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LABURPENA  

1. DIGI.COM/YOUTH proiektua 

 

DIGI.COM/YOUTH proiektuaren helburua, baztertze arriskuan dauden gazteen, Hezkuntza 

formal zein ez formalean murgilduta egonda ere, gaitasun digitalen ebaluazio eta hobekuntza 

lantzea da, horretarako kolaborazioan oinarritutako ikaskuntza pertsonalizatu eta IKTen 

erabilera estrategikoak sustatuz. 

 

Proiektua, gazte migrante zein ez migrante, baztertutako gazteak, iraupen luzeko langabetuak, 

eta NINI (ez lanean ez ikasten) izengoitiz ezaguten ditugunei zuzenduta dago. Helburua, gazte 

kolektibo hauei mundu digitalean beharrezkoak izango dituzten tresna digitalak ematea da. 

Landuko dituzten gaitasunak, lagungarri izango dituzte lan merkaturako transizio horretan. 

 

2. Galdetegia 

 

DIGI.COM/YOUTH proiektuaren lehen fasean, DE, EH, PL eta UK herrialdeetako erakundeek 

osatutako partzuergoak ikerkuntzan zentratu ditu bere lanak. 

 

 

Datu bilketak 18 eta 25 urte bitarteko 314 gazteei luzatutako galdetegien eta 85 gazteekin lan 

egiten duten profesionalei luzatutako galdetegien bitartez egin dira. 

 

 

Lortutako emaitzek, proiektuaren ondorengo faseak, batez ere ikaskuntza plataforma eta 

profesionalentzako gidaren garapen faseak, baldintzatuko dituzte. 

 

 

Emaitzen arabera, gazteak informazio bilaketa eta eduki sorrera bezelako arloetan trebatuak 

daude baina beste arloetan trebetasun minimoak ere ez dituztela ondorioztatu daiteke. Datu 

hauek oinarri hartuta, eta beti ere gazteen lan mundurako txertatzea helburu, gaitasun guztiak 

jarduera digital ekilibratuak diseinatuko dira gaitasun guztiak era beretsuan lantzeko asmoz. 
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Jasotako datuei balio erantsia gehitzeko asmoz, partzuergoak enpleatzaileei iritzia eskatu die eta 

Internetek bidezko bilaketetaz baliatu da. Datu hauekin, enpleatzaileek IKTei dagokienez zein 

eskakizun dituzten argitzea lortu du partzuergoak. Honek, argitara ekarri du, kualifikazio maila 

bajueneko lanbideetarako ere bulegotika aplikazioetan (testu prozesatzaile edo kalkulu orri 

aplikazioak adibidez) oinarrizko ezagutzak eskatu ohi direla baina baita Interneten oinarrizko 

bilaketa eta kudeaketa ezagutzak. 

 

 

Hortik aurrera, Datu Baseen erabilera eta web edukien sorrera ezagutzak ere eskatu ohi dira. 

 

Azterketa fase honek argitara atera du aplikazio, informazio, komunikazio, eduki sorrera, 

arazoen konpontze edo Segurtasuna bezelako esparruetara zuzendutako formazioa inguru oso 

lokaletik egindakoa dela eta ez dagoela estrategia orokorragorik esparru horietako gaitasunak 

eskuratze aldera. 

 

 

3. IKANOS galdetegiaren ondorioak 

 

Ikerkuntza fasearen nazio mailako ondorio txostenetan zein txosten orokorrean argi geratu da 

DIGICOM/YOUTH proiektuak salto garrantzitsu bat suposatu dezakela helburu duen giza talde 

horrentzako. Batez ere, gamifikazioa eta storytelling bezelako kontzeptuek gazteak edukien 

parte sentitzeko emango diguten aukeraren ondorioz. 

 

 

Gainera, DIGCOMP markoaren gainean jasotako feedback-ak plataformaren definiziorako 

lagungarri izango da, oso oinarrizkoa izango den profil baten definizio lehenetsiko delarik. 

 

 

Egindako ikerkuntzari datuak gehitzeko asmoz, Ikanos galdetegiak pasatzeko erabakia hartu zen 

baina terminologia eta proposatzen den maila aukeratutako giza talde horrentzako zailegiak 

direla ondorioztatu zuen partzuergoak. 
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4. Metodologia txostena 

 

Ikerkuntza faseaz gain, metodologi txosten bat ere landu zen non gaitasun digitalen garapenaren 

egoera aztertu zen eta gaitasun maila zein perfil desberdinen garapena garrantzitsua dela 

ondorioztatzen zen, martxan jarri beharreko jarduerekin batera. 

 

  

Txostenean, alfabetatze digitalaren kontzeptua landu zen, aurrerapen teknologikoan duen 

garrantzian sakonduz. Aldi berean, gaitasun digitalak Hezkuntza sistema formaletik haratago 

nola landu garatu zen. 

 

Txostenak, europear mailako politikak eta IKT tendentziak zein gaitsuan digialen lantzearen 

egoera aztertzen zituen, partzuergoa osatzen duten herrialdeetan fokoa jarriz. Lan honen 

ondorioz, DIGCOMP markoa gure lanaren oinarri izan behar duela argudiatu zen. 

 

 

Azkenik, gaitasun digitalak neurtzeko teknologia zein plataforma egokienak zeintzuk diren 

proposatzen du txostenak. 

 

 

5. Galdetegi eta ikerkuntza fase hontako ondorio nagusiak: 

 

• Irakasleen genera, adin eta esperientzia profesionalak ez dute patroi konkretu bat 

islatzen. Gehiengoa ez da IKTetan aditua. 

Gomendioa: agindu sinpleak erabili eta terminologia espezializatua ekidin. 

 

• Irakasleen gehiengoak, edukiak sorrera, informazioa bilaketa eta antolatzea eta datuen 

identifikazio eta biltegiratzea erabiltzen du (Poloniako talde esanguratsu batek kenduta 

bulegotikako aplikazioen erabilera soilarekin). 

Gomendioa: plateatzen diren erronketan metodo hauek lantzen jarraitu. 
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• Irakasleek IKT tresna desberdinak erabiltzen dituzte haien lanean. Gaiari lotutako 

prestakuntza eta tailerren beharra azpimarratzen dute landutako edukien erreztearekin 

eta azpiegitura egokien beharrarekin batera. 

Gomendioa: Online plataforma bat eskuragarri jarri irakasleentzako gida egokiekin gaitasunak 

landu ditzaten partzuergoaren aldetik konponezinak diren azpiegitura arazoak ekidite aldera. 

 

• Orokorrean IKTeekin eralazionaturiko gai interesgarriak identifikatu dituzte, baina 

ikasleekin lantzeko momentuan gaitasun eza eta ekipamendu edo azpiegitura exkaxak ez 

dira batere lagungarri izan. 

Gomendioa: Online plataforma bat eskuragarri jarri irakasleentzako gida egokiekin ikasleekin 

gaitasun digitalak era egokian landu ditzaten. 

 

• Irakasleek posta elektronikoa, multimedia aurkezpenak edo eLearning plataformak 

interesgarritzat jo zituzten eta eztabaida foro edo liburu elektronikoak ez horrenbeste. 

Gomendioa: Multimedia eta grafikoak erabiltzea beharrezkoak diren azalpenak emateko. 

 

• Orokorrean, parte hartutako ikasleak 25 urtetik beherakoak izan dira. Argi geratu da 

gehienek egoera sozioekonomiko larriei aurre egin behar dietela. Irakasleen arabera, 

trebeak dira komunikazio tresnen erabileran, hala nola, Skype edo Facebook baina beste 

esparru guztietan hobekuntza beharra azalarazi dute. 

Gomendioa: Ikastaroko tutoreekin Skype do Facebook bidez “aurrez aurreko” harremanetan 

jartzeko aukera eman. 

 

• Ikasleak orokorrean 25 urtetik beherakoak dira, gehienek Lanbide Heziketa ikasketak 

dituzte baina zertifikatu gabea eta gaur egun langabezi egoeran. Bizitzan oztopo anitzak 

gainditu behar izan dituzte. 

Gomendioa: erronken diseinuan perfila kontutan hartu eta lan bila dagoen gazte baten papera 

proposatu interesgarriak izan ditzaketen bestelako gaietan lagunduz eduki interesgarriak sortze 

aldera.  

 

• Gazteek, ordenagailu eta bestelako gailu digitalak erabiltzen dituzte, batez ere etxean eta 

entretenimendu edo aisi eta komunikaziorako (Poloniarren kauan mugikorrak 

erabiltzen dituzte ikasgelan ikastaroetan parte hartzen dutenean). 
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Gomendioa: gehiengoak gailuak entretenimendu edo aisirako erabiltzen dituenez ez litzake 

ideia txarra izango plataforman diseintatutako erronkek aisi elementuetan oinarritzea eta aldi 

beren parte hartzaileen arteko komunikazioa sustatzea. 

 

• Hau ikusirik, esan liteke Internete sarearen erabilera aisirako sare bezela erabiltzen dela, 

partzuergoa osatzen duten herrialde guztietan errepikatzen den patroia bait da. 

Gehienek, testu prozesadoreak oinarrizko eran erabiltzeko gaitasuna ere badute. 

Gomendioa: oinarrizko gaitasun mailak kontutan hartuko dituzten erronkak diseinatzea. 

 

• Ikasleek (IKT ikastaroetan parte hartzen ari direnak barne) multimedia aurkezpen, 

aplikazio informatiko, eduki sorrera eta araazoen konponketa esparruetan laguntza 

bilatzen dute. 

Gomendioa: erronken egituraketa DIGCOMP markoaren arabera diseinatu. 5 esparru, 5 irla, 5 

erronka. 

 


