonahiko ikasketaren moduko hezkuntza-ikuspuntuak hau-
tatzea proposatzen dugu. Horrek esan nahi du teknologia berriekiko 
pentsamoldea aldatu egin behar dela, eta, aurrerantzean, HIKT deituko 
diegu. “H” horri esker (H faktorea) errazagoa izango zaigu baliabide 
berrien eta sare sozialen erabilerak dakartzan harreman sozialak, kogni-
tiboak eta emotiboak definitzea.

Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia.
Lo que importa es lo que se hace con ellas.

J. L. Borges

Nonbaitetik hasi behar eta… ipuin bat kontatuko dizuet: Ahozkotasunetik 
ahozkotasunera izena du.

Bazen behin gizon bat, istorioak kontatzen zituena, umeek irakurtzen 
ez zekiten-eta. Ahoz irakasten zizkien gauza garrantzitsuak, eta ahoz 
hezten zituen bizitzarako. Beste zenbaiti, ordea, hori gustatu ez, eta 
han zebiltzan, kontra nola egin eta hitzen indar hura nola kamustu.

Halako batean, Johannes Gutemberg izeneko errementari batek letra 
bakoitzarekin burdinazko molde mugigarri bat egin zuen. Inprenta 
izena jarri zion asmakizun hari. Hasi ziren liburuak inprimatzen eta 
erreproduzitzen, eta hasi ziren liburuak batera eta bestera zabaltzen, 
agindu zieten eginkizun harekin poz-pozik.

––––––––––

* elisa.hergueta@gmail.com
 http://sinapsisele.blogspot.com



38 Elisa Hergueta

Ordura arte, gizon-emakumeek informazioa ahoz transmititzen zuten, 
istorioak laguntasunean kontatzen zituzten, erdi jolasean, taldeka, 
testuinguru batean, ezer egonkorrik gabe, betiko moduan. Baina poliki- 
-poliki amaitu zen hura. Apurka-apurka, ahaztu egin zitzaien zer egin 
behar den gauzak elkarrekin irakatsi eta ikasteko, hitzetik, iruditik 
eta hotsetik abiaturik esperientziak lotuz eta interpretatuz; eta, 
konturatu orduko, jendeak ez zekien elkarrekin ezer zuzen ikasten.

Gutemberg-en parentesiaren tesia (Piscitelli, 2010)

( (
 PRE-PARENTHETICAL GUTENBERG PARENTHESIS POST-PARENTHETICAL

 re-creative original sampling
 collective individual remixing
 con-textual autonomous borrowing
 unstable stable reshaping
 traditional canonical appropriating
 PERFORMANCE COMPOSITION recontextualizing

Gainerako gizon-emakumeek pentsatu zuten zoragarria zela asmakizun 
hura, eta liburua hartu, eta ezagueraren egiatasuna bermatzen 
zuten kultura-produktuen erpinean jarri zuten. Mendez mende, 
liburuetan transmititu dira garai batean ahoz aho irakasten ziren 
ezagupideak, eta bakarka aritzeko gonbita egiten da, era autonomo 
eta iraunkorrean, kanonikoki. Aldatu zen komunikazioa, aldatu zen 
ezaguerara hurbiltzeko modua eta aldatu zen orobat kognizioa.

500 urte joan ziren horrelaxe, harik eta gizarteak aurrera egin zuen 
arte, eta, halako batean, gizon-emakume batzuek mirarizko makina 
batzuk asmatu zituzten. Aparatu haien bidez, milaka kilometrora 
zeuden beste gizon-emakume batzuekin berriketan jarduteko modua 
zuten, geroz eta errazago eta sarriago. Komunikazioa jo eta hankaz 
gora irauli zuten. Hara non agertu zen hitza erabiliz solasean 
egiteko beste modu bat.

Eta atzera berriz han hasi ziren, astiro-astiro, ezaguera ia garai batean 
bezala sortzen eta zabaltzen, eta, emeki-emeki beti, antzinako hizketa- 
-molde haien jitea zuten mintzairak hasi ziren sortzen. Liburua poztu 
egin zen, lanerako lagunak ikusita: hipertestua, hiperbaliabideak, 
estekak eta sareak; hura aberastasuna. Denak batera, errazagoa 
izango zen gizadiari ikasten laguntzea sanpleoaren laguntzaz, 
remixaz baliatuta, maileguaz, berdiseinuaz, jabekuntzaz edota 
berkontestualizazioaz.

Ipuinak berak dioen bezala, irakasteko eta ikasteko gure moduaren 
antropologia kulturalean dago hitzetik, iruditik eta hotsetik abiaturik 
esperientziak elkarri kontatzea, lotzea eta interpretatzea. Istorioak kontatuz 
errazago ikasten dugu, testuinguru sozial batean sortzen direlako eta 
berehalakoan aplikatzeko modua izaten dugulako. Egia da liburuen 
kultura ere garrantzitsua dela, baina hezkuntza-sistemak, arian-arian, 
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formaltasunetik geroz eta gutxiago dauka eta gizartetik datozen beste 
ohitura batzuetara geroz eta begirago dago. Ohitura horiek eraldatu 
egin dira, eta, aldi berean, komunikazioa bera ere eraldatu dute. Hainbat 
aldaketa teknologiko eta garapen soziokultural eragin dute, eta, azkenean, 
hezkuntzaren grabitate-zentroa jo eta birrindu egin dute. Ez da, ez betikoa, 
ez betiko. Gizartea aldatzen ari da. Irakaskuntzak –orokorrean– eta 
hizkuntzen irakaspenak –bereiziki– ezin du alde batera geratu.

Testuinguru horretan, hezkuntza-eredu berriak ari dira garatzen, bi 
helduleku horiei oratuta. Kultura bera aldatukeran, teknologia ere beste 
era batera erabiltzen da, eta batetik eta bestetik tiraka, hor agertu dira 
beste paradigma horiek. Eta paradigma berri horiek ahalbidetzen dute 
–sare sozialekin batera– irakaskuntzak eta ikaskuntzak erakundeetako 
hormak gainditzea, gela jakin batera mugatu gabe.

Gazteak eta gazte izandakoak ere ezaguera ia garai batean bezala sortzen 
eta zabaltzen ikasten ari dira. Teknologia berriekin dituzten esperientziak 
direla-eta, orain beste era batera ekiten diote edukiak sortzeari, kudeatzeari 
eta banatzeari. Egia da, bai, belaunaldi berriek gogoz heldu diotela bigarren 
ahozkotasun horri, baina, hala ere, gure hezkuntza-sistemak ez ditu ikusten 
haiek ikasten eta garatzen dituzten gaitasun horiek. Cobok eta Moravec-ek 
(2011) ikasketa ikusezinaz dioten moduan, hezkuntza-sistemak bere 
horretan darrai: “hezkuntza formala, estandarizatua, uniformea eta 
parametrikoa lehenetsiz”, ohartu gabe ezen ikaskuntzaren funtsa eta mamia 
oraindik ere ikusezina dela hezkuntza formalerako.

Har dezagun ume bat, esate baterako, Bridget. 2 urte ditu, eta iPadarekin 
jolasten eta ikasten ari da1. Ez al da ikusgarria zein trebea eta abila den 
dagoeneko teknologia berria erabiltzen? Harrigarria da, baina egia da 
ez zaigula arraroa egiten ume batek tableta edo smartphona erabiltzea, 
beste jostailu bat balitz moduan. Teknologia berriak berezko moduan 
erabiltzen dituzte, ikasteko funtsezkoak izango zaizkien trebeziak 
barneratuz aldi berean. Izan ere, berezkoa dugu jolasa, eta jolasean dugu 
ikasten eta esperimentatzen eta jolasean gara inguruko gauza guztiez 
jabetzen, eta atseginez gainera; ikasketa bera, benetan, jolasa da beti, 
eta, jolas orotan legez, hainbat faktorek eragiten du: gogoak, gurariak, 
erronkak, aurkikuntzak, sormenak, trukuek, azkenera iristeko edo nork 
bere burua gainditzeko plazerak. Hori dela-eta, irakasle modura, hainbat 
galdera egiten dizkiot neure buruari:

• Nola ikasten du ikasten? Zertarako?

• Bihar-etzi, betiko heziketa-moldeak estrategia batzuk eskatuko dizkio, 
baina garatzen al du bestelakorik?

• Zein trebetasun berri eskuratzen dute, berez?

• Zertan ari da entrenatzen, konturatu ere egin gabe?

• Gure ikasleak nolakoak izango dira etorkizunean, edo, agian, nolakoak 
dira orain bertan?

Psikologia kognitiboak behin eta berriz dio jolasak berebiziko garrantzia 
duela umearen garapenean, ikuspuntu psikomotoretik, afektibotik, 
sozialetik, kognitibotik eta linguistikotik. Dena da jolasa umearentzat, 
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2. IKTetatik 
nonahiko 

ikasketara

eta, jolasaren bidez, ikastea da dena. Azken batean, garbi dago jolasak 
garrantzi handia duela heziketarako, eta ikasleek, ikasten ari diren 
bitartean, berezkoa dutela jolastea eta jolastuz ikastea errazagoa dela, 
gainera. Ikastea prozesu serioa da, are eta transzendentala, baina errazago 
ikasiko dugu atseginez ikasiz.

Jolastu eta ikasi horren ondorioz zein gelatik kanpora teknologia berriekin 
esperimentatzen ibiltzearen bidez, gure ikasleak aldatzen ari dira, eta 
orain askoz hobeto dakite baliabideak zer diren eta nola erabiltzen diren. 
Horrexegatik, hain zuzen ere, ikasleen eta irakasleen arteko ezberdintasun 
teknologikoa orain dela 10 urte baino txikiagoa da, neurri batean irakasle 
berriak Millennial Generation delakotik2 datozelako. Hala eta guztiz ere, 
egia biribila da gelan oraindik ere betiko irakas-moldeak nagusi direla 
eta, Roberto Aparicik (2010: 10) idatzi zuen bezala, oraindik ere “lantegi 
bateko kateko ekoizpenaren moduan funtzionatzen duela”.

Hara zer dioen Marc Prensky-k (2011: 13):

“Egungo ikasleek iraganeko moldeetatik ezberdinduz ikasi nahi dute. Eta, 
ondorioz, ikasteko modu esanguratsuak nahi dituzte, zeren eta (berehala) 
egiaztatu nahi baitute baliagarri zaiela hezkuntza formalean igarotzen duten 
denbora eta ikasteko era horiek egoki erabiltzen dutela teknologia…”.

Ikasketa aktiboaz edo koasoziazioaz hitz egiten du. Haren arabera, 
umeek ekinez eta mundu berria deskubrituz ikasten dute, eta helduek ez 
dute, jada, umeek baino gehiago dakiten aditu modura jarduten. Baina, 
orduan, testuinguru berri horretan, zein eginkizun dugu irakasleok? 
Bada, gidariak eta bide-erakusleak izan beharko genuke, eta…

• galderak egin

• ikasteko testuinguruak eman

• zorroztasuna bermatu

• kalitatea ebaluatu

• sortzen, ikertzen, informazioa biltzen eta erabakiak hartzen lagundu

• oinarriak jarri, batak besteari laguntzeko eta baita banaka lan egiteko ere

eta, beste hainbat gauzaren artean, teknologiei, teknologietako zerbitzuei eta 
teknologietako aplikazioei erabilera esanguratsua ematen laguntzen dugu.

Hori guztia berria al da? Badirudi ezetz. Izan ere, irakaskuntzan teknologia 
berriak sartzea gauza berritzailetzat hartzen da, beste unibertso berri horren 
parte bat direlako, baina, benetan, gogoan daukaguna da ikasleengan eta 
ikasleen premia sozialetan oinarri hartuta irakastea eta ikastea. Ikas-irakaste 
horrek proiektuetan oinarritu behar du (arazoetan, ikerlanean…), bizia 
izan behar du, kooperatiboa, kolaboratiboa eta konstruktibista. Termino 
horiek aspaldikoak dira, eta teknologiak eta sare sozialek, daukaten egitura 
edukita, ondo erabiliz gero, indartu egin ditzakete.

Hortxe dago gakoa. IKTei buruz hitz egiten dugunean, askotan, informazioa 
ordenagailu bidez prozesatzen, sintetizatzen eta aurkezten duten edo 
tratatzen laguntzen duten tresnak dauzkagu gogoan, baina zehaztapen bat 
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egin behar da: hezkuntzan, eta, bereziki, hizkuntzen irakaskuntzan, IKTak 
bitarteko tresna gisa hartzen dira, uste baita ikasten eta gaitasunak garatzen 
laguntzeko balio dutela eta ikasteko hainbat estilo ezberdin biltzen 
dituztela; eta onartu beharra dago oraindik ere urrun gaudela eredu egokia 
aurkitzetik. Gelan IKTak erabiltzeak ez du ezer bermatzen. Ez dute, beren 
kasa, ezaguera berririk sortzen. Ez dira magikoak. Ez ditu ez irakasleak ez 
ikasleak azti bihurtzen. Eredu pedagogiko lagungarririk gabe, teknologiak 
ez du ikasketa esanguratsurik sortzen. Teknologia horiek erabiltzeak 
jarrera eta metodologia aldatzea esan nahi du, eta irakasle batzuek ulertu 
dute, bai. Hala ere, paradoxa bat gertatzen da, oraindik ere irakasle 
oblomovzalez3 inguraturik baikaude. Jakin badakite zer-nolako aldaketak 
ari diren gertatzen, badakite hezkuntza zein egoeratan dagoen, baina ez 
dira aldatzeko gai, eta, azkenean, gertatzen den horren ikusle huts bihurtzen 
dira jazotzen dena ulertu gabe. Hori dela-eta, teknologia berriak orain ere 
bata bestearen gainean jarriz txertatzen dituzte heziketa tradizionalean, 
zeina teknologia horiek besterik gabe erabiltzera mugatu den, aurretiaz 
ikasgeletako mentalitatea aldatu gabe. Momentu honetan, IKTek batez ere 
horretarako balio dute, hori garbi dago.

Joan gaitezen denboran atzera, hezkuntzaren iraganera, eta ikus dezagun 
ea noiz gertatu ahal izan zitekeen mentalitate-aldaketa hori. XIX. Mende- 
-amaieran bertan ere, fase Gutemberzale betean oraindik, pedagogia 
aurrerakoiaren aldeko mugimenduak sortu ziren4. John Dewey5 izan zen 
lehen bultzatzaile handia, eta haren “ekintza-pedagogia” delakoak eragin 
handia izan zuen. Garai hartako betiko hezkuntza elitista, dogmatiko 
eta agintezalearen aurka, beste bat lehenesten zuen, aktiboa; bizitzarako 
erabilgarria; indibidualizazioan eta, aldi berean, lankidetzan eta 
autonomian oinarritua; ikasleengan eta, bereziki, beren gizarte-premietan 
zentratua. Hona hemen, labur-labur, Dewey-k hezkuntzari buruz dituen 
jarrera eta kontzeptu batzuk:
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Hezkuntzan, arian-arian, gertatu, hainbat jarrera-aldaketa gertatu da, 
baina, zoritxarrez, ez dira denak errotu; eta Dewey-rena horietako beste 
bat baino ez da. Baina zer gertatuko zen Dewey-ren ideiak ernatu izan 
balira? Ziurrenera, ezberdina izango zen hezkuntzaren historia, baita 
gaztelaniarena ere –atzerriko hizkuntza modura harturik–. Ez genuke 
jarrera-aldaketaz berba egingo. Ez ginateke ibiliko galdezka ea nolakoa 
izan behar duen 2.0 heziketak edota nolakoa atazakako ikuspuntuak. 
Ez ginateke galdezka ibiliko ea hezkuntza aktiboaren premiarik 
dagoen ala ez. Ez genuke inor lankidetzan eta autonomian hezten 
ibili beharrik izango. Ez genuke ikaslearen gogoa pizten ibili beharrik 
izango. Ez ginateke ibiliko eztabaidan, sormena, esperimentazioa, 
partaidetza, ziurgabetasuna, pentsamendu kritikoa, arazoen ebazpena, 
hunkiberatasuna eta horrelakoak gora eta behera. Zertan ibili gelako 
komunikazioaz berriro hausnarrean? Zertan ibili ezer demokratizatzen, 
sozializatzen, edo inor ahalduntzen, ebaluatzen? Eta –nire iritziz, 
garrantzitsuena– IKT emari hori gizartetik hezkuntzara transmitituko 
litzateke, osmosiz, ideiak trukatuz, konexioak, kanalak, euskarriak, eta 
hezkuntza integratzaile eta bizia lortuz.

Ez da gertatu baina. Hezkuntza beste era batera bilakatu da, eta IKTak 
ez dira gai izan teknologikotasuna edo keria soinetik kendu, eta geletara 
biltzeko mentalitate- eta jarrera-aldaketaren karga guztia. Aldaketa hori 
ez da gertatu, ez da gertatzen ari eta ez da bere kasa gertatuko. Orain, 
jada, beranduegi da. Horregatik, hezkuntzari beste ikuspuntu batetik 
heldu behar diogu, hartatik tiraka, beste ikasketa-eredu batzuk lortzeko. 
Zygmunt Baumanek proposatu zuen modernitate likidoaren kontzeptua 
erabiliz (Vasquez, 2008), solidotik likidora pasatzeko modua egin behar 
dugu; alegia, hezkuntza egonkor, errepikakor, iraun zale eta iraunkor 
baten solidotik, lurralde digital berrietan nabari den likidotasun informe 
eta hegazkorrera; eraldatu, itxuraldatu eta emari legez aurrera doana.

Horregatik, egoki da Nonahiko Ikasketaz hitz egitea. Cope-k eta 
Kalantzizs-ek diotenez (2009), “hezkuntza-paradigma berri bat da; 
neurri handi batean, baliabide digital berriei esker bidera daitekeena”: 
gure ikasleentzat baliagarria den edozein momentu, leku eta modutara 
ikastea, formaltasunik dagoen ala ez alde batera utzita. Nicholas 
Burbules “Ubiquitoius Learning Institute” delakoaren sortzaileetako bat 
da (University of Illinoiseko College of Education). Badu hitzaldi bat, 
2009ko apirilean Argentinan emana, izena duena “El impacto de las TIC 
en las instituciones educativas. Modelos y escenarios”, eta han azaltzen 
ditu eredu honen alderdirik garrantzitsuenak6. Eredu honen oinarria da 
hezkuntza-erakundeen ate-leihoak irekitzea, nonahiko ikasketa horri 
bidea zabaltzeko, teknologiaren eta soziokulturaren arteko batasunak 
eragiten dituen inguru berriak erabiliz. Eta horra hor nola itzuli garen, 
kontzeptu horren haritik, atzera ekintza-pedagogiaren ideietara:

• Ikaslearengan oinarritzea.

• Ikaslearen alderdi soziala lehenestea, gogoa ernaraziz.

• Arazoak konpontzeko pentsamendu kritikoa garatzen laguntzea.
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• Ikastetxearen eta ikasteko garrantzitsuak diren beste leku batzuen 
arteko lotuneak eta konexioak sortzea.

• Sare sozialak erabiltzea, partaidetza-erkidegoak sortzeko eta ezagutza 
eragiteko han.

• Ondare kultural bat lortzeko lan egitea.

• Ikastea ere denbora pasatzeko modu bat dela pentsatzea.

• Ikerketaren bidez proiektuak egitea.

• Jarrera aldatzea, teknologia bat edo bestea izanda ere.

Ikusten dugunez, nonahiko ikasketa ez da ikasteko modu berri bat, 
hezkuntzan beti egon baita horrelako korronterik, baina bai eraldatzen du 
gizartea eta, harekin batera, hezkuntza; eta bihurtzen du berrikuntzarako 
antzeztoki hasi eta bukatuko bat, irekia eta ubikuoa7. Antzeztoki horretan, 
ikasteko orduan, bi alderdi batzen edo lotzen dira beti: ikasleek aisialdian 
erabiltzen dituzten praktika sozialak, kulturalak eta komunikaziokoak 
eta eskola bera; eta bien artean, zubi-lanak eginez, teknologia berriak. 
Horrela, herritar digitalak garatuko ditugu, gaitasun orobat digitalak 
behar dituztenak, etengabe, ikasi ahal izateko; ikasi ere denbora-tarte eta 
toki jakin batean etenik egin gabe ikasten baita.

Baina, eraldaketa hori egin ahal izateko, pentsatu ere obikuoki egin 
behar dugu: “teknologia berriak ez dakar, berez, ikasteko modu 
berririk” (Cope eta Kalantzizs, 2009), nahiz eta ukaezina den badagoela 
lotura bat nonahiko ikasketaren eta nonahiko konputazioaren artean. 
Ordenagailuak, tresna mugikorrak eta gizarte-sareak gure ikasketaren 
eta bizitza sozialaren parte banaezinak dira jada, eta esanahiak eraikitzen 
laguntzen digute, momentu oro, sinkronikoki edo asinkronikoki. Sare 
sozialek, gainera, parte hartzeko kultura bat sortzen laguntzen dute, eta 
“ikasketa informala eta formala hurbiltzeko ere balio dute, zalantzarik 
gabe. Izan ere, haiei esker, ikasleak bere kasa adieraz dezake nahi duena, 
beste batzuekin harremanak izan, eta baita hezkuntzaren berezko premiei 
erantzun ere” (De Haro, 2008). Alde horretatik, ikus dezagun zer dioen 
George Siemens-ek, Conociendo el conocimiento lanean (2010). Hau 
irakurrita, errazago ulertuko dugu XXI. mendeko ikasleak derrigor jakin 
beharra daukala teknologia berrien lurralde likido horietan arrakastaz 
moldatzen:

“Sareak josteko prozesua da ikastea. Adabegiak kanpoko entitateak dira, 
sare bat osatzeko erabil ditzakegunak. Izan daitezke pertsonak, erakundeak, 
liburutegiak, webguneak, liburuak, aldizkariak, datu-baseak edo beste 
edozein informazio-iturri. Ikastea bera (hau konplexuagoa da) kanpoko 
adabegi-sare bat osatzea da, eta, gero, informazio- eta ezaguera-iturriak 
hartara konektatuko ditugu eta han taxutuko ditugu. Barruko sare bat da 
(neurologikoa) geure buruetan gertatzen den ikasketa. Hortaz, pentsa 
daiteke ikasketa-sareak egitura batzuk direla, geuk sortzen ditugunak, geure 
buruak eguneraturik edukitzeko eta ezaguera berriak (kanpokoak) eskuratu, 
esperimentatu, sortu eta konektatzeko, eten gabe. Eta pentsa daiteke 
ikasketa-sareak gure buruan dauzkagun egiturak direla (barrukoak), eta 
ulermen-jarraibideak konektatzeko eta sortzeko balio dutela”.
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3. HIKTetako 
H faktorea

Nortasun digital likidoa osatuz, izaki autonomo, kultu eta kritiko bihurtzen 
dira ikasleak, eta estrategiak garatzeko gaitasuna dute. Gaitasunak edo 
trebeziak eraikitze horretan, HIKTek, hain zuzen ere, gure ikasleek zer 
behar duten hobeto definitzen lagunduko digute (HIKT-k Harreman, 
Informazio eta Komunikazio Teknologiak esan nahi du, eta José Antonio 
Gabelas Barrosok asmatu zuen –terminoa bera–, Habitaciones de 
cristal blogean). Harremanen H horrek (Gabelas, 2011; Gabelas et al. 
2012) eskaintzen dizkigun inplikazioek norbanakoaren hiru dimentsioak 
biltzen dituzte: kognitiboa, emotiboa eta soziala. Aldi berean, izena 
bera aldatzea proposatzen du –bere izena–, gainerako elementuak bata 
bestearekin erlazionatuz eta, aldi berean, haien garrantzia erlatibizatuz.

Bada, zer behar dute ikasleek? Gauza asko; baina, nire iritziz, ikasleak 
norbanako modura hartzen baldin baditugu, H faktorea hiru dimentsio 
horiek inplikatzeko da beharrezkoa: kognitiboa, emotiboa eta soziala:

• Kognitiboa, informazioa ezaguera bihurtzen jakin dezaten, informa-
zioa prozesatzen lagun diezaiegun: aztertu, arrazoiak aurkitu, ulertu, 
eta pentsamendu kritikoa garatzera iritsi, hartara, arazoak konpondu 
ahal izateko ikuspuntu berriak aurkitzeko.

• Emotiboa, emozioen aldetik nortasun orekatua eraikitzeko, gutxie-
nez adimen emozionalari8 ere eragiteko, eta sentimenduak eta 
emozioak parekoekin konexioak sortzera bideratzeko, hartara, enpatia 
sozioafektiboa sentitu dezaten, emaitzak lortzeko gogoa izan dezaten, 
erabakiak sormena erabiliz har ditzaten, eta egoera eta inguru berrietara 
egokitzen asma dezaten. Baita emozio negatiboak kontrolatzeko 
trebeziak eskuratzeko ere.

• Eta, azkenik, soziala, zer nahi duten adierazten jakiteko eta sareko 
beste erabiltzaile batzuekin komunikatzen jakiteko, harremanak 
izateko, sozializatzeko, partekatzeko, interakzionatzeko eta sareetan 
adabegiak sortzeko.

Ikusten dugunez, H horrek hezkuntzaren grabitate-puntua atzera bere 
lekuan jarriko du, eta, gainera, bigarren ahozkotasunaren kulturan behin 
betiko sartuko garela bermatuko du. Ikaslearen dimentsio guztiak hartzen 
ditu aintzat. Komunikazioarekin lotzen du, eta emirec –alegia, igortze- 
-hartzaile– bihurtu. Adimen emozionalari eta enpatiari ere eragiten die. 
Beste batzuekiko konexio sozialak bultzatzen ditu, eta, haien bidez, 
ideiak trukatu, pentsatu, sortu eta berriro nahasi egin beharko dituzte, 
sormenez, “feed-feed” eredu baten oinarriak jarriz (Aparici eta Silva, 
2012), gero ezaguera sortzeko.

Informazioarekin H-arremanean ere jartzen ditu, eta, intelektualki 
heldutasunera iristeko edukien bila dabiltzala, gauzak aztertzera 
eta pentsamendu kritikoa garatzera kitzikatuko ditu. Eta, azkenik, 
teknologiarekin jarriko ditu H-arremanean. Zertarako? Aisialdi- 
-garaian bezalaxe adieraz ditzan gauzak, eta, hipertestu, esteka, tresna 
eta sareen lengoaia berria erabiliz, orain arteko moduan jarrai dezaten, 
eduki esanguratsuak sortzen, nahasten eta berriro diseinatzen, eta beste 
erabiltzaile batzuekin batera erabiltzen.
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Komunikazioa buruko sinapsi baten modura isurtzen eta zabaltzen da 
norbanakoen artean. Sormen-anabasa antolatu moduko horretan –hala 
baita–, adabegien artean konexioak sortzen doaz, interes erkideetan, 
emozio erkideetan oinarriturik. Bakoitzak bere interesen bidetik egiten 
du, eta, bidean aurrera, interes-lagunak aurkitzen ditu, lagun egiten ditu, 
harreman horizontalak –elkarrekikoak– sortzen ditu emozio partekatuei 
esker, eta elkarri laguntzen diote, beren pentsamendu konputazionala 
garatuz9. Guk, hezitzaile modura, eginkizun hau daukagu: gure mugen 
beste aldera begiratu, mugok gainditu, eta ikasleek beren inguru 
pribatuan pantailekin duten interakzio hori gelara bildu eta gelan eutsi, 
gela norbanakoaren garapen holistikorako leku bihurtu dadin, eta, 
hartara, norbanako horrek ahalduntzeko bidea izan dezan.

Horregatik, prest egon behar dugu gure irakasle-lana sozialagoa egiteko. 
Izan ere, teknologia horiei esker, gure lanak, jada, ez dauka leku itxi 
baten edo denbora jakin baten mugarik. Ikasketa formalak ezin du, 
jada, ikasketa informala gabe, autonomia gabe, ezer egin, eta, hortaz, 
pentsatu behar du norbanakoa izaki soziala dela eta balitekeela baten 
ikasketa-premiak bestearenak ez bezalakoak izatea. Anabasa horretan 
atera beharko dugu aurrera gure irakasle-lana, eta ikasi beharko dugu 
gure lana indar handiagoz egiteko dauzkagun aukerei etekina ateratzen, 
aukera horiek asko eta asko baitira. Azken batean, ate-leihoak zabaltzea 
da egin behar duguna –ekaitzaren ondoren bezala–, eta barrenak haize 
garbiz egurastu.

Itzultzailea: IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala

Oharrak

1. Ikus http://www.youtube.com/watch?fea  
ture=player_embedded&v=MGMsT4qNA-c 

2. Ikus http://www.youtube.com/watch?v= 
hzCBtsvtD8I 

3. Irakasle oblomovzalearen definizioaren oinarri 
da Victor Goncharov idazle errusiarrak 1859n 
idatzitako Oblomov eleberriaren protagonista. 
Beronek, bizitzaren aurrean jarrera pasibo 
eta zalantzatia du ezaugarri. Ikus http://
es.wikipedia.org/wiki/Obl%C3%B3mov 

4. “Pedagogía progresista” edo hezkuntza 
berria: XIX. mendearen bukaeran garatu zen 
pedagogia-korronte berritzailea da, haurra modu 
egokian hezteko ikaskuntza aktiboa, ikaslearen 
autonomia, ulermena eta ekimena, ikasleen 
arteko harremanak eta zeharkako curriculumak 
sustatzen dituena besteak beste. Korronte 
honetako ordezkarietako batzuk Ovide Decroly, 
Célestin Freinet, Paul Robin, Francesc Ferrer, 
Rudolf Steiner eta Maria Montessori izan ziren 
(http://eu.wikipedia.org/wiki/Hezkuntza_Berria) 

5. Ikus http://eu.wikipedia.org/wiki/John_Dewey 

6. Hitzaldirako esteka: http://youtu.be/4FHFZOW 
3hCQ 

7. Alderatu Farnos, J. D.-ren hurrengo aurkez-
penarekin http://www.slideshare.net/juandon/
juandon-ramiro-power-medellin 

8. Ikus http://es.wikipedia.org/wiki/
Inteligencia_emocional 

9. Ikus http://youtu.be/-AjHT5ysh08 
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