
XXXII. urtea  ● 82. zenb.  ● 2014 URTARRILA-APIRILA

Zenbaki honetan

Aurkezpena    1

Bestelako lankidetzak

Online irakaslearen ajeak 3

eusLiderrak. Hizkuntza portaera berriak sortzeko tailerra 30

Beste iturrietatik

The Structure Building Framework. Bigarren hizkuntzen
irakaskuntza eta irudiak, hurbilpen bat    55

Geure iturrietatik

HABEren Ikasbil atariaren erabilera: datuak, 
iritziak eta analisia 67

Sagra Crespo eta Iñaki
Mundiñano

Iratxe Garmendia eta Mikel
Urdangarin

J. Daniel García

Mikel Dorronsoro 





Online irakaslearen ajeak 3

Formulario honetako datuak fitxategi automatizatu batean bilduko dira, HABEk aldizkaria jasotzeko eskabideak ku-

deatu ahal izateko. Fitxategi datuetara sartzeko, datuak aldatu edo deuseztatzeko eskubidea erabili nahi izanez

gero, HABEra jo dezakezu. Vitoria-Gasteiz kalea, 3-6. 20018 Donostia.





1

Eskuartean duzu, irakurle, Hizpideren 82. zenbakia, 2014ko lehendabiziko
lauhilabetekoari dagokiona, alegia. Ikus dezagun oraingoak dakarrena be-
girada azkar batean eta atalez atal. 

Bestelako lankidetzak.- Sagra Crespo eta Iñaki Mundiñanoren online ikas-
taroak ematen eta diseinatzen aritu dira azken urteetan, Nafarroako Hez-
kuntza Departamentuak antolatutako euskara hobetzeko eta didaktika egu-
neratzeko ikastaroetan. Hasieran, posta arruntez eta posta elektronikoz
baliatzen ziren, eta, gaur egun, web-plataformak erabiltzen dituzte, Moodle
batez ere. Urte horietan guztietan izandako eskarmentuak erakutsitakoa
bildu nahi izan dute “Online irakaslearen ajeak” deritzon artikuluan. Hel-
burua ez da izan Moodleren gaineko gida eta jarraibide zehatzak idaztea,
baizik eta kontuan hartu beharreko aholku-sorta ematea, Moodlerekin eta
online irakaskuntzarekin aritzean. 

Iratxe Garmendia eta Mikel Urdangarinek, berriz, “eusLiderrak. Hizkun-
tza-portaera berriak sortzeko tailerra” izenekoa landu dute. Bertan, 2008an
hasitako proiektu horren giltzarrietako batzuk jaso dituzte, hala nola egi-
tasmoaren helburuak, oinarri teorikoak eta egitura; horiez gain, orain arte
izandako emaitzak eta gerora begirako ondorioak plazaratu dituzte. Arti-
kulugileek diotenez, saio horietan, era egituratuan eskaintzen zaie parte-har-
tzaileei zenbait informazio, tresna eta eredu. Bestalde, helburu bikoitza du
egitasmoak: batetik, euskaraz hitz egiteko lotsak, beldurrak edo aurreiritziak
gainditzea, eta, bestetik, ekintza bat burutzea euskaraz. Lortutako aldaketa
txikia izanik ere, emozionalki esanguratsua bada, arrakalatu egingo du par-
taideak aurretik zuen sistema, eta, ondorioz, pentsamendua berregituratu be-
harra ekarriko du. Pentsaera zuzentzaile berri horrek, atzetik, portaera-al-
daketa gehiago eta iraunkorragoak ekarriko dituela azaltzen dute. 

Beste iturrietatik.- J. Daniel García da “The Structure Building Framework.
Bigarren hizkuntzen irakaskuntza eta irudiak, hurbilpen bat” izeneko arti-
kuluaren egilea. Bertan aztertu du zeinen garrantzitsua den irakurmena pro-
zesu kognitibo orokor baten gisa ikustea, mota guztietako testuak barne har-
tuz, izan grafikoak, izan multimedia-euskarri analogiko edo digitaletan
emandakoak. Beste era batera esanda, zeinen garrantzitsua den gogoeta egi-
tea aipatutako prozesuari eta bigarren hizkuntzen irakaskuntzan aplika
daitekeen moduari buruz. Aipagarria da Ann Morton Gernsbacher irakas-
learen ikerketetan oinarritu duela lana.

Geure iturrietatik. Izen berria jarri diogu atalari, horrela hobeto jasoko di-
tugulakoan bertan egongo diren ekarpenak. Izen berria, bai, baina ildo eza-
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gunari jarraiki. 81. zenbakian landutakoa osatuz, Ikasbil atariaren erabi-
lerari buruzko informazio zabala eta hausnarketa dakarzkigu Mikel Do-
rronsorok “HABEren Ikasbil atariaren erabilera: datuak, iritziak eta ana-
lisia” lanean. Izan ere, Ikasbilek urte mordoxka darama ikasle eta irakasleei
zerbitzu didaktikoak ematen. Atariaren kudeatzaileak beti saiatu izan dira
hartzaileen iritziak eta usteak jasotzen eta, horien arabera, ematen duen zer-
bitzua hobetzen. Oraingoan, ordea, iritzi-bilketa hori modu sistematikoan
antolatzea erabaki zuten, eta, horretarako, 2013ko azaro-abenduan in-
kesta bat zabaldu zuten erabiltzaileen artean. Bestalde, atariaren zerbitza-
rian edo Interneteko trafikoa gainbegiratzen duten zerbitzuetan gordetzen
diren datuak ere informazio ugari ematen dute atariaren erabileraz, eta
ondo islatzen da atariak denboran zehar izan duen bilakaera. Beraz, hain-
bat iturritako informazioa oinarri —erabiltzaileen iritzi, zerbitzariko datu
objektibo eta editoreen esperientzia, hain zuzen—, Ikasbilen argazki aha-
lik eta zehatzena egiten saiatu dira, honako alderdi hauek jorratuz: ataria-
ren egoera, erabilera eta bilakaera. Artikulu honetan, editoreen irakurketa
azalduko den arren, datuak eta interpretazioak bereizi agertuko dira, ira-
kurleak nork bere ondorioak atera ditzan. Azkenik, datozen hilabete eta ur-
teei begirako doikuntza, hobekuntza eta aldaketak zirriborratu ditu, zer-
bitzuek, bizidunek bezala, bizirik irauteko modu bakarra mudantza
dutelakoan.
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EIBZ (Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroa)1 duela 12 urte
sortu zuen Nafarroako Hezkuntza Departamentuak, eta, bertan, gure zere-
ginetako bat da Nafarroan lanean ari diren irakasle ez unibertsitarioei ikas-
taroak ematea. Eskaintzen ditugun formazio-ikastaroetan parte hartzeko,
irakasleek Nafarroako ikastetxeren batean egin behar dute lan hezkuntza
arautuan, eta EGA agiria izan behar dute. 

Irakasleek ikasturtero justifikatu behar dute 35 formazio-ordu (gutxienez)
bete dutela, ikastaroa edozein dela ere, eta ikastaro horiekin irakasleek, be-
ren burua janzteaz gain, puntuak lortzen dituzte lehiaketetan parte hartzeko
(leku-aldatzeak, karguak...). Hezkuntza Departamentuak eskaintzen di-
tuen ikastaroak dohainik izaten dira, eta, normalean, ikastaroa hasi gabe edo
bukatu gabe utziz gero, ez da zigorrik izaten, berriz ikastaro bera egiteko
lehentasuna galtzea-edo ez bada. 

Bestelako lankidetzak

Online irakaslearen 
ajeak

Sagra Crespo* eta
Iñaki Mundiñano**

1.- Nor garen

* saltsasukoa@gmail.com
** inakimundi@gmail.com
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Duela hamabi urte, saioak aurrez aurre ematea zen “normala”, eta bestela
ematea nekez irudika zitekeen. Orduan eskaini zuen gurean lehen aldiz
Iñaki Ugarteburuk Euskara Hobetzeko ikastaro birtuala (EHIB) online ikas-
taro gisa; ordutik, urtez urte asko aldatu dira gauzak, eta, gaur egun, ikas-
taro ez presentzialak nagusitu dira ia erabat, (ikastaro mistoak ere ematen
ditugu, aurrez aurreko saioak eta online jarduerak/lanak uztarturik). 

Hasierako online ikastaroetan, orduko “puntako” baliabide digitalez ba-
liaturik, ikastaroaren edukia CD bidez bidaltzen zitzaien ikasleei, jardue-
rak posta elektronikoz igortzen eta jasotzen ziren, eta foro bat erabiltzen
zen eztabaidaren bat edo beste egiteko. Sistema hark hamaika buruhauste
ekarri zigun: CDa ez zela iritsi; posta elektronikoaren helbidea okerra zela;
ikasleak Interneteko konexioa ikastetxean bakarrik zuela eta ez zuela ikas-
taroa egiteko denborarik; irakasleok ikaslearen mezurik jaso ez; ikasleak
jarduera bidali bai, baina nor zen esan gabe... Egia esan, nahikoa lan hura
antolatzen!

Anabasa hura txukundu nahian eta gure beharrak aseko zituen baliabide
egokiren baten bila hasirik, 2005ean Moodle erabiltzen hastea erabaki ge-
nuen. Zalantzak zalantza eta beldurrak beldur, gune bakarrean dena kude-
atzeko aukera izateak salto egitera animatu gintuen, eta buru-belarri sartu
ginen plataforman. Irakasle gutxi batzuk hasi ginen lehenengo urteetan Mo-
odle erabiltzen, “ausartenak”-edo, eta, pixkanaka-pixkanaka, beste lanki-
deak animatu, beldurrak uxatu eta zalantzak argitu ondoren,  gaur egun den-
denok erabiltzen dugu.

Bidean, geure burua jantzi behar izan genuen lehendabizi, eta horretarako
ikastaro batzuk egin genituen, INTEFek2 eta PNTEek3antolatutako Moodle
erabiltzen hasteko ikastaroak batez ere; horietaz gain, online tutore gisa
prestatzeko beharra ere sumatu genuen. Behar hori betetzeko, oso lagun-
garriak izan ziren Pere Marques-ek4, Max Hamman-ek5 eta Nati Abasolok6

emandako ikastaroak; gainera, Moodlezaleekin harremanetan jartzeko eta
besteek nola lan egiten zuten jakiteko, oso lagungarriak izan ziren eta dira
Moodlemoot jardunaldiak7, baita sarean dauden foroak ere.

Edo hariaren beste aldean, gehienetan, konpontzen ez dakiten arazo baten
aurrean dauden pertsonak. 

Zerbait berria ikastea beti da erronka, are handiagoa ikastaroa online de-
nean. Autonomia handia eskatzen du, eta taldearen sarerik gabe lan horretan
ari den ikasleak, material berriaz gain, denbora kudeatu behar du, beharrak
antzeman eta arazoak konpontzeko bidea aurkitu. Txikikeriarik txikiena

2.- Nola hasi
ginen

3.- Ikasleak
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nahikoa izan daiteke ikasleak ikastaroa bertan behera uzteko. Ikusten ez du-
gun traba hori gaindiezina izan daiteke beretako. Bestalde, ez dakigu ikas-
lea zein testuingurutan ari den, zer umorerekin ekin dion lanari, noraino
egin dezakegun tira... 

Egoera honen aurrean...

● Ez ahaztu online aritzea, berez, zaila dela gehienentzat.

● Ikasleak hasiera-hasieratik jakin behar du ikastaroan zer landuko duen,
zenbat denbora izanen duen eta zer lan eginen duen: zenbat atal, zen-
bat irakurgai, zenbat jarduera, nolako jarduerak...

● Ariketak osatzeko denbora eskuzabaltasunez neurtu: espero ez duzun
tokian trabaren bat azal daiteke.

● Ikaslearen tokian jarri.

● Ikasleari mezuren bat bidaltzean, neurtu hitz guztiak. Beharbada, ikas-
leak ez du zuk idatzitakoa behar bezala ulertuko. Ironia oso konplika-
tua izan daiteke ulertzeko; bigarren esanahiak ekidin.

● Ikastetxe batean ikasleek taldeak osatzen badituzte, bultzatu jarrera hori.
Ez salatu kopiatzeagatik. Adierazi taldean ari direla konturatu zarela,
eta erronka berriak ezarri. Elkarrekin lan egiteko bidea zabaldu eta
erraztu.

Oinarri-oinarrizkoa da irakaslearen eta ikaslearen artean komunikazio-bi-
deak izatea eta bide horiek ez etetea. Komunikazio hori, ahal dela eta ara-
zorik ez bada behintzat, Moodleren barneko postaren bidez eginen dugu;
ikaslearen mezua nonahitik jasotzen dugula ere, guk bide hori erabiliko
dugu erantzuteko. Onerako eta txarrerako, Moodlek gorde egiten du barne-
postaren bidez izandako komunikazioen historia. 

Kontuan izan, barne-postaren bidez mezu bat bidaltzen dugunean, mezu ho-
rren kopia bat jasotzen duela ikasleak bere posta elektronikoan, eta asko-
tan ikasleak posta elektronikotik erantzuteko joera izaten duela, Moodle
ikasgelako barne-posta erabili gabe; gainera, batzuetan ikasle batzuek
erantzun horietan gaia bera ere editatzen ez dutenez, irakasleak batzuetan
lanak izaten ditu mezua nork bidali duen jakiteko. 

Kontuan hartzekoak:
● Ikasleari beti barne-postaren bidez erantzun.

● Barne-postarekin arazorik sortuz gero, ikasleek beste bideren bat izan
behar dute zurekin harremanetan jartzeko. Ikastaroaren hasieran, ikas-
leek irakaslearen posta elektronikoaren helbidea jaso beharko lukete,
ikastaroaren aurkezpenarekin batera. 

4.- Komunikazioa
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● Plataforman dauden datuak ofizialak badira, bigarren zerrenda bat
prestatu ikasleak izendatzeko erabili beharko zenituzkeen izenekin;
ikasleek hasierako foroan beren aurkezpena egin badute, bertatik jasoko
duzu informazioa: Maria Isabel>Ixa..., Fernando >Fernan...

● Testu idatzien bidez ari gara elkarrekin komunikatzen, ez dugu beste
elementu paralinguistikorik (keinuak, tonua...). Aurrez aurreko saioe-
tan txisteak, ironia eta bestelakoak lagungarriak baldin badira ere, on-
line ikastaroetan esandakoak ez ulertzera, gaizki hartzera edo haserre-
tzera eraman dezakete ikaslea. 

● Jakina, goitik behera errespetatu behar dira Interneteko eztabaidetan eta,
bereziki, posta elektronikoa erabiltzerakoan, zaindu beharreko arauak,
netiketa8; esate baterako, ez idatzi maiuskulaz, letra larriak errieta egi-
teko erabiltzen baitira; eta, jarraibideren bat idazteko ez bada behintzat,
ez erabili buletik, agindutzat hartzen dira-eta. 

● Berdin du ikasleak nolako mezuak idazten dituen: beti-beti agurtu bai
mezuaren hasieran, baita bukaeran ere.

● Edozein arrazoi tarteko, ikasleren batekin haserre bazaude, ez erantzun
momentu horretan, eta utzi beste baterako. Argi izan  ikaslea, gehie-
netan, bakarrik ari dela eta, bere baitan, uste duela arrazoi osoa duela.
Hori onartu, eta hortik abiatu; gainera, arrazoi izan dezake, eta hala-
koetan hobe izaten da lehenbailehen arrazoia ematea eta, behar baldin
bada, barkamena eskatzea (loturaren bat gaizki zegoelako, jardueraren
bat egiteko jarraibideak uste bezain argiak ez zirelako...). Idatzitako me-
zuarekin zalantzarik sortzen bazaizu, mezua bidali aurretik eskatu lan-
kideren bati irakurtzeko.

● Ikastaroa bukatutakoan, idatzi mezu bat foro nagusian, ikastaroaren datu
batzuk emateko eta agurtzeko: zenbatek hasi zuten eta zenbatek bukatu
duten, ikastaroaren balorazioetan nabarmendu den daturen bat eman,
ziurtagiriak noiz jasoko dituzten, Moodle ikasgela itxitakoan, arazorik,
galderarik edo zalantzarik sortuz gero nora jo dezaketen...

● Ikastaroaren hasierako egunetan, utzi ikusgai hasierako unitatea baka-
rrik, ez ireki dena batera. Ikasle hasi berrientzat oso nahasgarria izan
daiteke, eta lortezina iruditu.

Online ikastaroak ematen hasi ginenetik asko eta askotan aldatu ditugu ikas-
taroetako edukiak emateko modua eta bideak; ezin ahaztu, jakina, denbora gu-
txian zenbat aldatu diren teknologia, Internet eta konexio-abiadura.

Hasieran, eta 2005. urteaz ari gara gutxi gorabehera, ikastaro batzuen
edukiak webgune gisa editatzen genituen, eta CDetan grabaturik bidaltzen

5.- Edukiak



genizkien ikasleei etxera; batzuetan, webgune estatiko horiek Interneten ere
jartzen genituen. Moodle erabiltzen hasitakoan ere, ikastaro gehienak hala
antolatzen genituen: edukia CDetan, batetik, eta jarduerak eta bestelakoak
Moodlen, bestetik.

Gaur egun, edukiak bai Moodlen bertan, bai Interneten (Google Sites9-
en...), bai blogetan10, bai EXElearning11-ekin scorm formatuan sortutako
materialen bidez zabaltzen ditugu; ikastaroetako edukiak ikasgela itxieta-
tik ateratzeko eta Interneteko hodeian dauden zerbitzuen bidez zabaltzeko
joera nagusitzen ari da gure artean: edukiak goian, eta jarduerak eta ja-
rraibideak Moodlen.

Ikastaroetako eduki gehienak irakurtzeko izan ohi dira; hori dela-eta, kon-
tuan izan:

● Zaila da pantailan irakurri beharreko testuen neurri egokia zein den ze-
haztea, baina, oso luzea bada irakurri beharrekoa, paperean errazago ira-
kurri ohi dugu pantailan baino. Eduki luzeak PDF formatuan eskaini,
ikasleak erraz inprimatzeko.

● Jarraibideak idazterakoan ere ez da erraza neurri eta estilo egokiak aur-
kitzea: azalpenetan luze aritzen bagara, ikasle batzuek ez dute iraku-
rriko; baina gutxi azalduz gero, beste batzuk galdu eginen dira; eta
pauso guzti-guztiak xehe-xehe azaltzen baditugu, bakarren batek tarteko
pausoren bat galduko du... Laburbilduz, ikaslearen tokian jarri, eta
azalpen zehatz eta argiak idazten saiatu behar duzu; hala ere, saiatu
arren, argi izan ikasleren batek ez dituela jarraibideak behar bezala uler-
tuko eta beste azalpenen bat beharko duela. 

1. irudia: Ikasleak oraindik ez du irakaslearen izena ikasi.

Online irakaslearen ajeak 7
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Egitekoa aurrez aurreko saio batean azaldu bazen ere eta webguneko jar-
dueran ustez argi azalduta badago ere, ikasle honek ez du egitekoa ulertu.

Ikastaroan sartu eta ikasleak sekulako testu, irudi, lotura, ohar, foro, ba-
liabide, dokumentu, bideo, gai edota etiketa pila ikusten badu, ito eginen
zaigu hasterako. 

Kolore-konbinazioak eta norberaren gustuak gorabehera, gure ustez honako
hauek hartu beharko lirateke kontuan:

● Ikastaroaren atal nagusian, goi-goian dagoen atalean, ez jarri elementu
asko. Gai bakoitzaren goiko aldean eta eskuinean dagoen laukia saka-
tuz gero, landu nahi dugun gaia bakarrik ikusteko aukera izango dugu;
gai nagusian elementu gehiegi jartzen badugu, orrialdearen hasierako
elementu pila hori ikusi beharko dugu beti.

2. irudia:

6.- Ikasgelaren
diseinua
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Gai bakoitzean ageri den laukitxoa sakatuz gero, ikasleak erabaki dezake
gai hori bakarrik ikustea eta besteak ezkutatzea. Atal nagusia beti dago
agerian.

● Irudiak lagungarriak izan daitezke, eta ikasgelaren giroa goxa dezakete;
hala ere, irudiak neurrian erabili. Beharrezkoa eta ezinbestekoa ez
bada, ez erabili irudi animaturik.

● Irudien tamainari erreparatu, batzuetan lagun askok ez dutelako kone-
xio onik eta jendeak pantaila txikietan ere lan egiten duelako.

● Informazioa ongi antolatu: edukia zer den, jarduerak zer diren, foroak...
ikaslea erraz ailega dadin behar duen informaziora.

● Beharrezkoa ez bada, behintzat, “txurroak” saihestu: zaila da neurria
non dagoen zehaztea, baina itogarria izan daiteke 8 edo 10 gai baino
gehiago dituen ikastaro bat. 

● Gai bakoitzean baliabide asko gehitu behar badugu (dokumentuak, lo-
turak, bideoak, azalpenak...), hobe dugu informazio hori guztia web-orri
gisa ematea (Baliabidea gehitu > Web-orria sortu). Hala eginez gero,
ikastaroaren orri nagusian lotura bakarrean bilduko ditugu gai horretako
baliabide guztiak.

3. irudia:
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Azalpena: itzultzeko urratsak web-orrian bildu dira gai honetako eduki
guztiak. Gaian argi azalduta dago zer aztertu behar den, zer galdetegi
erantzun eta zein jarduera egin behar den.

Ikasleek izena eman baino lehen, argi izan behar dituzte ikastaro horren da-
tak, hau da, noiz hasi eta noiz bukatuko den. Eman ditugun ikastaro gehie-
netan denboraren kudeaketa ikasleen esku gelditu bada ere, komenigarria
da denboralizazioa ere markatzea,ikastaroari errenta handiena ateratzeko.

● Ikastaroaren aurkezpen-gutunean, argi azaldu behar dira datak, noiztik
noiz arteko epeak.

● Jardueren denboralizazio posible bat ezarri: korrika eta presaka ez
ibiltzeko ariketak noizko entregatu beharko lituzketen. 

● Partaide askok pentsatuko dute aurreko data horiek ezinbestez bete be-
har dituztela. Gure ikasleen jarduera oso desberdina da irakasten duten
mailaren arabera. Zaindu eta kontuan hartu ebaluazio-garaiak edo no-
tak emateko aldiak, zeren eta gure aginduak estu hartzen dituztenek la-
rritzera jotzen baitute edo ikastaroa uztera, epeekin bat ez datozelako.

● Ikastaroa hasi eta bi asteko epea pasatu ondoren, oharra bidali lehe-
nengo jarduera (edo bi, ikastaroaren arabera) egin ez dutenei: hasierako
egun horietan lanean hasten ez direnak larri ibiliko dira ikastaroa fun-
damentuz osatzeko. 3-4 aste igaro eta jarduera horiek amaitu gabe ba-
daude, ikastarotik kanporatuko ditugu. Eskarmentuak irakatsi digu,
horrela eginez gero, ia denek amaituko dutela ikastaroa eta azkeneko
egunetan ez dugula alfer-lanik egingo azken unean puntuak lortu nahi
dituzten ikasleekin.

4. irudia:

7.- Epeak
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● Nahiz eta zorrotz jokatu behar den ikastaroa bukatzeko epearekin, zi-
rrikituren bat utzi behar diegu ikastaroa bukatzear dutenei: ikasleei esan
behar zaie (foroan) halako egunetarako lana bidaliz gero izanen dutela
beste egun pare bat-edo lana zuzentzeko edo osatzeko, eta ikastaroa bu-
katu baino aste pare bat lehenago-edo epeekin arazorik izanez gero, ira-
kaslearekin harremanetan jartzeko... Irakasle gisa, gure helburua da
ikastaroa ahalik eta ikasle gehienek bukatzea, eta horregatik komeni
zaigu epeekin malgutasun pixka bat izatea; epez kanpo, baina guk bai-
mena emanik. 

Bukaera-data gogorarazteko oharra.

Ikasleak irakasleari mezuren bat bidaltzen dionean edota jardueraren bat
igortzen duenean, berehala jaso nahi izaten ditu erantzuna edo kalifikazioa.
Irakasleok ezin gara 24 orduz pantailaren aurrean egon, izaten dugu beste
egitekorik, eta komeni da ikasleei hasierako oharrean/eskutitzean horren
berri ematea:

● Mezua edo jarduera bidaltzen duenetik erantzuna jaso arte gehienez ere
48 ordu pasatuko direla esan behar diegu, asteburu eta jai-egunak kon-
tuan hartu gabe, eta tartean arazorik sortzen ez bada, jakina. Ohar hori
eginik ere, oso komenigarria da ikastaroaren hasieran mezuen, jardue-
ren, foroen eta bestelakoen gain-gainean egotea. 

● Irakasleok zenbait egun pasa behar baditugu ikasgelan sartu gabe,
ikasleei jakinarazi beharko diegu, adibidez: “Lan-kontuak direla eta,
martxoaren 24tik 28ra kanpoan izanen naiz, eta ezin izanen ditut bida-
litako jarduerak aztertu. Itzulitakoan aztertuko ditut. Barkatu eragoz-
penak.”

5. irudia:
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Tarteka, komeni da ikasleei gogoraraztea, foroaren bidez-edo, zein jarduera
egin beharko luketen proposatutako egutegiaren arabera, ikastaroa noiz bu-
katuko den...

Ikastaroa bukatutakoan, utzi ikastaroa zabalik zenbait egunez (15 bat
egun-edo), ikasleek apunteak hartzeko, lanak eta erantzunak berrikus-
teko, zurekin ikasgelaren bidez harremanetan jartzeko... Ikastaroa bukatu
orduko jakinarazi noiz arte utziko duzun zabalik.

Epeen atal hau bukatzeko, kontuan izan ezazu: nahiz eta ikasleei epeen be-
rri eman, nahiz eta epeak luzatu, eta nahiz eta malgu jokatu, ikasle batzuek
beti esanen dizute ikastaroa egiteko denbora laburra izan dutela eta eduki
gehiegi dagoela; ikasle horiek arrazoi izan dezakete, jakina, baina batzue-
tan iritzi hori dutenak izaten dira lanean hasteko azken unera arte itxaro-
ten dutenak. 

Tarteko epeak gogorarazteko, forora igorritako oharra.

Aurrez aurreko saioetan egin ohi dugun bezala, online ikastaroetan ere ba-
naka eta taldeka egin dezakegu lan. Taldeka lan egiteko arauak aurrez au-
rrekoan izaten direnen antzekoak dira, baina kontuan hartu behar dugu ikas-
leek oro har modu asinkronikoan egiten dutela lan. 

Modu asinkronikoarena argi baldin badugu, ikasgela birtualak egokiak dira
elkarlanean egiteko lan. Guk, batez ere, foroen bidez bideratu ditugu lan
hauek: hiru edo lau laguneko taldeak sortu, eta taldeek elkar ikusten ez du-
ten foroan proposatu lana. Egindako jardueretan erraza da taldearen ja-
rraipena egitea, taldekideen lana foroan agertzen delako kronologikoki eta
gure posta elektronikoan ere jaso ditzakegulako bertan idazten diren me-
zuen kopiak.

6. irudia:

8.- Taldeak eta
taldekatzeak
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Talde-lanik egiteko asmorik baduzu, kontuan hartu:

● Jarduera eta taldea sortzerakoan, ongi zehaztu egitekoa zein den, tal-
dekide bakoitzak zer egin behar duen eta zer epe duten horretarako.

● Lan kolaboratiboak epe jakin batean egitekoak direnez, ikasleek jar-
duera egiteko prest daudela esan ahala sortuko ditugu taldeak, ez le-
henago.

● Hiru edo lau laguneko taldeak egin; hortik gorako taldeetan arazoak sor
daitezke, egitekoak ongi zehazturik ez badaude edo taldekideren batek
bere egitekoa betetzen  ez badu.

● Halako lan kolaboratiboetan, arazoak sor daitezke taldekideren batek
bere egitekoa betetzen ez badu, epeak betetzen ez baditu... Halakoetan,
taldearen gainean egon eta ikasleekin harremanetan jarri.

Moodlek jarduera-mota asko eskaintzen digu ikasleekin lan egiteko: foroa,
zereginak, inkestak, galdetegiak... Atal honetan, erabili izan ditugun jar-
duera-motak zein izan diren, zertarako erabili izan ditugun eta horien gai-
nean sortu diren arazoak eta eman dizkiegun konponbideak azalduko di-
tugu.

Moodlerekin hasi ginenean, hauxe izaten zen hasieran maiz aukeratzen ge-
nuen jarduera-mota; azken finean, helbide elektronikoarekin egiten ge-
nuena bere horretan mantentzen baikenuen. Denboraren poderioz, gero eta
gutxiago erabiltzen dugu, eta, gehienetan, pantailaren irudiak edo zuzen-
keta azkarreko lanak bideratzeko aprobetxatzen dugu.

Multzo honetako jarduera bat proposatzen dugunean, honako hauek izaten
ditugu kontuan:

● Igoera bakarra ia erabat baztertuta dugu, igoera aurreratua hobesten
dugu. Oso trebeak ez diren ikasleei ahalik eta gehien erraztu behar zaie,
bidean behin huts eginez gero, lana birbidaltzeko.

● Badaezpada ere, aurreikusi tamaina handiko fitxategiak bidal ditzake-
tela; izan ere, sinestezina da ikasle batzuk zer bidaltzeko gai diren!

● Markatzeko bidali: “Markatzeko bidali” botoiak aukera ematen die ikas-
leei adierazteko irakasleari bukatu dutela zeregin bateko lana. Kalifi-
katzaileek berriz ere zeregina proiektu-egoerara itzultzea aukera deza-
kete (lan handiagoa eskatzen badu edo zuzendu behar bada, adibidez).
Egokia izan daiteke, esate baterako, denbora luzea eskatzen duten jar-
duerak ditugunean: itzulpenak, txostenak...

9.- Jarduerak

9.1 Zereginak
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● Oharrak idazten utzi: gehienetan, ikasleek ez dute oharrik idazten,
baina, badaezpada... Proposatutako ariketaren inguruan zerbait adierazi
nahi badute, hortxe bertan egin behar dute.

● Ikasleek egin beharreko jarduera korapilatsu samarra dela uste badugu
eta arazoak sor daitezkeela aurreikusiz gero, ikasleendako lagungarria
izaten da erantzun-eredu bat ematea, benetan zer egin behar duten uler
dezaten eta hasi aurretik ito ez daitezen.

Jarduera honetan egin beharreko txostenaren moduko eredu-adibide bat
eskaini zaie ikasleei, ikasleek ongi uler dezaten benetan zein den egin be-
harreko lana. 

7. irudia:
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● Jarduera gehienetan, ikasleak lan handia egin behar izaten du egitekoa
betetzeko. Halako lana egin ondoren irakaslearen erantzuna/balorazioa
“oso ongi, segi horrela” hutsa baldin bada, ikaslearendako desmotiba-
garria izan daiteke. Saia zaitez zerbait pertsonalagoa adierazten: 

● Agurra egokitu: “Egun on, Xabier...” modukoak erabilita.

● Egindako lana baloratu: “Lan handia egin duzu...”.

● Unitatean, jardueran, ariketan... egindakoa aipatu: “Atal hone-
tan, Interneten euskaraz zuzen aritzeko baliabideak ezagutu di-
tugu...”.

● Ikasleak zerbait zuzendu behar badu, argi adierazi. Ongi egin-
dakoa ere aipatu.

● Ikasleari gogorarazi, arazorik edo zalantzarik baldin badu, ha-
rremanetan jartzeko zurekin edota, halakorik baldin badago, fo-
roan galdetzeko.

● Ikaslea agurtu.

● Irakaslearen izena jarri.

● Ikasleak bidalitako jarduera bat zuzendu behar duzunean eta ikasleari
fitxategiren bat bidali behar badiozu, ez ahaztu oso gomendagarria dela
fitxategiak mezua idatzi aurretik igotzea; mezua idatzi eta fitxategia igo-
tzen hasten bazara, idatzitako mezua galduko duzu eta ez duzu berres-
kuratzeko modurik izanen. “Arazo” honen harira, gomendagarria da
Moodlen idatzi behar ditugun mezu luzeak beste nonbait idaztea (testu-
prozesatzaileren batean, Interneteko zerbitzuren batean...) eta, gero, Mo-
odlen itsastea; Moodlen ezabatzen dena betiko ezabatzen da. 

● Fitxategiak bidaltzen dizkigutenean, ikasleek batzuetan ezabatu egiten
dute fitxategiaren luzapena (*.doc, *.odt...), eta arazoak sor daitezke fi-
txategia behar bezala irekitzeko eta irakurtzeko. Halakoetan, saia gai-
tezke ustez ikasleak bidali digun fitxategi-mota irekitzen duen progra-
marekin irekitzen; esate baterako, testu-prozesatzailearekin irekitzeko
moduko fitxategiren bat espero badugu, baina ikasleak luzapenik gabe
bidali badigu eta berez irekitzen ez bada, testu-prozesatzailearen pro-
gramaren menuan ireki aukeratu eta ireki nahi dugun fitxategia auke-
ratu. Irekitzen saiatu eta fitxategia irekitzea lortzen ez badugu, onena
da ikasleari albait azkarren berriz bidaltzeko eskatzea.  

● Ikastaroaren bukaeran ikasleei ikastaroaren balorazioa betetzeko eskatu
behar badiegu, lagungarria izaten da azken zeregin bat sortzea, Online
testuaren modukoa, balorazioa betetakoan, ikasleek irakasleoi beren iri-
tzia jakinarazteko. Zeregin hori jarrita eta kalifikatuta, ikasleei gogo-
rarazten diegu balorazioa betetakoan bukatuko dela ikastaroa eta nahi-
taez bete behar dutela.
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Balorazioa betetakoan tutoreari horren berri emateko zeregina.

Foroak irakaslea eta ikasleak elkarrekin komunikatzeko erabiltzen hasi gi-
nen, batez ere; berehala konturatu ginen noranzko bakarra zutela mezuek
gehienetan, hau da, irakasleak ikasleei bidalitako oharrak izaten zirela as-
kotan. 

Erabilera orokor horretaz aparte, bestelako erabilerak bultzatu ditugu fo-
roen bidez. Hasieran, jakinarazpen ofizialak idazteko Berrien foroaz gain,
beste foro bat sortzen genuen beste gainerako lanetarako. Pixkanaka-pix-
kanaka, foro espezializatuen alde egin dugu: Nork bere burua aurkezteko
foroa, Zalantzak argitzeko foroa, Azken lana aurkezteko foroa... Kontua ez
da ikastaroa foroz betetzea, foro asko sortzeko aukera izateak ez baitu esan
nahi ikastaroa foroz bete behar dugunik, baina ikasleek argi izan behar dute
zein foro dauden eta zertarako diren. Kontuan izan: zenbat eta foro gehiago
sortu, ikasleengana iristeko aukera gutxiago izanen dugu.

Moodlek eskaintzen dizkigun foro-moten artean, honakoak erabiltzen di-
tugu:

● Berrien foroa. Moodlek beti sortzen du halako foro bat ikastaroren
bat sortzen dugunean. Foro hau ezin da ezabatu. Foro honetan mezu-
ren bat idazten dugunean, ikasleek mezuaren kopia bat jasotzen dute be-
ren posta elektronikoan. Foro-mota hau mezu ofizialak bidaltzeko era-
biltzen dugu, batez ere: hasierako eta bukaerako agurrak, epeen gaineko
oharrak... 

8. irudia:

9.2 Foroak
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Wikispacesen inguruko jarduera bat egiteko erabilitako foroa.

● Eztabaida arrunt bakarra. Foro-mota honek gai bakarrari buruzko
ideia-trukea egiteko aukera ematen duenez, oso gutxitan erabili dugu,
adibidez, jorratu beharreko hurrengo gaiari buruz eztabaidatzeko, edo
galdera zehatz bat egiten diegunean. Foro honetan ez dago aurkezpe-
nik; lehendabizi, mezua idatziko dugu, eta bertatik abiatuko da elka-
rrizketa.

9. irudia:
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● Erabilera orokorreko foro arrunta. Foro ireki bat da, eta bertan
edonork has dezake gai berri bat edozein unetan. Erabilera orokorrerako
aukerarik onena. Nahasketaren bat edo beste sor daiteke, mezuren bati
erantzun ordez, beste mezu berri bat bidaltzen baldin badu ikasleren ba-
tek. Foro-mota hau erabiltzen dugu gehien: ikastaroaren gaineko me-
zuak bidaltzeko, arazoak eta zalantzak argitzeko, ikasleek lanak aur-
kezteko...

● Galdera eta Erantzuna erako foroa. G eta E erako foroetan mezu
berriak besterik ez dira ikusten; erantzunak ezkutuan egoten dira, nork
berea eman arte. Hori egindakoan, beste ikaskideen erantzunak ikusi
ahal izango dituzte, bai eta horiei erantzun ere. Foro-mota hau erabili
izan dugu, batez ere, gai baten gainean nork bere iritzia emateko, edo
galdera batzuei erantzuteko. Zaindu beharreko foroa da: bitxia bada ere,
azkar ibiltzen diren ikasleek mezu berriak irekitzera jotzen dute gure
galderari erantzun gabe; horren ondorioz, mezu hori agerian gelditzen
da, beste guztiek ikusten dute.

G eta E erako foroa erabiltzeko jarduera bat. Foro honetan, egindako gal-
dera erantzun behar da; ez da berririk sortu behar.

10. irudia:
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● Pertsona bakoitzak eztabaida bakarra. Partaide bakoitzak mezu
bakarra ireki dezake. Foro hau oso egokia da norberaren aurkezpena
egiteko. Ariketa moduan planteatzen badugu eta gutxienekoetara aile-
gatzen ez bada, bere mezuaren azpian osatu beharko du egin beharreko
lana, beste mezu berri bat bidali gabe.

Foroekin lan egiteko aholku-sorta bat:

● Komenigarria izaten da ikastaroaren hasieran bi foro sortzea: bata,
Moodlek berez sortzen duen Berrien foroa, jakinarazpen ofizialak idaz-
teko; bestea, ikastaroaren gaineko mezu arruntak partekatzeko, Foro na-
gusia, ikasleekin harremanetan egoteko. Gai bakoitzeko foro bat ireki
beharrean, hobe da galdera eta zalantza guztiak bigarren foro horretara
bideratzea. Ikasleari gehiago kostako zaio mezu bat aurkitzea, baina ez
du 5 foro desberdinetan begiratu beharko, toki egokian dagoela jakiteko.

● Ikastaroaren hasieran ikasleei eskatu behar badiegu beren burua aur-
kezteko, komenigarria da foro bat berariaz sortzea horretarako bakarrik. 
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Nork bere burua aurkezteko foroa.

● Behartu behar ditugu ikasleak foroetan parte hartzera? Bada, batzuetan
bai, eta beste batzuetan ez, helburuaren arabera. Kontuan hartu behar
dugu ikasle asko lotsatu egiten direla foroetan publikoki parte hartze-
agatik, eta gaizki idazteko edo egiteko beldurrez egoten direla. Irakas-
learen egitekoa da parte-hartze hori bultzatzea: jarduera errazak pro-
posatuz (nork bere burua aurkeztu), ikasleak guri galdetutako zerbait
forora bidaltzera animatuz... Argi izan behar dugu foroak toki publikoak
direla eta bertan idatzitakoak ikaskide guztiek irakurriko dituztela; be-
raz, foroak erabiltzean, benetan esanguratsuak eta partekatzeko moduko
jarduerak pentsatu beharko ditugu: ikasleen lanak aurkeztu eta ikaski-
deen oniritzia eta iritzia eskatzeko jarduerak, gai baten inguruan ezta-
baidatzeko, zalantzak argitzeko...

● Goian aipatutako lotsari eta beldurrari  aurre egiteko, ona izan daiteke
talde txikiendako foroak sortzea: hiru edo lau laguneko taldeak sortu,
eta, foroan taldeek elkar ez ikusteko moduan jarririk, taldekide gutxi ho-
rien artean sustatu eztabaida, iritzi-trukea, elkarlana... Talde txiki hauek
oso ongi egin ohi dute lan, taldekideak ezin baitira irakurle hutsak izan. 

● Ikasleren batek barne-postaren bidez edo jardueraren baten bidez arazo
edo zalantza egokiren bat egiten badigu, animatu foroan plazaratzera,
ikaskideek irakur dezaten eta laguntzeko aukera izan dezaten. Irakas-
leok ez diogu denari erantzun behar; utzi ikasleei parte hartzen. Hala
eginez gero, lortuko dugu zalantza, arazo edo galdera bera duten ikas-
kideek eskura izatea erantzuna edo konponbidea.

● Foroak erabiltzen ari garenean, hasieran oso garrantzitsua da foroetako
mezuak estu jarraitzea, ikasleak egitekoa ongi betetzen ari ote diren
ziurtatzeko. Kontuan izan hasieran parte hartzen duten ikasleak hu-
rrengoen eredu izaten direla; eta, horregatik, hasierakoek oker eginez
gero, lehenbailehen bideratu behar dira arazoak, zalantzak...

● Foroen hasieran, gainera, mezuak behar diren tokian bidaltzen eta
idazten direla ziurtatu behar dugu: foro bat baino gehiago erabiltzen ba-

11. irudia:
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dugu edo foroan mezu asko baldin badago, ikasle batzuk okertu egiten
dira mezua bidaltzean, erantzun beharrean mezu berria sortzen dute, edo
mezu berria sortu beharrean erantzun egiten diote aurretik beste ikas-
kide batek idatzitakoari. Moodlek aukera ematen digu mezuak foroz
mugitzeko eta erantzun gisa idatzitako mezu bat mezu edo eztabaida be-
rri gisa jartzeko (Mezu hau abiapuntu hartuta, sortu eztabaida berri bat
foroan, bereizi); zoritxarrez, mezu berriak ezin ditugu beste mezu ba-
ten erantzun bihurtu.

● Ikasleak foroetara harpidetzera behartu behar ditugu? Foro batzuetara
bai, dudarik gabe. Moodlek lau aukera ematen dizkigu harpidetzetan:
Ez behartu, Behartu betiko, Behartu behin-behinean eta Ezin harpide-
tzarik egin. Komeni da Berrien forora eta Foro nagusira betiko harpi-
detzera behartzea, ikastaroaren gaineko mezu nagusiak bertan idatziko
baititugu; beste foroetan, hobe izaten da hasieran behartzea eta gero au-
keran uztea harpidetzarekin jarraitu nahi duten edo ez. Ikasleek foroe-
tako mezuak jasotzean lortuko dugu ikasleengan ikastaroan sartzeko
ohitura sortzea ikastaroaren hasieran eta bertan behera ez uztea ikasta-
roa. 

● Ikasle asko hasieran ito egiten dira posta elektronikoan horrenbeste
mezu jasotzean; ikasleei azaldu behar zaie, beren profila editatuz gero,
foroko mezuak nola jaso ditzaketen aukera dezaketela: Foroetako mezu
bakoitzeko e-posta mezu bat jaso, Egunero jaso foroetako mezu guz-
tiak osorik e-posta bakar batean edo Egunero jaso foroetako izenburuak
bakarrik e-posta bakar batean. Ikasleak mezuekin itota daudela ikusiz
gero, bigarren aukera da gomendagarriena. 

● Foro bat ariketa moduan baloratzen badugu, sarreran argi eta garbi adie-
razi behar dugu zer egin behar duten.

Jarduera bat foroan egiteko jarraibideak.12. irudia:
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● Ariketa moduan proposatu badugu eta ikasleak zeregina bete ez badu,
ongi baloratu  behar dugu zer egin: publikoki “errieta” egin, edo mezu
pribatu baten bidez lanean jarraitzeko eskatu. Gure ikasleek maiz be-
giratzen diote besteek egindakoari, antzeko zerbait osatzeko; horrega-
tik, ariketa betetzen duen lehenetarikoa bada, adeitsu adieraziko diogu
ariketa osatu gabe duela eta lanean jarraitu behar duela; mezuaren
erantzunean lanean jarraitzeko eskatuko diogu. Lagun askok aurretik ze-
regina ongi bete badute, modu pribatuan eskatuko diogu lana osa-
tzeko.

● Foroetan mezu desegokiren bat azalduz gero, ezabatu egiten dugu.
Horrelakoetan, bertan idatzi duenari mezu bat bidaltzen diogu, horrela
zergatik jokatu dugun azaltzeko.

Jarduera asko foroen bidez bideratzen baditugu ere (iritzia eman, baliabi-
deren baten berri eman, arauren bat azaldu...), askotan ikasleek erdizka egi-
ten dituzte egiteko horiek, atalen bat betetzea ahazten zaielako. Diseina-
tutako jarduerak atal zehatz batzuk baldin baditu, egokia izan daiteke
datu-baseak erabiltzea, ikasleek idatzitakoa antolaturik izanen dugulako,
atal guztiak beterik, txukun-txukun eta hurrenez hurren egonen direlako eta
itxura bateratua izanen dutelako. Datu-baseei esker, foroetan sor daitekeen
anabasa saihestea lor dezakegu batzuetan.

Datu-baseetan gehitutako sarrerak edozein ikaslek ikus ditzake, baita iruz-
kinak egin ere sarreretan. Hala ere, ikasleek elkarren lanen berri izatea nahi
ez badugu, badago horretarako aukera: taldeetan ikasle bakarreko taldeak
sortu (ikasle 1 = talde 1), eta datu-baseetan aukeratu taldeek ezin elkar ikusi
aukera.

Datu-baseak erabiltzearen abantaila batzuk goian aipatu ditugu dagoeneko
(informazioa antolaturik jasotzeko aukera, batez ere), baina, horretaz gain,
kontuan hartzekoa da datu-baseetako sarrerak esportatzeko aukera ere ba-
dugula. Bestelakoan, ikasleen sarrerak beste jarduerak bezala kalifika dai-
tezke. 

Desabantaila batzuk:

● Sarrerak banan-banan kontsultatu behar direnez, ikasle batzuek ez di-
tuzte besteen sarrerak irakurtzen.

● Sistemak ez du automatikoki jakinarazten sarrera berriren bat gehitzen
denean; hau da, foroetara mezurik bidaliz gero horren berri jaso bade-
zakegu ere, datu-baseetan sartu egin behar dugu sarrera berririk dagoen
ikusteko edo sarrerak aldatu ote diren ziurtatzeko. Hori dela eta, erne
egon behar dugu, eta aldiro-aldiro kontsultatu.

9.3 Datu-baseak
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Nahitaez bete beharreko lau eremu dituen datu-basean sarrera gehitzeko
orria. Idatzitako sarrerak zerrenda gisa edo banaka kontsulta daitezke.

Galdetegiak ikastaro gehienetan erabili izan ditugu, egokiak iruditzen bai-
tzaizkigu, bai ikastaroetan azaldutako edukiak aztertu ote dituzten jakiteko,
bai ikasle bihurriek edukiak begiratu ote dituzten jakiteko ere. Bigarren za-
tiaren berri izateko bestela ere lagungarria izaten da Moodleren txostenak
kontsultatzea; txostenetan den-dena ikusten da, xehe-xehe ikusten da nork
zer, noiz eta zenbat denboraz kontsultatu duen. 

Galdetegiek ematen diguten abantailarik handiena da gure zuzenketarik ez
dutela behar; alegia, automatikoak direla. Galdetegiak sortzeak lan pixka
bat eskatzen badu ere, arindu ederra hartuko dugu ikastaroaren atal batzuk
automatikoki zuzentzen badira. 

13. irudia:

9.4 Galdetegiak
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Gurean, bi modutan sortu ditugu galdetegiak:

● Hot Potatoes12 programaren bidez sortu eta Moodle ikasgelara igo
(Jarduera gehitu > Hot Potatoes galdetegia).

● Moodlen galdetegia sortu (Jarduera gehitu > Galdetegia):

● Lehendabiziko pausoa da galdetegiari izena jartzea eta nolako
galdetegia izanen den zehaztea: noiz ireki eta itxiko den, ikas-
leek zenbat saiakera dituzten, berrikusterako aukerak...

● Galdetegia sortutakoan, lagungarria izanen da galdera asko pres-
tatu badugu behintzat, kategoriak gehitzea. 

● Ondoren, galderak inportatuko ditugu. Esate baterako, galderak
Hot Potatoes programarekin sortu baditugu, formatu hori auke-
ratu, galderak egoki antolatzeko kategoria aukeratu, fitxategia
aukeratu eta igo.

● Galderak inportatutakoan, azkeneko pausoa da galderak galde-
tegira gehitzea, nahi eta behar dugun hurrenkeran. 

● Azkenik, ahaztu gabe, sakatu Aldaketak gorde botoia.

Galdetegi batera Hot Potatoes programarekin sortutako galdera batzuk
gehitzen. 

Lehenengo modua sortzen azkarragoa bada ere, bigarrenari esker gure gal-
detegiak itxura hobea izanen du, eta Moodlek informazio gehiago emanen

14. irudia:
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digu: saiakerak, denborak, estatistikak, erantzun guztiak... Gure ustez, go-
mendagarriagoa da, nahiz eta sortzerakoan denbora gehixeago eskatuko di-
gun.

Galdetegiak ontzat emateko zenbat galdera behar diren orokortzerik ez ba-
dugu ere, galderen % 80ri zuzen erantzutea eskatzen diegu ikasleei gure
ikastaroetan, eta, teorian, hiru saiakera izaten dituzte gehienez hori lortzeko.
Behar izanez gero, aukera gehiago ematen dizkiegu, baina ikasle batzuek
%100 lortu arte jarraituko lukete lanean, eta ez zaigu iruditzen bide horretan
ezer berririk aurkituko dutenik.

Orain arte azaldutako jarduera-motez gain, gutxiagotan bada ere, ondo-
rengoak ere erabili izan ditugu:

● Inkesta.  Ikastaroaren balorazioa egiteko erabiltzen dugu ikastaro
guztietan. 

● Inkesta xumea. Inkesta-mota hau askotan erabili ez badugu ere, oso
erabilgarria izan daiteke ikasleei iritzia eskatzeko: zein liburu irakurri
nahi duten, txangoren bat zein egunetan egin nahi duten, txat-saioren
bat zein ordutan lotu, zein lan-mota duten gustuko... Guk jarraian ema-
ten ditugun ikastaroetan gure ikasleek izena eman nahi duten jakiteko
erabili ohi dugu inkesta xumea; hala, berriz matrikulazio ofiziala egi-
ten hasi gabe, gure esku ditugu zuzenean ikasleen datuak.

Inkesta xumearen adibidea.

● Glosategia. Lagungarri izan daiteke lantzen ari garen gaiaren gaineko
lexikoa osatzeko, terminologia lantzeko, ikasleekin hiztegi kolaboratibo
bat sortzeko... 

15. irudia:

9.5 Beste jarduera-
mota batzuk
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Glosategiaren adibidea.

Gainera, bloke batekin lot dezakegu, eta ikasleak bultza ditzakegu
bertan dagoen informazioa kontsultatzera eta osatzera. 

Glosategiek itxura hau hartzen dute Moodleko bloke gisa jartzen ditugu-
nean.

● Wikiak. Normalean, Moodlen ez dugu wikirik sortu. Dokumentu
edo gune kolaboratiboak sortzen ditugunean, Moodletik atera eta kan-
poko zerbitzuetara jotzen dugu: Google Sites, Wikispaces, Google
Drive... Jarduera guztietan bezala, ikasleen rolak eta egitekoak ongi ze-
haztuz gero, oso jarduera emankorrak sor daitezke. 

● Txatak. Gutxitan jo izan dugu txatak erabiltzera, batez ere gure ikas-
leen ordutegiek nekez ematen dutelako aukerarik txat-hitzordurik ados-
teko. Hala ere, teknologia berriek (sakelako telefonoak, programak...)
eta konexio hobeek gero eta aukera gehiago ematen dute halakoetarako,
eta erabiltzen hasiak gara arazoren bat edo beste bideratzeko, zalantzak
argitzeko... Txatak erabilgarriak izan badaitezke ere, beste jarduera guz-
tiekin gertatzen den bezala, ez ahaztu jarduerek zentzua izan behar du-
tela, ongi planifikatu behar direla eta irakasleak txat-saioak ongi mo-
deratu behar dituela, saioa arrakastatsua izatea nahi badu behintzat. Ez
dugu Moodleko txat-gela erabiltzeko ohiturarik, eta kanpoko zerbi-
tzuetara jotzen dugu halakoetan: Skype, Google Hangouts...

16. irudia:

17. irudia:
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Gure ikastaroen eta ikasleen tipologia kontuan harturik, bi kalifikazio-es-
kala erabili ohi ditugu ikastaroetako jardueretan:

● “Ez gai - Osatzeko – Gai” eskala. Hau da, ea ikasleak jarduera zuzen
egin duen edo ez, eta bidali baldin badu eta zuzen ez badago, ea jarduera
osatu, zuzendu... behar duen.

● Parte hartzeko eskala. Foroetan, datu-baseetan... zenbat aldiz parte
hartu duen kontatzeko. Esate baterako, foro batean nahitaez bitan parte
hartu behar badu, 0-1-2 izanen da jarduera horren eskala. 

Edozein eskala erabiltzen dugunean, ikaslearen lana kalifikatutakoan, az-
keneko emaitzetan ehuneko jakin bat emango dio sistemak ikasleari; esate
baterako, guk “Ez gai - Osatzeko - Gai” eskala erabiltzen badugu, lan bat
Ez gai gisa kalifikatuz gero, ebaluazio-orrian % 50 agertuko zaio ikasle-
ari, gure ustez lana osatzeko badago ere. Gure harridurarako, ikasleek ehu-
neko horiek kontsultatzen dituzte; beraz, halako eskalak erabiliz gero, ko-
menigarria da ebaluazio-orrian azaltzen den datu hori ezkutatzea, ez baitu
benetako informazioa ematen.

Ikasleek Moodle ezagutzen ez badute, batzuetan ez dute jakiten ikastaro-
aren kalifikazioak non begiratu; lagungarri gerta daiteke tarteka-marteka
gogoraraztea.

Irakasleok saiatu behar dugu kalifikazioen atala ahalik eta ulergarrien aur-
kezten, eta, horretarako, lagungarria da kalifikazioen atalean kategoriak ongi
zehaztea (Kalifikazioak > Kategoriak eta elementuak > Simple view, eta hor
behar adina editatu: kategoriak sortu, mugitu, jarduerak antolatu...).

Ikasleen kalifikazio-orria. Kategoriak sortu ditugu gai bakoitzeko, eta
kategoria horietan sailkatu ditugu jarduerak.

10.-
Kalifikazioak

18. irudia:
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Ikasleek dena ongi egin nahi izaten dute, 10a lortu, eta bada helburu hori
lausotzen duen kontutxo bat: ikasleek kalifikazioak kontsultatzen dituzte-
nean, Moodlek ehunekotan ematen du azkeneko nota (Ikastaroan guztira).
Ikastaroan galdetegiren bat erabili baldin badugu, eta ikasleek hasieratik
dena bikain egin ez badute, nekez lortuko dute ikastaroaren bukaeran
%100 kalifikazioa; irakasleoi dagokigu ikasle horiek lasaitzea eta bukae-
rako ehuneko horiei garrantzia kentzea. 

Dagoeneko hamaika datu eta ideia eman badugu ere, ikastaroak bukatuta-
koan ikasleek emandako iritzi eta estatistika batzuk emanen ditugu jarraian:

● Ikastaroa egiten hasten diren ikasleen artetik, behin 2. jarduera egin-
dakoan (langa gisa-edo, data jakin baterako nahitaez egin behar diren
jarduerak), ikasle gehien-gehienek bukatzen dute ikastaroa: % 80 in-
guruk.

● Ikasleek biziki eskertzen dute:

● Hasieratik argi zehaztea egin beharrekoak eta epeak.

● Jarduerak egiteko epeak proposatzea.

● Irakasleak azkar erantzutea.

● Irakaslea gertu dutela sentitzea.

● Epeekin malgu jokatzea.

● Kalitatezko materiala erabiltzea ikastaroan.

● Ikasitakoa eguneroko lanean erabilgarri izatea.

● Eduki teorikoak jardueren bidez jartzea praktikan, praktikoa
izatea.

● Materiala gordetzeko aukera izatea.

● Zalantzak berehala argitzea.

● Jarduerak ikasleen esku izatea hasieratik. 

● Jarduerak zorrotz zuzentzea, eta azalpenak eta gomendioak ema-
tea.

● Ikasleak animatzea.

● Datak eta egitekoak gogoraraztea.

● Jarduerak egiterakoan erantzun-ereduak izatea.

● Foroetan gutxi parte hartzen badute ere, zalantzak argitzeko fo-
roa izatea.

● Ikasleek zer arazo izaten dituzten eta zer ikusten duten hobetzeko:

● Ikastaroan programaren bat instalatu behar denean, denetik gerta
daiteke: programa deskargatu ezinik ibiltzea, instalatu ezinik gel-

11.- Emaitzak
eta ondorioak
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ditzea, ordenagailuak errore-mezuren bat ematea, ordenagailua
blokeatzea, programa zuzen instalatzea baina ikasleak instalatu
duela ez jakitea...

● Interneteko baliabideekin eta zerbitzuekin lan egiten badugu,
hainbat arazo sor daitezke: zerbitzua desagertzea, interfazeak al-
datzea, webguneen aukerak aldatzea, konexio-arazoak...

● Foroetan parte-hartze txikia izaten da.

● Beti bada ikastaroa egiteko epea oso eskasa iruditzen zaionik.

● Talde-lanik egin den ikastaroetan, arazoak sor daitezke taldeki-
deren batek bere egitekoa atzeratu badu, gaizki egin badu edo
egin ez badu.

Oharrak

1. EIBZ, Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide
Zentroa
http://centros.educacion.navarra.es/eibz/

2. http://formacionprofesorado.educacion.es/in-
dex.php/es/materiales/materiales/270-moodle-
plataforma-de-aprendizaje

3. http://www.educacion.navarra.es/eu/web/pnte

4. http://www.peremarques.net

5. http://es.linkedin.com/pub/max-
hamann/b/a01/587

6. http://www.inguma.org/egiledatuakgakoa.
php?egile_gakoa=43&hizkuntza=eu

7. http://mooteu13.moodlemoot.net/

8. http://eu.wikipedia.org/wiki/Netiketa eta
http://www.uned.es/iued/guia_actividad/neti-
queta.html

9. https://sites.google.com/site/ehoibi/ edo
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/
baliabideak-aztertzen/

10. http://centros.educacion.navarra.es/eibz/blo-
gak/ikt/

11. http://exelearning.net/?lang=eu

12. http://hotpot.uvic.ca/
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3-6 saio laburrek osatzen dute eusLiderrak. Saio horietan, era egituratuan,
zenbait informazio, tresna eta eredu eskaintzen zaizkie parte-hartzai-
leei. Helburua da —euskaraz hitz egiteko lotsak, beldurrak edo aurrei-
ritziak gainditzearekin batera— ekintza bat burutzea euskaraz. Lortu-
tako aldaketa hori, txikia izanik ere, emozionalki esanguratsua bada, arra-
kalatu egingo du orain arteko sistema, eta, ondorioz, pentsamendua be-
rregituratu beharra ekarriko du. Pentsaera zuzentzaile berri horrek, atze-
tik, portaera- aldaketa gehiago eta iraunkorragoak ekarriko ditu. 

2008 urtean ekin zion Ahize-AEK hizkuntza aholkularitzak1 eusLiderrak
proiektuari, EHU-UPVko Gizarte Psikologia eta Giza Portaera Zientzien
Metodologia Sailaren laguntzarekin. Daniel Hermosilla Perez izan da
proiektua abiatzen lagundu duen irakasle eta ikerlaria, eta Juan Jose
Arrospide Eizagirrek ere lagundu du hainbat momentutan. Metodolo-
gia ezagutzeko aurreneko elkarlanaren ondoren, ahize-aek hizkuntza
aholkularitzaren lehenengo saioak Eralan egitasmoaren barruan gara-
tu ziren, 2010. urtean. Egitasmoak eeusLiderrak izena hartu zuen 2011.
urtetik aurrera. 

Hurrengo lerroetan, egitasmoaren gaineko giltzarrietako batzuk jaso di-
tugu. Egindakoaren berri emateaz gain, oinarrian dauden erreferentzia
teoriko nagusiak ere ekarri ditugu. 

eusLiderrak. Hizkuntza-
portaera berriak sortzeko
tailerra

Iratxe Garmendia eta Mikel
Urdangarin*

HIZPIDE 82 (2014), 30-54 or.

* ahize@aek.org
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Honako hauek dira eusLiderrak saioekin lortu nahi ditugun helburuak: 

i. HHizkuntzen garrantziari buruzko informazio esanguratsua
eman eta hizkuntzekiko jarrerak landu. Interesa piztu eta begi-
runea sustatu nahi dugu. Hizkuntzei garrantzi apala ematen zaienez, gu-
txi eta gaizki hitz egiten da haiei buruz. Arazo-iturritzat jotzen dira, eta,
bestela, balio ekonomiko-instrumentala ematen zaie. Gainera, batzuei
baino ez zaie onartzen balio hori. Aldiz, ez da ezer aipatzen norbera-
ren eta gizartearen garapenean duten garrantziaz; giza aniztasunaren eta
elkarbizitzaren giltzarriak direla; hizkuntzek ez, pertsonek dutela es-
kubidea nahi duten hizkuntzan hitz egiteko; euskararen komunitatea mun-
duan hiztun gehien dituzten hizkuntzen % 10en artean dagoela, Espai-
nian herritarren % 40 bizi dela zonalde elebidunetan…

ii. HHizkuntza-lidergoa eta talde-lana indartu. Pertsona erdigune-
an kokatu nahi dugu, eta, aldi berean, taldearen eragina gure alde era-
bili. eusLiderrak-saioetan, taldean izan ditzakegun lider naturalei erre-
paratzeaz gain, berdinen arteko lidergo eraldatzailea sustatzen da. Izan
ere, taldea dinamizatzen eta hurkoaren jarduera aldarazten saiatzen den
neurrian, nork bere pentsamendu eta jarduera propioa ere aldatzen due-
lako, koherente izateko. Era berean, berdinen artean modu demokrati-
koan aritzeko aukerak sortzen ditugu, taldearen aldeko jarrera eta ba-
rruko dinamikak erabiltzeko helburuaren alde. Horretaz gain, norbanako
guztiek egiten dutenaren garrantzia azpimarratu (lidergo-katea) eta ro-
lak lantzen ditugu, bi xede lortzeko: batetik, euskaraz hitz egiteko ohi-
tura handiagoa dutenen eta gehiago hitz egin nahiko luketenen posizioa

1.- Helburua

1. irudia: gazteentzako saioetako aurkezpenaren lehen diapositiba. (Egilea: ahize-aek
hizkuntza aholkularitzak moldatuta, Interneten hartutako irudia http://claselegisla-
cion.blogia.com)
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legitimatu eta indartu; eta, bestetik, begirune-posizioetara erakarri eus-
karaz hitz egiteko interes gutxiago izan dezaketenak. 

iii. EEraldaketa sustatu eta portaera berriak sortu. Hau dugu helbu-
ru nagusia. Emozionalki esanguratsua izango den ekintza bat egitea lor-
tzea.

Portaera horretan eragin dezaketen aldagaiak hainbat mailatakoak izan dai-
tezke. Esate baterako: norbanakoa, pertsona artekoak, erakundea, komu-
nitatea eta politika publikoak. Helburua lortzeko, komeni da maila siste-
miko guztietan eragitea, baina zaila da egitasmo bakar batek guztietan ba-
tera egitea hori. eusLiderrak lehenengo bietan eragiten du bereziki, nor-
banakoan eta pertsona artekoan, eta, neurri batean, ezartzeko eraren ara-
bera, baita erakundean ere. 

Aldaketak lortzeko, badira landu beharreko hainbat aldagai. Guk ERALAN
2 proiektuan aukeratutakoak jorratzen ditugu (Soziolinguistikaren kluste-
rra, 2010: 18 eta 43): 

● Norberaren rola zehaztu: Arau argiak finkatzea, hizkuntzen erabilera za-
marik gabe bideratzeko, eta gatazka eta anbiguotasuna saihesteko.
Arau horiek ziurgabetasuna murrizten dute, eta, komunikatzen diren
neurrian, ingurukoekiko konfiantza indartzen. 

● Hautemandako kontrolagarritasuna: Norbanakoak nahiz taldeak eralda-
keta-prozesuan duen eraginari/parte-hartzeari buruz duen sentsazioa.

● (Des)erosotasun-sentimenduak hizkuntza-praktikan: Hizkuntza inkon-
tzienteki erabili ahal izateko beharrezkoak diren elementuen inguruko
inpresioaz ari gara. Hizkuntzaren erabileran, era askotakoak dira de-
seroso sentitzeko elementuak: ezagutza-maila eskasa izatea, kontratu
sozial argirik ez izatea, errekonozimendu eskasa erakundearen aldetik,
lidergo falta, motibazio eskasa... 

● Eraginkortasun-iguripenak: Sentitzea egiten den horrek ondo rioak/era-
gina izango dituela.

● Hizkuntza-kontzientzia: Hizkuntzaren erabileran eragiteko norberak
edo taldeak izan behar duen paperaren gaineko ustea.

● Talde-babesa: Taldeak ea aukerarik eskaintzen duen ahalegina egi-
teko, ongi ikusi eta babesten duen hizkuntza horretan lan egin nahi duen
lankidea, eta aritzeko aukerarik eskaintzen dion. 

● Klima psikologikoa: Norbanakoak enpresarekin, inguruarekin… duen
harremanak norberarengan sortzen duen eragina. 

● Aldaketarekiko konpromisoa (erakundearena): Erakundeak bere barne-
funtzionamenduan hizkuntza baten erabilera bermatzeak dakarren al-
daketarekiko erakusten duen aldeko jarrera edota zenbateraino egiten
duen bere.
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● Aldaketarekiko konpromisoa (norbanakoarena): Hizkuntzaren erabi-
leran aldaketa sortzeko norbanako edo talde-mailan hartzen den kon-
promisoa. 

Egitasmoan lantzen ditugu aldagai horiek, eta galdetegi bidez jasotzen di-
tugu bilakaeraren datuak egitasmoaren hasieran eta amaieran. Horretaz gain,
kasu batzuetan, saio bakoitzaren amaieran ere pasatzen ditugu, ongi ari ga-
ren jakiteko, eta eragiten ere lagun diezaguketen tresnak badirelako gal-
detegiak. 

Gaur egun, eusLiderrak 3 edo 6 saioko ziklotan egituratzen da, eta ziklo
bakoitza nahi beste aldiz errepika daiteke, errepikakorra ez izateko behar
diren egokitzapenak eginez gero. 

Guztiek dute egitura berdintsua, baina xede-taldearen arabera egokitu dai-
teke. Esate baterako, orain arteko hartzaileak ikasleak, bikote gazteak eta
langileak izan dira. Ikasleen kasuan, sei saio eta ziklo osoa betetzera jo dugu.
Gainontzeko xede-taldeen kasuetan, aldiz, lehenengo bi faseak egin ditu-
gu, baina, kasu batzuetan, laugarren saio bat ere gehitu dugu, aldaketa esan-
guratsuagoa lortzeko. 

Erakundearen atxikimendua eta parte-hartzaileen jakin-mina piztu/asetzeko
kanpaina egiten dugu, hainbat euskarri erabilita. 

2. irudia: eusLiderrak Mertzede ikastetxean. Gernika 2011. (Egilea: Mertzede ikaste-
txearen blogetik hartutako irudia http://mertzede.blogspot.com.es/2011/11/euslide-
rrak-dbhn-euskararen-erabilera.html Ikasleek grabatutako bideoetako batzuk ere ikus
daitezke)  

2.- Egitura

2.1.- 1. fasea: 
girotzeko kanpaina
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60-90 minutukoa da 2. fase honetan aurreikusitako hiru saioetako bakoi-
tza. Ikus ditzagun zehatzago.

Informazio esanguratsua ematen zaie parte-hartzaileei, portaera aldatzen
lagunduko duten faktoreak lantzeko; bestela esanda, aldatzeko motibazioa
landu eta beharra ikusarazi. Horretarako, hizkuntzei buruz, oro har, eta, be-
reziki, euskarari buruz izan dezaketen ikuspegia berregituratu nahi dugu.
Dinamizatzaileekiko eta gaiarekiko sentimendu atsegina lortzeko, espero
ez duten hitz egiteko era, jolasak eta opariak erabiliko ditugu. 

Saioaren oinarrian, aurretik landu ditugun hitzaldi batzuetan erabilitako ma-
teriala dago: 5 gezur borobil, Hizkuntzei buruz sekula kontatu nahi izan ez
dizutena, Gogoa zubi egitasmoa (euskararen familia bidezko jarraipena) eta
Hizkuntza-kudeaketa enpresetan. Xede-talde bakoitzaren arabera egokitu
egiten dugu.

Ez diegu parte hartzeko aukera handirik ematen; egungo marketinaren jo-
erei jarraituz, gure informazio-bonbardaketa erabiliko baitugu aldeko sen-
timendua sortzeko.

Saioa amaitzeko, eskaera bat proposatuko diegu, hurrengo egunetan, egin
eta bigarren saiora ekartzeko. Ikerketa bat egiten ari garela esan, eta laguntza
eska diezaiekegu. Bi galderari erantzutea izan daiteke proposamena: Zein
egoeratan egiten zaizu/zaio jendeari zaila euskaraz hitz egitea? Nola aurre
egin diezaiekete egoera horiei? Edo beste aukera bat: Zer egin dezakegu
egoera hori okertzeko? Nahi dituzun proposamenak egin, absurdoak, bete
ezin direnak, barregarriak.

Balorazioetan ikusitakoaren arabera, lehenengo saioak badu eragina. Jen-
de askok eskertzen du dinamizatzaileen lana, eta saioan gustura izan dire-
la diote. Begirunea eta fokua zabaldu izana eskertzen dute, euskaraz harago,
beste egoera batzuen berri eman izana. Gehienentzat, berriak dira bertan
azaldutako ideiak, eta badira lehiaketa, saria eta gozokiak bereziki esker-
tzen dituztenak ere. 

Horretarako, ereduak eta baliabideak eskaintzen zaizkie. Aldaketa egingarria
dela eta trabak gainditu daitezkeela ikusarazten zaie. Ingurukoengan era-
gin eta aldaketa oztopatu dezaketen ekintzetan eragiteko gaitasuna lantzen
da. Saioa ekintza bati lotzen zaio: eskaerak nola egiten diren landuko dugu,
gero beraiek eskaera bat egin dezaten. 

Kasuan kasuko moldaketak izan ditzake hurrengo saiora arte egin beharreko
horrek. Gazteen kasuan, normalean haiekin gaztelaniaz aritzen diren per-
tsonei euskaraz hitz egitearen aldeko atxikimendua bideoz grabatzea pro-
posatzen diegu. Helduen kasuan, gauza bera izan daiteke, baina, baita ere,
pilates edo meriendatzera etortzeko gonbita egitea. Kasu guztietan, galdetegi

2.2.- 2. fasea: 
3 saio 

2.2.1- 1. saioa: 
aldaketa abiatzeko

baldintzak 

2.2.2.- 2. saioa: 
aldaketa sustatu
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bat betetzea proposatzen dugu lehen erreminta gisa, eskaera egiteko aitzakia
emango baitie horrek ondoren. 

Galde-sorta horretan, aurreko saioan landutako ideia nagusiei buruzko gal-
derak daude. Oro har, onartu egin dituzten ideiak dira, datuekin frogatu di-
tugulako. Orain, ideia horiek hedatzen lagunduko digute, galdetegia bes-
te pertsona batzuekin betetzean. 

Baliabideak eskaintzeaz gain, ereduak ere ematen dizkiegu, aurretik guk
edo beste batzuek egindakoak, egingarria dela ikusarazteko. Gainera, nola
egin azaltzen diegu pausoz pauso, pertsuasioa erabiltzeko teknikekin ba-
tera: gozokia oparitu aurrena, eskaera txikia ondoren (galdetegia betetze-
ko faborea). Liderraren ezaugarriak gogora ekartzen ditugu,  eta, ondoren,
ariketa bat egiten dugu bertan: lagun batekin zerbait egiteko proposame-
na lantzea (garaian garaikoa: elkarrekin joatea zinemara, Durangoko azo-
kara edo Korrikara). 

Ongi sentitzea da eskaera egiteko giltzarria. Horretarako, argi izan behar
dugu zer lortu nahi dugun, lasaitasuna izan zintzo ari garelako eta, azke-
nik, dena delakoa egitea. Pentsatu, sentitu eta egin. 

3. irudia: Nahi duguna eskatzeko pausoen irudia. Pentsatu zer egin nahi duzun; la-
saitu eta ongi sentitu ez diozulako inori kalte eragin nahi; eta egin pentsatu
duzun hori. (Egilea: ahize-aek hizkuntza aholkularitzak moldatuta, Interneten solte
hartutako irudiak: http://www.educima.com; http://www.cuentosparacolorear.com eta
http://www.taringa.net/)  

Pilates edo meriendaren kasuetan, eskaera aurrerago gauzatuko denez, la-
guntza eskaini behar da (zerbait behar duen galdetu, hitzordua adostu, nola
joan aztertu…) eta jarraipena egitea proposatzen diegu. Guk geuk ere ber-
din jokatzen dugu egiten ditugun eskaerekin. Behin eskaera eginda, saio-
etatik kanpo ere, jarraipena egiten diegu, lorpen-maila handiagoa izateko. 

Begirunez, koherentziaz eta baikor jokatzearekin batera, atsegina izateak
ere emaitza ona lortzen lagunduko digu. Horietaz gain, beste baliabide ba-
tzuk ere aurkezten dizkiegu: bere izenez deitzea galdetegia betetzeko es-
kaera egingo diogunari; azaltzea zergatik egin behar dugun eskaera (arra-
zoi batek justifikatu eta eraginkorragoa egiten du eskaera)… 

Gainera, eskaera hori egingarria ote zaien galdetzen diegu parte-hartzaile-
ei, pertsuasioaren legeen arabera, aldeko atxikimendu publikoak lorpen-
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maila handiagoa ziurtatuko digulako. Ezezkoa erantzungo balute, egoki-
tu egin beharko genuke.

Animatu egiten ditugu haien erosotasunetik apur bat harago joatera. Ea nork
ekartzen dituen bideo gehiago. Agian, euskaraz ez dakiten pertsonengana
hurbilduz gero, euskaraz egingo dituzten lehen hitzak grabatzeko aukera
izango dute… Ezer egiten ez dutenek ez dute arriskurik hartuko, baina, era
berean, hobeak izateko aukera ere galduko dute. 

Huts egitearen aukera ere lantzen dugu. Ziur gaude galdetegiak behintzat
lortuko dituztela; bideoak zailagoak izan daitezke, nahiz eta lortu ere lor
daitezkeen. Ziur gaude guztiek lortuko dutela zerbait, baina, baten batek
egingo ez balu, ez kezkatzeko esango diogu. Hainbat argudio erabil ditzakegu,
baina ez dugu kontrako sentimendurik eragin nahi. Ez diogu esango erru-
duna bera dela. Errudunik izatekotan, geu gara, ez dugulako proposame-
narekin asmatu, ez dugulako behar bezala animatu…   

Haiek nahi izanez gero, binaka lan egitera animatzen ditugu. Batzuei erraza-
goa zaie hala egitea. Gainera, batek besteari egin diezaioke tira, eskaera be-
tetzeko. Eta, garrantzitsuena, elkarrekin eginez gero, haien arteko komunikazioa
ere izango da. Koherentziaz jokatuz gero, euskaraz egingo dute.

Amaitzeko, hurrengo saioan egingo ditugunak aurreratzen ditugu, burua prest
izan dezaten. Lortutakoak ikusiko ditugula iragartzen dugu eta egindako-
aren inguruan hausnartuko dugula. Animatzeko, bestelako zailtasunak gain-
ditu dituztenen bideo dibertigarriak jartzen ditugu.

Saioaren balorazioetan, alderdi interesgarri bat azaldu izan da. Normale-
an, ikerketen arabera, bigarren saio hau da jendeak okerren baloratzen due-
na, eskaera indartsu bat egiten zaielako, baina eusLiderrak egitasmoan ez
da beti hala izaten, jendearen gustuko eskaera egiten baitugu askotan.

Saioaren helburua da egin duten saiakera eta lortutakoa indartzea. Hau da,
eskaera egin eta egoera kudeatzeko gai direla ikusaraziko diegu. Gainera,
amaieran, eskaera berri bati baiezkoa ematea lortu nahi dugu: hurrengo fa-
sean jarraitzeko aukerari baietz erantzutea. 

Saioa hasi orduko eta emaitzak ikusi gabe, agindutako elastikoak banatzen
dizkiegu, parte-hartze hutsarengatik, ez sari gisa. 

Emaitzak ikusi eta egindakoaren feedbacka ematearekin batera, prozesua
nola bizi izan duten aztertzen dugu: sentsazioak eta pertzepzioak jaso, al-
daketaren aurrean eragindako erantzuna eta norberaren erantzuna. Ondo-
rioak aztertu eta onurak azpimarratzen ditugu. Kasu gehienetan, bizipen gus-
tagarriak izaten dira, eta pozik egon ohi dira lortutakoarekin. Talde-giro bi-
kaina sortzen da.  

Saioaren amaieran, 2. eskaera egiten zaie: 3. fasean parte hartu, eta proiek-
tu bat garatu binaka edo taldetan. 

2.2.3.- 3.saioa: 
lortutako aldaketak

indartu
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Saioaren balorazioari dagokionez, hau ere ona izaten da. Lortutakoa ikusten
dute, atsegina izan da… eta gehienek 2. fasean jarraitzea erabakitzen dute.

Gure aldetik, dena ondo joan bada, hiru saio hauen bitartez, esku-hartze az-
kar bat egituratu dugu: portaeraren aldaketan eragiten duten aurrebaldin-
tzak sortu, aldaketa gauzatzen lagundu, eta, emaitza positiboa indartzeaz
gain, artikulu honen helburuaren atalean aipatutako aldagaiak ere landu di-
tugu, aldaketa babesteko. Prozesuan, autoestimua indartzeaz gain, alda-
ketarekiko konpromisoa sustatu dugu, taldearen babesa egituratu, norbe-
raren rola zehaztu dugu eroso sentiarazteko, hori guztia gauzatzeko erre-
mintak eman dizkiegu, eta egoera kontrola dezaketela eta eraginkorrak izan
daitezkeela ikusarazi diegu. 

Beste 3 saio dira. Parte-hartzaileak eragile aktibo izateak eragin zuzena du
erabileran. Hiru proiektu-mota izan daitezke: norberaren interesekoak, eus-
kararen erabilera sustatzekoak edo erakundearen jarduera hobetzeari lo-
tutakoak. Ekitaldi batean aurkezten dira emaitzak. 

Lehenengo saioan, irudimena lantzeko proposamen batzuk egiten dizkie-
gu. 4 ardatz ditugu horretarako:

● Parte-hartzaileen zaletasunak: dantza, informatika, futbola, motorra…

● Ekintza-proposamenak: bideoa grabatu, joko bat…

● Landu daitezkeen ideiak (proiektuan aurretik ikusitakoak…) 

● Ideia horiek lantzeko jorra daitezkeen ikuspegiak: KickStart marketin-
katalogotik hartuta, eman dakizkiekeen ikuspegiak ere proposatzen ditugu;
betiere, umorea erabiltzea sustatuz (Pricken, 2009)

Horien konbinaziotik abiatuta, bikote bakoitzak proiektu bat landuko du,
eta ekintza sozialaren egunean aurkeztuko dute. 

Sormena da gako nagusia. Aurreiritziak gainditu eta burua erabiltzea es-
katzen zaie. Ahal dela, aurretik inoiz egin ez den zerbait proposatzea. Au-
rretik egindako zerbaiten moldaketa bada, saiatu hura hobetzen, bertara ego-
kitzen... Gogoangarria izango den zerbait egitea eskatzen diegu. Gainon-
tzekoak harrituta utziko dituena.

Kasu guztietan, ziurtatu egin behar dugu proiektua egingarria izango dela.
Ondo bukatuko dugula eta arrakasta izango duela. Positiboa. Ez dugu sen-
timendu ezkorrik eragin nahi. 

Proiektu horien bitartez, parte-hartzaileek haien atxikimendua lantzen dute,
eta, kasu askotan, erakundeko beste kide batzuen parte-hartzea lortzen saia-
tzen dira: dantza egiteko, lehiaketan parte hartzeko, bideoan agertzeko, me-
riendara etortzeko...

2.2.4.- 2. faseari 
buruzko ikuspegia

2.3.- 3. fasea:
proiektuak bikoteka

garatu eta ekintza
soziala gauzatu
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Hurrengo urtean, ziklo osoa errepikatzean, aurreko urtean xede-talde izan-
dakoei eskaini egingo zaie talde berrietako dinamizatzaile aritzea. Hau izan-
go litzateke egitasmoaren hirugarren eskaera. Baiezkoa ematen dutenei saio-
ak gidatzeko formazioa eskaintzen diegu, diapositiba bakoitzean zein ideia
azaltzen ditugun jasota duen gida, eta, aurreko urtean saioak bizi izan di-
tuztenez, gai dira haiek bakarrik dinamizazio-lana egiteko. Egokitzapenak
egiteko aukera eskaintzen zaie, nork bere neurrira ekartzeko. Lan horrek
haien lidergoa eta gaiarekiko atxikimendua areagotzen du (ikusi, teoria-
atalean, pertsuasioaren atalean, atsegintasunari buruz ari garela, auto-sal-
mentari buruz dioguna). Beraz, DBHko ikastetxeen kasuan, 4. mailako ikas-
leek izaten duten lidergo naturala baliatzen dugu, eta haiek izango dira 3.
mailako ikasleen dinamizatzaileak. 

Gorago aipatu bezala, eusLiderrak xede-taldearen araberako egokitzape-
nak izaten ditu, eta guk, gauza berriak ikasi ahala, moldaketak egiten diz-
kiogu. Etengabe garatzen eta berritzen ari den proiektua da. Kasu batzue-
tan, proiektuaren lehen bi faseak baino ez ditugu gauzatu, eta, 2. fasearen
amaieran, ekintza sozial bat sartu. Esate baterako: familia eta bikote gaz-
teek merienda antolatu zuten, enpresetako langileek elkartean ardoa das-
tatzeko edo kiroldegian pilates-ariketak egiteko saioak. Parte-hartzaileen
eginkizuna, normalean, saio horietara haiekin gaztelaniaz aritzen diren per-
tsonak gonbidatzea da. Pilatesen kasuan, haietako batzuek eman zuten saioa,
atxikimendua areagotuz. 

Proiektuan parte hartzen duten pertsonei eusLiderrak eskuliburua banatu
ohi diegu, aurrera begira eskura izan dezaten kontsulta edo erreferentzia.  

4. irudia: Ikasleak ekintza sozialaren egunean, 2013 urtean. (Egilea: Berriz BHI ikas-
tetxea) 
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eusLiderrak irakaskuntzan, lan-munduan, udaletan eta familia gazteen es-
parruan gauzatu dugu. Orain arte, 222 pertsonak hartu dute parte egitasmoan. 

Proiektuaren emaitzak aztertzerakoan, egindako ekintzez gain, baditugu nor-
malean galdetegi bidez jasotzen ditugun hainbat datu. 

Txosten honetara lau datu-mota ekarri ditugu: 

● eusLiderrak egitasmoaren balorazio orokorra.

● Saioen funtzionamenduari buruzko datuak.

● 2. fasera pasatzen direnen indizea. 

● Erabilerari buruzko datuak.

Ikus ditzagun xeheago.

1. taulan daude jasota saioen emaitzak. Letra bana eman diogu erakunde
bakoitzari: A udaletxe bateko langile-taldea da; B eta C, berriz, bi ikaste-
txe. Lehenengo hiru lerroetan, ditugu saioen balorazioak; laugarren lerro-
an, balorazio orokorra (A taldeari ez zitzaion egitasmoaren balorazio oro-
korra egitea eskatu). Bosgarrenean ditugu parte-hartzaileak orotara. Seigarren
eta zazpigarrenean, 3. fasera pasatu direnak eta horien ehunekoa. Hauetaz
gain, beste hiru talderekin gauzatu dira eusLiderrak saioak (bikote gazte-
ekin, irakasle-talde batekin eta fundazio bateko langileekin), baina kasu ho-
rietan ez ziren datuak jaso. 

5. irudia: Dinamizatzaileei banatzen zaien gidaren orrialde bat. (Egilea: ahize-aek hiz-
kuntza aholkularitza) 

3.- Emaitzak

3.1.- eusLiderrak
saioen balorazioa
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eusLiderrak egitasmoaren balorazio orokorra eta saioen puntuazioa 8tik
gorakoa izan ohi da. Pozik gaude puntuazio horiekin; izan ere, bat datoz
parte-hartzaileek adierazi eta dinamizatzaileek sumatzen dutenarekin. 

Proiektua baloratzerako orduan, hartzaileek adierazi dute atsegina, dina-
mikoa eta dibertigarria dela; gustura aritu izana aitortu dute. Eta horrela-
ko baieztapenak ere izan dira: 

● “Euskara gehiago egiten dugu eta euskara ez dela hizkuntza txikia ikasi
dugu”.

● “Proiektu hau erabilgarria izan da, euskara gehiago erabiltzen dugu-
lako”.

● “Oso dibertigarria eta gustukoa izan da, gainera gauza asko ikasi
dugu”.

● “Proiektu honekin euskara bultzatu nahi dugu. Ez da erraza izan
proiektu hauek egiteko denbora izatea. Baina, azkenean, arrakasta izan
dugu proiektu hauekin”. 

● “Taldeka proiektuak egitea dibertigarria izan da eta modu desberdin ba-
tean azaldu dugu jendeak euskaraz mintzatzea nahi dugula eta benetan
garrantzi handia duela”.

● “Azkeneko egunean egin dugun saioa oso dinamikoa izan da, eta gure
iritzia emateko aukera izan dugu”.

3. fasera pasatzeko asmoa adierazi dute 107 lagunek; beraz, parte-hartzaileen
% 64k. Emaitza ertaina da guretzat, % 70-75etik gorakoa izatea nahiko ge-
nuke-eta. Beraz, badugu zer hobetua. 

Puntuazioak
(1-10)

PROIEKTUAK

A
udal

langileak

B
DBH

1.

B
DBH

2.

B
DBH

3.

C
DBH

1.

C
DBH

2.

1. saioa 7,08 8,19 8,24 9,11 7,50 7,83

2. saioa 7,38 8,68 7,60 8,67 8,76 9,54

3. saioa 7,23 8,22 7,65 9,06 9,33 9,00

eusLiderrak - 8,48 7,83 8,94 8,50 8,79

Parte-hartzaileak 21 36 27 44 23 17

3. fasean aritu
nahi

15 25 8 23 23 13

3. fasean aritu
nahi %

% 71 % 69 % 30 % 52 % 100 % 76

1. taula:



eusLiderrak. Hizkuntza-portaera berriak sortzeko tailerra 41

B DBH 2. taldearen kasuan, % 30ek bakarrik jarraitu zuten 3. fasean. Ikas-
tetxearekin alderatuta, taldearen ezaugarriekin lotu zuten gertaera horren
zergatia. 

Aurrera egin ahala, eta beste herri batzuetan gauzatu eta gero, aztertu ahal
izango dugu ea egoera soziolinguistikoak eraginik duen. 

Bestetik, erabilerari buruzko datuak ditugu. Galdetegi hori pasatu den kasu
guztietan, datuek gora egin dute. Jakin badakigu, gurekin saioetan eta proiek-
tuak gauzatzen aritzen diren bitartean, euskaraz egiten dutela, eta, datuak
ikusita, ondoriozta dezakegu saioek nolabaiteko eragin positiboa izan du-
tela. Baina, inkestako datuak aitortuak direnez, ezin dugu zehaztu zenbat
hazi den erabilera orokorra. 

3.2.- Erabilerari bu-
ruzko datuak

Proiektua Galdetegia

ERABILERA (1etik 6ra baloratuta)

1.- Euskara
ikasleen ar-
teko harre-
man-hizkun-
tza da

2.- ZZuk eus-
kara erabiltzen
duzu ikaskide-
ekin

3.- Ikaskideek
zurekin eus-
kara erabiltzen
dute

4.- IIkaskide-
ek haien arte-
an euskara
erabiltzen dute

B DBH 1. 

Hasiera 3,00 3,49 3,24 3,31

Amaiera 3,67 4,29 4,04 3,88

ALDEA 0,67 0,81 0,81 0,56

B DBH 2. 

Hasiera 3,95 3,67 3,52 3,24

Amaiera 4,00 4,13 4,08 3,63

ALDEA 0,05 0,46 0,56 0,39

B DBH 3. 

Hasiera 3,74 3,37 3,14 2,89

Amaiera 5,35 5,7 5,75 5,35

ALDEA 1,61 2,33 2,61 2,46

C DBH 1. 

Hasiera 4,4 3,7 4,1 4,5

Amaiera 5,1 4,6 4,8 5,1

ALDEA 0,7 0,9 0,7 0,6

C DBH 2. 

Hasiera 3,8 3,2 3,53 3,46

Amaiera 4,2 4,4 4,93 4,53

ALDEA 0,4 1,2 1,4 1,07

2. taula: B eta C ikastetxeetan, egitasmoa hasi aurretik eta ondoren, parte-har-
tzaileei pasatutako galdetegien emaitzak.
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Ekintza sozialak egin direnetan ere, balorazioetan, proiektuan aritzeak onu-
ra ekarri diela aitortu dute hartzaileek, ondo sentitu direla egindako lana-
rekin eta emaitzarekin pozik geratu direla.

Beraz, adierazle hauek ikusita, pentsa dezakegu saioek eragina izan badutela:
jendeak ongi baloratzen dituelako, baina, bereziki, gaiarekiko sentimendu
positiboak pizten ditugulako, jendeak gauzak euskaraz egitea lortuta. Gai-
nera, ematen du hizkuntzen aurreiritzien gainean ere iritzi batzuk aldatzea
lortu dugula. Badugu lehen saioan euskaraz hitz egitearen kontrako jarre-
ra propio azaldu eta, azkenean, 3. fasera pasatu den parte-hartzailerik.

Gizarte-psikologian erabiltzen diren teknika batzuen bilduma da eusLide-
rrak, eta horiei buruzko azalpen laburra jasoko dugu atal honetan. Oinarrizko
bibliografia eta bestelako erreferentziak eskuratzeko gehiago sakondu nahi
duenak ondorengo ataletan izango du aukera. 

Hiru oinarri teoriko-metodologiko nagusi ditu eusLiderrak:

1. Terapia labur estrategikoa (hemendik aurrera, TLE). Portaeretan alda-
keta lasterrak eragin daitezkeela baieztatu dute, eta horretarako balia-
garriak diren estrategiak eta teknika errazak garatu. eusLiderrak saio-
en oinarri filosofikoa.  

2. PRECEDE metodoa. 3 ataletan sailkatutako galdera-bilduma, portae-
ra osasungarriak nola sustatu erabakitzeko lagungarria. eusLiderrak saio-
ak egituratzeko oinarria.

3. Pertsuasioaren 6 arau nagusiak eta marketin-teknikak. eusLiderrak-saio-
ak eraginkorragoak izan daitezen erabilitako tresnak.

Kaliforniako Palo Alto eskolako MRI taldearen2 inguruan sortutako ekar-
pena da; Paul Watzlawick (2007. urtean hil zen) eta, egun, bereziki, haren
ikasle Giorgio Nardone3 dira erreferentziak. Hogei urtez aritu ziren elka-
rrekin lanean, eta bien artean sortu zuten Terapia Labur Estrategikoaren Gu-
nea Italiako Arezzo hirian. Egun munduan zehar (Milan, Roma, Bartzelo-
na, Bogota, Madril, Paris, Lieja, Heidelberg eta Mosku) eta arlo askotara
hedatzen ari da (bikote-harremanak, enpresa, eskola...).   

1992an, lehen liburua argitaratu zuten, hainbat tratamendu-protokolorekin:
L’Arte del Cambiamento (Aldaketaren artea). Horren atzetik beste 30 li-
buru inguru ditu argitaratuak Nardonek gaur arte. 

Hurrengo lerroetan azalduko ditugu TLEaren oinarrietako batzuk. 

4. Oinarri
teorikoak

4.1.- Terapia Labur
Estrategikoa
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Arrazoia eta emozioa dira aldaketan eragiten duten bi gako nagusiak. Nar-
doneren iritziz,  aldaketa sustatzeko ikuspegi gehienek bide arrazionala lan-
tzen dute (Nardone eta Fiorenza, 2004:15). Ikuspegi horren arabera, jen-
dearen arazoen azterketa kausa lineal batean dago oinarritua. Arazoa kon-
pontzeko, ezinbestekoa da jatorria edo arrazoia ezagutzea, eta argudio arra-
zionalen bitartez lortuko da hori gainditzea. Gauzak egia edo gezurra dira,
eta ez da hirugarren aukerarik.

Batzuetan, ongi funtzionatzen du, baina, arazoak konplexuak izan daitez-
keenez, zaila da benetako jatorria ezagutzea, eta, hortaz, ezinezkoa litza-
teke horren araberako konponbidea topatzea. Gainera, jakin badakigu, in-
formazioarekin bakarrik ez dugula beti helburua lortuko. Esate baterako,
zenbat aldiz egin dugu zerbait, kaltegarria dela jakin arren?

Bestalde, gerta daiteke pertsona batek kognitiboki aldatu nahi izatea, bai-
na, dena delakoarengatik, emozionalki aldaketaren kontra egitea. Egoera
horretan, ezinezkoa izango zaigu azalpen eta argudioen bidez eragitea al-
daketa. Gainera, zenbat eta gehiago egin aldaketaren alde, orduan eta erre-
sistentzia handiagoa eragin dezakegu.

Aldaketa sustatzeko bigarren ikuspegia emozionalagoa da. TLE lantzen du-
tenen iritziz, subjektuak hautemandako emozioetan eragitea da gako nagusia,
eta ez soilik pertsonaren pentsamendu eta arrazonamendua lantzea. Egia
da pentsatzen dugunaren bitartez eragin dezakegula hautematen dugun ho-
rretan, baina, kasu horietan ere, pentsamenduaz harago, sentimenduetan ere
eragiten ari gara. Azalpenek baino, eragin handiagoa baitute bizipenek. Be-
raz, pertsona batengan aldaketa eragin nahi badugu, esperientzia zehatz ba-
ten bitartez egingo dugu, aldeko emozio bat sor taraziz.

TLE ikuspegiaren arabera, sistema guztiek dute beti oreka gordetzeko jo-
era, eta, ondorioz, aldaketaren aurka egitekoa, baita gordetzen duten ore-
ka horrek kalte egiten badie ere. Claude Bernardek homeostasis izena ja-
rri zion gertaera horri (Nardone eta Fiorenza, 2004: 28). Joera hori gain-
ditu nahi badugu, garrantzitsua da ohiko logikatik edo eremu arrazionale-
tik kanpoko estrategiak erabiltzea, kontrako emozio horiek gainditzeko. 

TLEren arabera, arazoa konpontzeko ez da jatorria ezagutu behar. Haien
iritziz arazoak ez dira txuri edo beltz, baizik eta norberak eraikitako erre-
alitatearen araberakoak. Ezagutu beharrekoa, beraz, arazoaren funtziona-
mendua da, eta horren araberako konponbideak proposatu. Garrantzitsue-
na ez da “zerk” eragin duen arazoa, “nola” funtzionatzen duen baizik.

TLEk bi erreminta nagusi erabiltzen ditu: Problem Solving estrategikoa eta
Elkarrizketa estrategikoa. Artikulu honetan, ez dugu bi horiek jorratzeko
tarterik, baina guretzat erabilgarriak diren puntu batzuk aipatuko ditugu,
oinarrizkoak baitira: Txinako estrategiak eta Antzinako Greziako erretorika
eta pertsuasioa.

4.1.1.- Arrazoia
eta/edo emozioa

4.1.2.- Estrategiak
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Nardonek lagungarriak izan daitezkeen 13 estrategia zehaztu zituen 2003.
urtean argitaratutako Cavalcare la propia tigre liburuan (Nardone, 2013).
Adibide gisa, gure kasurako erabilgarriak izan daitezkeen hiru estrategia
aipatuko ditugu ondoren.

●  “Itsasoa zeharkatu, zeruak ezer jakin gabe” 

Bestea jabetu gabe, harengandik lortu nahi duguna lortzeko estrategia da.
Zerbait eginarazi helburu bat lortzeko, baina, benetan, guk nahi dugun bi-
garren helburu bat lortzen ari garen bitartean. 

eusLiderren kasuan, esaterako, euskaraz hitz egitea eskatu beharrean, era-
kargarria den zerbait egitea eskatuko zaie, eta hori euskaraz egingo dute,
erabiltzen duten hizkuntzari erreparatu gabe.  

●  “Ageriko estrategiaren estrategia” 

Itxuraz ez da estrategiarik, azaldu eta agerian utzi dugulako estrategia bera,
baina, eraginkorra da, betetzen den iragarpen gisa funtzionatzen duelako. 

Parte-hartzaileei esaten badiegu gure proposamenak A edo B eragina izan-
go duela haiengan, eta horietatik zein izango den jakitea baino ez zaigula
falta, sinesgarriak izan bagara, seguruenik, bietako bat bete egingo da. 

Hau da, gure proiektuak euskaraz gehiago hitz egitea, edo, behintzat, hiz-
kuntzen gaineko kontzientzia piztea ekarriko duela badiogu, bietako bat,
behintzat, betetzeko aukera handiagoa izango dugu.  

●  “Hutsetik sortu” 

Kasu honetan, itxuraz ez dugu ezer, baina, esate baterako, “bagenu beza-
la” forma erabili dezakegu, eragina izango duen errealitatea sortzeko. Adi-
bidez, proposa dezakegu “euskaraz hitz egiteko ohitura izango bagenu be-
zala” aritzea tarte batez, edo “arazoaz harago dagoen egoera idealaren tek-
nika” erabil dezakegu, irudikatzeko “zer gertatuko litzateke (zer galdu edo
irabazi) guztiok euskaraz hitz egingo bagenu?”. 

Ongi kudeatuz gero, eragina erreala izango duen errealitate birtuala sortu
dezakegu hutsetik abiatuta. 

Komunikazioa da metodologia honen bigarren oinarri nagusia. Komuni -
kazioa, edo, beste era batera esanda, pertsuasioa, bestearengan eragiteko
bidea.

TLEren arabera, pertsonaren komunikazioaz ari garenean, hiru eremutan
ari gara: nork bere buruarekiko, besteekiko eta munduarekiko. Haien us-
tez, garrantzitsua da jakitea jendeak errealitatea nola hautematen eta kudeatzen
duen komunikatiboki, eta, errealitate horretan eragiteko, nola lortu komu-
nikazio hori disfuntzionala izan ordez, funtzionala izatea (Nardone eta Fio-
renza, 2004: 48). Pertsuasioa da horretarako bidea.

4.1.3.- Teknikak
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Badira pertsuasioa erabiltzearen aurka daudenak, baina, okerreko ideia ba-
tetik abiatzen direlako da. Haiek uste dute besteengan eragin gabe egon gai-
tezkeela, baina Watzlawick ikertzaileak adierazi zuen bezala, “ezin dugu
ez komunikatu” (Watzlawick, 2012: 15). Beraz, bi aukeren artean bat hau-
tatu behar dugu: era kasualean eta inongo kontrolik gabe komunikatu, edo
komunikazio hori guk geuk kudeatu era estrategikoan. Noski, bigarren au-
keraren alde egin du TLEk. 

Komunikazioa, sugestioa, amarru komunikatiboa eta pertsuasioaren erre-
torika dira aldaketarako erremintarik garrantzitsuenak. Pertsonak horien bi-
tartez eraikiko baititu pertzepzioa, ekintza eta kognizio-aukera berriak. Per-
tsonari lagundu egiten zaio egoera beste era batera senti dezan, eta, ondo-
rioz, erreakzioak aldatzeaz gain, agerian jarriko zaizkio ikusten ez zituen
baliabideak ere.

TLEk zehaztu eta ebaluatu egiten ditu erabili eta huts egin duten irtenbi-
de-saiakerak (Nardone, 2010: 25). Kontuz ibili behar dugu, funtzionatu ez
arren, behin eta berriro errepikatzen ditugun irtenbide-saiakerekin, arazoa
iraunarazi eta konplikatu dezakegulako.

Horregatik, TLEren oinarrietako bat da saio-kopurua mugatua izatea. Nor-
malean, saioek eragina izaten dute, baina, hala izango ez balitz, hobe saio-
ak etetea jarraitzea baino. Gauza bera egiten dugu eusLiderrak saioekin. Gu-
rean, saio-kopurua mugatua izan arren, eraginkorrak izateko, PRECEDE
metodologiaren egitura erabili dugu. 

Lawrence W. Green doktoreak diseinatu zuen Precede-Proceed erreminta4,
osasun-programen ebaluazioa egiteko bi ikuspegitatik: norberaren fakto-
reak eta ingurukoak (Predisposing, Reinforcing and Enabling Constructs
in Educational Diagnosis and Evaluation eta Policy, Regulatory, and Or-
ganizational Constructs in Educational and Environmental Development). 

Jose Luis Bimbelak horren moldaketa egin zuen, eta horixe da guk erabi-
li dugun erreferentzia (Bimbela, 2001: 38). 

Erreminta honek balio du bai norbanakoengan, baita taldeengan eragiten
duten faktoreak identifikatzeko. Gure kasuan, baliagarri zaigu non eragin
behar dugun hausnartzeko. 

Precede akronimoa osatzen duten hitzek adierazten dute badirela portae-
rak azaltzeko lagungarriak diren hiru aldagai-mota: aldaketa abiatzeko bal-
dintzak sortzen laguntzen duten aldagaiak, aldaketa errazten dutenak eta
aldaketa indartzen dutenak. Hain zuzen ere, ikusi dugun bezala, horiek dira
eusLiderrak egitasmoaren lehenengo faseko hiru saioen xedeak. 

4.2.- Precede 
metodoa
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● Aldaketa abiatzeko baldintzak sortzen laguntzen duten aldagaiak: sus-
tatu nahi dugun aldaketa burutzeko norbanakoak edo taldeak duen
motibazioari dagozkio. Horren barruan sartzen dira: 

● Informazioa: Zer dakiten sustatu nahi den portaerari buruz, ez da-
kitena, gaizki ulertutakoak, aurreiritziak… 

● Jarrerak: nolako iritzia duten eskaintzen zaizkien erremintei buruz,
proposatzen zaiena egiteagatik edo ez egiteagatik arriskurik antze-
maten ote duten, proposatutakoa eraginkorra dela uste duten edo ez,
eskatutakoa egiteko gai direla uste duten edo ez… 

● Balioak eta iritziak: aldatu nahi dugun portaerari buruzkoak, baita
proposatzen diegun portaera berriari buruzkoak. 

Komeni da jakitea zer pentsatzen duten proposatutako portaera gauza-
tzen ez dutenek, aldagai horiek indargabetu eta aldatzeko; baita porta-
era burutzen dutenenak ere indartzeko. Gainera, azken horienak balia-
garriak izan daitezke, gainontzekoei jakinarazi eta hedatzeko. 

● Aldaketa errazten duten alda gaiak: proposatutako portaera burutzeko
norbanakoak edo xede-taldeak duen gaitasunari dagozkio, egiteko erraz-
tasunaz ari gara. Xede-taldeak badu gaitasunik proposatzen zaiona egi-
teko? Baditu behar dituen erremintak? Eskura al ditu? Ba al ditu portaera
hori ikasteko edo burutzeko lagungarriak izango zaizkion guneak? Eta la-
gunduko dioten adituak? Badu ingurukoengan eragiteko gaitasunik, ho-
riek zailtasunak jartzen dizkiotenean proposa tutako portaera burutzeko? 

Hainbat motatakoak izan daitezke aldagaiak: ekonomikoak, fisikoak,
psiko-sozialak, ordutegia… 

8. irudia: PRECEDE ereduaren giltzarriak. (Egilea: ahize-aek)
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● Aldaketa indartzen duten aldagaiak: proposatutako portaera burutu
edo burutzen saiatzearen ondorioez ari gara. 

● Inguruko eragile nagusien erantzuna: lagunak, bikotea, familia, ira-
kasleak…

● Norbanakoaren edo taldearen beraren erantzuna: lortutakoa aitortzen
diote haien buruari?...

● Onura eta galera fisikoak eta emozionalak: gozamena, erosotasuna,
mina, urduritasuna…, bai sustatu nahi den portaerari dagozkionak,
baita aldatu edo alboratu nahi den portaerari dagozkionak ere. 

● Ondorio ukigarriak: onura ekonomikoak, aurrezki ekonomikoak…,
bai sustatu nahi den portaerari dagozkionak, baita aldatu edo albo-
ratu nahi den portaerari dagozkionak ere.

Arlo honetako erreferentzia nagusia Robert B. Cialdini dugu, Arizona uni-
bertsitateko psikologia-irakaslea. Influence izenburuko liburuan pertsua-
sioaren 6 arau unibertsal nagusiak deskribatu zituen (Cialdini, Goldstein
eta Martin, 2008: 11). 

Arau horien oinarrian jendeak erabiltzen dituen lasterbideak ditugu. Ez dugu
gaitasunik, ez denborarik, ezta motibazio nahikorik ere ekintza guztiak egin
aurretik egingo dugun hori arrazoitzeko. Gainera, arrazoitzeak ere ez luke
ziurtatuko aukerarik hoberena hautatuko genukeenik. Beraz, prozesu
mentalen ordez, baliabideak aurrezteko erabiltzen ditugun mekanismoak
dira. Automatismo horiek analogia bidez sortzen dira gehienetan, eta ara-
zoak saihesteko estrategiak dira.

Jarraian azalduko ditugun pertsuasioaren sei arau nagusi horiek dira eus-
Liderrak proiektuaren oinarri garrantzitsuak.

Jendarteko harremanak orekatzeko dugun joeran oinarritzen da jasotakoa
nolabait itzultzera behartzen gaituen araua. Egungo gizartean, esker txa-
rrekotzat edo aprobetxategitzat hartzen dugu esker onez jokatzen ez due-
na, bera tratatu duten bezala bestea tratatzen ez duena. Beraz, oparia edo
faborea egiten badiogu besteari, ondoren egingo diogun eskaerari baietz eran-
tzuteko aukera handiagoa izango dugu. Komeni da oparia aurreikusi ga-
bekoa eta pertsonalizatua izatea, eta egingo dugun eskaera neurrikoa eta egin-
garria izatea.  

4.3.- Pertsuasioa

4.3.1.- Elkarrekiko-
tasuna
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Konpromisoa edo sendotasuna ere dei dakioke. Besteen aurrean koheren-
te izateko beharra sumatzen dugu. Adinean gora egin ahala, gero eta gehia-
go gainera. Jendartean oso baloratua da, honako ezaugarriekin lotzen du-
gulako: logikoa izatearekin, arrazionala, egonkorra eta ondratua. Aldiz, ko-
herentzia eskasa duena gaizki ikusten dugu, azaleko, ahul eta bermerik ga-
bekotzat jotzen dugulako.    

Arau honek azaldu dezake zergatik den zailagoa bezero berria lortzea, za-
harra mantentzea baino. Beraz, kontuz ibili behar dugu aldatu nahi dugun
portaerari buruz hitz egiten dugunean. Eraginkorrak izan nahi badugu, au-
rretik izan duten konpromisotik askatzen lagundu behar diegu. Horretara-
ko, ez da komeni orain artekoa akatsa izan denik esatea. Aldiz, esan dezakegu
garai batean hartutako erabakiak zuzenak izan zitezkeela, egoera eta in-
formazio jakin batekin hartu zirelako. Errespetua azal dezakegu, nahiz eta
gu bat ez etorri hark egindakoarekin. 

eusLiderrak proiektuan, arau honen hainbat ikuspegi lantzen ditugu: 

● Lider gisa, komeni dela bat etortzea eskatzen eta egiten duguna, eredu on
izatea. Koherente izateak eskaera indartzen duela adierazten dugu.

● Adituek demostratu dute konpromiso publikoa, aktiboa eta boronda-
tezkoa hartuz gero, helburua betetzen saiatzen garela. Beraz, esaterako,
haiek idatziz adieraziko dute 2. fasean parte hartu nahi duten, eta pu-
bliko egiten dugu. 

Horretaz gain, koherentziaren arau honi lotutako teknika hauek ere erabiltzen
ditugu: 

● Atean jarri oina. Eskaera txikia egiten dugu, ezezkoa emateko zaila (gal-
detegia osatu...). Hori behin lortuta, garrantzi eta zailtasun handiagoa
duen bigarren eskaera bat egiten zaie. Benjamin Franklinek esan zuen,
eta ikerketek horrela baieztatu dute, errazago izango zaigula lehendik
ere lagundu digun batek ematea laguntza, guk lagundutako batek la-
guntzea baino (Cialdini, R., Goldstein, N., Martin, S. 2008: 84). Beraz,
hurrengo pausoa errazteko, egingarria eta erakargarria behar du izan
ekintzak.

● Garrantzi txikiko mesedea legitimatzeko joera dugu, eskatutakoa baino
gehiago emanez. Cialdiniren ikerketa batek erakutsi zuen hori (Prat-
kanis, A., Aronson, E. 1994: 62). Galdetegi bakarra lortzea ere lagun-
garria izango litzatekeela esaten zaie, ideien zabalkundea bikoiztea
izango litzatekeelako. Jakina, nahi izanez gero, nahi beste bete ditza-
ketela esaten zaie. Kasu gehienetan, galdetegi bat baino gehiago bete-
tzen dute, eta gehienek bideo bat behintzat ekartzen dute. 

Gainera, disonantzia kognitiboaren kontzeptua ere badugu koherentziari lo-
tuta. TLEk ere erabiltzen duen kontzeptua da. Aipatutako esperientzia emo-
zional zuzentzailea eragiteko kudeatzen saiatuko garen beste eremu bat.

4.3.2.- Koherentzia
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Disonantzia kognitiboaren fenomenoa Leon Festinger gizarte-psikologo-
ak garatu zuen A Theory of Cognitive Dissonance (1957) liburuan5. Ikusi
zuen, maiz, nahiz eta jarrera sendoa eta argia izan, horren aurka dagoen jo-
kabidea izaten dugula, eta horrek nolabaiteko larritasuna sortzen digula, ko-
herentzia falta dela-eta. Horri deitu zion disonantzia kognitiboa (Ovejero,
1993). Gainera, konturatu zen, koherentzia mantendu nahi dugunez, diso-
nantzia horrek sortutako larridurak jokabide hori justifikatzen duen azal-
pena sortzera bultzatzen gaituela, eta,  askotan, jarrera bera aldatzera. Be-
raz, pentsatu eta egin, edo egin eta pentsatzen dugunaren arteko diferen-
tziaz ari gara. 

Guri azkeneko hori interesatzen zaigu, bereziki. Pentsatzen dutena pentsatzen
dutela, jarduera bat euskaraz egitea lortu nahi dugu, eta, ondoren, hori jus-
tifikatuko duen jarrera garatzea. Ekintzak pentsaera egokitzen laguntzea nahi
dugu: ondo pasatu dugu, guay da, ez dit kalterik egiten, erraza izan da...

Uste dugu jende-multzoa pertsona bakarra baino argiagoa dela eta gehien-
goak egiten duena egiteko joera dugula. Askotan, oharkabean, gehiengo-
aren oniritzia lortu nahi izaten dugu. Guztiok dugu gogoko taldearen par-
taide garela pentsatzea, eta, besteek egiten dutena egiten badugu, zuzen ari
garela pentsatzen dugu. Zalantza dugunean ere, lagungarria zaigu besteek
zer egin duten ikustea.

Euskararen erabileraren aldeko diskurtsoaren kasuan, garrantzitsua da jo-
era positiboak ikusaraztea. Esate baterako: aniztasuna da egoera normala
munduan eta biztanle gehienak elebidunak dira, euskara hiztun gehien di-
tuzten munduko hizkuntzen % 10en artean dago eta 38. hizkuntza da In-
terneten... 

Era berean, geroago etorriko den eskaera indartzeko, gure eskaeren emai-
tzak eta arrakasta-testigantzak aurkezten dizkiegu, hemengo eta atzerriko
ereduak, haien ahuleziak indargune bihurtu dituztenenak...

Kontuz, portaera desegokien berri ematen dugunean. Kasu horietan, por-
taera egoki/desegokien eztabaidan kokatu behar da fokua, edo fokua aldatu,
eta portaera egokia dutenen kopuruari baino ez erreparatu. Mezu ezkorra
ematekotan edo egoera baten inguruan jendea kezkatu nahi izanez gero, ko-
meni da egoera horri buelta emateko plan zehatz eta egingarriarekin bate-
ra ematea informazioa. Osterantzean, kontrako indarrak baino ez genituz-
ke indartuko.     

4.3.3.- Gizarte-bali-
dazioa
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Garrantzitsua da atseginak izatea, baina faltsukeriatan erori gabe. Egile ba-
tzuek aipatzen dute lau direla erreminta nagusiak: 

i. Edertasun fisikoa. Berezkoa ez dugunean, janzkera eta orrazkera ego-
kiek lagun dezakete.

ii. Iritzi eta zaletasun berdintsuak izateak.

iii. “Loreak” botatzea. Oso eraginkorrak dira, egoera emozional atse-
gina sortzen dutelako. Komeni da konfiantza adieraztea, badakigu-
la egiteko gai direla. Horrek ere elkarrekikotasuna piztu dezake. Nola
kale egin konfiantza gugan jarri duenari?

iv. Hurbiltasunak ere eragiten du. Produktua zenbat eta ezagunagoa izan,
orduan eta hobeto baloratuko dugu. Era berean, zenbat eta hurbila-
goa izan gomendioa ematen duen pertsona, orduan eta eraginkorrago.
Antzeko ezaugarriak baditu, eragin handiagoa izango du. 

Hurbiltasunaren ideiari lotuta daude proiektu honetan erabiltzen ditugun
bi kontzeptu garrantzitsu: lidergo eraldatzailea eta auto-salmenta.  

Lidergo-eraldatzailea berdinen artean garatzen da, eta horrek oso eragin-
korra bihurtzen du pertsuasioaren ikuspegitik. Gainera, egitasmoa amaituta
ere luzatu egiten da, dinamizatzaile-lana egin duenak lider-izaerari eutsi die-
zaiokeelako, eta, beste inorengan eraginik izango ez balu ere, ia ziurtatua
dugu bere buruarengan behintzat eragingo duela, euskararen auto-saltzai-
le bihurtuz.

Lidergo-eraldatzailea aipatzen dugu eskaera egiten ikasterakoan, besteen-
gan eragin nahi duenak nolako ezaugarriak izan behar dituen ikusteko. Lau
ezaugarri: 

i. Bestearekiko interesa, begirunea eta enpatia izan. Konfiantza eta in-
plikatzeko giroa sortu. Bestea gizabanako gisa hartu. Bere portae-
rak ulertzen saiatu eta errespetatu. Horrek ez du esan nahi bestea-
rekin bat egin eta ados egon behar dugunik. 

ii. Jakin-mina izan eta sustatu. Sormena bultzatu eta pentsatzeko era-
ren aldaketa sustatu. 

iii. Baikorra izan. Konfiantza adierazi. Argi adierazi zer lortu nahi du-
gun, eta hori erakargarria egin. Motibatu. Orientabideak eskaini, eta
segimendua egin. 

iv. Koherente izan. Erreferentzialtasuna eta koherentzia landu. Eredu
izan.

Auto-salmentari dagokionez, kasu honetan ere hurbiltasuna da aldagai ga-
rrantzitsua. Zaila da pertsona bati produktu bat saltzea edo zerbait egina-
raztea. Adituen arabera, errazena nork bere burua konbentzitzea da. Kurt
Lewin, Psikologia sozialaren sortzailea, izan zen auto-salmentak eta per-

4.3.4.- Atsegintasuna
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tsuasio parte-hartzaileak eskaintzen dituzten aukerez jabetu zen aurrena. Mun-
duko bigarren gerraren testuinguruan, elikadura-mota bat sustatzeko egi-
tasmoa garatu zuen, eta erakutsi zuen eraginkorragoak direla norberak ga-
ratutako ideiak, beste batek emandakoak baino (Pratkanis eta Aronson, 1994:
167).

Ondorengo ikerketek erakutsi dute norberak sortutako pertsuasioa dela per-
tsuasio-taktikarik eraginkorrenetakoa. Nork bere burua limurtzeko ahale-
gin hori hainbat modutan eragin daiteke: eztabaida-taldeetan parte hartuz,
aurkako argudioak landuz edo pertsona bati eskatuz, irudikatzeko norma-
lean egiten ez duen zerbait egiten ari dela. Azken ikerketa batzuek eraku-
tsi dute pertsuasio-indarra duten mezuak besteei nola zabaldu pentsatze hu-
tsak aldaketak eragiten dituela portaeran, gutxienez, hurrengo hogei aste-
etan. 

Azken finean, argudioen sortzailea pertsona fidagarria da. Hau da, nor bere
burutik gertuen dagoena izanik eta autoestimu aldetik ongi badabil, nor-
bera da fidagarriena norberarentzat. Gainera, argudioak sortzeak aldarri-
kapenaren aldeko konpromisoa ere eragiten du.

Autoritateak eta sinesgarritasunak lotura handia dute, eta, horren aurrean,
pentsamendu autonomoa alde batera uzteko joera dugu.

Aditu eta entzulearen aurrean nolabaiteko autoritatea izan dezaketen per-
tsonen eragina erabiltzen dugu, baita erakundeak proiektuari ematen dion
babesa ere, ezinbestekoa baita jendeak erreferentziatzat duen erakunde ho-
rren babesa izatea aurrera egiteko.   

Esklusibotasuna oso eraginkorra da pertsuasioaren ikuspegitik. Lortzen zail
diren gauzak erakargarriagoak egiten zaizkigu, eta ahalegin handiagoa egi-
teko prest egon daiteke hori lortzeko. Beraz, eusLiderren kasuan, haientzat
propio sortutako proiektua dela esango diegu. Ezin dute nahi duten guz-
tiek parte hartu, mugatua dago kopurua, eta urtean behin baino ez dugu egi-
ten. 

Era berean, debekua eta zentsura ere eskasiaren eraginpean kokatzen dira.
Beraz, saioetan egindakoa inori ez kontatzeko eskatuko diegu, kontrako era-
gina lortzeko. Kontuz, gazteekin bereziki, gaztelaniaren erabilera debeka-
tzeak ere kontrako eragina sor dezake-eta. Beraz, transgresio-efektua saihes-
tu edo gure alde erabiltzen asmatu behar dugu.

4.3.5.- Autoritatea

4.3.6.- Eskasia
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Honaino eusLiderrei buruzkoak; azken lerro hauek, berriz, hemendik au-
rrerakoei eskainiko dizkiegu. Izan ere, euskal hiztunok bizi dugun egoe-
ran, estatus aldetik lortutakoak lortuta eta ezagutzan emandako aurrerapausoak
emanda, alderdi horietan sakontzeaz gain, garrantzitsua zaigu komunita-
tearen bizinahia eta euskararen erabilera indartzea. eusLiderrak saioek hel-
buru hori lortzen lagun dezakete, eta, horretarako, tresna gero eta eragin-
korragoa izatea nahi dugu. 

Orain arteko adierazleei eutsiko diegu: 8,50 puntutik gorako balorazio oro-
korrari eutsi nahiko genioke, baina talde guztietan, eta lau parte-hartzaileetatik
hiruk fase guztiak burutzea. Helburu horiek eskuratzeko, hona hemen bu-
ruratu zaizkigun hobekuntza batzuk: 

● Komunikazioan eta pertsuasioan sakondu. Teknika eta metodologia
egokiak identifikatu, ikasi, praktikatu eta barneratu. Euskal hiztun-
mota bakoitzaren analisia egin, eta bakoitzari zuzendutako argudioak,
galdera-kateak eta ekintzak prestatu. Horretarako, besteak beste, Tera-
pia labur estrategikoan ari direnek identifikatu dituzten oinarrizko lau
sentsazioak erabilita: beldurra, gozamena, mina eta gorrotoa (Nar-
done, G., Balbi, E. 2009: 55). Beraz, sakonago aztertu beharko geni-
tuzke euskararen erabilera oztopatzen duten hainbat aldagai: euskaraz
hitz egiteari beldurra izatea6 beste hizkuntza batean aritzea atseginagoa
izatea7, euskaraz aritzeak mina eta/edo gorrotoa8 eragitea. Sentsazio ho-
riek hobeto kudeatzen ikasi behar dugu. Terapia labur estrategikoak
hainbat bide proposatzen ditu: beldur txikia gainditzen lagundu deza-
keen beldur handiagoa eragin; ikusarazi minak eta gorrotoak mugak
ezarri eta galerak eragin ditzaketela; eta euskara erabiltzeak, aldiz,
atsegin handiagoa ekarri, gainera, bidean ezer galdu gabe…  

● Parte hartu dutenenekin harremanetan jarraitzeko baimena lortu. Ho-
rrela, hilabete batzuk pasata, nolabaiteko jarraipena egin dakieke, era-
gina mantendu den ikusteko; informazio berriak lortu ahala, helaraz-
teko; egitasmoaren aurrerapausoen berri emateko; eta, urte batzuetara,
neurketa gehiago egiteko (erabilera-ohiturak, zein ikasketa-eredutan ja-
rraitu dituzten ikasketak, familia-transmisioa, lan-mundua…) Interes-
garria izan daiteke 5-10-15 urteko ikerketa egitea, ibilbideari jarraipena
egin eta ondorioak ateratzeko.

● eusLiderren bloga sor daiteke, hainbat arlotan landutako lanak, espe-
rientziak... ikusgarri egoteko eta egitasmoa bera aberasteko. Horrekin
batera, harremanak sustatu eta esperientziak truka daitezke, bideoak eta
mezuak bidali, bisitak egin… 

● Dinamizatzaileen inplikazioa areagotu egitasmoaren eragina indar-
tzeko9. Esate baterako, eusLiderrak saioei ekin aurretik girotzeko edo
izena emateko kanpaina diseinatzen eta gauzatzen lagundu dezakete,
erabileraren neurketak egin ditzakete saioen aurretik eta egitasmoa
bukatu ondoren... Haientzat motibagarria izan daiteke, eta auto-salmenta
efektuari eutsiko genioke. 

5.- Aurrera
begirakoak



eusLiderrak. Hizkuntza-portaera berriak sortzeko tailerra 53

Laburbilduz, honaino egindakoak eta asmo berriak. eusLiderrak egitasmoaren
mamia azaltzen saiatu gara; alegia, esperientzia batek nola alda dezakeen
errotutako portaera sakona. Esperientzia hori, txikia izanik ere, emozionalki
esanguratsua bada, pentsaera zuzentzeko gaitasuna duelako. Gehiago ja-
kin nahi izanez gero, hurrengo bi ataletako erreferentzietara jo edo gure-
kin harremanetan jarri ahize@aek.org helbidera mezua bidalita. 

Oharrak

1. http://www.aek.org/index.php/eu/zerbitzuak?
view=faq&catid=7

2. Mental Research Institute: http://www.mri.org/

3. http://www.giorgionardone.it/index.php

4. Ikusi http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence
_W._Green eta http://en.wikipedia.org/wiki/
PRECEDE-PROCEED

5. Ikusi: http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Fes-
tinger

6. Hizkuntzaren ikaskuntzari eta erabilerari lotuta-
ko hainbat beldur topa ditzakegu, esaterako:
ikasten ari direnek beldurra diote akatsak egite-
ari; ez dira hitz egitera ausartzen, zalantza dio-
telako ondoren etorriko denari erantzuteko gai
izango ote den; hiztun oso askori kosta egiten
zaio ezezagunei euskaraz hitz egitea, ez dakie-
nari euskaraz egitea edukazio txarrekoa dela
barneratuta dutelako edo erantzun txarra jaso-
tzeko beldur direlako…

7. Euskara ez den beste hizkuntza bat hitz egitea
atseginagoa izan daiteke gehiago maite duela-
ko, modernoagoa dela uste duelako…

8. Euskaraz aritzea mingarria izan daiteke bere le-
hen hizkuntza baztertu behar duela uste duena-
rentzat, eta gorrotagarria ikas prozesuan arazo-
ren bat izan duenarentzat, lotura politiko ez
gustukoak sumatzen dituenarentzat…

9. Ikastetxeen kasuan, DBH 4. mailako ikasleak
dira dinamizatzaileak. Enpresetako edo bikote-
en kasuetan, aurretik eusLiderrak-saioetan ari-
tutakoak izango lirateke.
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Nire lagun handi Otxoluari,
horregatik guztiagatik eta askoz ere gehiagorengatik.

«Eguerdia datorrela, dagoeneko itzalak ez dira gauzen
oinetan ageri diren ertz beltz eta zorrotzak bakarrik, prest
baitaude jada beren gordelekura isilik itzultzeko, berriz ere
sekretu izateko.  Une horretan iristen da, oparotasun
trinko eta mardulez, Zaratustraren ordua. (...) Izan ere,
ezagutzak zehaztasun handienarekin marrazten ditu
gauza guztiak; eguzkiak bezala, bere orbitaren gailurrean
dagoenean».

Walter Benjamin, Denkbilder.
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Morton Ann Gernsbacher irakaslearen ikerlanetan oinarritu dut artikulua.
Ideia bakar batean laburbildu daitezke ikerlan horiek: hizkuntzaren uler-
menean hainbat prozesuk eta mekanismok eragiten dute, egiaz prozesu eta
mekanismo kognitiboak direnak, eta barne hartzen dutenak idatzizko, ahoz-
ko eta ikusizko informazioaren ulermena. Honakoa dio irakasleak: 

«Gizakiak, ulertuko badu, mekanismo-sorta bat gauzatu be-
har du, adimen-irudikapen koherenteak edo egiturak sortu be-
harra dakartenak» (Gernsbacher, 1997: 266). 

Mekanismo eta egitura horiek azaltzen saiatuko naiz. Ezin izan dudanez
gaztelaniaz irakurri teoria horri buruzko deus, erabiliko dudan terminolo-
gia ez da egokiena suertatutako agian; beraz, proposamen terminologiko
gisa har ezazue. Gustura aldatuko dut egokiago bat aurkituz gero. Hala, oin-
oharren bidez adieraziko dut zeintzuk diren Gernsbacherrek erabilitako ter-
minoak. Irakurleren batek formula egokiagoak balitu, idatz diezadala za-
lantza-izpirik gabe, esker onez jasoko baititut ekarpen horiek.

The Structure Building Framework lanaren arabera, aurrerantzean SBF, giza
ulermena —eta, ondorioz, ezagutza— adimen-egiturak eratzean oinarritzen
da. Prozesu horretan, gutxienik, hiru osagai topatuko ditugu. Lehenari Oi-
narrien Ezarpena1 deituko diogu, OE aurrerantzean, egiturari eutsiko dio-
ten oinarriak prestatzea edo funtsatzea besterik ez dena; hala, Ulermen-
agenteak edo Ulertzaileak, aurrerantzean UA, jasotzen duen lehen infor-
mazioa erabiltzen du prozesua abiarazteko. Bigarrena, Mapaketa2 da; hau
da, sartzen den informazioa eratutako egiturakoarekin koherentea bada, ge-
ruza berri bat gehituko dio, berau handiagotuz. Azkenik, hirugarren pro-
zesuari Desplazamendu deritzo3; hau da, sarrerako informazioa ez bada ko-
herentea egiturakoarekin, azken hau desplazatu egingo da, eta egitura be-
rri bat eraikitzeari ekingo zaio. 

Ulermenean parte hartzen duten prozesuko hiru osagai horien ekinbide ba-
teratuaren laburpena da orain artekoa. Ikus ditzagun bereizita eta sakona-
go.

Testuen giza ulermeneko lehen prozesua OE da; eraikuntzaz ari bagina, erai-
kinaren zimentarriak jartzea litzateke. Baina zerk eratzen du egitura? Abs-
traktua da? Zehatza? Frogatua dago?

Gizakia jaiotzetik beretik hasten da garunean metatzen informazioa. Me-
moria hori guztia nodoetan gordetzen da. UA batek jasotzen duen infor-
mazioak aktibatzen ditu nodoak; azken finean, eraikinaren adreiluak.  

Nola froga daiteke hori? UA batek denbora handiagoa behar du paragra-
fo baten lehen esaldia irakurtzeko, ondorengoak irakurtzeko baino. Era be-
rean, denbora handiagoa behar du istorio bateko atal bakoitzaren lehen esal-

1. Sarrera

2. The structure 
building 

framework

3. Oinarrien
ezarpena
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dia irakurtzeko. Esaldi independenteen kasuan, denbora handiagoa behar
du esaldiaren lehen hitza irakurtzeko; hitz bera motelago irakurtzen da le-
hen aldian, bigarrenean baino (Gernsbacher, 1997: 268). Izan ere, lehen aldi
horretan egituraren oinarriak eraikitzen ari da. Horixe da OE egon dago-
enaren froga. Alabaina, UAk idatzizko testuak ulertzeko egiturak sortze-
az gain, hitzik gabeko istorioak edo komikiak edo zinema mutua ulertze-
koak ere sortzen ditu; subjektuek denbora handiagoa hartzen dute, atal ba-
koitzaren lehen irudia edo sekuentzia ulertzeko. Azkenik, mintzamenari ere
aplika dakioke; izan ere, subjektuek denbora handiagoa behar dute esaldiaren
hasierako hitz bat edo fonema bat identifikatzeko. 

Hauxe iradokitzen du horrek guztiak: 

«Comprehenders use initial segments (words, sentences, and
pictures) to lay foundations for their mental representations
of larger units (sentences, paragraphs, and story episodes)»
(Gernsbacher, 1997: 268).

Azken batean, UAk denbora handiagoa behar du diskurtso baten lehen osa-
gaiak ulertzeko, egituraren oinarria ezartzen ari delako.

Gernsbacher irakasleak ikertutako giza ulermenaren berezko beste osagai
bat da Lehen Aipamenaren Abantaila, LAA aurrerantzean,4 The advanta-
ge of First Mention. Ahozko eta idatzizko ingelesaren, espainieraren eta Ame-
rikako zeinu-hizkuntzaren esparruetan ikertu da. Teoria horren arabera, esal-
di batean lehendabizi aipatzen den osagaia eskuragarriagoa da bigarrena
baino5. Izan ere, lehendabizi aipatzen diren ekintza baten osagaiak dira on-
dorengo informazioaren oinarriak eratzen dituztenak. Ondoren, informa-
zioa egituran mapatzen da. Hori horrela da lehendabizi aipatutako infor-
mazioa ekintza baten eragile edo paziente semantikoa, subjektu sintakti-
koa edo, besterik gabe, esaldi baten lehen hitza denean.

Egiturak sartzen den informazioa mapatzearen bidez gauzatzen dira. In-
formazioa koherentea bada egituraren oinarria eratzen duenarekin, mapatu
egingo da, eta geruzaz geruza pilatuko da, eta bigarren mailako egitura be-
rriak eraikiko dira norabide berean, luzakinak balira bezala. Zergatik ger-
tatzen da hori? SBFren arabera, egiturak nodoz osatuta daude, eta hauek
kanpo-estimuluen bidez aktibatzen dira. Memoria-nodoen hasierako ak-
tibatzeak eratzen du adimen-egituren sorrera. Sarrerako informazioak ho-
rri loturiko memoria-nodoak aktibatzen ditu. Hori dela eta, informazio ko-
herentea errazago mapatzen da garatzen diren egituretan. Baina zer da in-
formazio koherentea? Gernsbacherrek dioenez, sarrerako estimuluei ko-
herente deitu ahal izateko, gutxienez lau iturri hauetako bat eduki behar
dute: 

1. Erreferentziala. Bi esaldi baditugu, bigarrena askoz ere azkarrago ira-
kurriko dugu lehendabizikoan esandako zerbaiti egiten badio erre-

4. Mapaketa
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ferentzia; izan hitz bat edota kontzeptu bat. Koherentzia erreferen-
tziala izenordainen bidez adierazten da maiz6.

2. Denborazkoa. Azkarrago irakurtzen dira denbora-tarte berean egi-
ten diren ekintzei buruzko esaldiak, denbora-ardatz desberdinei da-
gozkienak baino7. 

3. Kokapenezkoa. Espazio bereko gertakizunei buruzko esaldiak az-
karrago irakurtzen dira, espazio-ardatz desberdinetan kokatutakoei
buruzkoak baino8.

4. Kausazko jarraitutasuna. Kausazko jarraitutasuna duten esaldiak az-
karrago irakurtzen dira, ez dutenak baino. UA guztiek ulertzen ari
direnaren gaineko ondorio kausalak ateratzen dituzte; hala, jasota-
ko informazioa bat baldin badator ondorio horrekin, askoz hobeto
ulertzen da9.

SBFren teoriaren arabera, informazio koherentea aurrez ezarritako adimen-
egituretan mapatzen da. Baina zerk gidatzen du UA prozesu horretan? Sa-
rrerako informazioa koherentea den edo ez bereizteko, UAk hainbat jarraibide
erabiltzen ditu, aurrez emandako koherentziaren definizioari lotuta daudenak.
Hau honela, koherentzia, erreferentziakidetasuna edo jarraitutasuna edu-
ki behar du. UAk jarraibide horien araberako informazioa bestelako in-
formaziotik bereizteko, ingurunearekin eta hizkuntzarekin elkarreraginez
ikasi behar du.

Gidatzeko beste modu bati Anafora Kontzeptuala deritzo10. Alegia, ize-
nordainen eragina gehiago zor zaio numero semantikoari gramatikalari bai-
no. Hiru egoera diskurtsibotan erabiltzen da (Gernsbacher, 1997: 281):

1. Objektu edo gertakari askori erreferentzia egitea.11

2. Mota generikokoak12.

3. Substantibo kolektiboak13.

Anafora kontzeptuala ingelesez betetzen da, bai amerikarrean, bai britai-
niarrean, baita espainieran ere.

Aipatutako bi gida-mekanismoez gain, mapaketa-prozesua osatzeko, UAk
bere ezagutza  espaziozko, denborazko eta kokapenezko harremanetan oi-
narritzen duela ikusiko dugu. Esaterako, testu batean esaten bada prota-
gonistak kilometro bat egin behar duela oinez dendara iristeko, eta testuaren
amaieran iristeko gutxi falta zaiola esaten badugu, UAk ondorioztatzen du
dendatik metro gutxira dagoela, jakin badakielako kilometroa metroz osa-
tuta dagoela; asko/gutxi harremana egiten du, 1.000 metro horien arabe-
ra. Ezagutza horrek laguntzen dio mapaketa-prozesuan.

Azkenik, gertakarien ondorio emozionalen gaineko ezagutza ere lagunga-
rria da mapaketa-prozesurako14.
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Horrenbestez, dagoeneko ikusia dugu UAk oinarriak ezartzen dituela, ja-
sotzen duen informazio koherentea egituratzeko. Baina koherentea ez bada?
Orduan, hirugarren mekanismoa gauzatzen da: Desplazamendua.

Jasotako informazioa ez denean koherentea edo ez denean hain koheren-
tea lehenagoko egituretan dagoenarekin, egitura desplazatu egiten da, oi-
narri berri bat ezartzeko. Aldaketa dakarren informazio-sarrerak beste me-
moria-nodo batzuk aktibatzen ditu, oinarria eratzen dutenak hain zuzen ere.
Prozesu hori dela eta, denbora luzeagoa behar izaten da ulertzeko.

Norberaren ulermenaren eta motibazioaren helburuen mende dago des-
plazatzeko eta oinarri berriak garatzeko joera. Esanahia dela eta, irakurtzeko
motibazioa txikiagoa denean, desplazamendua ez da hain argia (Gernsba-
cher, 1997: 288).

Orain arte ikusitakoaren arabera, UAek ulermenaren oinarriak ezartzen di-
tuzte, eta, ondoren, oinarrietan sartzen den informazioa mapatzen dute, ko-
herentea den edo ez ikusteko. Horrela, egiturak garatzen dituzte, salbu eta
koherentea ez denean; orduan, egitura horiek desplazatu eta oinarri berriak
ezartzen baitituzte. Era berean, esan dugunaren arabera, egitura horien adrei-
luak dira memoria-nodoak. Bada, azter ditzagun xehetasun gehiagoz. 

Gernsbacher irakaslearen hitzetan: 

«The building blocks of these mental structures are memory
nodes. Memory nodes are activated by incoming stimuli»
(Gernsbacher, 1997: 267).

Hau da, nodoak memoriaz osatuta daude eta aktibatu egin daitezke. Ikusi
dugunaren arabera, aktibatzea sarrerako informazioa koherentea bada ger-
tatzen da. Nodoak taldekatu egiten dira, eta sortaka aktibatzen dira, egitu-
ren oinarriak estaltzen dituzten geruzak sorraraziz.

Memoria-nodoek lehendik era antolatuan gordetako informazioa irudika-
tzen dute, diseinu edo txantiloi baten gisara, zeina hitz, esaldi, perpaus edo
pasarte baten esanahia irudikatuz gorde ahal izan den. Nodo horiek akti-
batuta daudenean, beren informazioa ulertzeko erabil daitezke, eta urte ba-
tzuk lehenago edo une batzuk lehenago ikasitakoa izan daiteke; adibidez,
haurtzaroan ikasitako izenordainen sistema.

Nodo-sorta bat aktibatzen denean, prozesu-seinaleak transmititzen ditu, bes-
te nodo batzuen aktibatzea15 areagotzeko edo ezabatzeko. Bestela esanda,
memoria-nodoak aktibatzea bi mekanismoren mende dago.

Irudikatzen den informazioa egiturarentzat beharrezkoa denean, memoria-
nodoen sorta bat areagotzen dela esango dugu; aitzitik, beharrezkoa ez bada,
sorta hori ezabatua dagoela esango dugu.

5. Desplazamen-
dua

6. Nodoak
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Ezabatzeko mekanismoa funtsezkoa da, ulermena behar bezalakoa izan da-
din; izan ere, jasotako informazioa bereiziko ez bagenu, ezinezkoa litzai-
guke ezertan fokalizatzea16. 

Mekanismo horiek ez dagozkio berariaz mintzamenari, mekanismo kog-
nitibo orokorrak direlako, eta erabakigarriak dira ulermen egokia izateko.

Norbaitek lehendabizikoz irakurtzen edo entzuten duenean hitz bat, balizko
esanahiak aktibatzen dira, informazio lexikalak, semantikoak eta sintakti-
koak nahiz bestelako informazio-iturriek baldintzatuta. Azkenik, esanahi
bat nagusitzen da, eta adimen-egitura garatzaileetara gehitzen da. Esanahi
bat besteei nagusitzea dakarren mekanismoa da Ezabatzea; alegia, meka-
nismo garrantzitsuena da, esanahi egokiena “sintonizatzea” ahalbidetzen
baitu. Norbanakoak zuzenak ez diren esanahiak baztertzen ditu. Baten bat
baztertzen ez badu, arrazoia da testuinguruak esanahi bat baino gehiago iza-
teko aukera ematen duela.

Ezabatzeko eta areagotzeko mekanismoak lau irizpidek arautzen dituzte:

1. Ezabatzeko mekanismoak nodoak aktibatzea galarazten du.

2. Ezabatzeko eta areagotzeko seinaleak memoria-nodoek igorritako
aktibatze-indarraren arabera transmititzen dira.

3. Ezabatzeko eta areagotzeko mekanismoak mekanismo kognitibo oro-
korrak dira.

4. Bi mekanismoak bereizi egin daitezke.

Laburbilduz: giza ulermena adimen-egituretan oinarritzen da. Jasotako in-
formazioa, prozesu kognitibo batzuek bahetuta, koherentea bada, memo-
ria-nodoak aktibatu egiten dira, eta aipatutako adimen-egiturak eraikitzen
dituzte. Esandakoa gizakiari aplikatuta, esan behar genuke guztiek dutela
ulertzeko modu bera, baina ez da horrela. Jakin badakigu nork bere uler-
men-gaitasuna duela. Azter dezagun xehetasun handiagoz.

Idatzizko hizkuntzaren ulermen-gaitasun ona duten maila aurreratuko hel-
duek maila bertsuko ulermen-gaitasuna dute, ahozko hizkuntzari dagokionez;
hori dela eta, SBFren arabera, prozesu eta mekanismo orokorrak dira hiz-
kuntza-ulermenean parte hartzen duten prozesuetako eta mekanismoetako
asko. Horrenbestez, ezin zaio egotzi hizkuntzari helduek ulermen-gaitasun
desberdinak izatea; izan ere, adimen-irudikapen koherenteak eraikitzeko
helduen gaitasuna aldatu egiten da norbanako batetik bestera, irudikape-
nok zein motatakoak diren inporta gabe. 

Horrenbestez, egokiagoa da markatzaile bat izendatzea ulertzeko gaitasu-
na irudikatzeko. Ulertzeko Trebetasun Orokorra deituko diogu17, UTO au-
rrerantzean. Markatzaile horren bidez, entzunezko edo idatzizko testueta-
ko informazioaren atzitze eskasa adierazten da; C.A. Perfettik aurkitu zuen,

7. Banakoen
desberdinta-
sunak SBFn
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eta Gernsbacherrek ikusizko informazioari ere aplikatzen dio (Gernsbacher,
1990: 432). Oro har, UAek duela gutxi ulertutako informazioa modu kas-
karrean atzitzen dute, are okerrago azaleko informazioa denean. Hau da,
norbanako batek trebetasun eskasa badu idatzizko edo ahozko testu bat uler-
tzeko, era berean ez du nahikoa gaitasunik izango ikusizko testu bat uler-
tzeko.

UTO honela azaltzen da: norbanako horiek maizegi desplazatzen dituzte
egiturak, eta ez dute behar bestetan mapatzen sarrerako informazioa egi-
turetan edo egitura berrietan; hau da, egitura berriak eraikitzen dituzte ia
etengabe. Ezabatzeko sistemak eraginkortasun txikia izateari zor zaio hori
guztia; garatzen ari den egiturarentzat garrantzi gutxiagokoa edo desego-
kia den informazioak aktibatuta jarraitzen du, eta, ezin denez inongo egi-
turetan mapatu, egitura berriak eraikitzen dira. 

Ondorioz, ulertzeko trebetasun eskasa duenak ez daki testuinguruaren ara-
bera desegokiak diren hitz baten esanahiak baztertzen.

Gernsbacher irakaslearen arabera, honako hauek dira ulertzeko gaitasun txi-
kiagoa duten norbanakoek gaizkien ezabatzen dituzten hiru informazio-
motak:

1. Homofono okerrak.

2. “Ohikoak diren baina ez dauden” objektuak aktibatzea18.

3. Modalitateen bitartezko informazioa (irudi gainjarriei edo irudiz in-
guraturiko hitzei jaramonik ez egitea).

Orain arte, Ezabatzeari buruz jardun dugu, baina ulertzeko trebetasun txi-
kiagoa duten norbanakoek informazio hutsala behar bezala ez ezabatzeak
ez du esanahi testuinguruaren arabera egokia den informazioa areagotze-
ko gai ez direnik; izan ere, ulertzeko gaitasun handiagoa dutenak baino ho-
beak izan daitezke zeregin horretan. Horrek agerian uzten du bi mekanis-
mo horiek bereizi egin daitezkeela. Esaterako, ez dira besteak bezain onak
hitz anbiguo baten esanahi okerrak baztertzen, nahiz eta jakin badakiten zein
den funtsezko informazioa. (Gernsbacher, 1995: 303).

Era berean, irakasleak ikertutakoaren arabera, ulertzeko trebetasun txikiagoa
duten norbanakoek azaleko informazio gehiago galtzen dute, eta berdin dio
testua ahozkoa, idatzizkoa edo hitzezko estimulurik gabea den (Gernsba-
cher, 1995: 353). Gaitasun gutxiagoko UAek egitura gehiegi desplazatzen
dutelako gertatzen da hori Gernsbacherren ustez, eta bi arrazoi ematen ditu:

Lehena, UA horiek egituretan zentzuzko informazioa mapatzeko arazoak
dituztela; hau da, garatzen ari den egituran nodoak utzi beharrean, gehie-
gitan desplazatzen dute egitura, berri bati ekiteko. Balizko bigarren arra-
zoia, agian seinaleak prozesatzeko zailtasunak izango dituztela; informa-
zio garrantzitsua areagotzen dute, eta azalekoa ezabatzen (Gernsbacher, 1985:
354).
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The Structure-Building Framework: What It is, What it might also be, and
why artikuluan (Gernsbacher, 1995), irakasleak bere buruari galdetzen dio
UAen kontrolpean ote dauden prozesu eta mekanismo kognitibo horiek. Ho-
nakoa dio: 

«Whether these cognitive processes and mechanisms are au-
tomatic or under comprehenders’ control is an empirical ques-
tion, with a theoretically and practically important answer»
(Gernsbacher, 1995: 295).

Irakasleak galdera egin bai, baina ez du erantzunik ematen. Horretan da-
tza teoria honetan aurrera egiteko eta irakaskuntzan aplikatzeko gakoa. Zein
da ikasleei ulertzen irakasteko bidea? 

Egun, azterlan asko aurkituko ditugu irakurtzea idatzizko hizkiei hotsa ema-
tea baino gehiago dela diotenak. Daniel Cassanyk dioenez:

«(…) Irakurtzea ulertzea da. Ulertzeko, ezinbestekoa da hain-
bat adimen-trebetasun edo prozesu kognitibo garatzea: ida-
tzi batek esango duena aurreratzea, gure aurretiazko ezagu-
tzak ematea, hipotesiak egin eta egiaztatzea, inferentziak osa-
tzea iradoki besterik egiten ez dena ulertzeko, adiera bat erai-
kitzea, etab.» (Cassany, 2006: 21)19. 

Adimen-trebetasun horiek irakurraldi bakoitzean erabiltzen dira, ulertzea
baita helburua, eta, esan dugun bezala, ez dagoelako testu-lengoaiaren gai-
neko ulermen bakar bat, baizik eta Gaitasun Kognitibo Orokor bat. Aurreko
aipamena ulermen osora hedatzen badugu, ulertzen ikasteko, “adimen-tre-
betasun” batzuk garatu behar dira. Alabaina, jakinaren gainean garatu dai-
tezke?

Hablar y escribir para aprender: uso de la lengua en situación de enseñan-
za-aprendizaje desde las áreas curriculares (Jorba, Gómez eta Prats,
2000) liburuan, egileek proposatzen dute modu bat irakurketan eta idatzizko
testuen gaineko ikasleen ulermenean eragiten duten trebetasun kognitibo-
ak garatzeko, irakaskuntzako esparru guztien arteko negoziazioaren, el-
karrizketaren eta ekinbide solidarioaren bitartez. Erreferentzia hau aintzat
hartuta, gaitasun kognitiboak hobetu daitezke.

Azkenik, amaiera gisa, SBFren teoriaren arabera, giza ulermena osatua dago
ahozko, idatzizko eta ikusizko testuetan erabiltzen diren mekanismo eta pro-
zesu kognitiboz. Badakigu trebetasun kognitiboak landu daitezkeela, ho-
berena lortzeko. Bestalde, irakasleei dagokie hobekuntza hori eragitea, ikas-
leekin modu solidarioan jardutea prozesu horretan eta irakaskuntzaren es-
parru guztietara hedatzea; izan ere, ulertzeko prozesuan ikusmenak eta en-
tzumenak parte hartzen badute, ulermenean eragin daiteke musika, artea
eta literatura erabiliz, baina baita ezagutzaren gainerako esparruak balia-
tuta ere, hala nola fisika, kimika, matematika, gizarte-zientziak, etab. Pa-
blo Riosen hitzetan:

8. Ondorioa



The structure building framework 63

«Irakaskuntzaren ikuspegi kognitiboaren barruan, frogatua
dago esku-hartze egoki batek subjektuaren eredu kognitiboa
aldatzea egiaz eragin dezakeela, estrategia kognitiboetan tre-
batuz eta bere adimen-prozesuen gaineko gogoeta eta kon-
tzientzia hartzea sustatzearen bidez» (Ríos, 1991: 276). 

Alegia, metakognizioaz eta bere estrategiez ari da. SBFren teorian, uste dut
bi une besterik ez daudela irakasleak esku har dezan: nodoetan informa-
zioa pilatzean eta Ezabatzea hobetzean. Alabaina, horiek lantzeko, egitu-
raren kontzeptua gehiago hedatu behar da, eta makroegitura bat eduki; gi-
zakia ez da isolatua bizi, gizarte baten parte da, eta gizarteak gizakiaren mun-
du-ikuskera eta munduaren ulermena baldintzatzen ditu. Cassanyk dioenez: 

«Oso garrantzitsua da ulermenaren kognizio-trebetasunez da-
kiguna. Egiazko irakurmen adituaren gaineko deskribapen ze-
hatzak ematen ditu. Gure adimenaren funtzionamendua azal-
tzen du, ulermenari dagokionez; alegia, zer-nola proposatzen
ditugun hipotesiak eta egiten ditugun inferentziak. Datu en-
pirikoak eta xehetasunez beteak eskaintzen ditu, baita teoria
sendoak ere. Baina gutxi edo ezer ez diosku osagai sozio-
kulturalaz, irakurketak testuinguruaren arabera har ditzake-
en moduez (...)» (Cassany, 2006: 23). 

UAk kognizio-prozesu horiek trebatu behar ditu mintzamenak parte har-
tzen duen egoera guztietan, ikasgelan eta irakaslearekin, azken honen egi-
tekoa funtsezkoa delako. Horrela, definizioz, makroegitura bat txertatzen
ari gara, gelakideak, irakaslea, etab. Izan ere, testuinguru horretan landu
beharko litzateke ezabatzeko gaitasuna; testu, esapide edo irudi bateko in-
formaziorik garrantzitsuena nabarmentzen trebatuz ikaslea. Bestela esan-
da, UAren “irudimena” aberasten trebatu behar da, Vigotskik irudi honi eman-
dako zentzuan:  

«Irudimenaren jardun sortzaileak lotura zuzena du gizakiak
pilatutako esperientziaren aberastasunarekin eta aniztasuna-
rekin, esperientzia hori delako eraikinak sortzeko fantasiak
darabilen materiala. Giza esperientzia zenbat eta aberatsago
izan, orduan eta oparoagoa izango da irudimenak erabilgarri
duen materiala» (Vigotski, 2007: 17). 

Horrek guztiak informazioa eskuratzeko unera garamatza; izan ere, memoria-
nodoetan zenbat eta informazio aberatsagoa eta anitzagoa pilatu, orduan eta
hobeak izango dira ulertzeko prozesua eta esanahiaren sorrera, UA dago-
kion tradizio soziokulturalean modu egokian txertatuz. 

Bikaina da ulertzeko prozesuaren gainean Gernsbacherrek egindako azterketa,
baina hutsal eta indarrik gabe geratzen da, baldin eta ekintzarik gabe eta
norbanakoa makroegituretan txertatzea ez badakar.  Bi ikuspegi bateratu-
ta —hain zuzen ere, SBF eta giza jarduera psikologikoa kulturaren eta el-
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karreragin sozialen arabera aztertzeko Vigotskiren ideia bateratuta—, hez-
kuntza-tresna indartsu bat izango dugu eskura, zeren eta ulermena landu
baitaiteke ikusizko, entzunezko eta idatzizko esparruetatik, hala esparruok
bereizita, nola aldi berean denak batera erabilita. Azken batean, hizkuntza
nahiz mintzamena erabiltzen diren eta hedabideekin elkarreragiten den ego-
era guztietan landu ahal izango dira.

Ulermenaren kontzeptu hau ere bigarren hizkuntzen irakaskuntzan aplikatu
daiteke. Hortaz, UAk Kognizio-gaitasun Orokor bakarra baldin badu uler-
tzeko, horrek esan nahi du hizkuntza ulertzeko gaitasun bera duela, edo-
zer hizkuntza dela ere, kodea besterik ez baita aldatzen. Azalekoa eman le-
zake baieztapen horrek, baina egiazkoa da; onartuz gero, Transferitu ordez,
Eskuratu esan beharko genuke. Catherine Valterrek dioenez: 

«I propose that transfer is a misleading metaphor, and that it
is better to speak of access to an already existing, non-linguistic
skill.« »This argument is based on Gernsbacher’s Structure
Building Framework» (Walter, 2007: 15).

Linguistikoa ez den gaitasun hori norbanako bakoitzaren UTO da, hain zu-
zen ere. Amaitzear nagoen ikerlana hain laburra izaki, zaila da transferi-
tzea edo eskuratzea esan behar den zehaztea; etorkizuneko ikerlanen abia-
puntu gisa besterik ez dut aipatu. Hori bai, argi dago, ikasle batek ama-hiz-
kuntzan ulertzeko zailtasunak baditu, arazoak izango dituela hizkuntza arro-
tzak ikasteko. Horrenbestez, irakasleen lana solidarioa izan behar da, hiz-
keta-egintza guztietan ikaslearen gaitasun kognitiboak garatzeko, kogni-
zio-egitura egokirik gabe, ikasleak nekez egingo duelako aurrera. Nire iri-
tzian, Vigotskik ondo baino hobeto adierazi zuen ideia hori Garapen Hur-
bileko Eremuan; gelakideen eta irakaslearen laguntza, elkarreragina eta gi-
daritza jaso gabe, ikasleak ezingo du bere ahalmena guztiz garatu, ez ama-
hizkuntzan, ez gerora ikasi nahi ditzakeenetan. 

Itzultzailea: IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala
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Oharrak

1. Gernsbacherren terminologia: Laying a foundation
(Gernsbacher, 1995: 289).

2. Gernsbacherren terminologia:The mapping (Gerns-
bacher, 1995: 289)

3. The Shifting (Gernsbacher, 1995:289)

4. The advantage of First Mention (Gernsbacher,
1997: 273)

5. Esaterako, «Tina beat Lisa in the state tennis
match» (Gernsbacher, 1997: 273) esaldian, UA bati
galdetuz gero nork irabazi zuen partida, Tina eran-
tzungo du zalantzarik egin gabe, baina nork galdu
zuen galdetuz gero, denbora gehiago beharko du
erantzuteko.

6. Azkarrago irakurriko dugu «The beer was warm»,
«We got some beer out of the trunk» esaldiaren on-
doren datorrenean, «We checked the picnic supplies»
esaldiaren ondoren datorrenean baino. (Gernsbacher,
1997: 269)

7. Jatetxe bateko otorduaz ari garela, «Ten minutes la-
ter» esaldia azkarrago irakurriko dugu «Ten days la-
ter» baino (Gernsbacher, 1997: 270).

8. Narratzailea egongela batean dagoela, «The door
openend and John come into the living room» ikus-
pegia duen esaldia azkarrago irakurriko da, beste
ikuspegi bat duen «The door opened, and John went
into the living room» esaldia baino. (Gernsbacher,
1997: 270)

9. «The next day, Joey’s body was covered in brui-
ses»esaldia azkarrago irakurriko da, baldin eta ho-
nen atzetik badator: «Joey’s big brother punched him
again and again». Astiroago irakurriko da, ordea,
«Joey went to a neighbor’s house to play» esaldia-
ren ondoren datorrenean. (Gernsbacher, 1997: 270)

10. «This phenomenon is often called conceptual anap-
hora (…) since pronoun agreement is influenced by
conceptual rather than grammatical number» (Onis-
hi, 2002: 17). Esaterako, honako esaldi hau badu-
gu: «Last night we went to hear a new jazz band»,
UAk azkarrago irakurriko ondorengo «They played
for nearly five hours» esaldia, beste hau baino: «It
played for nearly five hours» (Onishi, 2002: 17). Edo-
ta, esaldia hau bada: «I need a plate», UAk azkarrago
irakurriko du «Where do you keep them?» esaldia,
beste hau baino: «Where do you keep it?» (Gerns-
bacher, 1997: 281)

11. «Would you get me a »«paper towel?» «They’re»«
in the kitchen» (Gernsbacher, 1997: 280).

12. «My mother’s always bugging me to wear »«a
dress». «She thinks I look good »«in them»«, but I
don’t». (Gernsbacher, 1997: 280).

13. «The substitute teacher begged the class to stop mis-
behaving.»« »«But they didn’t pay any attention to
her». (Gernsbacher, 1997: 280)

14. Norbaiti testu bat aurkeztu eta ondorio emoziona-
len bat ateratzen badu, baina testuaren jarraipena ez
badator bat berak ateratako ondorioarekin, gehiago
kostako zaio irakurtzea. Adibidez: «One story sta-
ted that the protagonist stole money from a store whe-
re his best friend worked and later learned that his
friend had been fired. Following each story, subjects
read a target sentence that contained an emotion
word, with either matched the emotional state im-
plied by the story (guilt) or mismatched that emo-
tional state» (Gernsbacher, 1997: 284)

15. Enhancement and Suppression (Gernsbacher, 1995:
267).

16. «For instance, reading the letter string rows can ac-
tivate the phonological sequence /roz/, wich can ac-
tivate the word rose (van Orden, 1987; van Orden,
Johnston & Hale, 1988).« »But to correctly un-
derstand a homophone (rows), comprehenders
must suppress the homophone’s alternate forms
(rose).« »Comprehenders must also suppress in-
formation from other media.« »We read in the pre-
sence of background noise, and we conduct con-
versation in the presence of visual stimuli.« »Com-
prehenders often experience interference across me-
dia» (Gernsbacher, 1997: 271).

17. General Comprehension Skill (Gernsbacher, 1990:
432)

18. Tipical-but-absent objects. Aipatutako kontzeptua
argitzeko, egilearen adibide bat erabiliko dut: «Re-
ject TRACTOR after viewing a scene compromi-
sed of farm versus kitchen objects» (Gernsbacher,
1997: 293)

19. Egilearen letra etzanak mantendu ditut.
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HABE erakundeak hiru web-atari ditu, dagozkion zerbitzuak burutzeko; izan ere,
atari bakoitzak helburu zehatzak ditu, eta bakoitzaren funtzioak  ongi mugatuta
daude. Ikus ditzagun banan-banan:

1. www.habe.euskadi.net. Atari honetan, informazio instituzionala es-
kaintzen zaio herritarrari: araudia, berriak, egiaztatze-deialdietako argibi-
deak, HABEren egiturari buruzko informazioa eta, batez ere, ikasle,
irakasle eta euskaltegien datu akademikoen kudeaketa. Eusko Jaurlaritza-
ren atari nagusiaren atal bat da, eta, teknologikoki ere, hortxe dago barne-
raturik.

2. www.ikasten.ikasbil.net. Ikastaroak Sarean eman edo Sarearen bidez
laguntzeko ataria da. Moodle LMS (edo irakaskuntza kudeatzeko sistema)
ezagunaren gainean dago eraikita, eta, 2013ko udaz geroztik, 2.4 bertsioan
eta EJIE ko zerbitzarietan. Ikasten plataforma horretan dituzte ikastaroak
bai euskaltegiek, bai Euskal Etxeek, baita Etxepare institutuak kudeatzen
dituen atzerriko unibertsitateek ere. 

Geure iturrietatik

HABEren IKASBIL atariaren
erabilera: datuak, iritziak
eta analisia

Mikel Dorronsoro*

* mi-dorronsoro@habe.org

1.- Sarrerakoa

1.1 HABE 
erakundearen 

Interneteko atariak
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3. www.ikasbil.net. Euskara ikasten eta irakasten ari diren herritarrei zer-
bitzu didaktikoak emateko sortutako ataria. Ikasgelako taldean nahiz ba-
karka euskara ikasteko interesgarria den eduki anitza dago bertan, hala
nola irakurgai, entzungai, bideo, ataza, HABEren liburutegirako sarrera,
hasi berrientzako materiala, denbora-pasak, euskaltegiei buruzko infor-
mazioa, argitalpenak eta abar.

2002. urtean, Internet sarea gizartean indarra hartzen hasi zen garaian hain zuzen,
HABEk zituen bi zerbitzu bat eginik sortu zen Ikasbil; habe.org eta Dokumentu
Biltegia ziren bi atari horiek. XXI. mende-hasierako urte horietan eman zen In-
ternet sarearen eztandak lagunduta, zerbitzu hauek zabalkunde ona izan zuten eus-
kaltegietako irakasleen eta ikasleen artean.

Habe.org ataria HABE paperezko aldizkariaren osagarri zen, eta bietan argitara-
tzen ziren eduki asko; gainera, paperean argitaratu ezin ziren bestelako edukiak ere
bazituen. Dokumentu Biltegia, berriz, irakasleei komunikabideetako pasarte inte-
resgarriak ikasgelan erabiltzeko prestatuta emateko sortu zen. Bai idatzizkoak, bai
entzutekoak, baita bideoak ere. Biltegi hau erabilgarri izateko “etiketa-sistema” eta
bilatzaile egoki batez osatua zegoen. 

Bestalde, munduan asko ugaritzen ari ziren beste hizkuntza batzuk ikasteko web-
atariak (ingelesa, batez ere): BBC Learning English, British Council eta abar. Ho-
riek, jakina, bide berriak erakusten zituzten hizkuntzen ikaskuntzan.  

Honela, habe.org eta Dokumentu Biltegia bateratu, eta IKASBIL.NET ataria sortu
zen. Bien eduki guztia barneratu zen bertan, eta edizio-lanerako talde handiagoa
jarri zuen HABEk.

2008. urterako, Ikasbil ataria ondo finkatuta zegoen euskara ikasten eta irakasten
ari den sektorean. Hala ere, bazituen muga batzuk; bi hauek nagusiki: erabiltzai-
leak ezin zuen esperientzia pertsonalizaturik izan, ez zegoelako erabiltzaile-kon-
turik sortzerik, batetik; atazak eskaintzeko baliabide mugatua zen, bestetik. Beraz,
berrikuntza burutzeko aurrelanak egin ondoren, 2010-2011 urteetan guztiz berritu
zen Ikasbil. 2011ko abenduan egin zen Ikasbil berrituaren aurkezpena, eta 2012ko
maiatzerako guztiz operatibo zegoenez, Ikasbil zaharra itzali egin zen. Harrez-
kero, hainbat berrikuntza eta hobekuntza egin dira Ikasbilen. Baina egitura nagu-
siak bere horretan jarraitzen du. (Lopetegi eta Isasa, 2013)

Ikasbilerako HABEk duen lantaldean beti bilatu izan ditugu zerbitzua hobetzeko
ideiak emango lituzketen datu eta iritziak. Euskaltegietako irakasleekin ditugun
harremanen bidez, bagenekien harrera ona zuela ikasle eta irakasleen artean. Tar-
teka iristen zitzaizkigun aholku eta eskaera bereziak ere. Bestalde, bagenituen zer-
bitzari-mailako datuak, bisitak eta deskargak zehazten zizkigutenak. Hala ere,
inkesta baten bidezko erabiltzaileen iritzi-bilketa sistematikoa egitea proposatu
zitzaion HABEren zuzendaritzari, eta halaxe egin 2013ko azarotik abenduko er-
dira arte, horretarako HABE ataria baliatuta.

Artikulua antolatzeko, bi alderdi nagusi bereziko ditugu: erabiltzaileak eta Ikas-
bileko edukia. Bakoitzari buruzko alderdi edo ikuspegi anitz agertuko dira, baita
denboran izandako bilakaera ere.

1.2 IKASBIL 
atariaren jatorria

eta bilakaera

1.3.- Erabilitako 
informazio-iturriak

eta lanketa
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Arestian esan bezala, zerbitzarietako trafikoaren analisia izan ohi da web-atarie-
tan zer gertatzen den jasotzeko modurik fidagarriena. Ikasbil atarian bi kanal di-
tugu: batetik, Ikasbilek gordetzen dituen deskarga-kopuruak eta
erabiltzaile-kontuak, eta, bestetik, Google Analytycs zerbitzuak ematen dizkigu-
nak.

Azken zerbitzu honetan, erabiltzaileek egindako “klik” bakoitzaren lorratza gor-
detzen da, eta oso informazio esanguratsua gordetzen da; adibidez, bisitak, ikusi-
tako orrialdeak, bisitariaren jatorria, bisitariaren ordenagailuaren ezaugarriak,
bisitarien fideltasuna, bilaketa gako-hitz guztien zerrenda, bisita bakoitzaren irau-
pena eta batez bestekoa, edota bisitariek orrialdeen artean egiten duten ibilbidea.

Gainera, datu guztiak denbora-lerroan kokatuta gordetzen dira. Honela, adibidez,
jakin genezake Ikasbileko erabiltzaileak urtaro jakinetan ugariago direla edo zein
bilaketa egiten duten garai jakinetan. 

Inkestako galderak bi motatakoak ziren; erantzun objektiboko galderak —adibi-
dez, “euskaltegiren batean ari zara?” edo “erabiltzaile-kontua sortua duzu Ikasbil
atarian?”— eta balioestea zutenak helburu —“ataza eta sekuentziak egokiak iru-
ditzen zaizkizu? Balora ezazu 0-5era”, esaterako—. Guztira, 28 galdera eta testu
libreko eremu bat zeuden inkestan. Bukaeran, 805 erantzun jaso ziren.

Inkesta horren erantzunetan, ordea, arazotxo bat antzeman genuen: hainbat eran-
tzunetan, nahasi egiten zituzten ikasten.ikasbil.net ikasteko plataforma eta ikasbil.
Antza denez, erabiltzaile guztientzat ez dago argi bien arteko aldea; bestalde, ize-
nak ere nahasmena sortzen du. Baina, erantzun-kopuru handi samarra izanik, uste
dugu esanguratsuak direla ondorioak. 

Ez dugu datu zehatzik erabiltzaileen adin eta sexuaz; bai, ordea, horien jatorriaz
eta, interesgarriagoa dena, ikasle edo irakasle diren. Espero zen bezala, ikasleak
gehiago dira erabiltzaileen artean. Hala ere, Ikasbilen irakasle bakoitzeko 3 ikasle
dabiltza, eta, euskaltegietako datuen arabera, irakasle bakoitzeko 27 ikasle daude
HABEren sarean. Beraz, irakaslea da erabiltzaile fidelena, baina ikaslea da uga-
riena. Biak hartu beharko dira kontuan, edukia sortu eta banatzerakoan. Horrez
gain, euskaltegian dabiltza erabiltzaile gehienak, baina bada audientziarik hortik
kanpo ere.

“Nola izan duzu Ikasbil atariaren berri?” galderari emandako erantzunen bidez, garbi
azaltzen da Ikasbil esparru akademikoaren bidez zabaltzen dela. Hala ere, honekin
kontrastean, datu bat ere badago: Google bilatzailean euskarazko hitzak bilatzean,
Ikasbil lehen postuetan agertzen da oso maiz; hau da, pagerank altua du bilatzailean.
Beraz, pentsa liteke hortik datorrela nabigazio-kopuru handi samarra izatea. 

1.3.1 Zerbitzarietako
nabigazio-datuak

1.3.2 IKASBILeko
erabiltzaileei inkesta

2.- Ikasbileko
erabiltzaileak

edota bisitariak

2.1 Ikuspegi 
orokorra
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Zerbitzarietako datuek 2013an gertatutakoaz aurreko hori baieztatzen dute, nola-
bait esateko. 

Datu horien arabera, bilatzaileen bidez (% 50) heltzen dira bisita asko Ikasbilera,
eta Google da kanpoko bilatzaileen artean gure inguruan zabalduena. Horrela etor-
tzen diren bisitariek edozein orrialdetara jotzen dute, nagusiki harrera-orrialdera
etortzen badira ere, Googlek ikasbileko eduki guztia indexatuta baitu. Google-ri
buruz esan beharra dago HABEk ez duela inolako iragarki-kanpainarik egiten bi-
latzaile horretan, ez du adwords modukorik erabiltzen. Beraz, gure atariaren be-
rezko indarraren adierazle da Google bilatzailean euskaraz egindako bilaketen
zerrendan goi samarrean agertzea Ikasbil. 

Horrezaz aparte, leku berezia dute erabiltzaileek gordeta izatea (% 25) —Ikasbil
marka dagoeneko nahiko ezaguna da gure sektorean, eta pentsatzekoa da erabil-
tzaile askok bere gogokoen artean izango dutela gordeta atariaren helbidea—, eta
HABEren beste bi atariek ere erabiltzaile dezente bidaltzen dituzte. Sare sozialen
bidez heltzen den bisitaria ez da oso ugaria: Twitterrek, lehena izanik, % 0,53 ba-
karrik bidaltzen ditu. Kontuan hartu behar da Ikasbileko edukiak berritu ahala,
twitter, Facebook eta Google+ sare sozialetan automatikoki argitaratzen direla
(Lopetegi eta Isasa, 2013: 62); hala ere, aztertu beharko da zertarako erabiltzen
diren horrelako guneak gure inguruan (“jolaserako”?, albisteak zabaltzeko?). Eus-
kalduntze-munduko beste eragileen webguneetatik ere erabiltzaile gutxi iristen
dira Ikasbilera; AEK erakundearen egela.aek.org ataritik, esaterako, % 0,87.
Agian, ahalegin handiagoa egin beharko litzateke Ikasbil ataria presente egon
dadin gure esparruko edota gure inguru geografikoko web-atari nagusietan.

474.665 bisita jaso zituen Ikasbil atariak 2013. urtean.

Astez asteko bisitak adierazten ditu 1. irudiak. Bistan dago urtaroaren araberakoa
dela bisita-kopurua: udako, neguko eta Aste Santuko oporretan nabarmen egiten
du behera.

2. irudian, berriz, azaroko aste bat erakusten da. Lan-aste eta asteburuko joerak
ikusten dira bertan; larunbat eta igandeetan bisita gutxiago jasotzen da, baina be-
heranzko joera ostiral arratsaldean hasten da; igande arratsean, ordea, bisita-ko-
puruak gora egiten du berriro. Joera hauek astez aste errepikatzen dira.

2.2 Bisitak

2.2.1 Bisitak 2013an
eta eboluzioa

1. irudia:
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3. irudian islaturiko bi urteko bisiten eboluzioak erakusten du Ikasbileko bisita-
kopurua oraindik ere hazten ari dela, nahiz eta atariak 10 urte izan jada.

Urte barruko bilakaera antzekoa bada ere, 2013ko % 13,6 gorago dago (tarte hori
hartu da alderatzeko moduko bi epe berdin edukitzeko). 297.665 bisita 2013ko
maiatzaren 1etik abenduaren 31ra, eta 262.014, 2012ko epe berean.

Datu honen garrantzia neurtzeko, interesgarria da jakitea beste zerbitzu batzuk
nola dabiltzan. Ikasten plataforman, adibidez, beheranzko joera azaltzen da epe be-
rean, eta, ondorioz, % 0,44 bisita gutxiago jaso ditu 2013. urtean.

Goranzko joeraren azalpen gisa, pentsa liteke atarian egin diren hobekuntzek eta
bertan txertatu diren eduki berriek erakarri dituztela bisitariak. Edukiak aztertzeko
atalean helduko diogu berriro ere gai honi.

Zerbitzariko datuak aztertuta, zer edo zer jakin genezake bisitarien jatorriari buruz.
Batetik, zein herrialdetatik datozen eta, bestetik, zein hizkuntza erabiltzen duten
Internet nabigatzailean.

2013. urteko datuek argazki hau ematen digute, bisitarien herrialdeei buruz:

2.2.2 Bisitarien 
jatorria

2. irudia:

3. irudia:

1. taula:

Lurraldea Bisitak
Espainia 462.226 % 97
Frantzia 4.370 % 0,92
Estatu Batuak 1.724 % 0,36
Erresuma Batua 713 % 0,15
Alemania 684 % 0,14
Argentina 608 % 0,13
Zehaztu gabe 547 % 0,12
Italia 295 % 0,06
Mexico 263 % 0,06
Txile 257 % 0,05
Guztira 474.665 % 100



72 Mikel Dorronsoro

Begirada zehatzagoak datu interesgarriagoak uzten dizkigu, eskualdekoak (hiri
eta herrien izenak agertu arren, eskualdea adierazten dute)

Bilbo 135809 Bartzelona 8936 Irun 2253
Donostia 81872 Areeta 6235 Leioa 2240
Gasteiz 57227 Urnieta 6182 Beasain 2197
Zehaztu gabe 46083 Errenteria 3190 Zarautz 2196
Iruñea 29487 Algorta 3095 Azkoitia 2089
Eibar 14024 Basauri 2864 Laudio 1681
Madril 12960 Arrasate 2862 Bermeo 1485
Zamudio 9912 Durango 2755 Santander 1442

Deigarria da ikustea zein hizkuntza duten nabigatzaileetan lehenetsita erabiltzai-
leek. Ondoko diagraman ikus daitekeenez, gaztelania da nagusi.

2. taularekin alderatuz gero, ikusten da bisiten % 84 Euskal Herrikoa dela; baina
nabigatzaileen hizkuntza gaztelania da nagusiki, hala ere. Ondorioak uste baino la-
rriagoak izan daitezke, aukera horren eraginez webguneetako orrialdeak automa-
tikoki gaztelaniaz eskainiko baitzaizkio erabiltzaileari, eta horrek, jakina,
“elkarrizketa” guztia gaztelaniaz egitera darama bisitaria. Adibidez, IKASBIL ata-
rian 4 hizkuntzatan dago; beraz, erabiltzaile askok gaztelaniazko egitura eta me-
zuak ikusten dituzte, eduki nagusia euskaraz izan arren.

Ikasbil atariaren 2011-2012 urteetako berrikuntzen ondoren, erabiltzaileei kontua
sortzeko aukera eman zitzaien. Erabiltzaile-kontua izatea ez da beharrezkoa ata-
riko eduki guztia ikusi eta irekitzeko; bai, ordea, iruzkinak bidali, norberaren era-
bilera-historia gorde eta beste erabiltzaileekin taldeak sortzeko (Lopetegi eta Isasa,
2013: 48-51). 2013. urte-amaieran 3.372 erabiltzailek zuten izena emanda atarian.

Zerbitzariko datuen arabera, ordea, 203.529 izango lirateke “bisitariak” 2013. ur-
tean. Hala ere, ez da guztiz fidagarria bisitariak bereizteko zerbitzariak erabiltzen
duen sistema, cookie delakoetan oinarrituta dago-eta.

2. taula:

2.2.4 Nabigatzeko
erabilitako hizkuntza

2.2.5 Erregistratutako
erabiltzaileak, bisita-
riak eta berretortzea

4. irudia:
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Erabiltzaileen fideltasuna neurtu liteke ikusita zenbat aldiz etortzen den erabil-
tzaile bera Ikasbilera. Zerbitzariaren arabera, hiru erabiltzaile-mota ditugu: maiz
etortzen direnak % 25 dira; maiztasun txikiagoko bisitariak % 20; eta, azkenik, bi-
sita gutxi egin ohi dutenak % 55. Inkestan ere galdetu zitzaien zein maiztasunez
etortzen diren erabiltzaileak Ikasbilera. Hauek izan ziren erantzunak: egunero, %
42.18; astean behin, % 31.42; noizbehinka, % 22.24; gutxitan, % 4.16. Ondorioz,
erantzun zutenen artean, behintzat, fideltasun handia antzematen da. 

Zerbitzari-mailan bada beste adierazle interesgarriago bat, bounce-rate izena duena
ingelesez. Web-atari bat ireki, eta ezer egin gabe, bertako beste orrialderik ireki
gabe, alde egiten duen bisitarien ehunekoa adierazten du. % 35 da Ikasbil atarian
adierazle horren balioa. Beraz, bisiten kopuru horrek irekitako orrialdea bakarrik
ikusten du. Asko da? Interneteko adituen ustez, % 40 kopurutik beherakoak oso
ratio onak dira, % 60 ere ontzat ematen da. Beraz, bounce-rate bikaina du IKAS-
BIL atariak.

Ikasbilen, Europako Erreferentzia Markoaren arabera (2005) sailkatuta eskain-
tzen da ikasmateriala; bestela esanda, hauek dira adierazitako mailak: A1, A2, B1,
B2, C1 eta C2.

Bestalde, inkestan erabiltzaileari zein mailatan zebilen galdetu zitzaion; hona eran-
tzunak: A1, % 8.82; A2, % 8.46; 1. maila, % 12.50; 2. maila, % 32.54; 3. maila,
% 26.65; 4. maila, % 11.03.

Zerbitzariko datuen arabera, mailak datoz bilaketak egiteko beste edozein kon-
tzepturen aurretik. 

Labur esanda, inkestaren erantzunek eta zerbitzariko datuek garbi erakusten dute
Ikasbileko erabiltzaile gehienak 2. maila ingurukoak direla. Baina beste maileta-
koak ere ugari dira. A1 eta A2 mailetan gutxiago ibiltzea ikaslearen autonomia
faltari egotz dakioke, baita Ikasbilen maila horietako ikasmaterial gutxi izateari
ere. Eta 4. mailako erabiltzaileak ere gutxi dira; ulergarria, euskaltegietan maila
horretan dabilen ikasle-kopurua askoz txikiagoa da-eta.

Aurreko datuen osagarri da bisita bakoitzaren iraupena jakitea; hau da, lehen
orrialdea ireki ondoren zenbat denbora ematen duen bisitariak Ikasbil atarian.
Adierazi dugun 2013ko bisita-kopuruari (474.655 bisita, alegia) 06:17 minutuko
batez besteko iraupena dagokio.

Bisitek iraupen laburra dutela ematen badu ere, kontuan hartu batez bestekoa dela.
Hau da, bisita asko orrialde bakarrekoak dira, ustekabean iristen dira eta berehala
alde egiten dute; orrialde bakarreko bisitak laurdena baino gehiago dira. Beraz,
bisita interesatuak luzeago egoten dira Ikasbilen. Gainera, biderketa egingo ba-
genu bisita-kopuruen eta iraupenaren arten, emaitzak adieraziko liguke 2013. ur-
tean zehar 50.000 ordu inguru egon zela pantailetan zabalik Ikasbileko orrialderen
bat. Beste modu batean esanda, egunean 135 orduko arreta erakarri du.

Bisitari bakoitzak zabaltzen dituen orrialde-kopuruari erreparatzen badiogu,
3.285.193 orrialde ireki ziren 2013. urteko 474.665 bisita horietan. Hau da, bisita
bakoitzean batez beste 7 orrialde ireki ziren.

2.2.6 Bisiten 
“sakontasuna”

2.2.7 Bisitarien 
hizkuntza-maila

2.2.8 Bisiten 
raupena eta ikusitako

orrialde-kopurua
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Jakina, lehen ere esan dugun bezala, ez dute berdin eragiten ustekabeko bisitariek
eta fideltasun handikoek; hona hemen datuak grafikoki adierazita 5. irudian. 

Bisiten iraupena eta ikusitako orrialde-kopurua alderatzen dira, berriz, 6. irudian.

Bi diagramak alderatuz gero, ondorio hauek ateratzen ditugu, erabiltzaileak di-
rela-eta:

● Bada erabiltzaile-mota bat maiz etortzen dena, baina, denbora handirik egin
gabe bertan, orrialde gutxi irekita alde egiten duena. Irakasleak edo trebetasun
handiko ikasleak izan litezke; ondo ezagutzen dute ataria, eta erraz aurkitzen
dute bilatzen dutena. Hauetako askok, gainera, bilatzen dutena aurkitu ondo-
ren, jaitsi eta ordenagailuan gordetzen dute geroago lantzeko.

● Beste batzuek, ordea, luzeago aritzen dira bertan, eta orrialde gehiago zabal-
tzen dituzte. Beharbada, atazak burutzen bertan jarduten dutelako pantaila au-
rrean, eta hauek orrialde guztiak banan-banan irekitzen dituztelako.

5. irudia:
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Bost ideia nagusitan laburbilduko ditugu Ikasbileko atariaren bisitarien ezauga-
rriak:

1. Lanordu eta lan-garaietan etortzen da Ikasbilera erabiltzailea, beraz “ikas-
teko” edo “lanerako” lanabes gisa dago ezaugarrituta.

2. Erabiltzaile nagusia oso fidela da, behin eta berriro etortzen da atarira.

3. Ikasleak gehiago badira ere, proportzioan irakasleak gehiago dira. Beraz,
irakasleek ikasmateriala eskuratzeko erabiltzen dute, ikasgelara eramateko
edo ikasleak bertara bideratzeko.

4. Euskal Herriko eskualde guztietatik heltzen da erabiltzailea, eta biztanle-
kopuruarekiko proportzionala da. Hala ere, Ipar Euskal Herri osoak ez ditu
Irunek adina bisita sortzen, adibidez. Atzerriko Euskal Etxe eta bestela-
koek ere ez dute bisita-kopuru nabarmenik eragiten.

5. Ez da bisita askorik etortzen euskaraz diharduen Interneteko komunitate-
aren atarietatik, eta, nagusiki, ingurune akademikotik datoz bisitari berriak.

Atal honetan, atarian dagoen edukiaren gaineko informazioa aurkeztuko dugu,
erabiltzaileen artean egindako inkestaren emaitzak eta zerbitzarietan gordetako
datuak gurutzatuta. Izan ere, egitura nagusian barneraturik, milaka eduki-ale
daude, eta egunero handitzen doan biltegia ere bada Ikasbil.

Edukien eta berorien antolaketaren berri zehatzagoa nahi izanez gero, Lopetegik
eta Isasak (2013) ematen dute azalpen xehea. Dena den, aipatzekoa da dokuteka
eta atazak izenekoak direla atariko “izarrak”, bisita gehien jaso eta dokumentu
gehien dutenak; 11.000 eta 3.036 ale dituzte, hurrenez hurren, mailaka sailkatuta.
Dokutekari dagokionez, 3.677 dira entzungaiak, 2.860 bideoak eta 4.463 irakur-
gaiak.

6. irudia:

2.9 Laburbilduz

3.- Ikasbileko
edukia
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Ikasbileko Dokuteka atalean, ikasle eta irakasleek erabiltzeko artikulu idatziak,
irratietako pasarteak eta telebistetako saio-zatiak eskaintzen dira, egokitzeko be-
harrezko edizio-lana burututa eta bilagarria egiteko egoki etiketatuta. Aurreko Do-
kumentu Biltegiaren oinordekoa dela esan daiteke, baina egokitzapen asko izan
ditu geroztik, eta barnean biltzen ditu HABE aldizkariko artikuluak ere bai.

Inkestan, entzungaiak, irakurgaiak eta bideoak 0-5 eskalan baloratzeko eskatu zen;
7. irudian daude jasota emandako balioespen-erantzunak:

Ikusten denez, balioespenak oso onak dira, erantzunen % 70 baino gehiago, bi
nota altuenetan kokatzen baitira, bideoetan izan ezik. Bideoek duten nota baxua-
goa azaltzeko, erabiltzaileek dituzten bideoak irekitzeko codec arazo teknikoak
egon litezke eta, baita ere, Ikasbilen bideo guztiak ez egotea zuzenean eskuraga-
rri, CD euskarrian banatu baitziren.

Ikus dezagun, orain, balioespen bikain hori zer neurritan bihurtzen den dokumentu
horiek eskuratzea. Horretarako, zerbitzarietako datuak ikusiko ditugu; aurrerago
bezala, 2013. urteari dagozkionak.

● 737.792 orrialde zabaldu ziren dokuteka-atalekoak, dokumentuak eta zerren-
dak; % 22.46 atariko nabigazio osotik.

● 2013. urtean, batez beste, egunero 1.040 dokumentu eskuratu zituzten erabil-
tzaileek.

Aipatu ditugun 11.000 dokumentuen artean, 2013. urtean gehien zabaldu zena
“Gramatika gaitasuna lantzen”2 da; 39.838 bisita izan zituen honek. Horren atze-
tik doazen hurrengo biek, “Ezkontzea ideia ona”3 (3. maila, irakurmena) eta “Ma-
ripili sindromea”4 (2. maila, entzumena), 3.282 eta 2.289 bisita izan zituzten.
Aipagarria da gehien zabaldutako 100 dokumentuen artean 87.200 deskarga osa-
tzen dituztela. 

3.1 Dokuteka

7. irudia:
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Guztiei aurrea hartzen dien aipatu “Gramatika gaitasuna lantzen” da 2013. urtean
argitaratu zen izen bereko liburuaren bertsio elektronikoa. Liburua 3. mailako ikas-
leei zuzendua dago, eta 1998an argitaratu zuen Hezkuntza Sailak. Hainbat be-
rrargitalpen izan ditu geroztik, eta, Hezkuntza Sailaren baimena jasota, 2013an
Ikasbilen jarri zen osorik; dagozkion azalpenez eta zuzenketa automatikoz osatu-
riko ariketez hornituta.

Ikasbileko editoreen artean, beti sortzen den zalantza da jakitea zein “gai” den in-
teresgarri ikasle eta irakasleentzat, jakina baita ikaste-prozesuetan aldagai fun-
tsezkoa izaten dela erabiltzen diren testuek (idatziak eta bestelakoak) izan
dezaketen motibatzeko ahalmena, ikaslearen interesa pizteko erakargarritasuna.
Beraz, inkestan gaiaren inguruko galdera ezinbestekoa zen, eta, honela, aukera
mugatu hauek eskaintzen zituen galderaren bidez jaso zen iritzia. Honako hau zen
galdera: “Aukera ezazu zure gustuko gaia”, eta aukerako erantzunak ziren: Gaur-
kotasuneko gaiak, Kultura, Gertaerak eta bitxikeriak, Eztabaidarako gaiak Kirola,
Zientzia eta teknologia, Biografiak eta historia, Elkarrizketak, Iritzi-artikulu eta
saioak, Eztabaidak, Dramatizazioak (irrati-nobelak, Kerman-saila) (ikus 8. iru-
dia).

Irakasleon betiko susmoa baieztatzen da: oso egokia da gizartean indarrean dau-
den gaiak erabiltzea, ikasgelara eraman eta ikasleen arreta pizteko. Bigarren le-
kuan, “kultura” gaia dator, eta hau deigarriagoa da, ez baitute mota honetako gaiek
arreta askorik erakartzen komunikabideetan. Kirolarekin, ordea, justu kontrakoa
gertatzen da, komunikabideetan presentzia handia, baina jendeak inkestan kon-
trakoa dio. “Politikoki zuzena” den erantzuna ote da?

Gaia dela-eta, badugu beste neurketa bat, erabiltzaileen interesak erakusten diz-
kiguna: bilatzailean erabiltzaileek jarri ohi dituzten gako-hitzak. Era guztietako
gako-hitzak azaltzen badira ere, urtaroari edo une horretan gizartean indarra hartu
duen gaiari buruzko bilaketak nabarmentzen dira. Adibidez, 2014ko urtarrilaren
lehen 15 egunetan “merkealdiak” eta hitz horren sinonimoak maiz agertzen dira
bilaketetako gako-hitzen artean.

8. irudia:
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Beraz, Ikasbilen eskaintzen den ikasmaterialen unibertso tematikoari dagokionez,
gaurkotasunak garrantzi berezia du. Horren aurretik, bilaketetan agertzen diren
bakarrak hizkuntza ikasteari buruzko lexiko berezituaren terminoak dira (grama-
tika, azterketak, konpletiboa, ulermena…). Hala ere, gai asko eta oso desberdi-
nak bilatzen dituzte erabiltzaileek, eta bilatzaileari eskainiko diogun atalean
aztertuko dugu sakonago.

Ikasbil atariaren berrikuntza egin zenean (2011-2012 urteetan), arreta berezia jarri
zen alderdi hau garatzeko. Aurreko bertsioan eta HABE paperezkoan ere eskain-
tzen ziren atazak, baina, oraingoan, hauek bideratu ahal izateko ezarri zen azpie-
gitura teknologiko guztia. Honela, erabiltzaileek atazak egin, zuzenketak jaso eta
ibilbidea gordetzeko modua jarri zen.

Ataza Ikasbil atarian hizkuntza lantzeko jarduera da, zeinetan helburu, bitarteko
eta atzeraelikadura zehatza eskaintzen den. Badaude bakarka egitekoak, baina,
baita ere, irakasleak ikasgelan egitekoak. Badaude ariketa bakarrekoak, baita hain-
bat ariketa egituratutan antolatuak ere, sekuentzia izena hartu ohi dutenak. 

Atazak sortzean, zerbitzu berezitua erabiltzen dute editoreek edizio-lana bidera-
tzeko, eta, teknologiaren aldetik, SCORM estandarrean burutzen dira sortzen diren
atazak. Honela ziurtatzen da erabilgarri izatea autoikaskuntza-plataforma nagu-
sietan.

Ataza horietan, mota askotako ariketak agertzen dira: testak, egia/gezurra erakoak,
hutsuneak bete, loturak, sailkapenak, azalpenak, paragrafoak ordenatu eta idaz-
lana. Ikasbileko atazen bidez, hizkuntza ikasteko alderdi ugari lantzen dira, baina,
testuingurua kontuan hartuta, trebetasun hartzaileak lantzekoak nagusitzen dira.
Horiekin batera, azpimarratzeko lekua hartzen dute “gaitasun linguistikoak” lan-
tzeko atazek.

Erabiltzaileei egindako inkestan, balioespen orokorra eskatu zitzaien atazei bu-
ruzko lehen galderan, 0-5 eskalan erantzun beharrekoa. Emaitzak 9. irudian dauz-
kagu, ehunekoetara ekarrita.

3.2 Atazak

3.2.1 Inkesta eta 
beronen irakurketa

9. irudia:
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Positiboa da balorazio orokorra: % 63 dira 4 eta 5 nota ematen diotenak, eta %
5,25 dira balioespen eskasa (0, 1 eta 2) ematen duten erabiltzaileak. Beraz, era-
biltzaileek eskertu egin dute Ikasbilen atazak jartzeko egiten den ahalegina, eta
egoki ikusten dute aukeratutako bidea.

Era berean, atazen ezaugarri zehatzagoei buruzko balorazioa eskatu zen; horien
bidez, atazen ezaugarriei buruzko erantzunak bilatzen ziren, editoreen aldetik za-
lantzak sortu ohi dituztenak.

Ondoren datorren diagraman (10. irudia) bildu ditugu erantzun guztiak. Aurre-
koan bezala, 0-5 eskalan eskatu ziren balorazioak, eta erantzunak ehunekotan bil-
duta datoz.

Emaitzak positiboak badira ere, ñabardura txikiak azaltzen dira; editoreen ustez,
espero zitezkeenak.

● “Entzumena eta irakurmena lantzeko atazak” galderak jasotzen du erantzunik
onena. Mota honetako atazak dira Sarearen bidez lantzeko ondoen egokitzen
direnak, eta hori nabarmentzen da erantzunetan. Erabiltzaileek ere honelakoen
bila jotzen dute, batez ere.

● “Idazmena lantzeko atazak” galderak, berriz, nota baxuagoa jasotzen du. Zu-
zenketa itxi eta automatikorik  ematerik ez dagoenez idazlanetan, erabiltzai-
leek ez dute asetasun-maila bera jasotzen, eta uste izatekoa da horrelakoak eus-
kaltegian egitea hobesten dutela. Hala ere, ona da inkestaren emaitza.

● “Taldean egiteko atazak” galderak emaitza apalagoa du. Taldean egiteko arike-
tak berriak dira IKASBILen. Editoreek irakasleei egindako proposamen modura
argitaratzen dituzte, helburua ikasgelan erabiltzea baita. Emaitza txarra ere ez de-
nez, elikatzen jarraitu beharreko aukera da.

● “Hiztegia lantzeko atazak”. Balioespen ona jasotzen dute. Lehenak bezala,
hauek ere bakarka eta Internet bidez lantzeko ondo egokitzen diren atazak bai-
tira, erantzun itxiak eta zuzenketa automatikoa jartzea errazten baitute.

10. irudia:
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● “Instrukzioak”. Atazak egin ahal izateko instrukzioak jarri ohi dituzte editoreek.
Hauen inguruan ere izan ohi da eztabaidarik: xehetasunak, luzera, hizkuntza-
maila eta abar. Ona da erabiltzaileen iritzia.

● “Azalpen gramatikalak”. Atazei atxikita datozen hizkuntzari buruzko azalpe-
nak epaitzeko eskatzen zitzaien galdera honetan. Erabiltzaileek uste ona azaldu
dute. Gramatikari buruzko eztabaidara itzuliko gara aurrerago, erabiltzaileek
zer biltzen duten aztertzen dugunean.

Atazen nolakoa izaten da maiz eztabaidagai Ikasbileko editoreen artean; are, jakin
badakigu ezaugarri askoren araberakoak izan daitezkeela. 

● Luzera izango da ezaugarri bat; hau da, urrats bakarrean eta saio bakarrean egi-
teko atazak, edota urrats asko eta eserialdi asko edo luzea eskatzen diotenak
ikasleari. 

● Zuzenketa automatikoa izatea edo ez da beste ezaugarri bat; honelakorik ez du-
ten atazek (idazlanek, adibidez) proposamen eta ereduak ematen dituzte soi-
lik, eta zalantza-iturri izan litezke ikasle isolatuarentzat; baina irakaslearentzat
interesgarri dira, ikasgelara eramatekoak izan daitezkeen neurrian.

● Talde-lana proposatzen dutenak ere bereziak dira. Hauek, bistan denez, ira-
kasleari zuzentzen zaizkio, ikasgelan eta irakaslearen gidaritzapean burutzeko
proposamenak baitira.

● Gramatika lantzeko atazak. Jakina da Internet bidezko atari baten trebetasun
guztiak landu daitezkeela, baina jakinagoa da bitarteko hori hobeto egokitzen
dela trebetasun hartzaileak eta gramatika bezalako gaitasunak lantzeko. Izan
ere, erantzun itxiagoak emateko aukera baitago honelakoetan eta ikasle isola-
tua erosoago ibiliko baita. Gramatikaren kasuan, aski dira azalpena, ariketa eta
zuzenketa automatikoa, ikasleak gaitasun horretan aurrera egin dezan.

Ikus ditzagun, beraz, aurreko ezaugarriei buruz inkestan emandako erantzunak
(11. irudia).

Erantzun hauek aztertuta, hainbat ondorio atera litezke:

● Atazaren luzera eta konplexutasunari buruzkoak ziren lehen bi galderak. Ari-
keta-sekuentzia luzeak eta ataza konplexuak ez dira erabiltzaileen gustukoe-
nak. Beraz, erabiltzaile gehienek nahiago dituzte ataza sinpleagoak, zeregin ja-
kin eta mugatua dutenak, eserialdi bakarrean egitekoak.

● Talde-lana eskatzen dutenak ere ez dira oso bilatuak. Hemen modurik balego,
irakasle eta ikasleen artean nola banatu diren erantzunak jakitea interesgarri li-
tzateke. Mota honetako atazak irakasleek bakarrik bilatuko dituzte; beraz,
zentzuzkoa da inkestan aldeko erantzun gutxi jaso izana.

● Idazlana egiteko atazak ere ez dira oso bilatuak. Lehen aipatua dugu: zuzen-
ketarik ez eskaintzea izan liteke azalpena. Izan ere, gauza jakina da ikasleek
bilatzen dutela idazlanen gainean nola lan egin. Editoreen artean eztabaidarako
gai da hau, eta zuzenketarik gabeko idazlan-lanketa bereziak sortzeko modua
aztertu beharko da. Dena den, atariak zuzenketarik eskaini ez arren, proposa-
mena egiterik badago, ondoren irakasleek edo ikaslearen ingurukoek zuzen-
ketak burutzeko.
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● Gramatika lantzeko atazek txalo-zaparrada jaso dute. Nola azaldu arrakasta
hori, gramatikan ardaztutako didaktikatik ihesi gabiltzanean? Ikasleen pisua
ikusi beharko litzateke erantzun hauetan. Ikasleek, oraindik ere, “gramatikan”
ikusten dute zailtasun handieneko alderdia. Beste kontu bat litzateke aztertzea
zer ulertzen duten hitz horrekin erantzun hori eman duten askok. Baina in-
kestako datuetatik ezin ditugu erantzun horiek lortu. Beste ikerketa-mota bat
eskatuko luke.

Hainbat parametro hartuko ditugu kontuan irakurketa egiteko: atazarik jaitsienak,
atazen erabilera-eboluzioa, atazak eta mailak. 

Atazarik jaitsienei erreparatuta, 14.549 bisita izan du lehenak eta 8.312 hamarga-
rrenak. Zerrenda horretako lehen zazpi elementuetatik, bostek ez dute ikasteko
balio, zein maila duen ikasleak jakiteko dira. Normala izan liteke erabiltzaileek ho-
rrelako atazak bilatzea; batez ere, azterketa egin aurreko egoeretan edo ikastaro
baten izena eman aurretik. Baina, zalantzarik gabe, ez dira zuzenean ikasteko sor-
tuak (eginaz ikasi daitekeen arren, jakina).

Ondorengo datuek atazek IKASBIL atariko erabiltzaileen artean duten oihartzuna
islatzen dute. Datuak 2013 urteari dagozkionak dira.

● Atazak bilatu eta jaisteko irekitzen diren orrialdeak: 928.470. 

● Burutzen diren atazak: 273.363.

● Burutzen diren atazetan emandako denbora osoa: 20.000 ordu.

● Atazak burutzean erabiltzaileek egin dituzten ekintzak: 1.440.000.

11. irudia:

3.2.2 Atazen erabi-
lera, zerbitzariko da-

tuen arabera
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Garai desberdinetan atazek izan duten bisita-kopurua aztertzen bada, gero eta es-
timatuagoak direla ikusten da. Honela, azken bi urte hauetako 8 hilabete osoko
epe bera hartuz gero, % 40ko hazkundea dago bisitetan.

Kontuan hartzekoa da, inondik ere, atariko atazen kopuruak gora egin duela eta
editoreek ahalegin handia egin dutela atazak erakargarriak, baliotsuak eta erraz
eskuratzekoak izan daitezen. Datu hauek erakusten digute atazen ildoa sakontze-
tik etorriko dela Ikasbilen garapena.

Milaka osagai dituen atari bat ez litzateke erabilgarria bilatzaile indartsu bat oi-
narrian izan ezean. Gainera, Ikasbilen kasuan, kontuan hartu behar da helburu ze-
hatz baterako izan arren, osagaiek ezaugarri oso desberdinak izango dituztela eta
erabiltzaileek zehaztasun handiz bilatu behar dituztela. Hau da, bistanekotik has-
teko, hasierako mailetan dabiltzan ikasle eta irakasleek maila horri dagozkion
emaitzak bakarrik nahi dituzte eskaintzen zaizkien bilaketa-emaitzetan.

IKASBIL atariko bilatzaileak bi oinarri ditu:

1. Testuen indexatzaile automatikoa.

2. Editoreen kategorizazio eta etiketatzea.

Bi horien elkarlanaren bidez lortu nahi da egindako bilaketek beti emaitza balia-
garriak eman ditzaten eta inoiz ez dadin erakutsi gabe geratu erabiltzailearentzat
interesgarri izan daitekeen dokumenturik. Hau da, bilaketen bi agertokirik txarre-
nak saihestu nahi izan dira: zero emaitza eta zarata.

Jakina denez, indexazio automatikoak testu bateko hitz guztiak hartu eta indize ba-
tean erreferentziatzen ditu. Testua zer den argitzea da arazoetako bat. Ikasbileko
dokumentuetan, idatzizko testuez gain, asko dira entzuteko audio eta bideoak ere.
Beraz, emaitzak zehatzagoak izateko eta audio/bideoak ere maila berean gorde-
tzeko, ez dira testu osoak indexatzen Ikasbilen. Hauek dira indexatzen diren do-
kumentuen eremuak: izenburua, laburpena, gako-hitzak, etiketak.

Lau eremu horiek atariko dokumentu guztiek dituzte, eta, beraz, emaitza orekatuak
izan daitezke. Adibidez, idatzizkoetan bada beste eremu bat, dokumentuaren gor-
putza, indexatu zitekeena, baina entzutekoetan ez legoke horrelakorik, eta emai-
tzak desorekatu egingo lirateke.

Indexatzaile automatiko hau lematizatzaile-funtzioaz hornituta dator. Funtzio hau
ezinbestekoa da atzizkietan oinarritutako euskararen moduko hizkuntzetan; hau da,
indizean gordetzen diren hitzak lemak dira, ez hitz osoak. Beraz, Ikasbileko bila-
tzailearentzat berdinak dira “ama”, “amarentzat”, “amari”...

Editoreek dokumentu berriak igotzerakoan, bi sistema dituzte ezaugarritzeko:
gako-hitzak eta etiketak.

Gako-hitzak jartzeko askatasun osoa dute editoreek, nahi dituzten hitzak jar di-
tzakete; jakina, dokumentua deskribatzeko baliogarriak direnak. Erredundantzia,
sinonimoak eta esanahi-mailako hurbilketak jar daitezke. Gako-hitzen eremu hau
erabiltzen da, batez ere, “gaia”ri dagokion deskribapena egiteko. Gainera, etike-

3.3 Bilatzailea

3.3.1 Testuen indexa-
zio automatikoa

3.3.2 Gako-hitzak eta
etiketak
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ten eremuan agertzen diren hitzen sinonimoak jartzeko ere erabiltzen da.

Etiketak dira aurrez finkatutako hitzak, hierarkia jakin bati dagozkionak eta Ikas-
bileko editoreek dokumentuak deskribatzeko aukeratu behar dituztenak. Bi mul-
tzo nagusitan banatzen dira:

1. Dokumentu-mota finkatzen dutenak: entzungaia, berria, ataza, abestia,
denborapasa…

2. Dokumentuen ezaugarri didaktikoak finkatzen dituztenak: maila eta hel-
buru didaktikoak

Maila da etiketa nagusia. Ikasbilen maila ezartzen zaionean dokumentu edo ataza
bati, honako hau adierazi nahi da: “maila honetan dabilen ikaslearentzat doku-
mentu hau interesgarri izan liteke”. Horretarako, hainbat parametro analizatu behar
dira: hiztegi-aberastasuna, abiadura, kontzeptualizazio-maila, zarata, egitura lin-
guistikoen konplexutasuna, testuaren luzera, proposatutako jardueraren zailtasuna
eta abar.

Helburu didaktikoak dira HABEren HEOC dokumentutik eratorritako etiketak eta
ikasleek lortu beharreko gaitasun soziopragmatikoak, testualak, linguistikoak eta
estrategikoak deskribatzen dituztenak.

Gako-hitz, etiketa eta testuetatik eratorritako indizeek osatzen dute bilatzailearen
muina, eta hainbat modutara aurkezten zaizkio erabiltzaileari: bilatzaile sinplea,
bilatzaile aurreratua, etiketa-lainoa eta bilatzaile gidatua. Bakoitzean, testu-kaxa
bat eta hainbat aukera eskaintzen dira, emaitza fintzeko filtroen bidez.

Bilatzailearen ingurukoak izan ziren Ikasbileko erabiltzaileen artean egindako in-
kestako galdera bi.

Erabiltzen duten ala ez galderari emandako erantzuna, 12. irudian dago jasota

3.3.3 Bilatzailearen
erabilera

12. irudia:
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Erantzun hauetatik, hurrengoa da ondorioa: asko dira bilatzailea erabiltzen ez
duten bisitak. Nola aurkitzen dute, orduan, erabiltzaile horiek behar dutena? Bat
baino gehiago dira balizko aukerak: besteak beste, zuzenean dokumentuaren hel-
bidea jaso eta bertara jotzen dute, Google edo antzeko bilatzailea, euskaltegiko
autoikaskuntza-plataforma, sare sozialak eta blog-orriak.

Ikasbileko atariko orrialde nagusian dagoen zerrenda luzean aurkitzen dute zere-
gina, eta ez dute aurrerago jotzen. Editoreek ere sumatu dute atarian dagoen bi-
tartean askoz gehiago jaisten dela dokumentu bat.

Bilaketak egiteko moduari buruzkoa zen bilatzaileari buruzko bigarren galdera. 13.
irudian ditugu bilduta erantzunak. Bistan dago “maila” dela bilatzeko irizpide na-
gusia. Atzetik dator “gaia”, baina bilaketa askotan erabiltzen da. “Helburu didak-
tikoak”, ordea, gutxi samar erabiltzen dituztela diote erabiltzaileek. Hala ere,
errealitatea konplexuagoa izango da, zeren eta bilaketa asko konbinatuak baitira;
hau da, gaia eta maila bilatzen da, edota helburu didaktikoa eta maila.

Inkestako datu hauek aldera ditzagun orain zerbitzariak bilaketei buruz ematen
dizkigun datuekin, esanguratsuak baitira. Adibide gisa, 2014ko urtarrilaren 12tik
26ra bitarteko datuei erreparatuta, 25.778 bisitetatik 7.224 dira bilaketa egin du-
tenak (% 28). Bestela esanda, % 70 zuzenean etorri da edukira, edo ataritik hartu
du behar izan duen edukia. Bisiten ordez, erakutsitako orrialdeak aztertuz gero, an-
tzekoa da emaitza. Beraz, bilaketak egin eta ondorengo filtroak jarri, eta zerren-
dak hobetzen dira.

Erabiltzaileek zer bilatzen duten jakitea da edozein web-ataritako kudeatzaileek
aztertu beharreko gaia. Jakina, asko dira bilaketan erabiltzen dituzten “terminoak”,
eta luze joko luke horren azterketa zehatza egiteak. Zertzelada batzuk ematearren,
zerbitzariek emandako datuak bat datoz inkestan azaltzen denarekin, alegia: maila
da ikasmateriala bilatzeko erabiltzen den irizpide nagusia. Halaber, helburu di-
daktikoak datoz ondoren, bilaketen herena bideratzen dute. Beraz, didaktika edo
hizkuntzaren inguruko kontzeptuen bilaketek leku nabarmena dute, espero zite-
keenez. Gako-hitzak datoz ondoren hamar bilaketatik bat dela badio ere aurreko
taulak, gehiago izango dira. Izan ere, taula hauetan bilaketen % 58 bakarrik daude,
errepikatuenak. Ondoren datozkeen % 42 horretan errepikatzen ez diren bilaketak
egongo dira, eta horien artean gako-hitzak izango dira nagusi.

13. irudia:
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Bestalde, gako-hitzen artean, didaktikaren eta hizkuntzaren gaineko kontzeptuak
daude, erabiltzaileak etiketen artean bilatu ordez zuzenean gako-hitzen kutxan
jarri dituenak. 

Bilaketa baten ondoren zer gertatzen den ere adierazten digute zerbitzarietako da-
tuek:

● Bilaketa egin ondoren, ezer egin gabe alde egiten duten bisitariak: % 11.

● Bilaketa baten ondoren, bilaketa findu egiten duten bisitak: % 26.

● Bilaketa ondoren bisitariek zabaltzen dituzten orriak (batez bestekoa): 3,32.

Beraz, esan daiteke Ikasbil atariak eskaintzen dituen bilaketa-sistemak modu era-
ginkorrean erabiltzen direla; bilaketa asko egiten dira eta aurrez ikusitako para-
metroak eraginkorrak dira. Ezin izango ditugu guztiak aztertu. 

Jakina denez, atariak jarduera didaktikoez gain, beste zerbitzu batzuk ere eskain-
tzen ditu. Honako hauek dira nagusiak: Berriak (sektorearen intereseko albisteak),
Euskaltegiak (euskaltegien informazioa eta komunitateak), Liburutegia (HABEko
liburutegiari buruzko informazioa eta katalogorako esteka, katalogoa Jaurlaritza-
ren beste atari baten bidez kontsultatzen da) eta Baliabideak (HABEk argitaratu
dituen ikasmaterial eta aldizkarien bilduma).

Zerbitzu hauei buruzko iritzia ere eskatu zitzaien erabiltzaileei inkestaren bidez.
14. irudian dauzkagu erantzunak, 0-5 arteko eskalan:

Zerbitzariko datuen arabera, aurreko atal horiek bisita hauek jasotzen dituzte, ata-
riko bisita guztiekiko ehunekotan azalduta:

● Berriak: % 1,33 (Kontuan hartu atarian zuzenean, klikatu gabe, irakur daitez-
keela titular nagusiak).

14. irudia:

3.4 Liburutegia,
baliabideak, 

euskaltegiak eta
berriak
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● Liburutegia: % 1,25 (HABEren liburutegiko katalogoa beste helbide batean ere
ikus daiteke).

● Baliabideak: % 1,71.

● Euskaltegietako informazioa: % 0,57.

Zenbateko hauek aurrekoekin alderatuz gero, txikiak ematen badute ere, kontuan
hartu behar da ez direla mota bereko produktuak hauek eta aurrekoetan eskaintzen
direnak. Bakoitzak beregain du zentzua eta helburua. 

Ikasbileko erabiltzaileei egindako inkestan, bazegoen balioespen globala eskatzen
duen galdera, eta 800 erantzun inguru jaso ziren bertan. Honako hau izan zen gal-
dera zehatza: “Orokorrean, Ikasbil euskara ikasteko/irakasteko baliabide lagun-
garri gisa 0-5era baloratu”, eta 15. irudian daude erantzunak laburbilduta. 

Balioespen-erantzun guztien batez bestekoa, berriz, hau da: 3,90. Datu hauen au-
rrean geure iritzia oso baikorra da. Erabiltzaileek nota orokor altua ematen diote
IKASBIL atariari. Beraz, gure ondorioa da zerbitzu baliagarria eskaintzen diola
atariak euskara ikasten eta irakasten ari den komunitateari. Jakina, bada zer ho-
betua, badira arazoak, badira birpentsatu beharrekoak, baina erantzun horiek era-
kusten dute Ikasbilen bidea egokia dela. 

Zenbakizko balorazioez gain, idatzizkoak ere jaso ziren inkestan. Eremu irekia
zen, eta bertan nahi zutena idatz zezaketen inkesta-erantzuleek. Balorazio oroko-
rrari zegozkion azalpen interesgarriak bezain baliagarriak jaso genituen. Hona
hemen adibide batzuk.

● “Egunero bisitatzen dut eta lagungarria da nire klaseak prestatzeko! Zorionak
eta segi aurrera!”.

● “Oso tresna egokia dela uste dut; material ugari eskaintzen du, eta erabilera ere
anitza izan daiteke Horren guztiaren atzean lan handia dagoela igertzen da”.

● “Egindakoa lan ederra da Zorionak!”.

● “Aurten izan da nire lehengo urtea, hasieran kosta egin zait, baina orain oso po-
zik nago jarraitu horrela”.

● “Egungo testuak klaseratzeko ezinbesteko tresna iruditzen zait eta gainera, se-
kuentzietan ariketa bilduma ere eskaintzen denez, zer gehiago eskatu behar
zaio? Segi horrela!”.

● “4 mailako edukiak urriak dira eta oso material berri gutxi jartzen duzue Ho-
rrez gain, ariketa asko ez dira mailarako egokiak eta testu gehienak astunak dira
Gainera, gaiak errepikakorrak dira. Webguneari dagokionez, bilatzailea oso txa-
rra da; askotan, lehenago topatzen ditut gauzak kanpoko bilatzaile batean bi-
latuta Ikasbilekoan bilatuta baino”.

● “Orokorrean ondo dago, baina batzuetan behar dudana bilatzea kostatzen zait
Askotan aldaketak daude, beraz aldaketa batzuk hobetzen dira baina beste ba-
tzuetan okerrago daudela iruditzen zait”.

4.- Balorazio
orokorra



HABEren IKASBIL atariaren erabilera: datuak, iritziak eta analisia 87

● “Lehen zegoen moduam askoz errazago aurkitzen nituen atazak eta behar
nuena”.

● “Hobetu beharreko zenbait gauza baina klaserako lagungarria”

● “Materiala eskuragarri izateko oso baliabide egokia. Edukiak direla eta, ordea,
zer hobetu izan ahal du Denborak egingo du bide”.

● “Oso tresna egokia da bai klaseko jardunari begira, bai ikasleak bakarka egi-
teko, bai behin euskaltegia utzita, irakurgai eta entzungai egokiak topatzeko Ira-
kasle naizen aldetik asko erabiltzen dut eta saiatzen naiz ikasleak ere erabile-
ran trebatzen. Eskatzen hasita, dokuteka eta atazak atalak bilaketa bakarrean
arakatzeko aukera eskatuko nuke”.

● “Plataforma eta tresna oso erabilgarria iruditzen zait. Erreza eta komodua”. 

● “Oso baliagarria deritzot baina batzutan gauzak bilatzeko pixkat liosoa da”.

● “Orokorrean oso erabilgarria deritzot eta baita erabiltzeko erraza ere”.

Inkesta, datu eta analisi hauetan oinarrituta egin beharko dira aurrerantzean Ikas-
bil atariaren egokitzapena, berrikuntzak eta hobekuntzak. Atariaren jarraitzaile
zintzoek ohartuta izango dira atariak etengabeko aldaketak izan dituela. Aldaketa
hauek, ordea, neurri txikikoak izan dira: edukien antolaketa, lehen orriko atalen di-
seinua eta eduki berrituak.

Datozen lerroetan, Ikasbil ataria elikatzen duen taldeak aurreikusten dituen alda-
ketak azalduko ditugu. Oraingoz, asmoak dira, pixkanaka gauzatuko ditugunak.
Alor desberdinei dagokie: edukia, diseinua, teknologia berrietara egokitzea eta
zerbitzuen integrazioa. 

5.- Hobekuntza-
ildoak

15. irudia:
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Aurrez agertutako datuetan, argi ikusten da A1, A2, B1 eta C2 mailetako mate-
rialetan urri samar dabilela gure ataria. Izan ere, atariaren abiapuntua oso lotuta ze-
goen komunikabide eta HABE aldizkariko edukiei, eta, jakina, bertako corpusa ez
da erabilgarria izaten hasierako maila horietan. Beraz, HABEren asmoa da espa-
rru horretarako material berezitua sortzea: bideoak, audioak eta atazak.

AISA ikastaroaren ildotik (Zubizarreta, 2013), Murgilduz eta Dendaketan izeneko
ikastaroak argitaratuko dira. Lehena B2 maila inguruko ikasleei zuzendua eta,
batez ere, idatzizko trebetasunak lantzekoa. Dendaketan, ordea, hasiera-mailan
dabiltzan ikasleei zuzendutako ikastaroa izango da, eta dendarientzat bereziki sor-
tua. Ikastaro honen berrikuntza nagusia izango da jolas didaktiko edo jolas se-
rioen moldean eskainia izatea. Berritzailea, beraz, eta ikasleen motibazioa
jolasaren bidez sustatu nahi duena.

Gainera, beste arlo hauek ere indartu nahi dira: 

● Helburu didaktiko zehatzetarako atazak sekuentzia konplexuetan antolatuak es-
kaintzea, mikro-ikastaroen antzera.

● HABE aldizkariaren hemeroteka guztiaren digitalizazioa.

Ikasbil bezalako Interneteko atarietan, diseinu-mailako berrikuntzak maiz burutu
ohi dira. Badirudi bi edo hiru urteren buruan guztiak zahar-kutsua hartzen duela.
Beraz, irudia eta atalen antolaketa berrituko dira. Horren bidez, erabiltzaileen al-
detik estimazio handiena jaso duten ataletara iristeko modua azkartuko da, eta era-
biltzaileen esperientzia hobetuko.

Ikasbileko erabiltzaileen usadioen azterketako datuek erakusten dute gure komu-
nitateak hurbiletik jarraitzen diela teknologien berrikuntzei. Indartzen ari den joera
nagusia telefono eta tabletaren bidezko nabigazioa da; adibide gisa, 2014ko urta-
rrileko datuen arabera, % 10 inguru dira jada eskukoa eta tableta erabiltzen dute-
nak Ikasbilen nabigatzeko. Areago oraindik, bikoiztu egin da urtebetean gailu
mugikorretik Ikasbilera datozen bisitak. 

Joera hori ikusita, 2014ko urtarrilean doikuntzak egin dira atarian, mugikorretik
eskuragarriago egon daitezen edukiak. Bide honetan sakondu eta aurrera jo be-
harko da; batez ere, bideoen inguruan egokitzapenak egin beharko dira, gailu haue-
tan aspaldiko bideoak (flv artxiboetan daudenak) ikus daitezen.

Hasieran adierazi dugun bezala, HABEk Ikasten eta Ikasbil atariak erabiltzen ditu
zerbitzu didaktikoak burutzeko. Biak elkarren osagarri dira; Ikasten plataforman
ikastaroak dira oinarrizko unitateak, eta horien inguruan dihardute ikasle eta ira-
kasleek (euskaltegietan antolatuta). Ikasbil atarian, berriz, ikasmateriala da unitate
oinarrizkoa (dokumentuak, atazak…).

5.1 Eduki-mailako
hobekuntza-ildoak

5.1.1 Hasierako 
mailetarako 

dokumentu eta 
atazak.

5.1.2 Ikastaro irekiak
indartzea.

5.1.3 Beste

5.2 Diseinu-berri-
kuntzak

5.3 Teknologia 
berrietarako 

doikuntzak

5.4 IKASTEN eta
IKASBIL zerbitzuen

integrazioa
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Bistakoa denez, IKASBIL atariko ikasmateriala oso egokia da, ikasleen erabilera
autonomoa sustatzeko eta, horretaz gain, irakasleek ikastaroetan txerta ditzaten.
Honela egiten dute irakasle askok: Ikasbiletik hartu ikasmateriala, eta aurrez au-
rreko nahiz bestelako ikastaroetan txertatu ikasmateriala. Alabaina, arazo larri bat
du gaur egun erabiltzen den bideak, ikasmaterial horien erabilera didaktiko ego-
kia egin ahal izateko; bidea korapilatsua izaki, lan handia eskatzen baitu. 

Hau guztia kontuan izanda, Ikasbil atariko ataza guztiak Ikasteneko irakasle guz-
tiek erraz txertatzeko modua jarriko da, horretarako inolako eskaerarik egin gabe.
Horrela, irakasleek bilaketa-sistema bat izango dute Ikastenen bertan, zeinak ahal-
bidetuko dien Ikasbileko ataza guztien artean bilatzen dutena beraien ikastaroko
leku jakin batean txertatzea.
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1 HIZPIDEk, euskalduntzearen eta alfabetagintzaren alorrean dihardue-
nez gero, berezko esparru ditu ama-hizkuntzaren (alfabetatzearen) eta
bigarren hizkuntzen irakaskuntzarekin zerikusirik duten zientziak. Ho-
rregatik emango ditu argitara Psikolinguistika, Linguistika aplikatu,
Soziolinguistika, Andragogia eta Pedagogiaren inguruan idatzitako ar-
tikuluak; betiere, irakurleen ezagupena sendotu eta guztion arteko ez-
tabaida emankorra sortarazi eta informazio esanguratsua emateko
asmoz.

2 HIZPIDEk, nahiz eta aipaturiko eremuei buruzko ekarpenak hobetsi, ez
ditu baztertuko helduez beste gizataldeekin aritzen direnenak edota
bestelako esparruetakoak, baldin eta egoera ezberdinetan aritzen dire-
nentzat ere baliagarri bezain interesgarri gertatzen badira.

3 Artikuluak euskaraz idatziak izango dira. Hasieran, euskarazko labur-
penak emango dira, titulu eta egilearen izenarekin batera. Laburpenok
ehun hitz ingurukoak izango dira, eta bertan era inpertsonalean emango
da artikuluaren mamia. Halaber, gehienez, bost deskribatzaile edo
gako-hitz ere proposatuko dira.

4 Artikuluaren luzera 15 bat orrialde artekoa izango da. Hala ere, 5-10
orrialdekoak hobetsiko dira. Orrialdetzat 2.900 karaktere (zuriuneak
barne) jotzen da. 

5 Artikuluak euskarri digitalean aurkeztuko dira. Microsoft-eko Word
testu-prozesadorearekin bateragarria den edozein testu-prozesadore
erabil daiteke horretarako.

6 Artikuluan zehar oharrik egin nahi bada, izartxoa (*) erabiliko da, eta
oharra dagokion orrialdearen behealdean joango da. Hiru ohar baino
gehiago egiten badira artikulu osoan, zenbatu egingo dira oharrok, eta
artikuluaren bukaeran emango, bibliografiaren aurretik.

7 Testuaren barnean, egileen erreferentziak era honetara emango dira:
Scovel-ek (1978) dioenari jarraiki... edo (Terrel, 1992: 161).

8 Bibliografia artikuluaren bukaeran emango da era honetara.

Artikulugileentzako irizpideak

HIZPIDEren 
esparruak eta

gaiak

Laburpenak eta
deskribatzaileak

Luzera

Artikuluaren 
euskarriak

Oharrak

Erreferentziak
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9 Bibliografia gisa aipatu ez, baina erreferentzia gehiago sartu nahi bada,
Gehiago jakiteko izenburupean bilduko da haren ondoren.

10 Gogo onez hartuko dira artikulua irakurterrazagoa egiten lagunduko
duten marrazki, argazki, diagrama eta horrelakoak. Erreproduzitzeko ma-
terialak kalitate onekoa izan behar du, eta, hala behar bada, bereizitako
fitxategian igorriko da.

11 Artikulua ahalik eta argien aurkezteko moduan egituratuko da, zailtasu-
nak irakurlearen mesedetan saihestuz.

12 HIZPIDEren zuzendaritzak aukeratuko du jasotako zein artikulu eta zein
zenbakitan eman argitara.

13 HIZPIDEren zuzendaritza ez da argitara emandako iritzi edo baieztape-
nen erantzule. 

14 Argitaratzen diren lanen egileek aldizkariaren ale bana jasoko dute.
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