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LABURPENA

Ikerketa lan hau, hezkuntzan IKTen sarrera nola emana izan den aztertzeko

helburuarekin egin da. IKTak hezkuntzan txertatzeko hainbat eta hainbat saiakera izan

dira,  bakoitzaren  berezitasunak  berezitasun,  momentuan  egon  diren  teknologia

berriekin  hertsiki  lotuak  izan  dira  agertu  diren  programa  guztiak.  IKTen  txertatze

honetan azken programa, Eskola2.0 programa izan da, plan honek bere ibilbidea eman

du eta gaur egun jarraipenik gabe geratu da. Gaurkotasun gehien duen programa dela

eta,  Eskola2.0 programak izan duen bilakaera aztertuko da,  hasierako pausuetatik

gaur egun arte izan duen bilakaera. 

Helburu honetarako, gaiaren egoera aztertu eta oinarri teorikoak aztertu dira,

IKTak, hezkuntza eta Eskola2.0ri buruzko zenbait ikerketa aztertuz. Era berean, beste

herrialde batzuetan izandako esperientziak aztertu dira. Jarraian, ikerketa faseari ekin

zaio, bertan, Ikerketa honetan, Eskola2.0 programak izan dituen oinarri pedagogikoak

aztertu dira, urte hauetan hartu diren erabakiak ebaluatu, EAEko zenbait eskoletan

plan honek izan dituen sintomak jaso eta azkenik, plan hau aurrera eramateaz ardura

dutenen  hitzak  zuzenean  jasoaz.  Informazioaren  eta  hezkuntzaren  merkaturatzea

aztertzeari  garrantzia  berezia  eskaini  zaio.  Ikerketa  aurrera  eramateko,  kasuen

azterlan  kualitatiboa  erabili  da.  Horretarako  ikerketaren  partaideak,  ausaz

aukeraturiko eskola zenbaitetako IKT arduradunak eta Berritzeguneetako arduradunak

izan dira.

Amaitzeko  Eskola2.0  programaren  azterketaren  ondorioak  azaltzen  dira  eta

berarekin batera IKTak hezkuntzan txertatzeko eman beharreko pausoen proposamen

bat aurkezten da. 

 

GAKO-HITZAK: Hezkuntza, teknologia berriak, sare sozialak, IKT (Informazio

eta  Komunikazio  Teknologiak),  eskola  2.0,  informazioa,  segurtasuna,  inbertsioak,

gastuak.



ABSTRACT

The  aim of  this  research  is  to  understand  how  the  Information  and

Communication Technology has been implemented in the basque education system. 

The  name  of  the  plan  is  Eskola2.0,  and  it  has  been  analysed  taking  into

consideration its design and implementation in the Basque Schools.

Different researches and theories about ICT, education and Eskola2.0 project,

have been inquired to make this possible the implementation of the ICT's in  other

countries have also been considered in order to understand how these plans work

worldwide,  whether  Eskola2.0 project  has  been designed according to  pedagogical

bases.

In addition, decisions related to implementing this method and real problems at

schools have been analysed. For this purpose, different schools have been randomly

consulted.  Besides the responsibility  that  Berritzegunea centre could  have with all

these matters, has been studied as well.

The  results  of  the  Eskola2.0  research  are  presented  including  suggestions

about the role that ICTs obey in our educational system.
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 1 SARRERA  

Gizarte digital  batean bizi  gara, non gailu teknologikoek, azken modako aplikazioek,

doako  eta  sareko  zerbitzuek  eta  sare  sozialak  eguneroko  jarduera  guztietan  izateaz  gain,

modernitatearen bandera bilakatu diren. Hezkuntza ikerketak esateko eta ikertzeko asko

duen eremua da honako hau, non interes ekonomiko, tekniko eta ideologiko askok

bat  egiten  duten (Vidal,  2006)  Hezkuntzaren  modernizazioan  eta  kalitatearen  bilaketan,

gailuz eta softwarez bete dira ikasgelak eta eguneroko tresna bilakatu dira. 

Ikerketa honetan, Eskola2.0 programa ikertu da. Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE)

Informazioaren eta Komunikazioaren teknologia berriak hezkuntzan sartzeko azken programa

da honako hau. Hezkuntza komunitatean kexa eta iritzi kontrajarri ugari sortu ditu programa

honek,  irakasleen  moldatzeko  zailtasuna,  gailu  berri  askoren  sarrera,  hauen  erabilera

konplexua eta irakasleen formazio maila desegokia aipatzen direlarik ikastetxeetan.

Honetaz  gain,  milioika euro inbertitu  dira  software eta hardware anitzetan.  Material

guzti  hau  etengabeko  zahartze  prozesu  batean  aurkitzen  da,  teknologia  berrien  garapena

etengabekoa dela eta.

Teknologia berriekin batera mehatxu berriak ere agertu dira hezkuntza komunitatearen

barnean. Ez soilik eraso birtual (Cyberbullyng, ...) gisa ezagutuak, bai eta informazio konpainia

handiek, hezkuntza guneetatik informazioa jasotzeko aurki ditzaketen erraztasunak.

Aurrekari hauek ikusita, Eskola2.0 programak aurre ikusi ote ditu gatazka guzti hauek?

Ongi  planifikaturiko  programa  baten  aurrean  kokatzen  ote  gara?  Gailu  eta  baliabideak,

metodologia eta pedagogiaren gainetik ezarri ote dira? Galdera hauek eta zehatzagoak diren

beste hainbat galderari erantzuna bilatzeko ikerketa da honako hau. 

Aipaturiko galdera guzti hauei modu egokian erantzun ahal izateko, ikerketa lana modu

honetan egituratua izan da:

• IKTak eta hezkuntzaren inguruan dagoen literaturaren irakurketa eta oinarri teorikoen

argudioak aurkitu dira.

• Eskola2.0  programak,  ikastetxeetako  irakasleak  erabiltzera  gomendatzen  dituen

aplikazioen analisia egin da.

• Gaur egun Eskola2.0 programa aurrera eramateaz arduratzen direnen iritziak jaso dira

eta oinarri teorikoetan aipaturiko ideiak arduradun hauekin kontrastatu dira.

• Eskola2.0  programa  aplikaturik  dagoen  zentroetako  gaur  egungo  egoera  zein  den

aztertu eta iritzia jaso da.

• Jasotako informazio guztia analizatu eta ikerketarekin loturiko galderak erantzun dira.

• Oinarri  teorikoetan  oinarrituaz  eta  jasotako  informazioaren  analisiaren  ostean,

proposamen bat garatu da.
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 2 OINARRI TEORIKOAK  

Hezkuntzan,  Informazio  eta  Komunikazio  Teknologien  (IKT)  txertaketa  bilatu  eta

beraien erabilera pedagogiko bat bilatzeko hainbat saiakera burutu dira bai Euskal Autonomia

Erkidegoko  hezkuntza  sisteman  zein  mundu  mailako  beste  hainbat  hezkuntza  sistematan.

Ikerketa honetan aztertuko den Eskola2.0 programa izan da azken saiakera. Azken programa

hau ordea bilakaera baten azken programa dela esan liteke. Oinarri teoriko honetan, IKTak

hezkuntzan sartzeko erabakiak non eta zergatik hartu izan diren jaso da, honetaz gain, erabaki

horien inguruan ikerketek zer dioten jaso da.

Historiari erreparatuz, 80.hamarkadan ikerketa, galdera eta kritika asko agertzen dira

teknologia  berriek  hezkuntzan  izan  behar  duten  paperaren  inguruan.  Besteak  beste,

hezkuntzarako erabilgarriak izan daitezkeen ala ez ezbaian jartzen da (Area, 2004).    

Bilakaera hau ere EAEko hezkuntza mailan begi bistakoa da. Garai honetan, Plan Vasco

de Informática Educativa aurkezten da, oraindik hezkuntzan IKTei ez zaie ordurik eskaintzen,

baina baliabide teknologikoak hezkuntzan erabiltzeko lehen pausoak marrazten dira. Bertan,

lehen  PCak  agertzen  dira eta  honekin  batera,  hezkuntzarako  lehen  softwareak,  LOGO

bezalakoak (Catalán, 1991). Garai hauetan oinarrituriko ikerketek,  plan hauek ez zutela

bere helburua lortu azaleratzen dute, non ez zen beharrezko garapenik burutu eta

irakasleen  inplikazioa  oso  eskasa  izan  zen (Gallego,  1993  eta  1994).  Areak  (1991),

hezkuntzan teknologia berriek sortzen duten krisia aztertzen du eta bertan, helburu jakinik

gabe eta egiten dena zertarako egiten den argitu gabe egotearen erruz, teknologia zale eta

hezkuntzako profesionalen arteko zatiketa bat eman zen. Arrazoi honek urte askotan

hezkuntzan teknologia berrien erabilera eta sarrera oztopatu zuen.

Europar kontseiluak, 2000. urtean “Lisboako agenda” izeneko plan estrategikoa onartu

zuen.  Viviane Reding europear komisio buruaren agindupean etorri zen Lisboako prozesua.

Bere helburua honakoa da: “Europa, munduko ekonomiarik konpetitiboena bilakatzea”. Hirtt-ek

(2010)  dioen  gisan,  hezkuntza  sistema bizi  osorako ikaskuntzara  bilakatzea,  malgutasuna,

ikasketa  indibidualizatu  baterako  bidea  irekitzea,  oinarrizko  konpetentzien  ezarketa  eta

enpresaren zentzua zabaltzea.  Lisboako agendaren eraginpean,  eEurope 2002 eta eEurope

2005 programak onartu ziren eta hauen ondorengo zuzenak izango dira Euskal Autonomia

Erkidegoan  sortuko  diren  programak.  Plan  honek  hezkuntza  ikuspegitik  honako  helburuak

zituen:

1.  Europar  batasuneko  eskola  guztiek  internet  sarrera  izan  zezaten  2001.  urte

amaierarako.

2. Ikerketa, unibertsitate eta liburutegi zientifikoen arteko abiadura azkarreko lotura

burutzea.

3. 2002. urte amaiera aurretik, europar batasuneko ikasle guztiek interneterako sarrera

izan zezaten. Momentu honetan informatika gelak sortzen hasi ziren.

Hezkuntzan  IKTen  erabileraren  garrantziaz  ohartuta,  2002.  urtean  2020  Vision,
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Transforming  Education  and  Training  Though  Advanced  Technologies informea  egin  zen

publiko. Informe honek, 2020. urterako IKTak hezkuntzaren inguruko zenbait aukera posible

aztertu  zituen.  Ordea,  aldaketak  eta bilakaera  oso azkarra jasan dute IKTek gaur  egungo

gizartean eta ezin pentsa zitekeen, gaur egungo informazio sare zabalera irits zitekeela.

Plan  honek,  lehen  eta  bigarren  hezkuntzan  porrot  nabarmena  izan  zuen

(Echeverría,  2010).  Garai  honetan,  eskolak  interneten  sartzea  nahikotzat  jotzen  zen,

informazioaren gizartean txertatzeko, antolaketa eta egituraketa ez zen beharrezkotzat hartzen

(Echeverría, 2010).

Programa honetan ere, sektore pribatuaren esku utzi zen material eta edukien sorrera,

bai eta, gailu eta bestelakoen diseinua. eEuropa 2005 planean ere berdin jarraitu zen, eta

orokorrean administrazio osoa, IKT zerbitzuen eskale soil bilakatu zen.

Urte  hauetan,  herrialde  bakoitzak  bere  planak  garatuko  ditu.  Esaterako  Euskal

Autonomia  Erkidegoan,  2002.  urtean  Plan Euskadi  en la  Sociedad de la  Infomación plana

kaleratzen da. Honek, Eusko Jaurlaritzako sail guztiei eragiten die, bai eta hezkuntza sailari

ere. Bertan lehen puntu gisa, materialen hornikuntza ageri da eta honen ostean, erabileraren

bultzatzea.

2005.  urteko  ekainean,  2010.  urte  bitarteko  beste  plan  bat  kaleratzen  du  Europar

Komisioak:  eEuropa2010  plana.  Plan  honetan,  abiadura  bizian  sortzen  ari  ziren  beste

teknologia berriak kontutan hartzen dira, esaterako mugikorrak.

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) ordea, aldaketa handiena, 2009. urteko ekainan

ematen  da.  Aldaketa  horretan  EAEko  gobernu  kontseiluak,  espainiar  estatuan  indarrean

dagoen Escuela2.0 izeneko planarekin bat egitea erabakitzen du.

Espainiar hezkuntza ministeritzak honela definitzen du “Escuela2.0” programa helburua:

“El  objetivo  es  la  transformación,  en  los  próximos  cuatro  años,  de  las  clases

tradicionales de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de Secundaria en aulas digitales dotadas con

pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet, en las que el profesor dispondrá de un

ordenador portátil y en las que cada alumno trabajará con un ordenador personal ultraportátil

” (MEC, 04/09/2009)

Aurretik  aipaturiko  helburuekin  bat  eginaz,  Eskola2.0  programarekin,  arbel  digitalen

erabilera,  ikasleentzat  ordenagailu  eramangarriak  eta  beste  zenbait  gailuren  hornikuntza

ematen  da.  Eskola2.0  web  gunean  ageri  diren  datuen  arabera,  39.000  ordenagailu

eramangarri banatu dira lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleen artean eta 41.000

ordenagailu  eramangarri  DBH1  eta  DBH2 mailetako  ikasleen  artean.  Honekin  batera,

3.581 gela digitalizatu dira, hauetako asko  arbel digitalekin. Hau guztia erabilgarri izan

dadin, WIFI sareak, ordenagailuentzako armairu bereziak eta bestelako gailuak instalatu dira

eskola guztietan.

Ordea, ikerketa ugari egin dira teknologia berrien sarrera hutsak ez duela berarekin

zergatik  hezkuntzaren  hobekuntza  bat  ekarriko.  Horien  artean,  Alejandrek  (2008)  eta
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Warxchauer (2008)  ikerketak aipatu behar dira, zeinetan, ordenagailu eramangarriek ez duten

azken  emaitzetan  eragiten  eta  ez  duten  generazioen  arteko  gatazka  digitala  ezabatzen

ondorioztatzen duten.

Garciaren  (2010)  arabera,  honako  hauek  dira  kontutan  hartu  beharreko  faktore

garrantzitsuenak hezkuntzan IKTak txertatzeko:

Irakasleen egonkortasuna, formazioa eta motibazioa.

• Erabilitako metodologia.

• Zentroaren inplikazioa.

• Zentroaren plana eta kurrikulumaren arteko uztarketa.

• Babes eta aholkularitza didaktikoa eta ez soilik teknologikoa.

• IKTen erabilera errealitatera egokitzea.

Eskola 2.0 proiektuak, aurreko puntu hauetatik, irakasleen formazioa aipatzen du soilik.

Baina, ikastetxe bakoitzaren errealitatera egokitzeko aukerarik gabe. Honen harira, ikerketa

baten arabera, (Machín, McNally eta Olmo, 2006) ikasleen emaitzen hobekuntzan eragin

handiena  duen  alderdia,  zehazki  irakasleen  formazioarekin  loturikoa  da.  Europar

komisioak  ekimen  eta  akzio  planen   eremuaren  barruan  ikastetxeen  berrikuntzari  begira

eginiko ikerketa batean, eLearning (European Comission, 2004), informeak honela ematen dio

amaiera  lanari:  Ikasketa  ingurune  berriek,  ikasketa  planaren  ber-ordenaketa  eta

betiko hezkuntza sistema aldatzeko eta IKTak euskarri gisa erabiltzeko, irakasleek

izan dezaketen gaitasunean oinarritzen dira eta ez IKT hutsen erabileran.

2011Ko  Azaroan,  Bilboko  Alhondigan  Eskola2.0  programaren  aurkezpenean,  honela

definitua  izan zen Eskola2.0 programa: 

“Eskola2.0 hezkuntza sistema modernizatzeko, berdintasuna bilatzeko eta hezkuntza

pertsonalizatu bat lortzeko apustua da.”

Beste ikuspegi bat ageri du ordea, Adellek (2009):

“Es  un  plan  para  aumentar  los  beneficios  de  varios  sectores  de  la  industria  y  el

comercio, ignorando lo más básico acerca de las nuevas tecnologías y la pedagogía,  puesto

que no es un plan para cambiar nada de lo que ocurre dentro de las aulas.”

Eskola2.0  programaren  aurkezpenean  esan  gisan,  berrikuntza  eta  teknologia  batera

ageri dira txosten eta buletin askotan, baina ez dira nahasi behar.  Hezkuntzan, hezkuntza

metodologietan  berrikuntzak  eman  daitezke  teknologia  berrien  beharrezko

inplikaziorik  gabe (Gomez,  2000).  IKTen  erabilera  hutsak,  ez  du  berrikuntza,

garapena, ez eta hezkuntza kalitatea bermatzen (Kennewell, 2006).

Berdintasunaren inguruan, neska mutilen berdintasunaren inguruan aipamena  egiten

dela uler liteke. Ikerketa batzuen arabera ordea, irakaslea gehiago zuzentzen da mutilengana

neskengana  baino  teknologia  berriak  darabiltzanean  hau  da,  mutil  eta  irakasleen  artean

iterazio handiagoa lortzen da  (Smith, Hardman eta Higgins, 2007).

Azkenik,  hezkuntza  pertsonalizatu  bat  lortzeko  bidean,  teknologiaren  erabilera
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egokiaren  ondorioz,  oinarrizko  metodologia  aldaketa  bat  gerta  daiteke,  zeinaren  bitartez

ikasleen  behar  izan  pertsonalizatuagoak  beteko  dituen  (Lewin  et  al.,  2005).  Esaterako

teknologia berria irakaskuntza kooperatiboan oinarrituriko metodologia pedagogiko batekin

batera erabiliko balitz (BECTA, 2007), (Wall, Higgins eta Smith, 2005).

Ordea,  irakasleen  formazio  ezaren  ondorioz,  teknologia  modu  pedagogiko  batean

erabiltzeko  metodologia  egokiak  aukeratzea  oztopatzen  du  (Schaffhauser,  2009),  (Slay,

Siebörger  eta Hodgkinson-Williams,  2008),(Vincent,  2007).  Honekin  batera,  teknologia

berrien  erabilerak,  irakasleei  antolakuntza,  planifikazio  eta  formazio  handiagoa

eskatzen die, ondoren klasean erabilera eraginkor bat lortzeko (Slay et al., 2008).  

2011ko azaroan, Moreira ikerlaria buru zuen ikerketa bat burutu zuten: Ikerketa hau,

espainiar gobernuak bideratua izan zen eta bere helburua, eskola 2.0 programaren inguruan,

irakasleagoaren aldetik zein nolako pertzepzio dagoen jakitearena izan zen. Ikerketa, (2010-

2011  kurtso  bitartean  burutu  zen).  EAEri  dagokionez,  %80  eta  %90aren  artean,  gelak

teknologia berriez horniturik ageri dira, ordenagailu eramangarri, Arbel Digital, WIFI konexio

eta abar. %98ak formazio beharra duela agerian utzi zuen. Jasotako informazioari dagokionez,

%80ak  informazio  gutxi  jaso  zuela  agertu  zuen,  soilik  hornikuntza  eta  faseei  dagokien

informazioa.  Teknologia  berriekin  hezkuntza  metodologietan  hobekuntzak  emango  direla

diotenak %46 dira.  IKTek ekarriko  duten hobekuntzari  buruz galdetuta  ordea,  ikasleriaren

motibazioa ageri  da lehen puntu bezala.  Errendimendua eta konpetentzia digitalen lorpena

atzean utziaz. Honela, motibazioa ageri da behin eta berriz.

Honen  aurrean,  2011  Azaroaren  16an,  Isabel  Celaá  garaiko  hezkuntza  sailburuak

erantzun ofizial  bat  kaleratzen  du,  Arantza Aurrekoetxea Bilbao  EAJ-PNVko parlamentariari

erantzunez.  Erantzun honetan,  aurretik  aipaturiko inkesta oinarrian hartzen du eta bertan,

ikasleen motibazio maila %96an kokatzen du. Aldiz errendimendu hobetzea, %52. Kontutan

hartu behar da, ikasturte horretan hasi zela eskola 2.0ren inplementazioa, lehen ordenagailu

eramangarrien banaketa eta arbel digitalen instalazioak.  

Hazkuntza nabarmen honek, gastu handia suposatzen du material erosketa, mantenu

eta  formazioan.  Honela  inbertsio  handiak  egin  dira  ikasleen  motibazio  handitzea  dakarren

ustean  oinarriturik  (Hall  eta  Higgins,  2005)  (Slay  et  al.,  2008).  Ordea,  IKTeak  bere

bakardadean ez dira motibazio iturri . Eta  hare gutxiago mundu digitalean hazi eta

hezi diren gaur egungo haurren artean (Ferriter, 2012). Hezkuntzarako tresna bat gehiago

dira IKTak, baina motibazioa metodologian bilatu beharra dago. 

IKT  teknologia  propioak  garatzeari  ere  bere  garrantzia  eman  behar  zaio.  Kanpo

enpresen menpeko zerbitzuek, esaterako Google eta hezkuntzarako eskaintzen dituen doako

aukera  guztiak  ere  tentuz  erreparatzekoak  dira.  Azken  urteetan  agerian  geratu  da  doako

zerbitzu guzti hauek zenbait gobernu eta enpresari utzi edo salduriko informazioa.

Ordea, azken urteetan hezkuntza komunitateko erakunde eta giza banako ezberdinek

aurretiaz  aipaturiko  Google  eta  beste  sareko  enpresa  batzuekin  hitzarmenak  egin  dituzte,
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esaterako  Nafarroako gobernuak bere  “PNTE Apps” aurkeztu zuen, non bere korreo

zerbitzu propioa  “gmail” zerbitzuagatik ordezkatzen duen. EAEko zenbait ikastetxetan

hau bera ere gertatzen ari da. Gauza bera gertatzen da Cloud Computing delakoarekin. Sarean

informazioa  gordetzeko  aukera  ugari  eta  doakoak  ageri  zaizkigu.  Eskola  2.0ko  web  orrian

agertzen diren tresna eta baliabide asko modu honetakoak dira.

Informazioaren  inguruko  negozioak  azken  urte  gutxitan  asko  ugaritu  dira,  doako

zerbitzuak izugarri hazi dira, ordea, puntu hau oinarrian hartzen duen ikerketa askorik ez da

egin. Datorren urteetan puntu hauek ikertuko dira, baina argi geratzen da teknologia berrien

bilakaerak sekulako abiadura duela eta ikerketak azkar asko zaharkituak geratzen direla.

 3 METODOLOGIA  

Ikerketa honetan erabilitako metodologiaren deskribapena  zehazten da,  metodologia

kualitatiboa. Helburuak, baliabideak eta informazioa jaso eta aztertzeko prozedurak aipatzen

dira.

Ikerketarekin lortu nahi ziren helburuetara iristeko, metodologia kualitatiboa hartu da,

honek eskaintzen dituen ekarpenak aprobetxatzeko. Informazio kualitatiboa eskaintzen duten

tresnak erabili dira.

Ikerketan partaideen subjektibitatean oinarrituriko erantzunak erabili dira, horretarako

errealitatea ez da eraldatu eta modu naturalean aztertu dira datuak.

Perspektiba kualitatiboaren barruan, azterlan hau,  kasu azterketa moduan planteatu

da. Egoeraren ikerketa deskriptibo eta analizatzaile bat. Latorre, Del Rincón eta Arnal (1996)

ikerlarien  arabera,  kasu  azterketa,  perspektiba  kualitatibo  batetik  eginiko  ikerketa

metodologiarik  egokiena  eta  naturalena  da.  Yin  (1994)  ikerlariaren  arabera,  egoeraren

deskribapena  eta  analisia  egitean  oinarritzen  da.  Tójar  (2001)  ikerlariarentzat,  arazoak

identifikatu eta arazo hauen oinarriak zein diren azaltzeko ikerketa metodologia deskribatzaile

eta sakonekoa da.    

 3.1 Ikerkuntza arazoa  k eta helburuak  

Oinarri  teorikoetan  ikusitakoaren  arabera,  IKTak  hezkuntzan  erabiltzeko,  behar

beharrezkoa da  metodologia  zehaztu  bat  eta  oinarri  pedagogikoak  izango dituen  plan  bat

izatea. Honetaz gain, irakasleen formazioa ere beharrezkoa da, hau izango baita hezkuntza

metodologiak aldatzeko motorra. Oinarri teorikoetan aztertu bezala, informazioaren negozioa

ere agertzen da IKTak eta hezkuntzari buruz ari garenean. Honakoak dira ikerketari loturiko

galderak:

• Eskola2.0 programaren diseinuak oinarri pedagogikoak izan ditu?

• Eskola2.0 programak irakats metodologia zehatz bat proposatzen du?

• Eskola2.0 programak irakasleen formazio etengabea eta maila altukoa eskaintzen du?

• Eskola2.0 programak aurreikusten diren gailu eta baliabide informatikoak nahikoak izan

dira?
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• Eskola2.0 programaren barruan proposatzen diren baliabideak (softwarea) libreak dira?

Edo enpresa zehatz bat dago baliabide horien atzean?

• Eskola2.0  programak  ikasle  eta  irakasleen  informazioa  modu  pribatuan  mantentzea

bermatuko duten protokoloak zehaztuak ditu?

• Eskola2.0  programak balorazio  eta  jarraipena  zelakoa  izan  den  jakiteko  erakunde

publikoen aldetik ikerketarik egin da?

Bestalde, ikerketa honen helburu nagusia,  Eskola2.0 programa modu antolatuan eta

planifikatuan burutu den analizatzea izango da. 

Helburu nagusia ordea,  bere izenak dion bezala orokorregia  izanik errealitate asko

hartzen ditu bere baitan. Hori  mugatzeko, helburu orokor edo nagusia, helburu zehatzetan

banatu da:

• Eskola2.0 programaren oinarri pedagogikoak aztertzea.

• Teknologia  berrien  txertaketan  hartutako  erabakiak  eta  erabaki  horien  egokitasuna

aztertzea.

• Bigarren  hezkuntzako  institutuetan  gaur  egun  IKTaren erabileraren  inguruan  egoera

zein den aztertzea.

• Irakasleen formazio maila zein izan den jakitea eta ea nahikoa izan den zehaztea.  

• Softwarearen aukeraketa. Aukeraturiko softwareak eta hauen egokitasuna aztertzea.

• Informazioaren segurtasuna eta merkaturatzearen arriskua aztertzea.

• Teknologia  berriak  hezkuntzan  modu  pedagogikoan  sartu  ahal  izateko  zein  oinarri

beharko  liratekeen  proposatzea.  Proposamen  hau,  hainbat  ikerketetan  oinarrituko

litzatekeelarik.

Ikerketa lan hau honako hasierako hipotesiarekin abiatu da: 

• Eskola2.0  programak  ez  du  ikuspegi  luzeko  planifikaziorik  izan.  Garaian  garaiko

teknologiara mugatu da eta oinarri pedagogiko eta hezkuntza metodologia zehaztuak

planteatu  gabe  buruturiko  programa  izan  da.  Gainera,  baliabide  publikoak  bultzatu

beharrean, enpresa pribatuen garapenetan oinarritu du bere zioa. 

 3.2 Eszenatokiaren aukeraketa eta sarbidea  

Eskola2.0  programa,  Eusko  Jaurlaritzak  bultzatutako  programa  izan  da.  Ondorioz,

azterlan hau, EAEko hezkuntza publikoan burutu da. Hau dela eta eszenatoki mota guztiak

publikoak izan dira.

Ikerketaren zenbait helburu zehatz lortzeko, ez da baimen berezirik behar izan, Eusko

Jaurlaritzaren dokumentu publikoen analisian oinarritu baita. Honela, eszenatoki irekiak aurkitu

dira.

Beste helburu zehatzetara heltzeko ordea, galdera sortak eta elkarrizketak erabili dira.
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Kasu  hauetan  sarbidea  lortzeko  baimenak  behar  izan  dira.  Galdera  sortak  burutzeko,

ikastetxeetako  IKT  arduradunei  baimena  eskatu  zaie  eta  hauek  arduratu  dira  ikastetxeko

zuzendaritzari baimena eskatzeaz. Galdera sortak burutzerakoan, anonimotasuna gorde behar

izan da. Nahiz eta hezkuntza publikoko ikastetxeei burutu galderak, eskakizun bereziak izan

dira ikuspegi honetatik, ondorioz galdera-sortak modu anonimoan burutzea erabaki da. Kasu

hauetarako baimenak, telefono bidez edo posta elektroniko bidez lortu direlarik.

Elkarrizketari  dagokionez,  Berritzeguneko IKT arduradunak galdekatu nahi  izan dira.

Elkarrizketa  hauek  burutzeko  sarbidea  konplikatu  izan  da  eta  eskaerak  telefono  bitartez

zuzenean  gestionatu  dira.  Galdeketa  hauen  grabaketa  bat  burutu  da.  Grabaketa  egiteko

baimena eskatu da eta ez da arazo berezirik izan.  

 3.3 Kasuen hautaketa  

Ikerketa hau, EAEko hezkuntza publikoan oinarritu denez, ikerketaren partaideak eta

aztertzeko hautatu diren kasuak publikoa izan dira. 

Partaideei  dagokienez,  hezkuntza  komunitatean  teknologia  berriak  hezkuntzan

txertatzeko erabakiak hartu dituztenak izan dira hautatuak. Ikerketa honen epe laburrak direla

eta ordea, ezin izan da arduradun guztietara heldu, baina ahalik eta esparru gehien hartu da.

Prozesu dinamiko bat denez, partaideen aldaketak eman dira.

Bi partaide nagusi eta partaide multzo bat hautatu da azterlan honetarako. Ikerketaren

interesei jarraiki, honakoak dira partaide bakoitza hautatzeko arrazoiak:

Ikastetxeetako  gaur  egungo  egoera  zein  den  jakitea  beharrezkoa  da,  horretarako

Eskola2.0 programa darabilten ikastetxeetako IKT arduradunak hautatu dira. Partaide hauek

izan dira Eskola2.0 programa ikastetxeetan ezarri eta jarraitasuna eman diotenak. Honetaz

gain hauek dira partaide hauek hautatzeko arrazoi nagusiak:

• Gaur egun ikastetxeetan dauden gailuen jakitun.

• Ikastetxean  IKTen  sarreraren  ondorioz  irakats  metodologien  aldaketaren  inguruko

informazioaren jakitun.

• Ikastetxeetan IKTen erabileraren inguruko informazio zuzena du.

• Arbel digitalaren inguruko informazio zehatza.

• Ikastetxeko irakasleen formazioaz arduraduna.

• Eskola2.0 programaren egunerokoan sortzen diren arazoen jakitun.

Eskola2.0 programaren diseinua non, nolako eta zein egoeratan aurkitzen den jakiteko,

beste bi partaide identifikatu dira. Alde batetik, Donostialdeako Berritzeguneko IKT arduraduna

eta bestalde, Berritzegune nagusiko IKT arduraduna. Lehenak zein bigarrenak informazio maila

ezberdina  eskaini  dezaketelako  hautatu  dira  biak.  Lehenari  dagokionez,  hauek  izan  dira

arrazoiak:

• Eskola2.0 programaren diseinua eta garapenaren jakitun izatea.
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• Gaur  egun,  IKTen  ikuspegitik  Donostialdeako  ikastetxeen  egoeraren  berri  izatea.

Honekin batera, IKTen erabilera ikuspegitik ikastetxe eredu baten gomendioa egiteko

aukera izatea.

• Irakasleen formazioaren arduradun nagusia izatea. Formazio ikastaroen antolatzailea.

• Eskola2.0  programaren  baitan,  metodologia  zehatzen  gomendioak  egitearen

arduraduna.

Berritzegune nagusiko IKT arduraduna hautatzearen arrazoi nagusiak honakoak dira:

• Eskola2.0 programaren gestio arduradun nagusia izatea.

• Eskola2.0 programaren garapenean parte hartzea.

• Eskola2.0  programaren  jarraipenaren  arduraduna  izatea,  gaur  egungo  egoeraren

jakitun izatea.

• Eskola2.0 web gunean proposatzen diren baliabideen jakitun izatea.

Partaideez gain, Eskola2.0 web gunea bera ere aztertzeko hautatu da. Hauek dira web

gunearen azterketa egiteko arrazoiak: 

• Eskola2.0 programak gomendaturiko softwarea bertan ageri da.

• Eskola2.0 programaren helburuak eta dokumentazioak bertan ageri dira.

• Eskola2.0 programak eskaintzen dituen baliabideak bertan ageri dira.

 3.4 Partaideen rolak  

Ikerketa honetan,  ikertzailearen rola ez da aldatuko. Ikerlari  gisa jardungo du kasu

guztietan.  Inplikazio  mailari  dagokionez,  parte-hartzaile  behatzaile  gisa  jardungo  du.

Informazioa biltzeaz arduratuko da eta ondoren hau analizatzeaz.

Partaideen aldetik honako taula honetan azalduko da partaide bakoitzak hartu ditzakeen

rolak:

3.1 Taula

Partaidea Rola Helburua

Ikastetxeetako IKT
arduradunak Informatzaile Ikastetxeen egoeraren

informazioa eskuratzea

Donostialdeko berritzeguneko
IKT arduraduna

Informatzaile
Eskola2.0 programaren

garapenaren informazioa
eskuratzeko

Giltzarri

IKTak hezkuntzan modu
eraginkorrean txertatu dituen

ikastetxe bateko sarrera
lortzeko
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Berritzegune nagusiko IKT
arduraduna

Informatzaile
Eskola2.0 programaren

garapenaren eta sorkuntzaren
informazioa eskuratzeko

Giltzarri
Informazio eta garapen fasean

dauden programen berri
izateko

 3.5 Datuak biltzeko tresnen deskribapena  

Datuak  eta  informazioa  biltzeko,  hainbat  tresna  ezberdin  erabili  dira.  Hauek

diseinatzeko marko teorikotik abiatu eta arazoen galdera formulazioetan oinarritu da.

Helburu zehatz bakoitzetik dimentsioak zehaztu dira eta dimentsio horien informazio

iturriak identifikatu. Eta informazio hau zein tresnarekin lortu den zehazten da.

3.2 Taula

HELBURU ZEHATZA DIMENTSIOA TRESNA INFORMATZAILEA

Eskola 2.0

programaren oinarri

pedagogikoak eta

hezkuntza metodologia

proposamenak

aztertzea.

Eskola2.0

programa

informazioa.

Dokumentuen

analisia

Dokumentu ofizialak,

digital eta birtualak.

Eskola2.0

programaren

pedagia eta

metodologia.

Elkarrizketa
Berritzeguneetako

IKT arduradunak.

Galdera sorta
Eskoletako IKT

arduradunak

IKTak hezkuntzan

txertatzeko hartutako

erabakiak eta erabaki

horien egokitasuna

aztertzea.

 Eskola 2.0

programaren

historia  eta

erabakiak

Dokumentuen

analisia

Dokumentu ofizialak,

digital eta birtualak.

Dokumentuen

analisia

Dokumentu ofizialak,

digital eta birtualak.

Elkarrizketa
Berritzeguneetako

IKT arduradunak.

Bigarren hezkuntzako

ikastetxeetan gaur

egun IKTaren

erabileraren inguruko

egoera zein den

aztertzea. 

Eskola2.0

programaren

inplementazioa. 

Galdera sorta
Eskoletako IKT

arduradunak

Irakasleen formazio

maila neurtzea

Ikastetxeetako

formazioa
Galdera sorta

Eskoletako IKT

arduradunak

Formazioaren

diseinua
Elkarrizketa

Donostialdeako

berritzeguneko IKT

arduraduna
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Softwarearen

aukeraketa.

Aukeraturiko

softwareak eta hauen

egokitasuna aztertzea.

Eskola2.0

programaren baitan

kokatzen diren

softwareak.

Dokumentuen

analisia

Eskola 2.0 Web

gunea

Askatasuna eta

pribatutasuna

aztertu.

Elkarrizketa

Berritzegune

nagusiko IKT

arduraduna.

Informazioaren

segurtasuna.

Informazioaren

merkaturatzea edo

egokitasuna.

Dokumentuen

analisia

Eskola 2.0 Web

gunea

Ikerketan informazio bilketa burutzeko, zenbait tresna erabili dira. Honako hauek dira

erabilitako tresnak eta erabilera hauen zergatia:  dokumentu analisia,  informazioa modu ez

zuzenean  jasotzeko  erabili  da.  Kasu  honetan,  dokumentu  ofizial  digitalak,  Eskola2.0

programaren webguneko baliabideei buruzko informazioa eta agiri ofizialak erabili dira. Gaur

egun,  egindako  pauso  guztiak  dokumentaturik  agertzen  dira  eta  erakunde  publikoen  esku

dagoen  informazioa  publikoa  izanik  eskuragarri  dago.  Idatzirik  diren  dokumentu  hauek

informazio  ugari  eman  dezakete  programaren  bilakaera  aztertzeko  orduan.  Helburu

ezberdinetan sailka daitezke dokumentuen analisiak:

• Eskola2.0 programaren oinarriak eta erabakiak jasotzea.

• Berritzeguneko IKT arduradunen elkarrizketak prestatzea.

• Eskola2.0 programak gomendaturiko aplikazioak analizatzea.

Elkarrizketa  tresna  gisa  ere  erabili  da.  Ikerketan  parte  hartu  duten  bi  partaideren

informazioa  lortzeko  erabili  da.  Lehen  elkarrizketa,  Donostiako  Berritzeguneko  IKT

arduradunari eginikoa, ondorioz parte-hartzaile bakarreko elkarrizketa zen. Bigarrena, EAEko

Berritzegune  nagusiko  IKT  arduraduna,  parte-hartzaile  bakarreko  elkarrizketa  izanik  ere.

Elkarrizketa erdi-egituratua izan dira. Oinarri teorikoetatik abiatuz eta Eskola2.0 programaren

inguruko dokumentuak aztertu ostean, elkarrizketa baterako gidoia egituratu da. Elkarrizketa

honetan, ikerketaren helburuetara heltzeko, honako atalak definitu ziren:

• Eskola2.0 programaren diseinua: Oinarri pedagogikoetan gauzatua.

• Eskola2.0 programa eta irakats metodologia.

• Gailu teknologikoen (arbel digital, portatil, ..) motibazioa.

• Irakasleen formazioa.

• Baliabideen zergatia eta erabakitze esparrua.

Azken tresna, DBH1 eta DBH2 mailetako IKT arduradunei eginiko galdera sorta izan da.
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Honetarako,  informazio  iturri  izango  ziren  ikastetxeak  zoriz  aukeratu  ziren.  Guztira  10

ikastetxe. Ikastetxe hauen emaitzek ikastetxeetan gertatzen ari den joera baten informazioa

eman dute. Honela sailkatu dira aldagaiak:

• Hornikuntza eta gailuak. Materialki ikastetxeen egoeraren berri izateko.

• Teknologia  eta  metodologia.  Eskola2.0  programa  sartzeak  berarekin  ikastetxeetan

metodologia aldaketa ekarri duen jakiteko egina.

• Irakasleen formazio mailari dagokion galdeketa.

• Arazo berrien identifikazioa.

 3.6 Planifikazioa  

Azterlan  hau  burutzeko  planifikazio  irekia  erabili  da.  Ikerketan  zehar,  partaide

ezberdinek bide berriak ireki dituzte. Ordea, ikerketaren hasierako planifikazioa honakoa izan

da:

1. Dokumentuen analisia. Oinarri teorikoaz gain, Eskola2.0 programaren baitan egon diren

dokumentu eta garapena ulertzen lagun zezaketen txosten eta informazio publikoaren

analisia.  Honekin,  Donostialdeako  Berritzeguneko  IKT  arduradunaren  elkarrizketa

prestatu da.

2. Donostialdeako Berritzeguneko IKT arduradunarekin elkarrizketa. Hemendik ikastetxe

bat ikusteko aukera eta bertan elkarrizketa berri bat izateko aukera zegoen.

3. Dokumentuen analisia. Eskola2.0 programak gomendaturiko aplikazioen analisia.

4. Ikastetxeetako IKT arduradunei galdera-sorta. Hemendik, informazio berria ateratzeko

aukera izanik.

5. Berritzegune  nagusiko  IKT  arduradunarekin  elkarrizketa.  Hemendik  Eskola2.0

programari buruzko informazio sakonagoa lortu eta ate berriak irekitzeko aukera.

6. Dokumentu berrien analisia. Azken elkarrizketatik ateratako informazioarekin bilaketa

berriak egiteko aukera.  

 3.7 Metodologiaren mugak  

Metodologi proposamen honetan, zenbait muga aurki daitezke. Muga hauek informazioa

lortzeko arazo bilaka daitezke, honekin ikerketaren bidea baldintza dezakete baina ikerketa

bertan behera uzteko moduko mugak ez dira ikusten.  Honela hauek dira aurki  daitezkeen

mugak:

• Donostialdeako  Berritzeguneko  IKT  arduradunak  uko  egitea  elkarrizketari.  Kasu

honetan, beste inguru bateko Berritzeguneko arduradun batekin saiatu beharko da.
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• Ikastetxeetako IKT arduradunek galdera-sortak ez betetzea edo nahikoak ez izatea.

Gerta litekeen gauza da, jakinik, ez dela erakunde publiko batek bultzatako ikerketa eta

borondatezkoa dela. Kasu honetan, baztertu egingo litzateke informazio iturri gisa.

• Berritzegune nagusiko IKT arduraduna ezin elkarrizketatzea. Kasu honetan, ez dago

beste aukerarik eta baztertua geratuko litzateke informazio iturri gisa. 

 4 EMAITZAK  

Ikerketaren emaitzak aipatuko dira ondorengo puntuan. Emaitzak, informazio bilketa

tresna bakoitzaren ordenaren  arabera kokatu  dira.  Erabilitako tresna bakoitzaren emaitzak

dagozkion dimentsio eta helburuekin lotu dira.

 4.1 Eskola 2.0 Web orriko baliabide gomendatuen azterketa  

Eskola2.0 programak,  http://www.eskola20.euskadi.net/ web gunearen bidez, irakasle

eta ikasleentzat hainbat baliabide gomendatzen ditu. Baliabide hauek software baliabideak edo

aplikazioak dira.  29 baliabide ezberdin gomendatzen dira.  Erabileraren arabera sailkatu dira

baliabideak. Azterketa honen helburuak honakoak dira:

• Softwarearen aukeraketa. Aukeraturiko softwareak eta hauen egokitasuna aztertzea.

• Informazioaren segurtasuna

Helburu horietarako, hainbat zutabetako taula hau osatu da. Honako hauek dira kontutan hartu

diren irizpideak:

• Baliabidearen izena: Eskola2.0 programaren web gunean ageri den izen berbera.

• Sistema  eragile  anitza:  Baliabidearen  atzigarritasuna  sistema  eragile  anitzetatik

bermatua dagoen ala ez jakiteko.

• Software librea: Garapen librea ala itxia den jakiteko.

• Informazio  metaketa:  Baliabidearen  zerbitzarietan  erabiltzailearen  informazioa

metatzen den ala ez jakiteko.

• Segurtasun  neurriak:  Informazioa  metatzen  den  kasuetan,  informazio  hori  modu

seguruan metaturik  geratzen den ala  ez jakiteko.  Informazioa  enkriptatzeko  aukera

ematen duen ala ez zehaztea.

• Garapen  publikoa:  Honen  arabera,  baliabide  publikoetatik  sortua  den  ala  garapen

pribatuko (enpresa baten menpeko) zerbitzua den jakiteko.
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Taula 4.1

Baliabidearen

izena

Sistema

eragile anitza

Software

librea

Informazio

metaketa

Segurtasun

neurriak

Garapen

publikoa

Edukien sorkuntza (Irakasleak)

eXeLearning Bai Bai Ez Ez Bai

LIM Bai Bai Bai Ez Bai

Jclic Bai Bai Bai Ez Bai

Constructor Bai Bai Ez Ez Bai

Cuadernia Bai Bai Bai Ez Bai

Hot Potatoes Ez Ez Ez Ez Ez

Ardora Ez Ez Ez Ez Ez
Edukien sorkuntzarako bideraturiko softwarea, irakasleei gomendatzen zaien baliabidea

da.  Kasu honetan, ia baliabide guztiek sistema eragile guztientzat atzigarri  daude. Gainera

baliabide hauetan, ez da informazioa, enpresa pribatu baten zerbitzarietan modu ez seguru

batean uzten. 

Taula 4.2

Baliabidearen

izena

Sistema

eragile anitza

Software

librea

Informazio

metaketa

Segurtasun

neurriak

Garapen

publikoa

Online aurkezpenak

Prezi Bai Ez Bai Ez Ez

SlideShare Bai Ez Bai Ez Ez

ZohoShow Bai Ez Bai Ez Ez

Empressr Bai Ez Bai Ez Ez

Google Drive Bai Ez Bai Ez Ez

Think Free Bai Ez Bai Ez Ez

Photo Peach Bai Ez Bai Ez Ez

Roxio Bai Ez Bai Ez Ez

Slide
Web orriak itxita daude eta software hau ez dago erabilgarri.

ScrapBlog

RockYou Bai Ez Bai Ez Ez

PictureTrail Bai Ez Bai Ez Ez

SlideRoll Bai Ez Bai Ez Ez
Online aurkezpenak burutzeko baliabideak, batez ere, ikasleei zuzendutako baliabideak

dira.  Kasu  honetan,  aukeraturiko  software  guztia  garapen  pribatukoa  da  eta  guztiek

informazioa  metatzen  dute  beraien  zerbitzarietan.  Inolako  baliabidek  ez  du  segurtasun

irizpiderik bermatzen.

Kontutan  hartzekoa  da  ere,  gomendaturiko  bi  baliabide  gaur  egun  ez  daudela

eskuragarri. 
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Taula 4.3

Baliabidearen

izena

Sistema

eragile anitza

Software

librea

Informazio

metaketa

Segurtasun

neurriak

Garapen

publikoa

Disko gogor birtualak

LiveDrive Bai Ez Bai Ez Ez

Gspace Web orria itxita dago eta software hau ez dago erabilgarri.

DropBox Bai Ez Bai Ez Ez

Free Drive Bai Ez Bai Ez Ez

Sky Drive Bai Ez Bai Ez Ez

Adrive Bai Ez Bai Ez Ez

Terra Giga Bai Ez Bai Ez Ez

Box Bai Ez Bai Bai Ez
Disko gogor birtualen baliabideak, irakasle zein ikasleentzat gomendaturiko baliabideak

dira.  Kasu  honetan,  aukeraturiko  software  guztia  garapen  pribatukoa  da  eta  informazioa

metatzen dute beraien zerbitzarietan.  Box  baliabideak izan ezik, beste baliabideek ez dute

segurtasun  irizpiderik  bermatzen.  Kasu  honetan  ere  baliabide  bat  gaur  egun  ez  dago

eskuragarri.

Azterketa hau burutzeko helburuak kontuan hartuta honako analisia egiten da:

Helburua:  Softwarearen aukeraketa. Aukeraturiko softwareak eta hauen egokitasuna

aztertzea.

• Gomendaturiko baliabide ia guztiak sistema eragile guztietatik atzigarriak dira eta

horrek sarrera unibertsala bermatzen du.  Ordea,  aukeraturiko software gehiena

garapen pribatukoa da eta ondorioz,  ez da garapen publikoaren aldeko apustua

egiten.

Helburua: Informazioaren segurtasuna.

• Garapen  pribatuko  baliabide  ia  guztiek  informazioa  metatzen  dute  beraien

zerbitzarietan  eta  modu  ez  seguruan.  Honela,  informazioaren  negozioa  eta

merkaturatzea ez da ekiditen.

 4.2 Donostialdeako Berritzeguneko IKT arduradunarekin elkarrizketa  

Elkarrizketa hau,  aurretik  deskribatu  gisan,  Donostian burutu  zen Otsailaren 10ean.

Elkarrizketa hau grabatua izateko baimena eskatu ostean grabatua izan zen.  Emaitzen analisia

burutzeko erabili diren elkarrizketa zati adierazgirrienen transkripzioa, 1. ERASKINA gisa ageri

da  eta  elkarrizketa  osoa  entzun  daitekeen  grabaketa  dokumentu  hau  ageri  den  karpetan

aurkitzen da. Honako helburuak lortzeko burutu zen elkarrizketa erdi-egituratua.
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• Eskola  2.0  programaren  oinarri  pedagogikoak  eta  hezkuntza  metodologia

proposamenak aztertzea.

• IKTak  hezkuntzan  txertatzeko  hartutako  erabakiak  eta  erabaki  horien  egokitasuna

aztertzea.

• Irakasleen formazio maila neurtzea.

Analisi eta interpretazioa, ikerketaren helburuekin lotu da:

Helburua:  IKTak  hezkuntzan  txertatzeko  hartutako  erabakiak  eta  erabaki  horien

egokitasuna aztertzea. 

Dimentsioa: Eskola2.0 programaren historia  eta erabakiak.

• Eskola2.0 programaren bilakaera, momentuko gailuekin hertsiki lotua egon da.

• Heldutasun  teknologikoaren  lortzeko  faseek  aurrera  jarraitzen  dute.  Lehen  maila

lortzeko, hornikuntza da frogatu behar dena eta bigarren maila lortzeko erabilera.

• Hornikuntza  izan  da  programaren  lehen  pausua.  Heldutasun  teknologikoaren  lehen

urratsa lortzearen %90a hornikuntzaren esku geratzen da.

• Eskola2.0 programaren diseinua, Madrildik itxita etorritako pakete bat izan da. Ez du

garapen eta diseinu propiorik izan EAEn.

Helburua:  Eskola2.0  programaren  oinarri  pedagogikoak  eta  hezkuntza  metodologia

proposamenak aztertzea.

Dimentsioa: Eskola2.0 programaren oinarri metodologikoak. 

• Ez  da  metodologia  jakin  bat  erabiltzeko  gomendiorik  egiten  Eskola2.0 programaren

barruan.

• IKTak  metodologia  aldaketarik  gabe  ere  erabiltzen  dira.  Horrela  burutzen  da  gaur

egungo ikastetxe gehienetan.

• Hornikuntzari esker, metodologia aldaketa izango zenaren usteetan oinarritu da.

• Irakasleak batez ere eta hezkuntza komunitatea orokorrean galduta sentitu da. Ez da

Eskola2.0 programaren baitan metodologiarako irizpide garbirik izan.

• Ikastetxe bakoitzak erabaki du zein metodologia eta zein baliabide erabili.

Helburua: Irakasleen formazio maila neurtzea.

Dimentsioa: Formazioaren diseinua.

• Irakasleek zuzeneko formaziorik ez dute jaso, hornikuntza fasearen aurretik, soilik “en

cascada” deituriko formazioa jaso dute.

• Ikastetxeetako barne formazio ikastaroak, bertako IKT arduradunaren esku geratu dira.

• Irakasleek  IKTen  erabileran  zalantza  handiak  dituzte.  Berritzeguneko  mintegietan

zalantza hauek argitzen dira.
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Helburuetatik kanpoko ideia:

• IKTen  erabilera  soilak  ikasleak  motibatzen  dituzte.  Baina  klaseak  ongi  prestatuak

izateak eta ekintza egokiak erabiltzeak laguntzen du.

 4.3 EAEko Berritzegune nagusiko IKT arduradunarekin bilera.

EAEko Berritzegune nagusiko IKT arduradunaren aldaketa izan da. Eskola 2.0 sarrera

bideratu zuen arduraduna gaur egun erretiroa hartua du. Hau dela eta, bere ordezkoarekin

elkarrizketa labur bat egin zen telefono bidez. Elkarrizketa hau ezin izan zen grabatu.

Ezin izan zen elkarrizketa sakonik egin, ondorioz helburu eta dimentsioak guztiak ez

dira bete kasu honetan.

Helburua:  IKTak  hezkuntzan  txertatzeko  hartutako  erabakiak  eta  erabaki  horien

egokitasuna aztertzea. 

Dimentsioa: Eskola2.0 programaren historia  eta erabakiak.

• Eskola2.0 programa gaur egun jarraipenik gabeko programa da. Diru partidarik jaso

ez duen programa izanik ez du jarraipenik.

• Eusko jaurlaritza gaur egun Eskola2.0 programa ordezkatuko duen plan bat diseinatzen

ari da. Gaur egun proposamenen fasean omen dago.

• Plan  berri  honen  oinarria,   Donostian,  2013ko  uztailean  egin  zen  Hiritar  Digitalen

Nazioarteko Kongresuan ezarri ziren.

Informazio berri honen aurrean, Hiritar Digitalaren Nazioarteko Kongresuan parte hartu

zuten kideak aztertzen dira. Honako irizpideekin:

• Hezkuntzarekin loturiko parte-hartzea edo parte hartzailea izatea.

• IKTak oinarri izango dituen parte-hartzea.

• Eusko Jaurlaritzarekin zerikusia duen kide edo partaidea izatea.

Bilaketa  hau  eginaz,  Mikel  Agirregabiria  izeneko  irakaslea  ageri  da.  Euskal

administrazioko  irakaskuntza  berrikuntzako  arduraduna  da.  Eskola2.0  programaren  ostean

proposamen bat  aurkezten du berak,  Sarezkuntza izenekoa.  4.3  irudian ageri  den gisan,

bilakaerak honela jarraitzen du.

17



4.3 Irudia

 

Proiektu  honen  oinarriak  honakoak  dira:  (Itzulpenik  egin  gabe,  hizkuntza  eta  guzti

errespetatu da.):

Convertir el alumnado "tradicional" en alumnado de la era digital.

1.Capacitar al alumnado, familias profesorado en competentes digitales.

2.Apoyar el cambio metodológico en las aulas, y fuera de ellas para el aprendizaje

ubicuo.

3.Reducir la brecha digital, entre el diferente alumnado, el conjunto de familias y de

centros.

4.Potenciar  el  trabajo  dinámico,  participativo,  en  red,  apoyándose  en  trabajos

colaborativos  con  otros  centros,  y  en  otra  gran  variedad  de  escenarios  (aulas

expandidas, hogares,...).

5.Mejorar la calidad de la enseñanza y, sobre todo, de los aprendizajes.

Sarehezkuntza  programa  proposamen  berri  honen  inguruko  azterketa  egitea  eta

Eskola2.0 programak izan dituen akatsekin kontrajartzea garrantzitsua izan daiteke. Hau dela

eta ondorengo ikerketa batzuetarako bidea erakusten du.

 4.4 Eskola2.0 programaren barruan dauden ikastetxeetako IKT arduradunei eginiko 
inkesta.

EAEko 10 ikastetxetako IKT arduradunei egin zaie galdera-sorta. Lorturiko erantzunak

baliagarritzat  har  daitezke  eta  fidagarritzat  jotzen  dira. Ondoren,  egindako  galderak  eta

jasotako  erantzunak  ehunekoetan  kalkulaturik  azalduko  dira.  Azkenik,  jasotako  erantzun

horien azterketa bat burutuko da.

Emaitzak

• Ondoren aipatuko diren gailuen kopuru edo kalitatea ebaluatu nahi da.

◦ Arbel Digitala gelen %88an dago. Ia ikasgela guztietan aurki daiteke bat.
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◦ Ikasleen  ordenagailu  eramangarriak,  %100.  Ikasle  guztiek  dute  bat,  DBH1  eta

DBH2 ikas mailetan. 

◦ Irakasleentzat  ordenagailu  eskuragarriak %72. Irakasleek ere oso eskura dituzte

ordenagailuak.

◦ Wifia %82. Wifi konexioa ere ia ikastetxe osoan zabaldurik dago.

◦ Internet  konexioa,  guztiek,  baina  egoera  onean  %58.  Internet  konexioa  ordea

nahiko larria da.

• Ondoren agertzen diren gailuen bataz besteko adina neurtu nahi da galdera honetan,

adina urtetan neurtuko da. Adina 10 urtetik gorakoa bada, 10 ipinita nahikoa da.

◦ Arbel Digitala: 2,6 urte.

◦ Ikasleen ordenagailu eramangarriak: 2,4 urte.

◦ Irakasleen erabilerarako ordenagailuak: 4,2 urte.

• Zu  IKT  arduraduna  zaren  ikastetxean,  teknologia  berriaren  sarrerak,  hezkuntza

metodologia aldaketa bat eragin du?

◦ Bai: %40

◦ Ez: %60

• Eta erabiltzen den softwarea adosturiko helburu pedagogikoekin erabiltzen da?

◦ Bai: %40

◦ Ez: %60

• Zure ustez, irakasleen aldetik, arbel digitalaren erabilera nolakoa da? Arbel digital batek

eskaintzen dituen aukerak erabiltzen dira ala proiektore eta arbel arrunt gisa erabiltzen

da?

◦ Proiektore gisa eta arbel arrunt gisa erabiltzen da. %100

• Gaur egun eta zure pertzepzioetan oinarrituaz, teknologia berriak emateko irakasleen

formazio maila nolakoa dela irizten duzu?

◦ Formazio maila nahiko handia: %10

◦ Formazio maila ertaina: %50

◦ Formazio maila nahiko baxua: %30

◦ Formazio maila baxua: %10

• Gaur  egun  eta  zure  pertzepzioetan  oinarrituaz,  irakasleek  teknologia  berriak  modu

pedagogikoan erabiltzeko egiten dituzten formazio saioak

◦ Formazio nahikoa jasotzen dute irakasleek alor honetan. %50

◦ Ez dute nahiko formazio jasotzen irakasleek alor honetan. %50

Azken galderan, IKT arduradunei, IKTak hezkuntzan sartze prozesuari gabeziak ikusiaz gero,

horietako zein den garrantzitsuena esatea eskatu zaie. Hauek izan dira erantzunak (erantzunak

jaso bezala ematen dira, zuzenketarik egin gabe):
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• Irakasleen inplikazioa

• Ez dago irizpide argirik

• Hornikuntza  egokia  ez  edukitzea (ordenagailu  zaharrak  irakasleentzat,  Internet

konexio kaxkarra, ikasleen ultraportatil motelak)

• Arlo pedagogikoa kontuan hartu gabe egin dela.

• Euskarazko material erakargarria

• Teknologikoki,  konektibitate eskasa edo fidagarria ez dena da arazo bakarra esango

nuke. Beraz ikastetxea eta Hezkuntza Sailaren aldetik horniketa zabala (batzuetan ez

egokiena)  egin  da.  Hori  errazena  izan  da;  orain  dator  zailela,  alegia  aldaketa

metodologikoa. Urrats batzuk eman dira, gure ikastetxean ugari esango nuke, baina

oraindik asko falta  da.  Hainbat arazo daude aurrera egiteko.  Hezkuntza Sistemaren

egiturak  ez  du  laguntzen,  irakaslegoaren  adina  ere  ez  da  lagungarri,  berritzen

saiatzen  dena  askotan  bere  kabuz,  korrontearen  kontra  eta  laguntza

gutxirekin aritzen da.

• Jaurlaritzaren aldetik ez dela izan proiektu bakar bat, koordinaturik eta alor guztiak

arduradun bakar baten ardurapean.

• Irakasleek daukaten IKTen formakuntza maila oso baxua da

• Helburu pedagokikoak ardatz dituen politika orokor bat falta da. Baliabide fisiko

ugari  erosi  dira (ikasleentzako eramangarri  txikiak, ene ustean ez dira egokiak).  Ez

dira  baliabideak  erabilera  egoera  egokian  egon  daitezen  behar  diren

baliabideak ipintzen.

Galdera-sortak, ikerlanaren helburu jakin hauekin egin dira eta honela analizatzen eta

interpretatzen dira honako datu hauek:

Helburua:  Eskola 2.0 programaren oinarri pedagogikoak eta hezkuntza metodologia

proposamenak aztertzea.

Dimentsioa: Eskola2.0 programaren oinarri metodologikoak.

• Ikastetxe gehienetan IKTek ez dute metodologia aldaketarik eragin. Neurri berean, ez

da helburu pedagogiko jakin baterako erabilia izan.

• IKT  arduradunek  ateratako  zenbait  ideia;  euskarazko  baliabide  falta,  berrikuntza

irakasleen jokaera indibidualizatu baten menpe dagoela,  ez dela  proiektu  bakar eta

politika orokorreko bat izan eta irizpide garbien falta.

Helburua:  Bigarren  hezkuntzako  ikastetxeetan  gaur  egun  IKTaren  erabileraren

inguruko egoera zein den aztertzea. 

Dimentsioa: Eskola2.0 programaren inplementazioa.

• Gailuz oso horniturik daudela ikasgelak eta gainera hornikuntza duela gutxi egindakoa
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izan dela. Kalitate aldetik ere egoki. Internet konexioek eman dute kexa gehien. 

• Arbel  digitalak  ez  dira  bere  aukera  guztiekin  erabiltzen  eta  arbel  arrunt  bat  eta

proiektore gisa erabiltzen da.

Helburua: Irakasleen formazio maila neurtzea.

Dimentsioa: Ikastetxeetako formazioa.

• Irakasleen  formakuntza  aldetik  maila  erdi  eta  baxua  dela  ondorioztatzen  da,  eta

irakasleek formakuntza gehiagoren beharra dutela.

 5 ONDORIOAK  

Lan honen garapenean irakurri,  ikusi  eta azterturik,  zenbait  ondorio  atera daitezke.

Ondorio hauek ikerlanaren hasieran ezarritako helburuen baitan ordenaturik azalduko dira.

Helburua:  Eskola2.0  programaren  oinarri  pedagogikoak  eta  hezkuntza  metodologia

proposamenak aztertzea.

• Oinarrian lehen pausoak hornikuntza hutsa izan dira, eskolen inplikazioa bilatuaz, baina

soilik  hornikuntza.  Oinarri  teorikoetan  argi  azaldu  da  ikerlari  ezberdinen  aldetik,

ikastetxeen hornikuntza soilak ez duela zergatik metodologia aldaketa bat ekarri. 

• Ikastetxeetako IKT arduradunei eginiko inkestetan oinarri pedagogiko eta metodologia

baten zehaztapen beharra ageri da.

• Donostialdeak  Berritzeguneko  IKT  arduradunari  eginiko  elkarrizketan,  IKTen

erabileraren adibideak  mintegietan azaltzen ziren.  Mintegi  horietan  eskola bakoitzak

izandako  esperientziak  kontatzen  ziren  besteek  bertatik  ikas  zezaten.

Berritzeguneetatik ez da irizpide zehatzik eskeini.

• Aztertutako  dokumentuetan  ez  da  metodologia  proposamen  zehatzik  burutzen.

Dokumentu  hauetan  eta  Donostialdeak  Berritzeguneko  IKT  arduradunari  eginiko

elkarrizketan  honako  ideia  agertu  da:  Eskola  gailuez  hornitze  hutsak,  berarekin

aldaketa  pedagogikoa  eta  metodologikoa  dakarrela.  Ikastetxeetako  IKT  arduradunei

eginiko galera-sortan metodologia aldaketa hau eman ez dela agerian geratu da. 

Helburua:  IKTak  hezkuntzan  txertatzeko  hartutako  erabakiak  eta  erabaki  horien

egokitasuna aztertzea.

• Eskola2.0  programa,  garaian  garaiko  gailuetara  mugatu  da.  Egitasmoaren  diseinua

garaian  zeuden  ordenagailu  eramangarrien  arabera  diseinatu  zen.  Gaur  egun  gailu

hauek iraungita daude.

• Madriletik  Eskola2.0  programa  definiturik  etorri  zen,  honekin  software  librea  eta

jabeduna  bikoizturik  sartzeko  ideia.  Murillok  esan  bezala,  software  eta  hardware

enpresa handiak bete betean murgildu dira Hezkuntzaren inguruko diruak jaso nahian.

Nahiz eta lan honen helburua ez den software askearen aldeko azterketa bat burutzea,

argi ikusten da, estatuek nahi eta gogo berezia jarri izan dutela jabedun software eta
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hardwarea hezkuntzara eramateko.

• Baliabideen erabilera eta erabileraren nolakotasuna ikastetxeen esku geratu da. Honek

ikastetxez ikastetxe aldaketa handiak eragin ditu.

Helburua:  Bigarren  hezkuntzako  ikastetxeetan  gaur  egun  IKTaren  erabileraren

inguruko egoera zein den aztertzea.

• Ikastetxe guztiak gailuz horniturik daude.

• Ikastetxe bakoitzarentzat ordenagailu eramangarriak, arbel digitalak eta WIFI sarea.

Arbel  digitalen  kasuan,  IKT  arduradunei  eginiko  galdera-sortan  honakoa  ageri  da:

Galdeturiko ikastetxe guztietan arbel digitalak arbel arrunt gisa erabiltzen direla.  Arbel

digitalek ordea, aukera asko eskaintzen dute eta ez dira aukera hauek aprobetxatzen.

Formazioaren aurretik gailuak sartzearen eragina izan daiteke hau.

Helburua: Irakasleen formazio maila neurtzea

• Irakasleen eta orokorrean hezkuntza komunitate osoaren formazioa ez da egokia izan.

Ikastetxeetako IKT arduradunei eginiko galdera-sortan, Donostialdeako Berritzeguneko

IKT  arduradunari  eginiko  elkarrizketan  zein  azterturiko  artikulu  eta  ikerketetan

formazioa maila egokian ez dela eman ageri da.

• Software eta aplikazio zehatzak erabiltzeari begirako formazio ikastaroak izan dira.

• Formazioa ikastetxeetako IKT arduradunen esku egon da eta erabakiak ikastetxeetan

hartu dira.

• Irakasleen formazio etengabeko eta zehaztua falta izan da.

 

Helburua:  Softwarearen aukeraketa. Aukeraturiko softwareak eta hauen egokitasuna

aztertzea.

• Eskola2.0 web guneak, hezkuntzan erabiltzeko aplikazioak gomendatzen ditu.

• Ordenagailu eramangarrietako softwarea bikoiztua dago. Software librea eta software

jabedunak ageri dira eta erabilera berberetarako bi aukerak ageri dira.

• Ezin izan da jakin ordea, non erabaki diren software horien gomendatzeak.

Helburua: Informazioaren segurtasuna.

• Eskola2.0 web gunearen azterketan agertu den gisan, software gehienak informazioa

metatzen du beraien zerbitzarietan eta informazio hau guztia enpresa pribatuen esku

geratzen da. 

• Ikasleen informazioa, nahiz eta ez izan pribatua, informazioaren negozioa oinarri duten

enpresen esku uzten dela. Honen gomendioa burutzen da.

• Eskola2.0 programaren barruan ez da ikuspegi hau landurik duen segurtasun irizpiderik
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ematen.

• Dokumentuetan eginiko analisien ondorioz, adibide gisa, honakoa gertatu da Nafarroan.

EAEn gerta daitekeenaren aurrekari izan daitekeelako aipatzen da. Nafarroak gobernuak

Google enpresarekin hitzarmen bat sinatu du non hezkuntzako e-mail guztiak Google

enpresak gestionatuko dituen. Doako hitzarmena da, zer irabazten du ordea Google-

ek?.  Zalantzarik  gabe,  kasu  honetan  informazioaren  negozioa  gailentzen  da  eta

ondorioz  zuzenki  Nafarroako  hezkuntza  komunitatea  osatzen  duen  oro,  Google-en

informazio iturri bilakatzen da.

 6 PROPOSAMENA  

Eginiko lan honek argi uzten duen bezala, proposamen indibidual eta alde bakarrekoek

ezer gutxirako balio dute. Hau dela eta, hemen ez da proposamen zehatz bat proposatuko.

Lehendabizi, aurreko planek izan dituzten hutsuneak zehaztuko dira eta horren ostean plan

berri batek zaindu eta kontutan hartu beharko lituzkeen puntuak proposatuko dira.

Aurreko planek izan dituzten hutsuneak honakoak izan dira:

• IKTen  sarrera,  inolako  metodologiarik  proposatu  gabe  burutu  izana  eta  ikastetxe

bakoitzari bere esku uztea programaren inplementazioa eta garapena.

• Hezkuntzan,  IKTen  beharrak  azaltzeko,  oinarri  pedagogikoak  kontuan  hartu  gabe

egitea.

• Planen  diseinuan,  hezkuntza  komunitatea  eta  hezkuntzarekin  lotura  duten  ikerketa

gune eta unibertsitateen parte hartze sakon eta zuzena ez izatea.

• Proposatutako  gailuen  menpekoa  handia  izatea.  Gailu  hauen  zahartzea  edo

erabilgarritasun mugatua.

• Irakasleen  formazio  falta.  Gailuak  sartu  ostean  formazioa  burutzea  eta  erabilerari

loturikoa izatea. Irakats metodologietan zentratu gabeko formazioa.

• Softwarearen  eta  aplikazio  zehatzetan  zentratzea.  Diru  kopuru  handiak  xahutzea

aplikazioen lizentzien erosketan edo enpresa pribatuek eskainitako doako softwarearen

erabilera. Softwarearen erabileraren inguruan azterketa sakonak burutu gabe.

• Urte gutxira begira egindako programak izan dira.

Gabezia  hauek  aipatu  ostean,  plan  berri  bat  garatzeko  kontutan  hartu  beharreko

puntuak proposatzen dira. Hala ere, plan berri baten diseinua burutzerakoan, aipatuko diren

puntu guztien oinarrian, hezkuntza komunitate osoaren parte hartze ezinbestekoa beharko da

eta programaren diseinua zein garapenaren buruan hezkuntzaren arloan ikerketan ari diren

unibertsitate eta ikerlari publikoak jarri beharko lirateke. Honela, EHUko Pedagogia fakultateak

paper  berezia  jokatu  beharko luke.  Aipamen hau eginik,  honako  hauek dira proposaturiko

puntuak:

• Urte luzeetarako programa egonkor bat izatea. Begirada luze batetik egina eta babes

politiko osoarekin. Momentuko agintarien aldaketetatik kanpo.
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• IKTen  sarreraren  beharrezkotasuna.  Hau  aztertu  beharreko  puntua  da.  Orain  arte,

ikastetxeetan teknologia berrien sarrerari ateak guztiz zabaldu izan zaizkio, baina ba

ote dago hau justifikatzen duen oinarri pedagogikorik. Honela bada, honen azterketa

beharrezkoa izango da.

• IKTen erabileraz gain, irakats metodologia egoki eta egokitu baten beharra. Ikastetxeek

irizpide garbiak jaso behar dituzte, zein metodologia erabili, nola garatu eta horretarako

zein baliabide erabili. Ikastetxeei autonomia maila  altu bat izatea oso egokia da, baina

ongi garaturiko eta azterturiko plan baten diseinua burutu ostean, honen inplementazio

eta ikastetxeko garapena, irizpide garbiekin burutu behar da.

• Irakasleen formazioa ezinbestekoa da. Gailuak eta softwarea sartu ostean formazioa

burutzea ez da egokia. Formazioak gainera etengabekoa izan behar du.

• Garaian garaiko gailu eta tresna berriak sortzen ari dira. Sare sozialak, mugikorrak,

informazio lainoak eta abar luze bat.  Programa berriak ezin du teknologia edo gailu

zehatzetan zentratu. Aurreragoko begirada izan behar du eta sortzen diren tresna edo

aukera  berriak  ongi  aztertu  ostean  hezkuntzan  erabilgarritzat  jotzen  badira,  tresna

hauek irakats metodologian txertatu beharko dira eta ez metodologia tresna berrietara

egokitu. Sarreran aipatu gisan, Finlandiako eredua horren adibide da.

• Software eta aplikazio garapen publikoa. EHUko informatika fakultatearen parte hartze

zuzena.  Berezko baliabide  eta irekien sorrera.  Honi  esker,  enpresa  pribatuen doako

zerbitzuek  eskaintzen  duten  zerbitzuetatik  salbu  geratzea  lortzen  da  eta  honekin,

hezkuntza komunitate osoaren informazioaren babesa.

• Software librearen erabilera osoa. Lizentzien ordainketatik kanpo geratzeko eta honekin

hezkuntza komunitatea baliabide libreetara bideratzeko.

 7 ESKERRAK  

Lehen eskertzea, familiarentzat eta alabarentzat. Lan hau egiten jardun dudan bitartean

nire haserre eta ezinak jasateagatik.

Mila esker ere ikerlan hau aurrera eramaten lagundu nauten guztiak. Bereziki Eneko

Solaberrieta, zeinak nire zalantza, urduritasun, akats eta bestelakoak jasan behar izan dituen.

Mogel Isasi ikastetxeari ere eskerrak ahal izan duten guztian laguntzeagatik eta egin beharreko

lan honekiko ulermena adieraztegatik.

Azken zuzenketan laguntzeagatik Joxe Jimenezeri  ere eskerrak,  lanaren egituratzean

eta metodologian asmatu dudalakoan.

Eskerrak ere Jose Luis Murillo ikerlariari,  berak emandako informazioak bide berriak

ireki  dizkidalako  eta  Eskola2.0  programaren  ikuspegi  kritikoan  bakarrik  ez  nagoela

erakusteagatik.

Mila esker ere hau guztia irakurtzera ausartu zaren horri. 
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ERANSKINAK

1.Eranskina

Donostialdeko  Berritzeguneko  IKT  arduradunari  elkarrizketa.  Analisian  erabilitako

galdera erantzunen transkripzioa.

Galdera: IKTek zein balio erantsi eskaintzen diote hezkuntzari?

Erantzuna:  Batez  ere  informazioarena.  Internet  bidez  informazio  pila  bat  lortzeko

aukera. Metodologia aldetik aldatu egin behar da irakasleen ikuspuntua. Hezkuntza mundua

ezin da geratu atzean. Ikasleen horrelako tresnak darabilte beraien bizitzan.

Galdera: Beharrezkoa ikusten da orduan?

Erantzuna: Nahita nahiezkoa.

Galdera: Motibaziorako erabilgarri IKTak.

Erantzuna:  Baita  ere.  Ikasleak  teknologiaren  motibatzen  dira  berez.  Sustatu  egin

behar da ekintza ondo prestatuetan, motibazioaren enpujea aprobetsatzeko.

Galdera: Metodologia aldaketa eskatzen du?

Erantzuna:  Bai  bai.  Bueno  erabil  daitezke  tresneria  guzti  hauek  aldaketa  handirik

gabe. Eta horrela egiten ari da zentru gehienetan. “hasiera batean”. Badira adibide batzuk

adierazgarriak.

Galdera: Zein pausu egin dira gaur artean Eskola 2.0 dagokionez?

Erantzuna:  Lehendabizi formakuntza “en cascada” egin zen. Hau da, lehendabizi IKT

arduradunei formakuntza eman eta ostean norberak bere ikastetxera eman formakuntza hori.

Gero hornikuntza programa egin zen eta formakuntzarekin jarraitzen da. 

Galdera: Etengabeko formakuntzak jarraitzen du? eta nola baloratzen dezu?

Erantzuna:  Beharrezkoa da, nahiz eta erabiltzen den, irakaslegoak zalantza handiak

ditu eta mintegiak horretarako dira.

Galdera: Eskola 2.0 diseinua non egin da?

Erantzuna: Eginda etorri da. Espainia guztian horrela izan da.

Galdera: Oinarri pedagogiko batzuen baitan egin da?

Erantzuna:  Ezdakit dan edo ez dan. Programa modu zehatz batean diseinatua  etorri

da. Portatiletan ere software bat iada jarrita etorri da. Tresneria ere erabat definituta etorri da.
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Guk ez dugu parte hartu diseinu horretan.

Galdera: Heldutasun teknologikoaren jarraipena?

Erantzuna: Bai jarraitzen du. Duela bi urte eskola guztiek atera zuten lehen maila hori.

Lehen  maila  gehienbat  hornikuntzari  begirakoa  da  eta  baita  ere  eskolan  erabakitzen  dela

aurrera pausoak ematea kontu honetan. Zihurtatu behar zan zuzendaritzatik IKTen aldeko

apostua egiten zela.

Bigarren maila lortzeko. Erabiltzen dela pedagogikoki demostratu behar da. Horretarako

programazioetan ageri beharko du erabilera horrek. Horrek eskatzen du irakasleen inplikazioa.

Galdera: Badago gida edo proposamen bat pedagogikoki nola erabili tresna hauek?

Erantzuna:  Hau da  batez  ere  faltan  botatzen  dana.  Eta  guk  gure  mintegietan  lan

egiten duguna. Irakaslegoa tresna askorekin topatzen da, baina ez daki nola erabili. Mintegiak

oso onak dira horretarako.

Galdera: Eskola 2.0ko tresnak nork erabakitzen ditu. Zein erabili eta zein ez?

Eratzuna: Eskola bakoitzak erabakitzen du zein tresna erabili, zein programak. Eskola

bakoitzeko dinamizatzailea da hori  burutzen duena. Eskola 2.0an zein tresna erabili  Bilbon

berritzegune nagusian egiten da, pertsona batzu horretarako liberatuta daude. 
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2.Eranskina

Ondoren bi dokumentu eransten dira. Bi dokumentu hauek, ikerketa hau kokatzen den

karpeta berean aurkitzen dira. Honakoa hauek dira:

• Erantzuna egin nahi dutenari buruz.pdf

• 2014 urtarrila Sailaren erantzuna ESKOLA 2.0.pdf
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