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Testuingurua

a) Ingurune digitala
b) Euskararen didaktika
c) Teknologiak



Testuingurua (I)

aldaketa-garaia vs garai-aldaketa

Modernitate likidoa

Ingurune digitala

Erregistro anitzak eta testu multimodalak

Datu konputagarriak eta estekatuak

https://labur.eus/0LLLG


Testuingurua (II): teknologiak

● Ahozko testu grabazioak (kaseteak eta CD-ROMak) 
● Ordenagailuak Lagunduriko Hizkuntza Ikaskuntza (CALL)
● Interneten zabalkundea: nabigatzaileak, posta elektronikoa, web-guneak 
● Web 2.0: sare sozialak, blogak... 
● Gailu mugikorrak: tabletak eta telefonoak
● Ikasteko ekosistema teknologikoak
● Big data, corpusak, analitikak eta metrikak 

Ingurune digitala



Testuingurua (III): euskararen didaktika

1980tik 2000ra bitartean:

Euskaltegietan jorratutako irakaskuntza-moldea bi oinarri nagusitan ardaztu zen:

a) gramatika-egiturei jarraitzen dien aurrerabidea

b) hizkuntzaren ahozko erabilerari eskainitako arreta berezia

(Perales, 2001:8)



Testuingurua (III): euskararen didakttika

2000tik 2018ra bitartean:



Hezkuntza-teknologiak

a) Teknopedagogia
b) Aplikazio ezagunak
c) Gutxi erabiliak euskaltegietan



Hezkuntza-teknologiak (I)

Teknopedagogia

Informaziorako eta komunikaziorako Teknologiak (IKTak)

Ikaskuntzaren eta Ezagutzaren Teknologiak (IETak)



Hezkuntza-teknologiak (II)

Oso aplikazio ezagunak baina gutxi erabiliak euskaltegietan

● LMSak edo ikasgela birtualak
● Web 2.0
● Mobile learning
● PLE edo Norberaren Ikas-alorra
● MOOCak edo On-line ikastaro ireki masiboak
● Learning Analytics edo ikas-datuen analitikak
● Ikasteko ekosistema teknologikoak
● Era guztietako aplikazioak: testua, audioa, irudia, bideoa, jarduera interaktiboak...



Edukiak sortzeko edo kudeatzeko
baliabide teknologikoak



Hizkuntza-teknologiak

a) Hizkuntzaren prozesamendua
b) Definizioa
c) Arlo praktikoa



Hizkuntza-teknologiak

Hizkuntzaren prozesamendua 

● Hizkuntzaren Prozesamenduan oinarritutako edo erabiltzeko 
hezkuntza-aplikazioak

https://labur.eus/FUD3O


Hizkuntza-teknologia?

● Edukiak sortzeko edota kudeatzeko teknologien 
erabilera edo aipamen handia hezkuntzan

● Hizkuntzazko edukiak baliatzeko teknologia: urri 
eta urrun! Zer dela eta?

○ Datuetan oinarrituriko ikerketa gutxi

○ Hurbilpen teorikoen eraginez

○ Diziplinen arteko lotura eskasa: pedagogia eta 
hizkuntzaren prozesamendua

○ Tresna batzuk erabiltzeko konplexutasuna edota kalitatea

Hezkuntza eta teknologia

Hizkuntzen irakaskuntza 
eta teknologia

Hizkuntza-teknologia



Hizkuntza teknologiadun baliabideak

● Oharkabean gure egunerokoan

○ Sareko bilaketak, xuxentzaileak, itzultzaile automatikoak, ahozko aginduak... 

● Zenbait tresnak arrakasta

○ Testuak zuzendu: Xuxen, Hobelex

○ Hiztegiak: Euskalbar, Elhuyar

● Bestelako tresna interesgarriak

○ Corpusak: Lexikoaren Behatokia, ZT corpusa, UPV/EHUkoak

○ Norbere corpusak aztertzeko: ANALHITZA (analizatzaile lexikal orokorra),  Voyant Tools

○ Ataza automatikoak



Hizkuntza-teknologia zer da?

● Hizkuntzaren prozesamendua irakurtzeko, kontatzeko, konparatzeko eta 
informazioa erauzteko

○ Prozesatu: hitzak ezagutu

○ Errepresentatu: informazio esplizitua gehitu (edo ordezkatu) 

● Emaitza nabarmenak:

○ Teoria berria: hurbilpen lexikala

○ Metodo berriak: corpusetan a) oinarritutako eta b) gidatutako analisia

Errepikatzen diren atazak egiteko:

- X badago -> orduan, Y egin

Adibideak:

http://nlpprogress.com 

Lexikoak nolako garrantzia du? 

Gehienbat komunikazio etena 

lexikoaren ondorioz gertatzen bada?

http://nlpprogress.com


Hizkuntza-teknologia baliagarria

● Ahotsetik testura (transkripzioa) eta testutik ahotsera

● Idatzia

○ Oinarrizko analizatzaileak: morfologikoak, semantikoak, sintaktikoak, diskurtsozkoak

○ Datuak bistaratzekoak: ANALHITZA, Voyant

○ Chat bootak…

○ Ariketa sortzaileak

● Corpus erreal aberastuak

○ Ahozkoak, idatzizkoak, multimodalak…

● Biltegiratzea, konparazio automatikoa eta jarraipen tresnak...

http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisianali.jsp
http://ixa2.si.ehu.es/maltixa/index.jsp
http://ixa2.si.ehu.eus/rst/tresnak/rstpartialparser/


Hizkuntza-teknologia eta 4 trebetasunak
Aztertu eta eragin: interaktuatu Erabili eta kontsultatu

Mintzamena PRAAT: fonetika aztertzeko
WebEx: mintzapraktikak grabatu, txatarekin 
feedbacka eman eta corpusa osatu 

Mintzanet: mintzapraktikak
www.ahotsak.eus: bariazioa, baina baita erreferentzia ere

Entzumena Ahotts: testutik ahotsera

Idazmena Xuxen, Xuxen B, Hobelex: zuzentzaileak
ANALHITZA, Voyant: aztertzaile morfo-lexikalak 
MARKIN, ZUZENKO, wikiak, Drive: zuzenketa 
ingurunean

Euskalbar, Euskalterm: hiztegiak
Lexikoaren Behatokia: corpus eredugarria zalantzak kontsultatu
EHULKU, SEG, Euskaltzaindia: Gramatika lantegiak

Irakurmena ElhuyarTSS:  testua irakurri ahala entzun
HIZEBA: test egokitua

Susa Literatura, e-liburutegia: corpusak, liburuak, 
audio-testuak...

Bestelako 
aplikazioak

Lextutor: baliabideak sortzeko, ikuspegi lexikaletik
Compress-Eus: 
Ikuslang: testua eta bideoa lantzeko
Txat bootak: ikaslearekin interakzioa
Python eta NLTK liburutegia
Hot Potatoes: ariketa automatikoak

Modela: Itzulpen automatikoa
CRITERION: testuen zuzenketa automatikoa
testuak automatikoki laburtzeko
testuak modu errazagoan irakurtzeko (sinplifikatzeko)
SENEKO: galdera-erantzun sistemak

http://www.ahotsak.eus
http://aholab.ehu.es/tts/
http://tts.elhuyar.org/
http://www.irale.hezkuntza.net/web/guest/hizeba
http://www.eliburutegia.euskadi.eus/


Arlo praktikoa

Lautan  zatituko dugu

- Digitalizazioa eta aukera berriak
- Ereduzko corpusetako kontsultak
- Eskolako corpusak baliatzeko tresnak eta ariketak
- Auzo hizkuntzetan garaturiko teknologia



Bertso-eskola digitala (Alegria et al. 2001)

Bertsoak 
gordetzeko, 
kontsultatzeko eta 
egiteko laguntza 
automatikoa

Xenpelar Dokumentazio 

Zentroarekin lankidetzan. Baina, 

zer beharko lukete Euskaltegiek?

http://www.bertso-eskolak.eus/web/arbeldigitala


Testu baten zuzenketa digitala

- ZUZENKO eta IDAZLAGUN: 
- Koebaluazioa: berdinen artean
- Irakasleen ebaluazioa: adituen ebaluazio itsua dokumentu berean
- Laguntza eman ikasleari testua idazteko

Eta zuzenketa automatiko partziala? 

- Errore ortografikoak, gramatikalak (zeintzuk?)

- Hitz kontaketa, forma aberatsak azpimarratu

- Esaldi luzeak markatu, errepikatutako formak azpimarratu

- Ikasle baten garapena neurtu

- Klaseko estatistikak erakutsi eta akats garrantzitsuenak detektatu



Testu baten zuzenketa digitala: MARKIN

Zenbat eta adibide gehiago, orduan eta 

xuxentzaile gramatikal hobea

- Eskuz zuzentzen diren 
eskolako testu guztietako 
erroreen kontaketa egin 
daiteke

- Errore garrantzitsuenak 
landu daitezke



Zuzenko



Testuen zuzenketa automatikoa?

- HPa erabil daiteke, zuzenketa inguruneko 
zenbait ataza automatiko egiteko: 

- Hitzak kontatu, errepikatutakoak nabarmendu
- Akats (batzuk) nabarmendu

Zertarako, baina?



Hitzen maiztasuna, ereduzko corpusetan
- Esaldi edota testu bateko hitzen maiztasuna jakin daiteke

- Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura (EHME)
- Zure etxera etorri nintzen // Etxera joan nintzaizun.

Testu-multzoak, estatistika eta 

Hizkuntzaren Prozesamenduko 

teknikak beharrezkoak

Hitza Agerp. Maizt. Maiz. log. Letrak Silabak Silaba-egitura

joan 32573 1433.71 3.16 4 2 jo-an

nintzen 20049 882.46 2.95 7 2 nin-tzen

zure 15023 661.24 2.82 4 2 zu-re

etorri 13344 587.34 2.77 6 3 e-to-rri

etxera 5575 245.39 2.39 6 3 e-txe-ra

nintzaizun 34 1.5 0.4 10 3 nin-tzai-zun

http://www.ehu.eus/ehg/ehme/datu2hitz.htm


Zalantzak argitu, ereduzko corpusetan

- Zein ote da forma zuzena?
- batean_baino_gehiagotan
- bat_baino_gehiagotan

- Ereduzko Prosa Dinamikoa (EPD)
- Bilaketa konplexuak

- Hitza VS lema 
- Deklinabide kasuak

Corpusa ezin da beti eskuz etiketatu; beraz, 

Hizkuntzaren Prozesamenduko tresnak behar 

dira bilaketa hauek egiteko

http://www.ehu.eus/ehg/epd/


Testutik ahotsera

Edozein testu entzuteko aplikazioak hiztegietan, egunkarietan, aldizkari zientifikoetan

- Elhuyar Hiztegiak: automatiko irakurritako hitzak
- www.zientzia.eus aldizkaria 

Irakurtzeaz gain, edozein testu entzun daiteke, 

norbere ahots antzekoarekin, modu interaktiboan 

(azkarrago, astiroago) eta sarea dagoen lekuetan 

http://www.zientzia.eus
https://zientzia.eus/artikuluak/neandertalen-toraxak-forma-desberdina-zuen/


Ikasleen testu errealen garrantzia

- Testu errealak garrantzia komunikazioan eta aldakortasuna ulertzeko
- Zein da H2ko ikasleek gehiago ikasteko eredua: jatorrizko hiztuna ala bere 

mailan arrakasta duen hiztun akastuna?

ITURRIA: McEnery and 
Gabrielatos (2005) 
lanetik egokituta

Euskaltegietan lor 

daitezke corpus 

fidagarrienak  



Bideoekin ariketak: Ikuslang

- Ikuslang: IKA, Iametsa eta 
Vicomtech elkarlanean 

- Hizkuntzak ikasten laguntzeko 
ikus-entzunezkoetan 
oinarrituriko ariketak 
kudeatzeko tresna.

- Irakasleentzat: ariketak sortu, 
ikasgelak kudeatu, lanak 
gainbegiratu

- Ikasleentzat: ariketak egin, 
abisuak jaso

https://www.iametza.eus/euskara/ig/ikuslang


Bideoekin eskola jarduna harrapatzen

- Veo: eskolako jarduna jasotzeko 
eta (nahi ditugun) etiketak 
jartzeko tresna

- Batez ere, parekoen 
behaketaren ezaugarriak 
analizatzeko (Batlle-Rodriguez, 
2017) 

Iturria: https://www.veo-group.com/ 

https://www.veo-group.com/
https://www.veo-group.com/


Bilaketak egiteko denbora

- Elkarrizketa errealetan materiala bilatzeko

Zer nolako bilaketak? 

Automatikoak eta eskuzkoak

Corpus handietan material 

egokia bilatzea zaila da eta 

denbora asko behar da

Iturria: 
http://www.coerll.utexas.edu/spintx/video/349

http://www.coerll.utexas.edu/spintx/video/349


Integratu daiteke teknologia hau eskolan?

- Hiztunen elkarrizketak eta bideoak modu automatikoan transkribatu
- Bideo horiei informazio linguistikoa erantsi

Zertarako?

- Material erreala klasean erabiltzeko
- Hiztun eredugarrien (edo ikasten ari direnen) adibideak azkar bilatzeko
- Ariketa automatikoetan ahozkoa ezartzeko
- Irakasleak bideoak zuzendu eta komunikazio gaitasunari buruzko feedbacka 

emateko

Besterik?



Eskolako testuak kudeatzeko tresna errazak

- ANALHITZA: 
- Erabilerraza eta euskararako Ixa Taldeak garatu dituen  zenbait teknologia integratuta
- Emaitza moldagarria: erabiltzaileak kalkulu-orria molda dezake
- Informazio morfologikoan oinarrituta

- VOYANT TOOLS: 
- Erabilerraza eta testuak bistaratzeko tresna anitzak integratuta
- Karaktereetan oinarrituta



Eskolarako ariketak eta corpusak

Hizkuntzaren Prozesamenduak kontaketak eta askotan errepikatzen diren eginkizunak 
egin ditzake, irakasleari denbora aurreztuz eta ikasle-multzoen analisia egiteko aukera

- Materiala garatu, datuetan oinarriturik
- Liburu bateko hiztegia erauzi eta hitz ezezagunak bilatu
- Kontsultatu zalantzak corpus eredugarrietan
- Eskolako testuetan forma baten erabilera adibideak atera (KWIC)
- Liburuko edo irakurgaiko hitz lainoa
- Kalkulu-orriak eta iragazkiak
- Bi ikasleren arteko konparazioa



Materiala garatu datuetan oinarrituta

- Idazten irakasteko ikasleek gehien irakurtzen dituzten silabak zein dira?
- HHko ipuinetako silaben maiztasunean oinarrituta

Sil. Maizt. Sil. Maizt. Sil. Maizt.

rri 3161 bat 1573 tik 1298

ten 2455 gin 1547 han 1281

zen 2260 tzen 1479 txe 1237

ren 2121 tze 1467 har 1108

bai 1793 san 1405 kin 1073

rre 1787 rra 1401 tza 1070

tan 1718 txo 1380 nak 1001Iturria: Marisa Elorriaga eta Irune Ibarra



Testu bateko hitz erabilienak, kategoriaka

- “Ez naiz el Rompidora itzuliko” PRIMERANeko testuko hitzik erabilienak 
kategoriaka ANALHITZArekin

 Izenak  Adjek.  Aditz.  Adber.  Deter.  Junt.

9 hondartza 3 familiabakar 48 izan 10 oso 17 bat 29 eta

7 etxe 3 on 27 egon 5 han 6 hori 9 ere

6 herri 2 horrelako 16 ukan 5 ondo 5 zer 5 baina

5 parranda 2 natural 8 egin 3 ia 5 hura 4 ezta

4 pare 2 handi 7 joan 3 nahiko 2 guzti 4 bada



Liburu bateko hiztegia erauzi

- Liburua formatu digitalean lortu: Janis Joplin (Uxue Alberdi)
- Liburuko hitzak erauzi: ANALHITZA
- Liburuko hiztegia begiratu hitz ezezagunen bila: lemak
- Hitz ezezagunak hiztegian begiratu

Maizt. hitza Maizt. hitza

199 aritu 27 ataka

50 etzan 25 bakoitz

40 aldamen 20 zira

29 oste 12 nahitu

10 xiringa

Maizt. Hitza

1 uger

1 ugalkor

1 liskartu

1 umotu

1 temati

1 antzaldatze

1 ponpatu

1 ternezia



Hitz ezezagunaren erabilerak kontsultatu

Janis Joplin liburuan “aldamen” hitzaren testuingurua aterako dugu Voyant Toolsekin 
(Key Word in Context edo KWIC)

aholkatzeko eskatu genion. Moila zaharraren aldameneko etxabe zahar bat seinalatu zigun

Murgiltzen ikusi genituen. Erretegi zaharraren aldameneko eskaileretan gora, San Anton mendirako

zen animalia, eta azal zaharraren aldamenean gelditu zen akituta.

Ez zidaten leihoa irekitzen uzten aldameneko ohean izarekin leporaino estaliriko atsoa

eman zidan eskura, eta sofaren aldameneko besaulkian eseri zen.

natorren. Begiak ireki nituen. Mesanotxearen aldamenean zutik preserbatiboa jartzen ikusi nuen



Beste testuetan ez dauden hitzak
● Urtxintxa proiektuko ipuinak eta ipuin horiekin batera lantzen diren 

abestiak-bilduma



Erauzi forma baten erabilera eskolan
Maizt Ikaslearen Bai / ez Liburukoak Bai / ez

792 eta 1 ere 1

113 baina 1 gainera 1

86 ere 1 bestalde 1

71 edo 1 bertzalde 0

37 izan_ere 1 halaber 1

35 hala_ere 1 orobat 1

35 beraz 1 berebat 0

32 gainera 1 behintzat 1

bestela 0

behinik_behin 0

ANALHITZA tresnarekin 45 ikasleren 
lokailuak eta juntagailuak erauzi dira 
eta ikasgaian lantzekoak erabili 
dituzten begiratu da kalkulu horri 
batean

Ikaslearen hiztegi ezaguna lortuta (idazleak 

idatzitako testuetatik erauzia), hitz berriak eta 

ezezagunak modu errazean detektatu daitezke eta 

testu baten ulermena aldez aurretik neur daiteke. 



Filtroak eta kalkulu-orriak

- Hitz-sekuentziak eta kalkulu-orrietako iragazkiak ANALHITZArekin
- “Otso” izenaren ondoren datozen adjektiboak erauzi, Urtxintxa proiektuko ipuin luze eta abestietan 

Maizt. Ezker. Kat. Eskum. Kat.

5 otso N gaizto G

1 otso N beltz G

1 otso N handi G

1 otso N maltzur G

1 otso N goseti G

Haur Hezkuntzako testu bilduma osoa, modu 

errazean azter daiteke eta pertsonaiak nola 

ezaugarritzen diren aztertu, bigrama hauekin.



Hitz lainoa

“Ez naiz el Rompidora itzuliko” PRIMERANeko testuko hitz lainoa (Voyant)

● Hitzak kendu
● Edo zerrenda batekoak soilik erakutsi



Azalpen teorikoa eta erroreak induzitzen

- Ikasleei euren testuak aztertzeko eskatu eta “ere” lokailuari buruzko azalpen 
teorikoa betetzen den ikus daiteke (Voyant Tools)

Ikasle 1ek (I1) "ere" 

gaizki darabil, I3k 

puntuazioa era gaizki  

eta I5ek ondo

  Ikasle Ezker Term. Eskuin

I1 eta pentsamoldeek aldaketak 
jasaten dituzte

ere . Arrazoi honengatik, aldaketa 

I13 paperezkoak izan daitezke, 
baita digitalak

ere . Lehenengo mintegian, IKT-ko 

I13  trataeraz barneratu dudan 
estrategiak

ere . Azkenik, irakasgai honetan  

I15 zaiola ezta baztertu behar 
denik

ere . Argi dago gizarte globalizatu



Bi ikasleren arteko konparazioa

Testuak formatu digitalean ditugunean, ko-ebaluazioa 
lantzeko aukera dago 

- Modu errazean erauzi eta konpara daitezke lokailuak

Gai berari buruz idatzi duten bi ikasleren lokailuen 

erabilera modu errazean konpara daiteke. 

Garrantzitsua da gai bera beste batek nola landu 

duen irakurtzea.



Ariketak sortzeko laguntza (eng)

Lextutor  hizkuntza baliabideak sortzeko 
webgunea:

- Testua irakurri eta entzun
- Testuko hitza azpimarratu eta 

liburuan hitzaren erabilera 
erakusten da.

- Ariketa sortu, bilatutako hitza 
ezabatuz 

https://www.lextutor.ca/


Testuen informazioa lortzeko tresnak (I) (eng)

Coh-Metrix webgunea:

- Hitzen, sintaxiaren 
konplexutasuna, testuen kohesioa 
eta koherentzia neurtzeko

http://tool.cohmetrix.com/


Testuen informazioa lortzeko tresnak (II) 
(eng)Textinspector webgunea: 

- testuen zailtasun-maila aztertzeko; 
maila jakina eta deskribapen 
interesgarriak automatikoki

https://textinspector.com/


Hizkuntza-teknologia eta learning analytics
Ikaste-analitikek ikasgela digitaleko 
interakzioak nola hobetu erakuts 
dezakete: lehenaldian gertatutakoari 
begiratu (ekintzak, interakzioak, 
aukerak, jarrerak eta komunikazioa) 
orainaldian laguntzeko

Hizkuntza-teknologiek ikasleen 
interakzioak “ulertu” ditzakete eta 
sailkatu koherentzian, konplexutasun 
sintaktikoan, aberastasun lexikoan eta 
antzekotasun semantikoan oinarrituz 
(McNamara et al. 2017) Euskaraz, ataza gehienak 

egin dira, baina ez dira 

aplikatu hezkuntzan
Iturria: McNamara et al. 2017)



Laburpenen sailkapen automatikoa: 
Compress-eus (Atutxa et al. 2017)

Ezin badira testu guztiak zuzendu, 

zuzenketa automatikoa eskertuko 

al du ikasleak?

Ikastolen Elkartearekin lankidetzan, 100 

ikasleren 4 testuren laburpenak jaso eta 

irakasleak egindako laburpenaren 

araberako sailkapen automatikoa egin da

http://ixa2.si.ehu.es/clarink/tresnak/compress-eus/


Ahozko ariketak (etorkizunean?)

- Etorkizunean, idazteko ingurune digitalek ahozko jarduna kudeatzeak abantailak 
emango lituzke

- Eredu bat entzun eta imitatuz ikasleak berea grabatu, modu automatikoan 
komunikazio estrategiak konparatuz: intonazioa, bolumena, geldiuneak eta 
erritmoa neurtuz. 

- Ikaslearen jarduna automatikoki transkribatu: ahotsetik testura 
- Testua automatikoki analizatzeko
- Irakasleak feedbacka emateko

- Chatbotak ikasleak bat-batean erantzuteko
Ikerketa taldeak, hizkuntza-azpiegiturak eta 

euskaltegiek elkarlanean tresna interesgarriak sor 

ditzakete



Galdera-erantzun automatikoak:
 SENEKO (Lopez Gazpio, 2013)

Galderak eta 
erantzun 
automatikoak ere 
sortzeko ingurune 
digitala

Euskaltegien lankidetzarekin, 

informazio morfosintaktikoan 

oinarrituta galderak eta 

distraktoreak sortzen ditu

http://ixa2.si.ehu.es/seneko/


Zer behar dugu? Nork egingo du? Nola?

- Hizkuntza-teknologiako azpiegiturekin lankidetza: HiTZ  eta 
Ixa-CLARIN-k

- Datuetan oinarrituko diren ikerketak
- Pedagogia eta hizkuntza-teknologia
- Corpus multimodalak eta hizkuntza-teknologia

- Corpus to classroom: https://sites.la.utexas.edu/corpus-to-classroom/ 

- Euskara ikasteko MOOCak

Hizkuntza-teknologiako 
Azpiegiturak

Ikasleak

Euskaltegiak

Beharren analisia
INKESTA

https://labur.eus/1nofa 

https://sites.la.utexas.edu/corpus-to-classroom/
http://ixa2.si.ehu.es/clarink/index.php?lang=eu
https://labur.eus/1nofa
https://labur.eus/1nofa


Erronkak eta aukerak

a) Arazoak asko
b) Bat egin egungo jendartearekin
c) Irakasleen prestakuntza
d) Ikaskuntza informala



eta orduan?
● Aukerak asko eta askotarikoak

● … baina arazoak ere ugari

○ Irakasleen itomen-sentipen erreala baina  sarritan aitzakia bihurtua

○ Hezkuntza-praktika zaharkituak euskarri berrietan

○ Ikuspuntu kritikorik ez

○ Behar errealen analisi falta eta azken egoera irudikatzeko ezintasuna

○ Eta beste asko...



Erronkak

Besteak beste...

● Bat egin egungo jendartearekin: euskaltegiak inguru digitalera egokitu behar du

○ Ikaskuntza formalaz eta teknologiaz hausnarketa eta gogoeta eginda

○ Ikaskuntza informalaz eta ikasgela barruko prestakuntzaz gogoeta eginda

○ Hizkuntza-teknologien ekarpenez hausnarketa eginda

● Irakasleen prestakuntza multidiziplinarra mesedetuz



Aukerak: ikaskuntza informala

Bizi osoko prozesu etengabea, non eguneroko esperientziarekin eta norbere 
ingurunean  jakintzak, trebetasunak, jarrerak eta arrazoimena eskuratzen diren



Irakaskuntza-orduak eta ikaskuntza-orduak

HEOCen arabera (2015)

Mailak A1 A2 B1 B2 C1 C2 Orduak 
denera

Eskola
orduak

125 200 250 350 400 200 1525

Bakarlanean 
eta erabilera 

askean

75 100 150 250 350 500 1425

Orduak denera 200 300 400 600 750 700 2950
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Eskerrik asko!


