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1. Sarrera

1.1 Proiektuaren inguruan

DIGI.COM/YOUTH proiektua,  Key Action 2 

Partnership proiektu bezela egikaritu da Hezkuntzan 

aktiboki lanean dauden europako 4 herrialdeetako 

5 erakundeen artean: VHS Cham (Proiektu liderra), 

TECNALIA (Estatu española), TKNIKA ( Estatu 

española), University of Lodz ( Polinia) eta LEAP Ltd ( 

Erresuma Batua).

DIGI.COM/YOUTH proiektuaren helburua, bereziki 

baztertze arriskuan dauden eta hezkuntza araututik 

kanpo dauden gazteen   gaitasun digitalak ebaluatzeko 

ikasketa planteamendu pertsonalizatua garatzea da, 

elkarlanean ikasiz eta IKTen erabilera estrategikoan 

oinarrituz.

Proiektuaren helburu taldeak honakoak dira: 

batzertutako gazteak edo baztertze arriskuan 

daudenak, epe luzeko langabetuak, “NINI”ak (ez ikasi 

eta ez lan).

Proiektuaren funtsa, gazte hauei haien gaitasun 

digitalak ebaluatu eta garatu ditzaten tresnak eskura 

jartzea da, eguneroko beahr digitalak asetu ditzaten. 

Finean, merkaturatzean lagungarri izango dituzten 

gaitasunen garapena da sustatzen dena.

Proiektuaren emaitza aipagarrienak hauek dira:

•  DIGI.COM/YOUTH proiektuak gazteen gaitasun 

digitalen azterketa egin du.

•  DIGI.COM/YOUTH proiektuak, DIGCOMP markoan 

oinarriturik, gazte digitalki gaituaren profila diseinatu 

du.

•  DIGI.COM/YOUTH proiektuak, plataforma bat 

eskeintzen du erronka digitalez osatutakoa, beti ere, 

haien gaitasunak, ezagutzak eta jarrerak neurtu eta 

garatzeko.

Sarrera
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1.2 Kontsorzioaren inguruan
Kontsorzioa, 4 herrialdetako 5 erakundek osatzen 

dute, proiektuaren ikuspegi globala bermatzen delarik.

Erakunde hauek, helburu eta esperientzia 

garrantzitsuak partekatu dituzte elkarren artean. 

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

VHS Cham gizartea, bokazioa, hizkuntzak, osasun-

kultura eta ikastaro bereziak eremuan ikastaroak 

eskaintzen ditu (bigarren aukera eskola da eta 

alfabetatze programak eskeintzen ditu aukera 

gutxidun gazteentzat edo eskola amaitu ezinik diren 

gazteentzat). Jarduera gehienak gazteek, langabetuak, 

epe luzeko langabetuak barne eta tituluak aldatu nahi 

dituzten pertsonei zuzendutakoak dira. VHS orientazio, 

aholkularitza eta lanbide informazioa eskeintzen ditu, 

baita lan merkatuari egokitutako prestakuntza ere.

TECNALIA

Tecnalia Research & Innovation (TECNALIA) 

erakundeak, IKTak enpresa txikieta hurbildu eta 

erabilera erreztea du helburu, administrazio publikoei 

hutsune digitala murriztu dezaten lagunduz. Helburu 

horrekin, aholkularitza, prestakuntza eta zabalkundea 

bideratutako ekimenak sustatzen ditu; ezagutza eta 

gaitasunen ziurtatzea; eta erakundeen digitalizazio 

prozesuen sustatzea.

 

TKNIKA

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren Lanbide 

Heziketako Sailburuordetzak bultzatutako zentroa da 

Tknika.

Ardatz nagusitzat berrikuntza eta ikerkuntza aplikatua 

izanik, Tknikak Euskadiko lanbide-heziketa Europako 

abangoardian kokatzea lortzeko helburuz egiten du lan 

egunero.

Sare-lanaren bitartez eta lanbide-heziketako irakasleen 

inplikazioari esker, munduko eredurik aurreratuenak 

erreferentetzat dituen zentro honek teknologiaren, 

prestakuntzaren eta kudeaketaren eremuekin lotura 

duten berrikuntza-proiektuak garatzen ditu.
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Universidad de Lodz

Etengabeko ikaskuntzaren kontzeptuak erakundearen 

misioan leku garrantzitsua dauka. Gizartearen 

eskaeretara oinarritutako hezkuntza eskeintza egiten 

duen erakundea da, adin tarte guztiak eta sektore 

desberdinak jo puntuan dituelarik. Helburu nagusitzat, 

plataforma edukatiboen bitartezko hezkuntza 

ereduaren garapena eta irakaskuntza metodologia 

berrien promozioa dute.

Language Education and Partnerships LTD

LEAPek, hezkuntza formaletik kanpo zerbitzuak 

eskeintzen diteun erakundea da. Haien katalogoan, 

atzerriko hizkuntza eta kultura ikastaroetatik, irakasleei 

zuzenduriko ikastaro teknikoetaraino, bai Erresuma 

Batuan eta baita Europan ere. Haien misioa: ikaskuntza 

irakaskuntza estadandarizazio profesionalaren 

eskeintza Hezkuntza parametroetan, sareen eta 

kolaborazioak ardatz izanik.
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1.3 Testuinguruko  
informazioa/aurrekariak

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.

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.
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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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https://digicomyouth.wordpress.com/blog/

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.
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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.

• Irakasleek IKT tresna desberdinak erabiltzen 

dituzte haien lanean. Gaiari lotutako prestakuntza eta 

tailerren beharra azpimarratzen dute landutako edukien 

erreztearekin eta azpiegitura egokien beharrarekin 

batera.
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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.

interesgarriak izan ditzaketen bestelako gaietan 

lagunduz eduki interesgarriak sortze aldera. 

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).

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.
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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.
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www.creativethinkingproject.eu

Plataforma diseinatua izan da DIGICOM Esparrua 

baliatuz, DIGITAL COMPETENCE version 1i lotuz 

garatua   (http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf)

eta, beraz, gaitasun digitalei buruzko Europass-en CV 

atalarekin lerroka daiteke (https://europass.cedefop.

europa.eu/es/documents/curriculum-vitae).

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
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Hain zuzen, plataformak erabat babesten du CV Europass-en azken bertsioa; izan ere, orain 
autoebaluazio sare bat ere badu ondorengo arloetako gaitasun digitalak mapatzeko: informazio 
prozesaketa, komunikazioa, edukien sorrera, segurtasuna eta problemen ebazpena, gaitasun mailak 

eta deskriptoreak erabiliz. 
Erabiltzaile/ikasle bakoitzak plataforma erabil dezake arlo bakoitzeko bere gaitasunak ebaluatzeko 

eta datuok CV Europass-era bidaltzeko. 

(https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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1.4 Kontzeptuaren inguruan

Plataformak istorio kontaketa formatu bat erabiltzen du, 

erabiltzaileak/ikasleak galdera formatuari lot dakizkion.

DIGI.COM/YOUTH proiektuak rol garrantzitsua du 

gazteen partaidetzari buruz, eta jolastuz zein istorio 

kontaketaz lortu nahi du gazteen konpromisoa.

Hainbat azterketak erabiltzailearen konpromisoa 

hainbat kontzepturekin uztartu dute, adibidez, istorio 

kontaketa (Schoenau-Fog et al., 2013), isuria (Chen, 

2007, Sweetser y Wyeth 2005), presentzia (Tamborini 

y Skalski, 2006), murgiltzea (Jennett et al. 2008), 

dibertitzea (IJsselsteijn et al., 2008) edo motibazioa 

(Rigby y Ryan, 2011).

Aldiz, azken hiru urtean, bideojokoen diseinuan 

jokoaren gaineko istorio kontaketa konpromisorako 

faktore bihurtzeko joera bat egon da, kontaketa 

elkarreragilearen bidez jokoaren eta jokalariaren 

arteko harreman emozional bat sortzen saiatzeko, eta 

DIGI.COM/YOUTH  proiektuak hori da bere heziketa 

plataformarako darabilen planteamendua.

Hezkuntza testuinguruetan, istorio kontaketa ulertu 

eta oroitzeko erraza den ikasketa edukia gehitzeko 

ere erabil daiteke,  gizakiok  joera baitugu ezagutzak 

istorio forman antolatzeko (Bruner, 2002). Hori dela 

eta, pentsatzen dugu bost irla digitalen kontzeptuaren 

ezarpena plataforman egokia dela DIGCOMP 

esparruan deskribatutako gaitasun digitalen bost 

arloak ikasteko.

Istorio kontaketa eta joko ingurunea aukeratzen dira 

kontuan hartuz heziketarako jokoen alderdi garrantzitsu 

bat jokorako ingurune seguru eta dibertigarriak ematea 

dela, bertan porrota joko dinamikaren onartutako 

elementu bat baita, eta oinarri pedagogikoa errorearen 

bitartez ikastea da.

Ikuspegi psikologiaren aldetik, gizabanakoren 

konpromisoa hertsiki lotuta dago jakin-min, 

esfortzu, atsegin eta norbere helburu intelektual edo 

pertsonaletara heltzeko premiari. 

Beraz, konpromisoa teknologiak joko digital eta istorio 

kontaketaren bitartez sustenga dezakeen ezaugarri 

aktiboa da, eta horrek jokalariei modua ematen die 

beren ekintzak kontrolatzeko, esploratu eta erabakiak 

hartzeko askatasuna galdu gabe.
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1.5 Gidaliburuaren inguruan

Gidaliburuaren garapena, irakasle arruntak edo IKT 

iraskasleak honako kontzeptuetara gerturatu daitezen 

izan da garatua:

•  Gasitansun digitalen eta IKTen elementu nagusiak

•  DIGI.COM/Youth profil digitala

•  IKT metodologiak

•  Plataformaren erabilpen eta inplementazioa.
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DIGI.COM/YOUTH: Estrategiak eta metodologiak2
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DIGI.COM/YOUTH: Estrategiak eta metodologiak

2. DIGI.COM/YOUTH  
Estrategiak eta metodologiak

2.1 Digitalki gaitutako norbanakoa

Kontsentsu zabala dago egun Europa guztian 

hiritargoaren gaitasun digitalen garatzearen 

garrantziaren inguruan, bizi osoko garapena 

bermatzeko eta baita ere merkaturatze egokia izateko. 

Europear mailako iniziatiba andana jarri da martxan 

azken urteetan helburu hori bete dadin.

Iniziatiba guzti horiek baina ez dira nahikoak izan eta 

oraindik ere Europear gizarteak erronka handia dauka 

aurrean.

Elementu kritiko bezela, merkaturatze ikuspegitik, 

gaitasun digitalen garapena funtsezkoa da inguru ez 

formaletik hasita. Hala ere, gaitasun horien balidazio 

eta errekonozimendu formalak baditu oraindik ere bere 

zailtasunak.

Gaitasun digitalen errekonozimendurako tresnen 

artean, DIGCOMP markoaren garapena da profil 

profesional gehienen zeharkako gaitasun digitalen 

definiziorako marko esanguratsuena. Marko honen 

gainean garatu da proiektuan zehar baztertze arriskuan 

dagoen gaztearen profil digitala, proiektuaren funtsa 

profil horretan oinarritu dlarik, plataforma garatuz eta 

bertan jarduera digitalen proposamena eginez.

Gazte konpoetentetzat, gaitasun garrantzitsu guztietan 

oinarrizko maila ziurtatzen duen gazte hori genuke. 

Gaitasun arlo desberdinak, proiektuaren helburuaren 

betetzerako finduak izan dira:
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Arloa Gaitasuna

Informazio arloa C1.1. Informazioa 
miatu, bilatu eta 
iragaztea 

C1.2. Informazioa 
ebaluatzea 

C1.3. Informazioa 
bildu eta 
berreskuratzea 

Komunikazio arloa C2.1 Teknologia 
bitartez elkarri 
eragitea 

C2.2.  Informazioa 
eta edukiak 
partekatzea 

C2.3.  On-line 
hiritargoan parte 
hartzea 

C2.4. Kanal 
digitalen bitartez 
kolaboratzea 

C2.5. Netiketa C2.6.  Nortasun 
digitala kudeatzea.

Edukien sorrera C3.1. Edukien 
garapena 

C3.2. Integrazioa 
eta berregitea

C3.3.  DEgile 
eskubideak eta 
lizentziak 

C3.4. 
Programazioa

Segurtasuna C4.1.  Gailuen 
babesa 

C4.2.  Datu 
pertsonalen 
babesa 

C4.3. Osasunaren 
babesa 

C4.4.  
Ingurunearen 
babesa 

Arazoen ebazpena C5.1.  Arazo 
teknikoen 
ebazpena 

C5.2.  Beharren 
identifikazioa 
eta erantzun 
teknologikoak

C5.3. Berriztatu 
eta teknologia era 
sortzailean erabili 

C5.4.  Gaitasun 
digitalen hutsuneen 
identifikazioa 

DIGI.COM/YOUTH markoa
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2.2 Metodologia erakargarriak 

Europan zehar, hainbat metodologia erkargarritzat jo 

dira hezkuntza formalean zein ez formalean. Adibidez:

MOOCak

MOOCak (Massive Open Online Courses), izenak 

dioen bezela, ikaskuntza errekurtsoak dira, irekiak, 

orokorrean libreak eta dohakoak, eta ilimitatuak. 

Azalpen grafikoetan oinarritzen diren edukiak dira, 

orokorrean bideoak, eta egituraketa diseinu bat 

beharrezkoa dute kolaborazioa eta feedback-a 

bermatzeko.

Ikastaro hauek, erronketan oinarrituak izan ohi dira 

erabiltzailea erakartzeko eta kolaborazioa sustatzeko. 

Digi.Com/Youth proiektuak ere, oinarri hauek hartuta, 

“5 irla digitalak” proposatzen ditu. MOOC hauen 

oinarrian, pareen arteko ebaluazioa eta prozesuan 

zehar landutakoa daude eta ez horrenbeste azterketa 

bat edo bestelako probarik, ikastaroaren amaieran 

zertifikazio bat banatu ohi dutelarik.

Europear Komisioak interesgarritzat jotzen ditu esparru 

zabaletara iristen bait dira eta oso kostu baxuan.

(DIGI.COM/YOUTH O1 Report, 2016, https://
digicomyouth.wordpress.com/blog/)
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Mobile Learning

“Mobile Learning-ek teknologia mugikorraren 

erabilera du oinarrian, nahiz bestelako IKT tresna 

ere barnebiltzen dituen. Errekurtsoetarako atzipena 

bermatzen da gailu muhikorren bitartez, besteekin 

komunikazioa bermatzen den bezela, bai ikasgelan 

zein ikasgelatik kanpo.” 

(ICT in Education, Mobile Learning, http://www.unesco.

org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/)

E-Learning-aren oinarriak, ikaslea, irakaslea, ingurua, 

edukia eta ebaluazioa dira baina badaude mobile 

learning-a bilakatuko dituen hainbat ezaugarri:

•  Ubikuoa/Bapatekoa: Ikasleek edozein tokitan iaks 

dezakete.

•  Gailu mugikorren tamaina eramangarria: gailu 

mugikorrak eramangarriak eta orokorrean txikiak dira.

•  Blended: ikasleek gailu mugikorrak edozertarako 

erabili ditzakete, etxekolanak, proiektuak, etabar. 

Blended learning-ak aurrez aurreko zein online-ko 

aukerak baliatzen ditu.

•  Pribatua: gailu mugikorrak erabiltzaile bakarrak 

erabili ditzake momentu bakoitzean.

•  Interaktiboa: ikasleak ez dira pasiboak eta 

elkartrukatze horretan maila desberdinak eman 

daitezke ikasketa ingurune desberdinetna.

• Kolaboratiboa: gailu mugikorren bitartez ikasle zein 

irakasleak komunikatzen dira.

• Berehalako informazioa: gailu mugikorrek 

informazioaren berehalako atzipena zirutatu behar 

dute.
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Open Badges 

XXI. mendean, ikaskuntza edonon gauzatzen da, 

momentuoro. Click bakarrean informazio eskura dugu 

eta edozein edukiak sortzeko, analizatzeko gai da, 

ezagutza sortzeko gai da. “Just in time” egin daiteke 

ia dena, interesduen inforamzioa edozein eratan 

edozein momentutan lortuz, aukeratutako ia edozein 

formatuetan. 

(Expanding Education and Workforce Opportunities 

through Digital Badges, 2013)

Aukera berri hauek, ikastetxetako paretak behera bota 

dituzte, aukerak zabalud egin dira eta bizi osorako 

ikaskuntzarako aukerak nabarmen handitu dira. 

Norbanakoek, dukiak sortzen dituzte eta pentsaera 

kritikoa, komunikazioa edo kolaborazioa bezelako 

gaitasunak lantzeko gai dira. Ikasleek aldi berean, 

merkaturatzerako bhearrezkoak dituzten gaitasunak 

lantzeko aukera dute.

Mozilla Open Badges-ek, aukerak zabaltzen ditu 

hezkuntza ez arautuan bereziki, iniziatiba berrien 

bitartez eduki berrien gauzatzea sustatzeko. 2011. 

urtetik, domina digital irekien munduak tokia irabazi 

du bizi osorako ikaskuntza prozesuan, orain arteko 

prozesuen kaltetan. Gaur egun, garatutako gaitasun 

asko ez dira errekonozituak, ez behintzat guztiz 

errekonozituak. Ikaskujntza aratutik at garatutako 

gaitasun horiek identifikatzeko beharra badago.

Domina digital irekiak dira hori lortzeko kredentzialak. 

Hauen bitartez, erakunde batek aipatzen dituzun 

gaitasunak garatu dituzula bermatzen du, zaren 

pertsona zarela bermatzen duen bitartean. 

Enpleatazaileek, konfidantza jarri dezakete 

akreditatutako gaiatsun horietan eta oinarrizkoak 

bihurtzen ari dira langabezian dauden gazteek haien 

gaitasunak akreditatu ditzaten. Pertsonen kualitateak, 

gaitasunak eta lortutakoak akreditzatzen dizkigute 

domina digitalek, era berean sistema desberdinetan 

onartuak eta erabilgarriak direlarik.
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Gamifikazioa eta storytelling-a

Jokoen merkatu tradizionalaren bilakaerak jokuen 

filosofiapean ikaskuntza esparru berriak irekitzea 

ahalbidetu du, batez ere serious games deritzon 

horiek erdigunean kokatuta, baina baita gamifikazioari 

hezkuntza ez arautuan tokia eginez.

Joko digitalek ikaskuntza maila desberdinetan izan 

dezakete soportea, lehen eta bigarren hezkuntzatik 

(adb. Bottino & Ott, 2006; Suh et al, 2010; Watson, 

Mong & Harris, 2011), unibertsitate eta hezkuntza ez 

arautura (adb. Connolly, Stansfield & Hainey, 2007; 

Ebner & Holzinger, 2007; Whitton & Hollins, 2008). Hala 

ere, zaila izaten jarraitzen du gaitasunen garapena 

jokoen bitartez neurtzea.

Ikasketa desberdinek erabiltzaileentzako 

erakargarritasuna handitze aldera Storytelling-a 

bezelako tekniken erabilera aipatzen dute, (Schoenau-

Fog et al., 2013), jarioa (Chen, 2007; Sweetser and 

Wyeth 2005), presentzia (Tamborini and Skalski, 2006), 

barneratze sentsazioa (Jennett et al., 2008), ondo 

pasatzea (IJsselsteijn et al., 2008) edo motibazioa 

(Rigby and Ryan, 2011) elikatzen direlarik.

Hala ere, nabarmena da egun jokoen bidez gaitasunen 

garatzea eta ebaluatzea lehen fase batean besterik ez 

dagoela. Baina argi dugu bidea hori dela eta horregatik 

plataformak jarduera digitalak 5 irlatan banatuta 

eskeintzearen helburua.
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2.3 Interneten jokoak eta jarduerak 
sortzeko tresnak

 

https://www.coursera.org/

http://www.societatdelainformacio.com/alfabetitzacio/es/ 

Gaitasun digitalak landu edo garatzeko badago hainbat 

online tresna, aplikazio eta ikastaro. Hona hemen DIGI.

COM/YOUTH taldeak aukeratutakoak:
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https://www.khanacademy.org/

http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697/lang-es 
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http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchLeccion01 

https://support.office.com/es-es/article/Centro-de-aprendizaje-de-Office-b8f02f81-ec85-
4493-a39b-4c48e6bc4bfb 



https://www.udemy.com/

https://www.futurelearn.com/
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https://alison.com/learn/computer-basics

http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/
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http://www.allourideas.org/

http://teamup.aalto.fi/
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http://www.redayneto.com/

https://getkahoot.com/
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http://www.edcreate.com/

http://www.toolsforeducators.com/
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http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/informatica.htm  
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https://tripticoplus.com
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DIGI.COM/YOUTH Plataforma 

3. DIGI.COM/YOUTH  
Plataforma

3.1 Plataformarako sarrera 

Plataforma diseinatua izan da gaitasun digitalak 

ebalua ditzakeen Interneteko tresna bat langileei eta 

ikasle indibidualei eskaintzeko, baita askotariko arlo 

digitaletan duten maila identifikatzera ere ikasleei 

animatzeko:

• Informazioa

• Komunikazioa

• Edukiaren sorrera

• Segurtasuna

• Arazo konponketa

Plataforma 5 irlatan egituratzen da, eta bertan biltzen 

da ikasle bakoitzak bere erritmora bete ditzakeen 

galderen sorta bat.
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Irla bakoitzera independenteki sar daiteke, baina irla 

bakoitza segida batean kokatzen da, kontaketaren 

kontzeptuari lotzen zaio.
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Galdera bakoitzak ikasleei eskatzen die atazak betetzea 

informazioa eskuratuz edo emandako zerrendan 

aukera zuzena identifikatuz edo, kasu batzuetan, 

Paddockean (foroan) elkarreraginez, galdera 

jakinetarako informazio lagungarri gehiago lortzeko.

El Paddock (Foro) es una característica clave 

de la plataforma, que anima a los estudiantes 

a interactuar unos con otros y a desarrollar 

sus habilidades de comunicación digital.
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Ikastaroa burutzean lortutako emaitzak irakasleek/

hezitzaileek kontsulta ditzakete, eta ikasleek 

laguntza behar duten arloak identifika ditzakete.
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3.2 Probatu plataforma orain

http://platform.digicomyouth.eu/

1. DIGICOMYOUTH  
plataforman saioa

hasteko, segi esteka hau:

Ondorengo pantaila ikusiko 
duzu:

Plataformara sartzeko, segurtatu ekipo edo 

gailu mugikor bakoitzak ondorengoa izatea: 

• Interneteko konexio aktiborako sarbidea

3.3 Nola sartu plataformara?
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2. Aukeratu ikastaroak 
‘Nabigazioa’ menuan
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3. Aukeratu ‘Ikastaro eskuragarriak’en zure 
beharrizanetarako egokiena den hizkuntz bertsioa

4. Sakatu “Gaitasun digitalak 
garatzen” aukeran.
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5. PSarbide laster baterako, 
erabili goiko eskuin izkinako saio 

hasierarako aukera

6. 3, 4 edo 5. pausoetako 
edozeinek saioa hasteko orrira 
eramango zaitu: sartu plata-
formara saioa hasteko datuak 

erabiliz.
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Plataforman lehen aldiz sartzerakoan, 
honako testua topatuko du.

7. Jarduera irletara sartzeko “Itxi” 
sakatu.
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3.4 Erronka digitalak erabili

Ondoren, pantaila handia bistartuko  
zaizu, eta askotariko jarduera irlak erakutsi

8. Irla baten gainetik pasatzean, aktibatu 
egingo da (kolorez aldatu) eta, bertan 
klikatuz, aukeratu ahal izango duzu.

9. Giltzarrapoan klik egitean, lankidetza eremura sartu eta, bertan, 
lan egiten duzun bitartean elementuak eta komentarioak argitaratu 

ahal izango dituzu irla bakoitzeko jardueren bitartez.
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10. Irla nagusietara sartzeko, klik egin bakarrik 
zure ES_DIGICOMYOUTH ikastaroan,  

ezkerraldean

11. Irla bakoitzera sartzeko, klik 
egin bakarrik horietan, adibidez, 

klik egin lehenengo irlan:  
Info race circuit

45



Horrek modua emango dizu 1. irlari lotutako jarduera guztietara sartzeko: Info race Circuit

12. Klik ‘Info Race-
way Circuit’.

Honako testua topatuko du

13. Klik ‘Attempt quiz now’  
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14. Ataza batean klik egin ondoren, 
jarduera multzo batera bideratuko zaizu, 

eta horiek bete behar dituzu. Behin 
horiek amaituta, zure erantzunak bidal 

ditzakezu, eta hurrengo etapara eta irlara 
pasa.
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3.5 Erronka digitalak ezarri

15. Hezitzaileek ikasleen aurrerabidea 
edozein unetan ikus dezakete 

eskuinaldeko ‘notak’ aukeran klik eginez

Plataforma erabil daiteke hezitzaileek hasieran gaitasunak eta trebetasunak ebalua 
ditzaten, erabakitzeko gizabanakoek zer egin dezaketen eta zer ez. Informazio hori 

erabil daiteke edozein garapen arlo lantzeko orduan ekintza plan indibidual bat 
ontzeko.

Hezitzaileek, irakasleek edo gazteekin 

lan egiten duten pertsonek askotariko 

modutan erabil dezakete plataforma:

Ingurune informal batean, plataforma erabil 

daiteke gaitasun digitalak ebaluatzeko eta, gero, 

gaitasun gehigarriak hartzen eta unekoak hobetzen 

ikasle bakoitzari nola lagundu erabakitzeko.

Konfigurazio egituratuago baten bitartez, plataforma 

erabil daiteke ere ikasgelako talde jardueretan gaitasunak 

garatzeko. Adibidez, irakasleek, hezitzaileek, irla 

bakoitza eta bertako galdera multzoa erabil ditzakete 

talde formal/egituratuko klasean gaitasunak garatzeko.

Adibidez, abiapuntutzat informazioari buruzko 

Info Raceway irla erabiltzen badugu, hezitzaileek/

irakasleek galdera bakoitza erabil dezakete 

informazioa Internet erabiliz bilatzearen gaitasunak 

garatzeko, Internet nabigatzaile eta bilaketa-tresnetara 

sartzeko, informazioa konparatzeko eta abarretarako.
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Erabiltzaileen txostenek ekintza garrantzitsua eskaintzen diete 
ikasleei edota irakasleei plataformaren eta bertako jardueren 

inguruko geroko konpromisoari buruz erabaki arrazoituak hartzeko. 
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3.6 Ziurtagiria

Irla bakoitza amaitzean, ikasleek beren gaitasunak 

erakusten dituen “intsignia” bana (egiaztagiria) jaso 

dezakete. 

5 “intsignia” irabaz daitezke, bat gaitasun arlo 

bakoitzeko. Intsignia bakoitzak ikono desberdin bat du:

Lehendabiziko orrian, egiaztagiriak erabiltzaileak/

ikasleak burututako irlari buruzko informazioa biltzen 

du. Adibidez:

Informazioa

Komunikazioa       Edukiaren sorrera

Segurtasuna Arazo konponketa
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Gainera, enplegatzaileak sartu eta intsignia egiazta 

dezakete, egiaztagiriaren aurrealdean inprimatzen den 

QR kodea erabiliz.

QR kode bat erabiliz intsigniara heltzeko, 

enplegatzaileak QR kodea irakurtzen duen telefono 

adimentsu bat izan behar du eskueran. QR kodea 

eskaneatu eta Interneteko intsignia irekiko du.

Hona hemen adibide bat:
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Ziurtagiri baten adibidea

Page 1

Page 2
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Arloa Gaitasuna
Informazio 

arloa

C1.1. Infor-
mazioa miatu, 
bilatu eta 
iragaztea 

C1.2. 
Informazioa 
ebaluatzea 

C1.3. 
Informazioa 
bildu eta 
berreskuratzea 

Komunikazio 

arloa

C2.1 
Teknologia 
bitartez elkarri 
eragitea 

C2.2.  
Informazioa 
eta edukiak 
partekatzea 

C2.3.  On-line 
hiritargoan 
parte hartzea 

C2.4. Kanal 
digitalen 
bitartez 
kolaboratzea 

C2.5. Netiketa C2.6.  
Nortasun 
digitala 
kudeatzea.

Edukien 

sorrera

C3.1. Edukien 
garapena 

C3.2. 
Integrazioa eta 
berregitea

C3.3.  DEgile 
eskubideak 
eta lizentziak 

C3.4. 
Programazioa

Segurtasuna C4.1.  Gailuen 
babesa 

C4.2.  Datu 
pertsonalen 
babesa 

C4.3. 
Osasunaren 
babesa 

C4.4.  
Ingurunearen 
babesa 

Arazoen 

ebazpena

C5.1.  Arazo 
teknikoen 
ebazpena 

C5.2.  
Beharren 
identifikazioa 
eta erantzun 
teknologikoak

C5.3. 
Berriztatu eta 
teknologia era 
sortzailean 
erabili 

C5.4.  
Gaitasun 
digitalen 
hutsuneen 
identifikazioa 

DIGI.COM/YOUTH markoa
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