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1. AISA, 
abiapuntua eta 

bilakaera

AISA online ikastaroa

Xabier Zubi zarreta

Helduen euskaldunt ze-alfabetat zeak modua egin behar du gi zatalde des-
berdinen beharrei egokitutako eskaint za egiteko. Hain zuzen ere, euskal-
dunt ze-alfabetat zearen jardunean, berau eraginkorra i zango bada, oso 
kontuan i zan beharko dira gi zartean sortu eta sor daitezkeen eskaera 
berriak.

Talde horietan sar daitezke etorkinak. Izan ere, makina bat lagun etorri 
dira azken urteotan Ekialdeko Europatik, Afrikatik eta Hego Ameriketatik, 
hemen bi zit zen gelditu eta bertakot zeko asmoz. Eta, krisiak krisi, gure 
gi zartean t xertatu dira. Egoera soziologiko horri erant zun aproposa 
eman nahian etorri zen AISA harrera-ikastaroen egitasmoa, eta ildo ber-
bera jorratu nahi du AISA berriak ere, proiektu horren garapena denak: 
etorkinak euskarara hurbilt zea eta gure hi zkunt za bereganat zeko pro-
zesuan lehen pausoak ematea, euskal gi zartean ahal den ongien errotu 
daitezen.

“Etorkinak euskarara hurbilt zeko atea”. Honela aurkeztu zuten Beni-
tezek eta Gaint zak (2004) AISA HIZPIDEn. Ikasmateriala 2005ean 
argitaratu zen estreinakoz, paperezko bert sioan, Immigrazioko Zuzen-
darit zarekin elkarlanean. AISA harrera-ikastaroen xedea zen eta da 
etorkinak euskara ikastera bult zat zea. Helburu horrekin, AISA harrera-
ikastaro linguistikoak antolatu dira hainbat tokitan; bereziki, Euskal 
Autonomia Erkidegoan bi zi diren etorkinent zat diseinatuak. Aurrez 
aurre erabilt zeko materiala da, erreferente nagusi irakaslea duena, eta 
horren arabera dago bideratua elkarreragin guztia. Materialok osat zen 
dute AISA bilduma:

◦ AISA ikaslearen liburuak (4 liburuki)

◦ AISA irakaslearen liburuak (pdf formatuan)

◦ AISA hi ztegia

◦ AISA bideoak (2 DVD)

Zabalkunde handiagoa emate aldera eta, batik bat, etorkinen talde horri 
euskara ikasteko aukera eta erraztasun gehiago emateko, ikasmaterial hori 
online jart zea erabaki zen. Duela gut xi burutu da egitasmo hori, 2012ko 
urtearen bukaeran jarri bait zen abian AISA ikastaroa online. IKTko tek-
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2. Online 
ikastaroaren 

nondik norakoak

nologiak oinarri harturik, eta dagozkion egokit zapen didaktikoak egin 
ondoren, autoikaskunt zako ikastaro gisa eskaint zen da. Proiektua 2011n 
esleitu zen, eta Ihardun Multimedia enpresak gauzatu du, Mondragon 
Linguarekin batera eta HABErekin elkarlanean. Hasiera batean etorkinei 
zuzendutako ikasmateriala bada ere, ezin uka, Interneten egonda, pro-
bet xugarri i zan litekeenik euskara ikasteko bidean lehenengo pausoak 
eman nahi dituen ororent zat ere.

Ikastaroa, esan bezala, online eskaint zen da, doan eta tutorerik gabe. 
Unitateak 20 dira orotara –paperezko edi zioan zituen berberak–, eta 
guztiak burut zeko 60-80 ordu behar direla aurreikusten da. Euskara ikas-
ten hasteko materiala da, oinarri-oinarri zkoa.

Material honen erabilt zaileak liburuetan dauden eduki berberak eta 
ant zeko jarduerak aurkituko ditu, baina ikasteredu batetik bestera 
aldat zeak dakart zan aldaketekin. Kontuan eduki behar da, material hau 
erabilt zeko, ikasleak ez duela irakaslerik i zango aurrean; bakarrik aurki-
tuko da ordenagailuaren aurrean. Egoera horretaz jabetuta, erraztasunak 
eman nahi i zan zai zkio bakarrik molda dadin:

◦ Prozedura eta instrukzio argiak dituzte, bakarkako ikasketan dabilt zan 
ikasleent zat egokituak.

◦ Euskaraz adierazita daude, eta bigarren hi zkunt za, gaztelania, dute 
lagungarri.

◦ Autozuzendutako atazak daude: aukera anit zekoak, egia/gezurra 
motakoak, ordenatu, lotu, hut suneak bete, arrastatu (hit zak, esaldiak, 
etab.).

◦ Audio eta bideo guztien transkripzioak jardueretan bertan ditu eskura 
erabilt zaileak.

◦ Elkarreraginerako atazen proposamenak eta prozedurak eskaint zen 
dira.

◦ Feedback edo at zeraelikadurari dagokionez, autozuzendutako zeregi-
netan lortutako puntuazioa helarazten zaio erabilt zaileari.

Paperezko edi zioan bazen protagonista bat, Juliana, ikasmaterialean 
barrena, unitatez unitate agert zen zena, nolabaiteko lotura emanez mate-
rialari. AISA berri honetan, protagonista pert sona bakarra i zan beha-
rrean, talde bat dugu: euskara ikasten ari den talde birtual bat, bost ikaslez 
eta irakasle batez osatua. Ait ziber irakaslea bertakoa da, baina ikasleak 
denak kanpokoak: Vasile, Errumaniakoa; Elena, Kolonbiakoa; Najat 
eta Yasmine, Marokokoak; eta Guillaum, Frant ziakoa (ikus 1. irudia). 
Ait ziber irakasleak emango di zkie argibideak ikasleei eta onlineko era-
bilt zaileei, baita ikastunitate bakoit zeko helburuen berri ere.
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AISA onlineko euskara-talde birtuala: Yasmine, Nahat Vasile, Elena, Ait ziber 
(irakaslea) eta Guillaum

Egoerak, jakina, ohikoak dira eguneroko bi zimoduan: jendea aurkez-
tea, familiaren berri ematea, erosketak egitea, janaria prestat zea, hirian 
mugit zea… Orobat, gure kultura eta ohiturekin lotutako gaiak: jolasak, 
festak, hi zkunt za bera…

Online ikastaro hau egiteko, www.ikasten.ikasbil.net atarian sartu, eta 
AISA ikastaroan klik egin besterik ez dago. Ikastarora bi modutan sar 
daiteke: kontua irekita edo irekit zeke. Modurik eraginkorrena, ezbairik 
gabe, erabilt zaile-kontua sortuta sart zea da; hartara, plataforman jasota 
geratuko baita ikastaroan egiten dugun guztia, eta ibilbide guztia ikus-
teko aukera edukiko. Kontua ireki gabe ere sartu daiteke ikastarora eta 
bertako jarduerak egin, baina, horrela, ez dira gordeta geratuko egindako 
lana eta i zandako emait zak.

Ikastaro honetan bada Irakasleari galdetu i zeneko atala (AISA@habe.
org), edozein argibide didaktiko behar i zatera, irakasle birtual batekin 
harremanetan jart zeko aukera eskaint zen duena. Irakasle horren funt zioa 
da jarduera edo edukietan sortutako zalant zak argit zea, baina ez era-
bilt zaileek sortutako testurik zuzent zea –ez idat zirik, ez ahozkorik–. 
Orain arte jasotako galderak tankera honetakoak dira: ea euskaltegiko 
irakasleek tutori zatu dezaketen ikastaro hau, etorkinez gain bestelako 
ikasleekin ere erabilgarria den, aurrez aurreko harrera-taldeak osat zeko 

1. irudia:

2.1. Nola sartu 
ikastaroan

2.2. Foroa eta 
lagunt za
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zer urrat s edo baldint za bete behar diren eta, azkenik, ikastaroan i zena 
emateko edo nabigat zeko arazoei buruzkoak.

Foro irekia deitutako atala ere badago. Ikasleak elkarrekin harremane-
tan jart zeko, edota elkarren artean ideia eta proposamenak partekat zeko 
bilgune i zan nahi luke foro horrek. Atal horretan, esate baterako, ikasle 
batek adierazi du arazoak dituela 2. unitateko zenbakiekin, eta ikastaroko 
kideei galdet zen die ant zekorik gertatu zaien.

Ikasmaterial hau 20 unitatez osaturik dago, eta unitate bakoit zak 5 egin-
 ki zun ditu (ataza deitu ohi duguna eginki zuna da hemen), eta eginki zun 
bakoit zak 5 jarduera (ariketei jarduera derit ze). Bestalde, zenbait unita-
tetarako material berria sortu da, paperezko edi zioan zegoena ez bait zen 
egokia autoikaskunt zarako (irakaslea edo taldea aurrean ez i zateak 
baliogabetu egin ditu zenbait jarduera) eta, baita ere, paperezko unitate 
bat zuk, laburragoak i zanik, ez zutelako jarduera guztiak osat zeko i zaera-
rik eskaint zen.

Hona hemen 20 unitateen i zenburuak

1. Kaixo! 11. Etorri gurera!

2. Inprimakiak betet zen 12. Hau kuxidadea!

3. Familia 13. Jolasean

4. Non dago tren-geltokia? 14. Eskolan

5. Hirian ibili! 15. Bilbotik Kolonbiara

6. Azokan 16. A ze lana, lan bila ibilt zea!

7. Hau gosea! 17. Gi zonak lan, emakumeak lan eta lan

8. Dendaz denda 18. Baiet z mendi-tontorrera heldu!

9. Zoaz ospitalera! 19. Festara!

10. Horrek dauka sasoia! 20. Jalgi hadi plazara!

Unitate bakoit zean, 2 ebaluazio egiten dira: bata laburra, jarduera batekoa 
(2. eginki zunaren azkenean), eta bestea luzeagoa, azken eginki zuneko 5 
jarduerak horretara jarri z. Hainbat arlo hart zen dira kontuan ebaluazioan, 
hala nola irakurriaren eta ent zundakoaren ulermena, hi ztegia eta grama-
tika-edukiak. Jarduera bakoit za burutu orduko jakingo du erabilt zaileak 
emait za ehunekoetan.

Unitatearen hasieran, zer testuingurutan eta zer gairen inguruan ibi-
liko den azalt zen zaio erabilt zeari; baita zer helburu lortu nahi diren 
unitate horretan ere. Halaber, unitatearen azken eginki zunean –ebalua-
zioari ekin aurretik–, hasieran jarritako helburu horiek zer neurritan bete 
diren galdet zen zaio erabilt zaileari, eta, horrela autoebaluaziorako eta 
hausnarketarako gonbita egiten zaio. Eginki zun bakoit zean helburu bat 
lant zen denez –nahi z eta bat zuetan helburu bat bi eginki zunetan jorratu–, 

3. Ikasmateria-
laren egitura
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hiruzpalau helburu daude unitateko. Hona, esaterako, 6. unitateko unita-
tearen sarreran –Azokan– jarritako helburuak:

Kaixo! Unitate honetan janariei buruz hit z egingo dugu. Honako gai hauen 
inguruan arituko gara:

• Janarien eta janari-taldeen i zenak esaten.

• Erosketa-zerrenda egiten.

• Neurriak, salneurriak eta denda-motak adierazten.

• Denda batean moldat zen.

Aholku bat: hau guztia ikasteko modurik onena da dendetara joan eta 
praktikat zea.

Eginki zun bakoit zaren hasieran ere bide beretik jot zen da, eta eginki zun 
horretan zeren inguruan jardungo den eta zein den helburua adieraz-
ten da; i zan ere, lehendabi ziko jarduera testuingurat zailea da. Zenbait 
eginki zunetan, xedea aipat zeaz gain, bideo edo audio bat eskaint zen 
da, egin beharreko zeregin horretan girot zen eta murgilt zen joateko. 
Adibidez, 7. unitateko eginki zun bateko 1. jardueran –Janaria pres-
tat zen–, honako hau aurkituko dugu:

Eginki zun honetan, plater bat prestat zeko zer pauso eman behar diren 
ikusiko dugu. Erreparatu (animaziozko bideoan) nire ikasleek egingo 
dituzten bi platerei, eta janaria prestatu aurretik kontuan hartu beha-
rreko aholkuei! / En esta tarea vas a ver los pasos para preparar una 
receta. Fíjate en los dos platos que van a preparar mis alumnos y 
alumnas, y en los consejos que hay que tener en cuenta antes de empe-
zar a cocinar.

Era askotakoak dira erabilt zaileak egin beharreko jarduera-motak: egia/
gezurra, arrastatu (letrak/zenbakiak, hit zak, esaldiak), aukera anit zeko 
galderak, ordenan jarri, aukeratu, hut suneak bete, irudiak eta hit zak 
lotu… Erabilt zaileak amaitu orduko (edo egiten ari dela zenbaitetan) 
jakin dezake nola egin duen. Hona hemen (2. irudia) arrastatu teknika 
erabilt zen den horietako bat (7. unit., Zerbit zariarekin elkarri zketa).

Zenbait eginki zunen edo unitateren bukaeran, zeregin bat jart zen zaio 
ikasleari jarduera ireki gisa, zeinetan, eginki zuna betet zeaz gain, aukera 
eskaint zen zaion bere egoera pert sonalera, bere esperient ziara jot zeko. 
Bat zuetan, azken eginki zun horrek zerbait idaztea eskatuko dio, taula 
bat osat zea besteetan, edo gai horren inguruan pent sat zea zer esango 
lukeen eta nola formulatuko lukeen. Hona horietako adibide bat (3. 
irudia).
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Esaldiak arrastat zen erako jarduera bat

Ikaslearen t xokoa i zeneko atalean jarduera pert sonali zat zeko aukera dauka 
erabilt zaileak.

2. irudia:

3. irudia:
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Behin AISA materialean sartuz gero, erabilt zaileak beti du bistan kont sul-
tak egiteko aukera, dagoen jardueran dagoela. 4. irudian ikusi daitekeen 
bezala, honako komando hauek daude kont sultagai:

Goiko partean ageri dira erabilt zaileak kont sulta dit zakeen lagunt zak

Jarduera bat eta unitatearen zuhait za ezkerreko zutabean

3.1. 
Erabilt zailearent zako 

lagunt zak

4. irudia:

5. irudia:
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• Hi ztegia. Unitatekoa nahi z AISA osokoa.

• Gramatika. Unitateari dagokiona. Ikuspegi komunikatiboaren ara-
bera ematen dira gramatika-azalpenak; hortaz, ez dago gramatika-taula 
osorik.

• Kultura. Lant zen ari den gaiarekin lotutako eduki kulturalen berri 
ematen du, estekak etab.

• Lagunt za. Ikastaroko elementu grafi koen gaineko informazioa ematen 
du, logotipo bakoit zak zer adierazten duen azalduz.

Bestalde, nabigazioari begira, esan behar da jarduerak egiterakoan bis-
tan dagoela unitate osoko zuhait za; baliabide horrek lagunt za ederra 
eskaint zen dio erabilt zaileari, unitatearen barruan kokat zeko eta at zera-
aurrera mugit zeko (5. irudia).

Ikastaroa Interneten eskuragarri i zateak mundu zabaleko erabilt zai-
leak ekarri di zkigu: Euskal Herriko erabilt zaileak ez ezik, Hego 
Ameriketakoak (Argentina, Mexiko, Brasil, Peru, Txile…), Espainiako 
estatukoak (Madril, Kordoba, Malaga...) eta Poloniakoak ere badabilt za 
AISAn barrena. Onlineko ikastaroa abian jarri zenetik –2012ko abendu-
tik 2013ko mart xora bitartean– i zandako erabilera dago jasota ondoko 
grafi koan (6. irudia). Bertan ikus daitekeenez, erabilt zaile gehienak bisi-
tari gisa sart zen dira ikastaroan (goitik hasita, 2. lerroa), eta, horregatik, 
askoz gut xiago dira ikasleak –ikastaroan i zena eman dutenak, alegia– 
(goitik hasita, 3. lerroa).

Ikastaroak i zandako erabilera

Bisitari moduan sart zeak badu gabezia nabarmen bat. Hain zuzen ere, 
egindako lana ez da gordeta gerat zen, eta, ondorioz, erabilt zaileak ez 
ditu eskuragarri gauzatutako jarduerak; eta, ikastaroan sart zen den 

4. Orain arteko 
ibilbidea

6. irudia:
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bakoit zean, ez ditu aurkituko aurretik egindako lanak jasota, zer eta nola 
egin duen azalduko liokeena. Eztabaidatu liteke ez ote lit zatekeen kendu 
behar ikastaroan bisitari sart zeko aukera, ikaslearen rola aukera bakart zat 
lagata. Horrela egingo bagenu, jakina, nabarmen jait siko lit zateke era-
bilt zaileen kopurua, baina erabili nahi dutenek atarramentu hobea aterako 
liokete ikastaroari.

Ikastaroko unitate bakoit zean zenbat jende dabilen adierazten du 7. iru-
diak; bistakoa denez, hasierako unitateetan jende gehiago dabil gaine-
rakoetan baino. Nolanahi ere, datu horiek beste irakurketa bat ere i zan 
lezakete: jendeak hasi bai, baina ez diola jarrait zen ikastaroari, edota 
sartu-irtena besterik ez duela egiten. Azken balorazio hori egia i zatera, 
ikastaro ireki eta anonimoak duten arriskua frogatuko luke; alegia, jendea 
hasi bai, baino lehent xeago edo geroxeago bertan behera uzten dituela 
holako ikastaroak.

Ikastaroan i zandako ekint zak unitateka

Arazo horren konponbide i zan liteke ikastaroa tutori zat zea. Gorago 
aipatu dugu ikastaroan jasotako galdera bat zuek hortik jot zen zutela; hau 
da, euskaltegiek ikastaro hau tutori zat zearen alde, beste edozein ikas-
tarorekin egiten duten moduan. Zent zuzkoa dirudi pent sat zeak tutore 

7. irudia:
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i zateak eragina i zango lukeela ikasleen motibazioan; ondorioz, ikaslea ez 
lit zateke hain bakarrik sentituko eta ez luke horren erraz lagako ikastaroa 
bertan behera.

Esan bezala, ikastaroa hasi baino ez da egin, eta denborak erakut siko digu 
bere benetako erabilera eta potent ziala zein den; baztertu gabe, datuen 
argitan, dagozkion hobekunt zak egitea ikastaroari.

Autoikaskunt zaren bideaz gain, badago aukera AISA ikastaroa egiteko 
irakaslearen lagunt zarekin eta talde batean. Harrera-ikastarook anto-
lat zeko eskariak udalek eta euskaltegiek egin dit zakete; etorkinen elkar-
teek ezin dute zuzenean eskatu. Eskariak HABEra bideratu behar dituzte 
(info@habe.org, tel. 943-022600).

Hona hemen bete beharreko baldint zak, diru-lagunt za jaso ahal i zateko:

• Ikasleak etorkinak i zatea, egoera administratiboa irregularra i zanda ere.

• 60 orduko ikastaroa i zatea, astean 3-4-6 ordu, 1-2-3 egunetan banatuta.

• AISA liburuak erabilt zea.

• Udalek nahi duten euskaltegia hautat zeko aukera.

• Irakaslea euskaltegi homologatu bateko langilea i zatea.

• Ebaluazio-fi t xa betet zea ikastaroaren bukaeran.

Finant zazioari dagokionez, era honetan antolatu eta emandako ikasta-
roak HABEk fi nant zatuko ditu ohiko diru-lagunt zen bitartez, eskolak 
ematen dituen euskaltegiari gainerako ikastaro homologatuak babes-
teko erabilt zen dituen moduan. Euskaltegi pribatuen kasuan, oinarri zko 
moduluaren bitartez babestuko da onartutako taldearen eskola-ordua, 
euskaltegiaren ratioan eraginik i zan gabe; horrez gain, ikasleak ordaindu 
beharko lukeena gut xit ze aldera, HABEk 800 euroko gehigarria ordain-
duko dio euskaltegiari. Udal-euskaltegien kasuan, 400 eurokoa i zango 
da ikasleak ordaindu beharko lukeena gut xit zeko gehigarria. Aipatutako 
diru-kopuru horiek 2012-2013 ikasturteari dagozkionak dira, eta infor-
mazio osoagoa nahi duenak HABEren webgunean aurkituko du, “Xede 
berezietako ikastaroak” atalean.

AISA online ikastaroan barna abiat zen denak eskura du ikasprozesuan 
aurrera egiteko aukera. Hona horietako bat zuk:

• Pixkanaka

I kasbil baliabide didaktikoen biltegian aukera du beste zenbait eduki 
interesgarri aurkit zeko, hala nola Pixkanaka atala (http://www.ikasbil.
net/web/ikasbil/pixkanaka).

5. AISA aurrez 
aurreko 

ikastaroak1

6. AISA online 
ikastaroaren 

osagarriak

1. Editorearen oharra: artikulua idatzi denean inda rrean dauden baldintzak.
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Egunero sort zen diren egoeretan erabilt zeko moduko esaldi sinpleak aur-
kituko ditu erabilt zaileak atal horretan, irakurt zeko eta ent zuteko. Orobat, 
eguneroko bi zimoduarekin loturiko elkarri zketa errazak irakurri eta 
ent zuteko aukera i zango du, ulermena eta mint zamena lant zen lagunduko 
diotenak.

• Kerman!

Bakarka eta online jarraitu nahi i zanez gero, Kerman, mint zalagun bila 
ere baliagarri gerta dakioke euskara-maila hobetu nahi duenari. A2 mai-
lako 300 bideo eta beste horrenbeste ataza ditu eskura Ikasbil atarian 
(www.ikasbil.net). Bideo hauetan, hainbat egoerari egin beharko die 
aurre Kermanek, eta modu erraz eta at seginean aurkezten zai zkio egoera 
horietarako baliagarriak diren eduki eta hi ztegia.
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