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HEZKUNTZAN DIGITALIZAZIOARI BURUZKO MARKO ORORRA

Teknologia digitaletan egindako aurrerapen handiek berresten dute beharrezkoa dela berrikuntzekin lotutako
erronka teknologiko, etiko eta sozialei erantzutea, horiek aldarazten ari baitira gure bizimodua eta lan egiten dugun
modua.
Teknologia digitalek gure bizitzako esparru guztietan duten presentzia dela eta, egokitu ez ezik, aldaketarako eta
berrikuntzarako eragile ere bihurtu behar du euskal hezkuntza-sistemak. Ikasleek, langileek eta hezkuntzaerakundeek aukera izan behar dute teknologia digitalek irakaskuntzarako, ikaskuntzarako, komunikaziorako eta
sormenerako eskaintzen dituzten aukera ugariak aprobetxatzeko.
Testuinguru horretan, Euskal Hezkuntza Sistema Digitalizatzeko Planak teknologia digitalak hezkuntza-maila
guztietan sartzea planteatzen du, irakaskuntza- eta ikaskuntza-praktikak hobetzeko eta dibertsifikatzeko eta gaitasun
digitalak garatzeko duen ahalmenaz baliatzeko.
Zeri buruz ari gara gaitasun digitalaz ari garenean?
Ikasleek hasierako hezkuntza eta prestakuntza amaitzean ikasleek garatu beharko dituzten funtsezko 8
gaitasunetako bat da gaitasun digitala, "behar bezala ekiteko heldu-aroari eta bizi osoan etengabeko ikaskuntza
garatzeko gai izateko"; halaxe dauka esana Europako Parlamentuak etengabeko ikaskuntzarako funtsezko gaitasunei
buruz onartutako Gomendioan1.
Horrela definitzen du Europako Parlamentuak gaitasun digitala aipatutako dokumentuan:
“Gaitasun digitala da informazioaren gizarteko teknologiak (IGT) lanerako, aisialdirako eta komunikaziorako
seguru eta kritikoki erabiltzea. KTIen inguruko gaitasun oinarrizkoak dira, alegia, ordenagailuak erabiltzea
informazioa eskuratu, ebaluatu, gorde, sortu, aurkeztu eta trukatzeko eta Internet bidez komunikatzea eta
kolaboraziozko sareetan parte hartzea». (…)
Era berean, OTIek sormena eta berrikuntza babesteko tresna izateko zer aukera ematen dituzten ulertu
behar dituzte, eta eskura dagoen informazioaren balioarekin eta fidagarritasunarekin lotutako gaien berri
izan, baita OTIen erabilera interaktiboa gidatu behar duten printzipio legal eta etikoen berri ere. (…)
Gai izan behar dute informazio konplexua ekoizteko, aurkezteko eta ulertzeko tresnak erabiltzeko, eta
Interneten oinarritutako zerbitzuak eskuratzeko, bilatzeko eta erabiltzeko behar den trebetasuna izan behar
dute, baina, era berean, jakin behar dute nola erabili OTIak pentsamendu kritikoa, sormena eta berrikuntza
babesteko moduan.
OTIak erabiltzeak jarrera kritikoa eta gogoetatsua eskatzen du eskura dagoen informazioari dagokionez, eta
bitarteko interaktiboak erabiltzea; gaitasun hori komunitateetan eta sareetan helburu kultural, sozial edo
profesionalekin parte hartzeko interesean ere oinarritzen da".

1

Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 22ko gomendioaren bidez eguneratua, etengabeko ikaskuntzarako funtsezko gaitasunei buruzkoa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=SV
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Europako Parlamentuaren gomendio hori eguneratu egin zen gerora, etengabeko ikaskuntzarako funtsezko
gaitasunei buruz Kontseiluak 2018ko maiatzaren 22an emandako gomendioaren bidez:
Kontseiluaren gomendioa (2018)
"Gaitasun digitalak berekin dakar teknologia digitalak seguru, kritikoki eta arduraz erabiltzea ikasteko nahiz
lanerako, baita gizartean parte hartzeko eta teknologia horiekin jarduteko ere. Horren barruan doa
informazioa eta datuetan alfabetatzea, komunikatzea eta lankidetzan jardutea, alfabetatze mediatikoa,
eduki digitalak sortzea (programazioa barne), segurtasuna (ongizate digitala eta zibersegurtasunarekin
lotutako gaitasunak barne), bai eta jabetza intelektualarekin, arazoen ebazpenarekin eta pentsamendu
kritikoarekin lotutako gaiak.
Gaitasun honekin lotutako funtsezko ezagutzak, gaitasunak eta jarrerak.
Teknologia digitalek komunikazioa, sormena eta berrikuntza nola bultza ditzaketen ulertu behar dute
ikastunek, eta planteatzen dituzten aukerak, mugak, ondorioak eta arriskuak gogoan izan behar dituzte.
Teknologia digitalen bilakaeraren oinarrian dauden printzipio orokorrak, mekanismoak eta logika ulertu
behar dituzte, eta gailuen, softwarearen eta sareen oinarrizko funtzioa eta erabilera ezagutu. Ikuspegi
kritikoa eduki behar dute bitarteko digitalen bidez lortutako informazioaren eta datuen balioari,
fidagarritasunari eta inpaktuari buruz, eta teknologia digitalak erabiltzeak berekin dituen printzipio legal eta
etikoen jakitun izan.
Gai izan behar dute teknologia digitalak erabiltzeko, herritarrei aktibo izaten eta gizartean ondo txertatzen
laguntzeko, besteekin lankidetzan aritzen eta sortzen laguntzeko, helburu pertsonalak, sozialak edo
komertzialak lortze aldera. Gaitasunetan sartzen da eduki digitalak erabiltzeko, eskuratzeko, iragazteko,
ebaluatzeko, sortzeko, programatzeko eta hedatzeko trebetasuna. Pertsonek gai izan behar dute
informazioa, edukiak, datuak eta identitate digitalak kudeatzeko eta babesteko, eta software, gailu, adimen
artifizial edo robotekin modu eraginkorrean elkarreragiteko.
Teknologiekiko eta eduki digitalekiko interakzioak jarrera gogoetatsua eta kritikoa behar du, baina jakinmina, jarrera irekia eta aurreratua ere bai, lantzeko garaian. Halaber, planteamendu etiko, seguru eta
arduratsua hartu behar du tresna horiek erabiltzeko".
Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen (ELGA hemendik Aurrera) Thriving in a Digital World (2019)
txostenak dio dotazio teknologikoek berez ez dutela betetzen eskatutako eraldaketa digitalaren funtzioa, eta,
horretarako, irakaskuntza-trebakuntza digitaleko plan bat behar da, irakaskuntza-ikaskuntzako prozesu
berritzaileak eta iraunkorrak sustatzeko etorkizunari begira. Talis Teaching and Learning International Survey
(OCDE, 2018) txostenak ere irakasleek digitalizazioari buruz dituzten irudikapenei buruz emandako erantzunak
jasotzen ditu, eta 2013an jasotako erantzunekin alderatzen da. Herrialde gehienetan, irakasleek IKT trebetasunak
garatzeko prozesuetan duten parte-hartzea areagotu egin da.
Europako Batzordeak gaitasun digitalen integrazioa nabarmentzen du hezkuntzaren esparru guztietan, eta hiru
lehentasun nabarmentzen ditu Digital Education Action Plan (2018) planean:
- Teknologia digitala ondo erabiltzea irakaskuntzan eta ikaskuntzan,
- Eraldaketa digitalerako oinarrizko trebetasunak garatzea eta
- Hezkuntza-sistema hobetzea, testuinguru bakoitza eta datuak aztertuta.
Lehentasun horiek Europako ikastetxeetan aplika daitezkeen ekintza eta neurrietan hedatzen dira.
Bestalde, konpetentzia digitalen Europako esparruaren garapenak DIGCOMP proiektua hartu du oinarritzat. Proiektu
hori konpetentzia digitalaren funtsezko osagaiak Europa mailan identifikatzera eta baliozkotzera bideratuta dago,
eta horrek erreferentzia gisa funtzionatu du estatu kide guztientzat. Eredua bat dator Europako Agenda Digitalean
definitutako jarraibide estrategikoekin, Batzordeak hartutako Europa 2020 Estrategiaren zazpi ekimen
enblematikoetako bat baita.
EUSKAL HEZKUNTZA SISTEMAKO DIGITALIZAZIO PLANA

4

Europako Agenda Digitalak gaitasun digitalaren funtsezko osagaiak identifikatzen ditu, digitalki gai izateko
beharrezkoak diren ezagutzei, trebetasunei eta jarrerei dagokienez. Esparru horretatik abiatuta, konpetentzia
digitalaren beste definizio batzuk sortzen dira, eta lanbide-eremu zehatzetan aplikatzen dira.

Hezkuntzari dagokionez, irakasleen gaitasun digitalak DigCompEdu ereduan definitzen dira.

1.

irudia. DigCompEdu Markoaren azalpen kontzeptuala

Helburua da erreferentzia-esparru orokorra ematea konpetentzia digitaleko ereduak garatzen dituztenentzat, hau
da, Estatuetako eta eskualdeetako gobernu eta erakundeentzat, hezkuntza-erakundeentzat, lanbide-heziketako
hornitzaileentzat bai eta hezitzaileentzat ere.

2.

irudia. DigCompEdu Markoaren hurbilpen kontzeptuala
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Era berean, DigCompOrg hezkuntza-erakundeetan gaitasun digitala hobetzeko Europako lehen erreferentziaesparrua da, ikastetxeei eraldaketa digitala koherente eta sistematikoki egiten laguntzea helburu duena; hain zuzen,
digitalki eskudunak diren erakundeak aipatzen ditu.

3. irudia: Hezitzaileen Gaitasun Digitalerako Europako Eredua

Europako Batzordearen Digital Education at School in Europe (2019) txostenak ere konpetentzia digitalak estatu
kideen curriculumeam duen tratamendua aztertzen du: ikasleei dagokienez, baita irakasleen konpetentzia digitala
eta hori nola ebaluatzen den ere. Azterlan honetan, ikastetxeek azpiegiturei, estrategia metodologikoei,
antolamendukoei, hezkuntza-baliabide digitalei eta IKTetan adituak diren irakasleei dagokienez jasotzen dituzten
laguntzak aztertzen dira. Txosten honen ondorio garrantzitsuenetako bat da ia Estatu bakar batek ere ez duela
irakasleentzako orientabiderik sortu gaitasun hori ebaluatzen laguntzeko. Txostenak gomendatzen du hezkuntzamaila guztietan jarraibideak ezartzea konpetentzia digitala zeharka lantzeko: hezkuntza-lidergoa, irakasleen
prestakuntza, ikastetxeko azpiegitura digitalak eta konpetentzia digitaleko erreferentziazko zentroak identifikatzeko
beharra ere nabarmentzen ditu.
Gomendio horietatik abiatuta, Digitalizazio Aurreratuko Plan honekin esparru digital berri bat bultzatu nahi dugu,
ikastetxeei digitalizazioa hezkuntzaren eraldaketarako eta etengabeko hobekuntzarako palanka gisa erabiltzen
laguntzeko.
Digitalizazioa, 2030erako Garapen Jasangarriaren Helburuekin lerrokatuta
Digitalizazio Plan honek oso gogoan ditu 2030erako Garapen Jasangarriko Helburuak, bai eta Eusko Jaurlaritzak
2016an Nazio Batuen Batzar Nagusian onartu zenetik egindako jarduera guztiak ere.
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2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako 17 helburuek historiako programarik handienetako bat osatzen dute, eta
helburu hau dute: "garapen ekonomiko bidezkoagoa eta jasangarriagoa lortzeko eredu berri bat sortzea".
Garapen Jasangarriaren Helburu (GJH) horiek abian jarrita, digitalizazioak garapenean jokatzen duen papera goresten
du, besteak beste, eta honako hau adierazten da: "Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak orokortzeak eta
mundu mailako interkonexioak potentzial handia dute giza aurrerapena bizkortzeko, eten digitala murrizteko eta
ezagutzaren gizarteak garatzeko" (Guijarro, 2016).

4. irudia: Agenda 2030 eta Garapen Jasangarrirako helburuak

Alde horretatik, 2030 Agenda Euskal Autonomia Erkidegorako aukera ona da, guztiz bat datorrelako haren
lehentasunekin: jende guztiari funtsezko zerbitzuak bermatuko dizkien garapena eta kalitate handiagoko enpleguaukerak sortuko dituen hazkunde jasangarria.
Horregatik, azken urteotan teknologia digitalek GJHen aurrerapenerako duten garrantziari buruzko hainbat azterlan
sortu dira (Chin, & Jacobsson, 2016; Seegolam, Sukhoo, & Bhoyroo, 2015; Tjoa, eta Tjoa, 2016).
Digitalizazioak Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuei ekarpen nabarmena egingo badie, ziurtatu behar dugu
berrikuntzari erreparatzen dion ikuspegia ez dela lotu behar teknologikoarekin bakarrik, baizik eta berrikuntza
sozialarekin (inklusiboa eta benetako hazkunde jasangarri eta integrala sustatu behar du).
Eta, jakina, digitalizazioa funtsezkoa da helburu horiek lortzeko, batez ere aztergai dugun eremuan. Hezkuntzarako
4. GJH Ekintza Esparruan (2030) ezartzen denez, "IKTen erabilera sustatu behar da, eta irakasleei IKTak eta sare
sozialak erabiltzeko gaitasun teknologiko egokiak eskuratzeko aukera eman behar zaie.
Jarraian, Plana aurkeztuko dugu, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko
etapetarako Hezkuntza Sailburuordetzek dituzten erronka eta estrategiak ere azalduta.
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SARRERA ETA ABIAPUNTUA

Azken urteotan ikusitako hezkuntza-disrupzio handienetako bat eragin du COVID-19ak. Birusaren zirkulazioa
prebenitzeko eta hezkuntzako eskubidea ziurtatzeko asmoz, gobernu asko azkar asko hasi ziren urrutiko irakaskuntza
martxan jartzen, irakaskuntza tradizionala alde batera utzita. Eskolak itxi arren, irakasten jarraitzeko aldera, mundu
osoko eredu presentzial hutsetik urrunetik lan egitera pasatzeko bideari ekin zioten hezitzaile eta irakasle askok ere.
Hala ere, online hezkuntzara bat-batean pasa izanak kinka larrian jarri ditu etxean informazioaren eta
komunikazioaren teknologiak (IKT) erabiltzeko aukerarik ez duten ikasleak, gurasoen laguntza handirik ez duten
ikasleak edo beren kabuz ikasten eta estudiatzen ohituta ez dauden ikasleek. Lineako (online) hezkuntzara jo izanak
ere, zalantzarik gabe, kaltetu egin ditu ikastetxeetan IKTak inoiz erabili ez dituzten ikasleak.
Badira froga batzuk erakusten dutenak hezkuntza-sistemak bestelako "normaltasunera" doazela, eta badirudi aurrez
aurreko irakaskuntza tradizionala urrutiko ikasketa motaren batekin osatuko dela; hots, ikaskuntza eredu hibridora
goaz.

“How can technology-supported learning help to move beyond content delivery and truly
enhance innovative education so that students develop a broad mix of skills? Could innovative
teaching and learning approaches spark thinking and creativity, enhance student
engagement, strengthen communication, and build collaboration? Would they make teaching
and learning more effective, more relevant, and more enjoyable?” (OECD, 2016: 88)

"Nola lagun dezake teknologiak lagundutako ikaskuntzak edukia emate hutsetik
harago joaten eta benetan hezkuntza berritzailea hobetzen, ikasleek trebetasunen
konbinazio zabala gara dezaten? Irakaskuntza eta ikaskuntzako ikuspegi berritzaileek
ba al dute pentsamendua eta sormena pizterik, ikasleen parte-hartzea hobetzerik,
komunikazioa indartzerik eta lankidetza sustatzerik? Irakaskuntza eta ikaskuntza
eraginkorragoak, garrantzitsuagoak eta atseginagoak izango al lirateke hala? "
(OECD, 2016: 88)
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Digitalizazio-plan honen asmoa da gizarte- eta hezkuntza-testuinguru berri honek jo dizkigun erronkei behar bezalako
erantzutea ematea. Gainera, testuinguru hori gure alde baliatu behar genuke, identifikatzeko zer aukera eta palanka
dauden hezkuntza eraldatzeko dimentsio guztietan, jauzi kualitatiboa egin dezagun, Hezkuntza Sailak azken urteotan
bultzatu duen SARE HEZKUNTZA programatik abiatuta.
HEZIBERRI 2020 esparruak lehendik ere lantzen zituen zenbait orientazio konpetentzia digitala irakaskuntzaikaskuntza prozesuetan integratzeko. Testuinguru horretan, SARE HEKUNTZA GELAN sortu zen 2015-2016
ikasturtean:
SARE HEZKUNTZA GELAN programa ikastetxe publikoei zein itunpekoei berrikuntza digitaleko proiektua garatzen
laguntzeko sortu zen, hiru helburu lortzeko asmoz:


Metodologia, teknologia, material berrien eta baliabide digitalen erabilera sustatzea ikasgelan, irakasteko
eta ikasteko prozesuan.



Teknologia zein materialen eta baliabide digitalen erabilera ikasgelan, irakasteko eta ikasteko prozesuan.



Prestakuntza teknologikoa eta pedagogikoa ematea, ikastetxeetan metodologia-aldaketa gauzatzeko.

Azken urteotan, ikastetxe publikoei eta itunpeko ikastetxeei zuzendutako deialdi bana ireki da, baliabide digitalekin
irakasteko eta ikasteko berrikuntza-proiektuak egiteko (Sare Hezkuntza Gelan); era berean, Euskal Autonomia
Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoak eta itunpekoak animatu ditugu IKT heldutasuneko
ziurtagiriak eskura ditzaten; eta gailu digitalak eskuratzeko dirulaguntzen deialdia egin da, Euskal Autonomia
Erkidegoko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko etapetan
erabiltzeko.
Sare Hezkuntza gelan programan parte hartu duten ikastetxeek beren proiektu espezifikoa aurkeztu dute, beren
curriculum-beharren arabera, eta material didaktiko berri-digitalak probatzeko/esperimentatzeko asmoz: argitaletxe
desberdinen lizentziak, hezkuntza-plataformak eta Lehen Hezkuntzan irakurketa indartzeko edo matematika
indartzeko material/metodo espezifikoak (kalkulua). Ikastetxe gehienek Eskola 2.0 programa zaharreko
ikasturteetan zentratu dute beren curriculum-proiektu digitala (aurretik egindako ibilbidea aprobetxatuz) Lehen
Hezkuntzako 5. eta 6. mailetan, eta DBHko 1. eta 2. mailetan, gorantz jarraitzeko asmoz, eta, kasu batzuetan, familiek
1x1 gailuak erostearen aldeko apustua egin dute.
Landutako materialei dagokienez, ikastetxeek adierazi dute ikasgeletan erabiltzeko material didaktikoak sortu
dituztela (batez ere, egokitu dituzte), baina ez dute zehaztu baliabide horiek non dituzten zintzilik, edo beste
ikastetxe batzuetara irekita dauden.
Diagnostiko honek adierazten digu bide berri bat ireki behar dugula material didaktiko digitalizatua partekatzeko eta
trukatzeko. Horretarako, prozesu hori dinamizatzearen alde egin behar dugu, elkarlaneko kultura berri bat sortu ahal
izateko.
Errealitate horretatik abiatuta, gizarte- eta hezkuntza-testuinguru berri batean ditugun erronkei heldu nahi diegu,
eta euskal hezkuntza-sistema osoaren eraldaketa digitalaren aldeko apustua egin. Horretarako, Hezkuntza Sailak
hezkuntza digital aurreratuko plan bat aurkeztu du, gure hezkuntza-sisteman eraldaketa digitalerako espazioak
irekitzen jarraitzeko eta ikastetxeen arteko lankidetza-espazioak sortzeko.
Digitalizazio-plan honek honako hauek bultzatuko ditu: material berriak sortzea; hezkuntza-komunitateko pertsona
guztien gaikuntza digitala bultzatzea; azpiegitura berriak martxan jartzea; ikaskuntza-prozesua errazten duten tresna
berriak sortzea; eta ikaskuntzarako digitalizazio-prozesuen esperientzia aurreratuak bultzatzea.
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OINARRIZKO HEZKUNTZAN ETA BATXILERGOAN DIGITALIZAZIOAREN ERRONKAK

Digitalizazio Planaren esparru orokorra kontuan hartuta, planteatzen ari garen azken helburua da EAEko ikasleek
digitalki konpetentzia izatea derrigorrezko hezkuntza amaitzean. Horretarako, beharrezkoa da irakasleen gaikuntza
digitala bultzatzea eta digitalki aurreratutako ikastetxeen sare bat sustatzea, sistema digitalki eraldatzeko palanka
izan daitezen.
Era berean, honako hauek sustatu nahi ditugu: integrazio pedagogikoa, ekipamendu eta instalazioak modernizatzea,
hezkuntza-plataforma eta -baliabide digitalak sortzea, eta ezagutza biderkatu eta transferituko duten sareak sortzea
ikastetxeen artean, sistema osoa elika dadin lankidetza-ezagutza horretatik.
Jarraian, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa digitalizatzeko plan honetan
planteatutako erronka nagusiak deskribatuko ditugu:

1. ERRONKA: Irakasleei prestakuntza integral digitala lantzen laguntzea: teknopedagogikoki gaitasun handia duten irakasleak nahi ditugu.
2. ERRONKA: EAEko ikasle guztiek gaitasun digitalean maila egokia lor dezatela:
digitalki gaitutako ikasleak nahi ditugu.
3. ERRONKA: Gobernantza digital sendoa garatuko duten ikastetxe aurreratuak:
lidergo digitala hezkuntza-komunitateentzat.
4. ERRONKA: Erronka digitalei dimentsio guztietan aurre egiteko beharrezkoak diren
azpiegitura eta euskarri digitalak ematea ikastetxeei: erronka digitalekin
lerrokatutako azpiegituren aldeko apustua egingo dugu.
5. ERRONKA: Heldutasun digital handiko ikastetxeetan digitalizazio-esperientzia
aurreratuak sartzea: digitalizazio-esperientzia aurreratuak inplementatu nahi ditugu.
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1. ERRONKA

Irakasleei prestakuntza integral digitalean laguntzea: tekno-pedagogikoki gaitasun
handia duten irakasleak nahi ditugu

Ziklo berri honetan apustu garbia da giza talentua garatzea, euskal hezkuntza-sistemako irakasle guztien alfabetatze
digitala bultzatuz. Teknologia digitala irakaskuntzarako eta ikaskuntzarako hobeto erabiliz, eta eraldaketa digital
disruptiboko garai batean bizitzeko, ulertzeko, ikasteko, lan egiteko eta ekiteko beharrezkoak diren gaitasun
digitalak garatuz.
Irakasleak dira hezkuntzaren hobekuntzaren ardatz nagusia; haien jardunak eragin zuzena du ikasleen
errendimenduan. Horregatik, funtsezkoa da irakasleei metodologia berritzaile eta aktiboetan prestakuntza eta
gaikuntza egokiak ematea, gailu eta baliabide teknologikoen erabilera integratuz, ikuspegi pedagogiko eguneratu
batekin.
PISA (2018), Effective Policies eta successful Schools azterlanean hainbat adierazle jasotzen dira hezkuntza-sistemen
arrakasta-maila zehazteko. Hezkuntzan arrakasta izateko giltzarri gisa identifikatzen dituen neurrien artean, Euskadi
ELGAren batez bestekoaren gainetik dago, adibidez, gelan gailu digitalak integratzeko irakasleen trebetasun tekniko
eta pedagogikoaren mailan, bai eta irakasleek gailu digitalak nola erabili ikasteko eskura dituzten benetako
baliabideetan ere. Hala ere, azterlan horren beraren arabera, Euskadik, autonomia-erkidegoen buruan egon arren,
Kataluniarekin batera, estrategia bat ezarri behar du, irakasleak beren klaseetan gailu digitalak integratzera
bultzatzeko.
Hain zuzen ere, digitalizazio-plan honek palanka bat izan nahi du, ilusioa eta konfiantza pizteko, irakasleak modu
normalizatuan integra dezaten teknologia berrien erabilera beren irakaskuntza-praktiketan, komunikazioa, partehartzea eta ikaskuntza errazten dituzten metodologien bidez.
HELBURUAK
1. helburua: Gaitasun digitala garatzeko irakasleentzako trebakuntza-plana diseinatzea.
2. helburua: Irakasteko gaitasun digitala aitortzeko mekanismo egokiak diseinatzea.
3. helburua: Unibertsitateekin koordinazio-esparru bat ezartzea, irakasleek hasierako prestakuntzan
irakaskuntza-gaitasun digitala lortuko dutela ziurtatzeko.
4. helburua: Irakaskuntzan sartzeko prozeduretan, irakaskuntzarako behar den gaitasun-maila digitala
bermatzea.

E1. 1. Helburua: gaitasun digitala garatzeko irakasleentzako trebakuntza-plana diseinatzea
EKINTZAK
1.1. Prestakuntza-beharrak identifikatzea eta prestakuntza-kategoria eta -ibilbide desberdinak ezartzea
1.1.1. Irakaskuntza-gaitasun digitalaren maila ebaluatzea eta guztietan.
1.1.2. Esparru bakoitzean eta hezkuntza-etapa guztietan landu beharreko eduki digitalen orientabideak
definitzea.
1.1.3. Irakasleentzako prestakuntza-eredua definitzea.
1.1.4. Bakoitzaren premien arabera pertsonalizatzen lagunduko duten prestakuntza-modalitateak sortzea,
prestakuntza-ibilbide pertsonalizatuekin.
1.1.5. Irakaskuntza-gaitasun digitala lortzeko banakako prestakuntza-premiak diagnostikatzeko tresna
diseinatzea.
1.2. Ikastetxeen eta irakasleen arteko sareak sustatzea, prestakuntza digitalaren ezarpenaren ebidentziak
partekatzeko
1.2.1. Irakasleek etengabeko ikaskuntzan sortutako jarduerak besteekin partekatzeko aukera emango duen
espazio birtuala sortzea.
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1.3. Modalitate digitala prestakuntza guztietan aplikatzea, ahal den neurrian
1.3.1. Prestakuntza-ekintzetan presentzia digitala bermatzeko jarraipena egin.

E1. 2. helburua. Irakasteko gaitasun digitala aitortzeko mekanismo egokiak diseinatzea
EKINTZAK
2.1. Irakaskuntzako gaitasun digitala aitortzeko eredua diseinatzea jardunean dauden irakasleentzat
2.1.1. Prestakuntza-ibilbideei lotutako egiaztapen-mekanismoak definitzea.
2.1.2. Irakasleen portafolioen plataforma sortzea, hezkuntza-baliabideen erregistro sistematikoa,
berrikuntza-jardueretan parte hartzea, etengabeko prestakuntzako jarduerak, ikastetxeko eta
sareko proiektu digitalak eta praktika berritzaileak errazteko.
E1. 3. helburua. Unibertsitateekin koordinazio-esparru bat ezartzea, irakasleek hasierako prestakuntzan
irakaskuntza-gaitasun digitala lortuko dutela ziurtatzeko
EKINTZAK
3.1. Hezkuntza Sailak eta Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateek osatutako lantaldea sortzea
3.1.1. Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin koordinatuko den sailen arteko lantalde bat sortzea.
3.1.2. Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako graduek eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleen
Prestakuntzako masterraren konpetentzia digitalean duten egoera aztertzea.
3.1.3. Hezkuntzako graduak eta masterra egokitzeko proposamenak diseinatzea, Euskal Unibertsitate
Sistemako irakasleen hasierako prestakuntzan irakaskuntza-gaitasun digitala lortuko duela
ziurtatzeko.
E1. 4. helburua. Irakaskuntzan sartzeko prozeduretan, irakaskuntzarako behar den gaitasun-maila digitala
bermatzea
EKINTZAK
4.1. Irakaskuntzako gaitasun digitalaren maila egiaztatzeko prozesuak definitzea, irakaskuntzako funtzio
publikoan sartzeko oposizio-lehiaketaren prozesuan
4.1.1. Lehiaketa publikoetarako konpetentzia digitala ebaluatzeko mekanismoak diseinatzea.
4.1.2. Praktiketako funtzionarioen ebaluazioan irakaskuntza-gaitasunaren ebaluazioa sartzea.
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2. ERRONKA

EAEko ikasle guztiek gaitasun digitalean maila egokia lor dezaten ziurtatzea

Gure planaren ardatz nagusietako bat da sistema osorako ikaskuntza-prozesu pertsonalizatu berriak bultzatuko
dituen eredu pedagogiko digital aurreratua sustatzeko materialak eta plataformak diseinatzea eta ekoiztea.
Ikaskuntza-esperientzia esanguratsuak sustatu behar dira, ikasleak esperientzien hartzaile izateaz gain beren
ikaskuntza-prozesuaren sortzaile ere izan daitezen (student as a producer).
HELBURUAK
1. helburua: ikasleen gaitasun digitalaren garapenaren eta ebaluazioaren jarraipena egiteko orientabide
metodologikoak diseinatzea.
2. helburua: Ingurune birtual bat sortzea, ikaskuntza-ingurune malgu eta pertsonalizatuak diseinatzeko
eredu izango diren material digitalen eta sekuentzia didaktikoen trukea errazteko.

E2. 1. helburua. Ikasleen gaitasun digitalaren garapenaren eta ebaluazioaren jarraipena egiteko orientabide
metodologikoak diseinatzea
EKINTZAK
1.1. Hezkuntza-maila eta etapa guztietarako deskribatzaileak eta gaitasun digitalaren lorpena ezartzea
1.1.1. Esparru bakoitzean eta hezkuntza-etapa guztietan landu beharreko eduki digitalen orientabideak
diseinatzea eta argitaratzea.
1.1.2. Metodologia- eta ebaluazio-orientabideak diseinatzea eta argitaratzea.
1.1.3. Ikasleentzako ikaskuntza-ziurtagiri pertsonala diseinatzea eta garatzea (euskarri digitalean), eskolatze
osoan ikaskuntza-ebidentziak jasotzeko.
1.2. Konpetentzia digitala ebaluatzeko tresnak diseinatzea, hezkuntza-maila eta -etapa bakoitzera egokituta
1.2.1. Ikasleen ikaskuntzako portafolio pertsonala garatzea, autoebaluazioa, koebaluazioa eta prestakuntzaebaluazioa sustatzeko datuak eta ebidentziak biltzeko.
1.3. Materialgintza bultzatzea: sekuentzia didaktikoak sortzea, ikuspegi konpetentzial, inklusibo eta malguaz
1.3.1. Eduki digitalak sortzeko tresna eta orientabide espezifikoak diseinatzea.
1.3.2. Eduki digitalak sortzeko orientabideak idaztea.
1.3.3. Eduki digitalak sortzeko parrilla eta ereduak sortzea.
1.3.4. Hezkuntza-teknologiako enpresekin/erakundeekin/proiektuekin lankidetzan aritzea, eduki digitalak
sortzeko.
E2. 2. helburua. Ikasleentzako ikaskuntza-ingurune malguak diseinatzeko eredu izango diren material digitalen eta
sekuentzia didaktikoen trukea erraztuko duen ingurune birtuala sortzea
EKINTZAK
2.1. Eduki digitalak dituen ingurune birtuala garatzea
2.1.1. Amarauna ingurune birtualaren garapena. Amarauna espazioa hezkuntza-prozesuetan erabiltzeko
material landuagoak garatzea.
2.1.2. Adibideak eta jardunbide egokiak biltzea eta kategorizatzea.
2.1.3. Ikasgelan inplementazioen ebidentziak jasotzea.
2.2. Ingurune birtuala ikusaraztea eta hezkuntza-komunitatean haren erabilera sustatzea
2.2.1 Plataforma gizarteratzeko eta erabiltzeko estrategia definitzea.
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3. ERRONKA

Gobernantza digital sendoa garatuko duten ikastetxe aurreratuak:
lidergo digitala hezkuntza-komunitateentzat
Ikastetxeeen Lidergo Digitala

Ikastetxearen gobernantzatik/autonomiatik lidergo digitala bultzatu beharko da, ikastetxea digitalki gaitua izan
dadin. Digitalizazio aurreratuko estrategia bat garatzeko zentroaren kultura eraldatzeko prozesuak berekin dakar
zuzendaritzan lidergoa izatea, ikastetxeko praktika pedagogikoen partaidetza, trebakuntza, lankidetza eta
hausnarketa kolektiboa sustatzeko. Eraldaketa hori ikastetxearen estrategia argi batekin egin behar da, pertsonen
eta espazioen antolaketa ondo planifikatuz, digitalizazio-planaren garapena eta ezarpena bermatzeko.
Sailak Zentroaren Estrategia Digitala sustatu nahi du. Horretarako, haren antolaketa-eredua berrikusiko da; horrela,
beharrezkoa den hezkuntza-eraldaketa egituratu ahal izango da. Ikastetxe bakoitzeko estrategia digitaleko talde
eragile bat sortzea proposatzen da, koordinazio digitala buru duela. Helburu nagusia estrategia digitala hezkuntzakomunitate osoarekin modu horizontal eta transbertsalean sustatzea litzateke. Ikastetxeei aholkularitza ematea
funtsezkoa da hezkuntza eraldatzeko, eta, horretarako, lantalde bat sortuko da, ikastetxeek garatzen dituzten
proiektuetan lagunduko duena, eta sareko trukea sustatuko duena, hezkuntza-sistema osoaren etengabeko
hobekuntza integrala sustatzeko. Sare hori sistema osorako ezagutza-nodoen sustatzailea izango da. Ikastetxe
guztiek jardunbide egokien trukean parte hartzea sustatuko duen ikaskuntzarako lankidetza-ingurunea sortzea
izango da sistemako ikasle guztien hezkuntza-arrakasta bermatzeko palanka nagusia.
Ikastetxearen estrategia honetan, oso kontuan hartuko da hezkuntza-komunitate osoa, familiak barne hartzen
dituena. Ildo horretan, familien oinarrizko trebakuntza planteatzen da, seme-alabekin batera joan daitezen, agerian
geratu baita korrelazioa dagoela gaitasun digitalen mailaren eta familien ahultasun-egoeraren artean. Ikastetxeko
Digitalizazio Planak aukera bat izan behar du ikasle guztientzat.
HELBURUAK
1. helburua: Ikastetxearen lidergorako eta eraldaketa digitalerako estrategiak sartzea etorkizuneko
ikastetxeko zuzendaritzen prestakuntza-planean.
2. helburua: Estrategia digitala hezkuntza-komunitate osoarekin lankidetzan hedatzea: zuzendaritza,
klaustroa, ikasleak eta familiak.

E3.1. helburua. Ikastetxearen lidergorako eta eraldaketa digitalerako estrategiak sartzea etorkizuneko
ikastetxeko zuzendaritzen prestakuntza-planean.
EKINTZAK
1.1. Zuzendaritzaren lidergotzaren estrategia diseinatzea
1.1.1. Hezkuntza-komunitate osoa trebatzera bideratutako lidergo digitaleko prestakuntza espezifikoa
diseinatzea.
1.1.2. Estrategia digitalaz arduratuko den batzorde bat sortzea, zuzendaritza buru dela.
1.1.3. Hezkuntza-komunitatearen parte-hartzea sustatzen duten estrategiak/plan estrategikoa
diseinatzea.
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E3. 2. helburua: Estrategia digitala hezkuntza-komunitate osoarekin lankidetzan hedatzea: zuzendaritza,
klaustroa, ikasleak eta familiak.
EKINTZAK
2.1. Hezkuntza-komunitatearekiko komunikazio bateratuko irtenbideak ezartzea
2.1.1. Komunikazio bateratuko irtenbideak ezartzea hezkuntza-komunitatearekin.
2.1.2. Gurasoen edo legezko tutoreen gaitasun digitalak garatzea, gutxienez oinarrizko alfabetizazio digitala,
seme-alabek gaitasun digitaletan lagun dezaten.
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4. ERRONKA

Ikastetxeei beharrezko azpiegitura eta euskarri digitalak ematea, erronka
digitalei dimentsio guztietan aurre egiteko: erronka digitalekin lerrokatutako
azpiegituren aldeko apustua

Euskal hezkuntza-sistemaren ezaugarri nagusia ekitate-maila handia da, eta ikasle guztientzako kalitatezko
hezkuntzarako aukera-berdintasuna bermatzea da Hezkuntza Sailaren konpromiso irmoa. Digitalizazioaren eremuan,
garrantzitsua da eten digitala kontuan hartzea; horretarako, baliabideak ematen ari gara ikastetxeei, ikasle ahulenen
beharrei erantzun ahal izateko.
Ikastetxearen estrategia digitalak kontuan izan behar du ekipoak, konektibitatea, softwarea, ingurune birtualak eta
ikastetxearen azpiegitura osatzen duten beste elementu batzuk ikastetxean identifikatutako premietara egokitzen
direla. Aldi berean, Hezkuntza Sailak zerbitzu digital eta telematikoen multzo baterako sarbidea eman behar die
ikastetxe guztiei, prozesuen kudeaketa eta hezkuntza-jardueraren garapena hobetzeko, egunean eguneko
kudeaketan eraginkortasun handiagoa lortzeko eta ikasleak ekitatea bermatzeko.
Erronka nagusia abiadura digital handiko konektibitatea bermatzea da: konektibitate digital egokia bermatzea
hezkuntzako biztanleen % 100entzat, ingurune digital berrian herritarren eskubideak eta beharrezko azpiegituren
garapena bermatuz (ordenagailuak, wifia, banda zabala, zerbitzariak eta gela digitalizatuak etengabe hornitzea eta
berritzea).
Lehen aipatutako 2018ko PISAren txostena, hezkuntza-arrakasta zehazteko giltzarri gisa jasotzen diren adierazleen
artean, hezkuntza-teknologiarekin eta digitalizazioarekin lotutakoak daude. Parametro horietako batzuetan, Euskadi
ELGAren batez bestekoaren gainetik dago, adibidez, banda zabalari edo Interneteko abiadurari dagokionez
eskoletan. Hala ere, plan honen bidez, ikastetxeek digitalizazioan aurrera egiten jarraitzeko behar diren gailuak eta
konektibitatea izaten jarraitu nahi da.
Bestalde, diseinatuko diren ikasketarako espazio berriek 3 dimentsioak izango dituzte kontuan: pedagogikoa,
ingurumenekoa eta digitala.
HELBURUA
1. helburua: ikasleek, irakasleek eta ikastetxeek irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak eta kudeaketa akademikoa
garatzeko azpiegitura eta ekipamendu digitalak dituztela bermatzea

E4. 1. HELBURUA: ikasleek, irakasleek eta ikastetxeek irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak eta kudeaketa

akademikoa garatzeko azpiegitura eta ekipamendu digitalak dituztela bermatzea
EKINTZAK
1.1. Azpiegiturak egokitzea, konektibitatea bermatzeko eta ikastetxeari beharrezko zerbitzu telematikoak
emateko
1.1.1 Diagnostikoa, inbertsio-plana eta interneteko konexio-plana ezartzea, irakaskuntza-ikaskuntza
jarduerak behar bezala garatzen direla ziurtatzeko.
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1.2. Ekipamenduen eredu digitala eraldatzea, ikasleek hodeian baliabideak eskura dituztela bermatzeko
1.2.1. Ikastetxeen sarerako birtualizazio-zerbitzua kontratatzea.
1.2.2. Ikasleek hodeian eskuragarri dituzten baliabideak eskuratzea, prestazio handiko PCak edo
eramangarriak eduki gabe.
1.2.3. Ikasleentzako gailu digitalen kudeaketa eta mantentzea erraztuko duen eredua ezartzea ikastetxe
bakoitzean.
1.3. Identitate digitalen, datu akademikoen, dokumentuen eta familiarekiko kudeaketaren eta kalitatesistemak kudeatzeko sistema integrala ezartzea
1.3.1. Sistema integrala ezartzea.
1.3.2. Familiekiko koordinaziorako aplikazio berriak dituen ikastetxearen web-atari bat garatzea.
1.4. Ikaskuntza-ingurune birtualen zerbitzuak eta aukerak hobetzea
1.4.1. Ikaskuntzako ingurune birtuala (plataformak) informazio akademiko integraleko sistemarekin
konektatzeko sistema bat ezartzea.
1.4.2. Saileko irakasleei eta ikasleei irekitako hezkuntza-baliabideen sistema bat eskaintzea, lankidetzainguruneak eta sor daitezkeen bestelako aukerak.
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5. ERRONKA

Heldutasun digital handiko ikastetxeetan digitalizazio-esperientzia
aurreratuak sartzea: digitalizazio-esperientzia aurreratuak inplementatzea

Digitalizazio-plan aurreratuak hezkuntza-prozesuetan gertatzen diren ikaskuntzak ebaluatzeko modu berriak
esperimentatzearen aldeko apustua egin behar du. Hezkuntzako digitalizazioak ebidentziak identifikatzeko bide
berriak ireki ditu, eta horri esker, proposamen pedagogikoek ikaskuntzako emaitzetan duten eragina barneratzeko,
ebaluatzeko eta ulertzeko bide berriak identifikatzea errazagoa da orain.
Ikasleen gaitasun potentzialak identifikatzeko tresnak garatzea ere proiektu bultzatzailea da, eta digitalizazio-plan
honetan arakatzeko hori aztertzen jardutea komeni litzaiguke. Proiektu horrek hezkuntza-gaitasunen eta gizarteak
eta merkatuak eskatzen dituztenen arteko aldea murrizten lagunduko liguke, datuak hobeto aztertuz hezkuntza
hobetzeko.
Era berean, egiaztatutako berrikuntza-ereduak ikertzeko beharra dago, irakasteko eta ikasteko modu berriak
ezagutzeko, digitalizazioak eskaintzen dituen aukeretan oinarrituta.
Ikasteko, ebaluatzeko eta hezkuntza-ikerketan jarduteko tresna aurreratuen esperimentazioan oinarrituko da 5.
erronka.
HELBURUAK
1. helburua: Berrikuntza aurreratuko proiektuak abiaraztea, hezkuntza-arrakasta eta hezkuntza-sistemaren
hobekuntza hobetzeko datuen azterketan oinarrituta.
2. helburua: Ikasgela adimendunak: ikaskuntza erraztuko duten eta prozesu pedagogikoak bideratzeko
modu berriak eskainiko dituzten ikasgela adimendunak diseinatzea; ikasleen eta irakasleen arteko
elkarreragina sustatuko duten espazioak; ikaskuntza pertsonalizatuago batera egokituko diren eta
erritmo eta hezkuntza-premia desberdinetara ikasteko aukerak eskainiko dituzten espazio ongi
antolatuak eta aldi berean malguak.

E5. 1. HELBURUA: berrikuntza aurreratuko proiektuak abiaraztea, hezkuntza-arrakasta eta hezkuntza-sistemaren
hobekuntza hobetzeko datuen azterketan oinarrituta
EKINTZAK
1.1. Datuen tratamendutik abiatuta, hezkuntza-sistema bere etapa guztietan hobetzea
1.1.1. Ikasleen jarduerak monitorizatzea, ikaskuntza-prozesuak hobetzeko.
1.1.2. Datuen analitika aurreratua erabiliz (Learning Analytics), ikasleen gaitasunen objektibazio
automatizatua erraztuko duten tresnak diseinatzea eta garatzea.
E5.2. HELBURUA: Ikasgela adimendunak: ikaskuntza erraztuko duten eta prozesu pedagogikoak bideratzeko modu
berriak eskainiko dituzten ikasgela adimendunak diseinatzea; ikasleen eta irakasleen arteko elkarreragina
sustatuko duten espazioak; ikaskuntza pertsonalizatuago batera egokituko diren eta erritmo eta hezkuntzapremia desberdinetara ikasteko aukerak eskainiko dituzten espazio ongi antolatuak eta aldi berean malguak
EKINTZAK
2.1. Ikaskuntza esanguratsurako teknologia interaktiboak sartzea
2.1.1. Espazioak egokitzea, azalera guztiek informazioa erakusteko eta harekin elkarreragiteko euskarri
gisa balio dezaten.
2.1.2. Altzariak espazio horietan sartzea, informazioa erakusteko eta harekin elkarreraginean aritzeko
euskarri gisa erabil daitezkeenak (mahai digital interaktiboak).
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2.2. Esperimentazioa eta pilotajeak, ikasteko lagungarri diren murgiltze-teknologiekin.
2.2.1. Azpiegitura teknikoko zentroen sarea hornitzea.
2.2.2. Errealitate birtualeko eta errealitate areagotuko soluzioen konbinazioa eta, elkarlanean lan egingo
den inguruneak lortzeko.
2.2.3. Hologramekin eta avatarrekin lan egiteak eskaintzen dituen interakzio-aukerak aztertzea.
2.2.4. Ikaskuntza-azeleragailuak eta gamifikazio-teknikak erabiltzea.
2.3. Zibersegurtasun-sistemetako prestakuntza etapa guztietan.
2.3.1. Irakasleen eta ikasleen segurtasun digitalari buruzko garapen teknikoaren maila handitzeko ekintzak
sustatzea.
Erronka horiek guztiak euskal hezkuntza-sistemaren hezkuntza-eraldaketa bultzatzen jarraitzeko apustuak ditugu.
Proiektu horren helburu nagusia lan-proposamenak sustatzea izango da, proposamen pedagogikoak diseinatuz,
prestakuntza emanez eta hezkuntza digitalizazioaren eta berrikuntzaren esparruan ikerketan jardunez.
Laburbilduz, Plan honek honakoa nahi du: hezkuntza-kontuetan Euskadi lurralde erreferente izatea nahi dugu.
Horregatik guztiagatik, gure 2024rako Hezkuntza Digital Aurreratuaren Planak hezkuntzaren etorkizunerako
egiturazko politikak hedatzea ekarriko du. Hezkuntza Sailean lanean jardungo dugu Hezkuntza Digital Aurreratuaren
Plan hau giza kapitala eta etorkizuneko aukera berriak garatzeko palanka eraldatzaile bihurtzeko.
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