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ERREALITATE BIRTUALA:  GERATZEKO IRITSI DEN METODOLOGIA 
BERRI BAT 
 
Errealitate birtualean pentsatzen dugunean,  
Bideo-jokoak eta Gamming mundua datorkigu burura. Hala ere, hezkuntzari 
aplikatutako errealitate birtualak aukera amaigabeak eskaintzen dizkigu 
 
Baina… Zer da errealitate birtuala zehazki? Errealitate Birtuala (EB) Jaron Lanierek 
ezagun egin zuen 1980. hamarkadan. Entziklopedia britainiarrak errealitate birtuala 
horrela definitzen du: “ordenadore bidezko simulazioa eta modelatzea zeinak pertsona 
bati bere inguru sentsorial tridimentsionalarekin (3D), artifizialarekin edota beste 
inguru sentsorial batekin elkar eragitea baimentzen duena”. Gainera, hurrengo hau 
adierazten du: “errealitate birtualeko aplikazioak ordenagailuak sortutako ingurunean 
murgiltzen du pertsona non errealitatea gailu elkarreragileen bidez simulatzen den, 
informazioa bidali eta jaso egiten dituztenak eta bai betaurreko moduan, aurikular 
moduan, eskularru moduan edota gorputzerako jantzi moduan erabili daitezkeenak” 
 
Hala ere, ez da duela hamarkada bat baino gutxiago arte izan hezkuntza adituek, 
ingeniarien laguntzarekin, software espezifikoak garatu dituztela hezkuntza zentroetan 
erabiltzeko.  
 
Horrela, 2015.urtean San Viator Zentroak LUDUS-ekin, ingeniaritza informatikoko 
startup berri baten laguntzarekin, beraien hezkuntza-premia bereziak dituzten 
gazteen irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan erabiltzen hasi ziren. 
 
Biltegi eta orga jasotzaile ikastaro batean zehar sortu zer aukera, izan ere, metodologia 
berriak txertatzeko beharra ikusi genuen, ikasleei orga jasotzailea testuinguru 
seguruan erabiltzen ikasteko aukera emateko, horrela, orga hau erabiltzeko 
trebetasuna lortzen joango ziren pixkanaka.  
  
2016. urteko lehenengo 6 hilabeteetan LUDUS-ekin (https://ludusglobal.com/) eta 
VIBACAR orga enpresarekin (https://www.carretillasvibacar.es/) ibili ginen lanean 
softwarean beharrezkoak ziren aldaketa guztiak egiteko, jarduerak sekuentziatuz eta 
zereginen zailtasuna mailakatuz. 
 
Horrela, partehartzaileak errealitate birtualeko plataforma berritzaile bat erabiltzen 
zuten, ikasteko tresna gisa orga jasotzaileen funtzionaltasun guztiak emulatzen zituena 
eta entrenamendua erabat errealista eta % 100ean segurua izaten ziurtatzen zuena: 
pertzepzioaren entrenamendutik hasita, orgaren beraren maneiutik pasatuz, 
egunerokotasunean aurki daitezkeen ekoizpen-inguruneetako eragiketa konplexuak 
konpondu arte.  
 
Gainera, posiblea zuten, ikasle batek errealitate birtualeko programa erabiltzen ari zen 
bitartean, bestelako ikasleek eta irakasleak zuzenean telebistan ikusteko aukera.  
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Horrela, ikaskuntza indibiduala ikasketa kooperatiboan bihurtzea lortzen dugu non 
ikasleak, jarduera bat egin bitartean, irakaslearen partetik feedback-a jasotzeko aukera 
duten, guztiontzat ikasketa pizgarria eta aberasgarria sortuz.  
 
Hezkuntza-premia bereziak dituzten gazteekin gaitasun teknikoak irakasteko eta 
ikasteko prozesuan errealitate birtuala aplikatzeari esker beraien enplegagarritasun 
maila hobetzea lortu zen. Ikasleen %50 baino gehiagok lan merkatura sartzea lortu 
zuten kurtsoa amaitu eta hurrengo 6 hilabeteetan. Horren geroztik, errealitate birtuala 
beste hainbat espezialitate profesionaletan halaber, automozioan, soldaduran eta 
ibilgailuen pinturan, erabiltzen hasi ziren.  
 
Gure esperientziak hurrengo hau baieztatzea ahalduntzen gaitu: hezkuntza errealitate 
birtuala erabiltzea oso erabilgarria da laneratzeko zailtasunak dituzten kolektiboekin: 
desgaitasun intelektuala daukaten gazteekin, gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan 
dauden nerabe eta gazteekin edota edozein arrazoigatik DBH titulua lortu ezin izan 
dutenekin eta titulazioren bat lortzeko laguntza behar dutenekin beraien ikasketekin 
jarraitu ahal izateko eta horrela, sistema laboralean berme minimo batzuekin sartu 
ahal izateko.  
 
Ondorio moduan, azpimarratu nahiko genuke errealitate birtualak hezkuntzan 
aplikatzeak  dituen abantailak eta konkretuki, kalteberatasun-egoeran dauden 
gazteekin aplikatzeak dituen abantailak:  
1. Aukera gutxien dituzten gazteen edota kolektibo kalteberetatik datozen 
gazteen ezagutza hobetzea. 
2. Gazteen enplegagarritasun maila hobetzen du beraien lan merkatura sartzeko 
aukerak hobetuz.  
3. Softskills-en ikasketa hobetzen ditu lankidetza lana sustatuz.  
4. Gazteen motibazioa indartzen du eta horren ondorioz, ikasgelako jokabide 
disruptiboak eta eskolako absentismoa murrizten ditu. 
5. Desgaitasuna duten gazteen inklusioa hobetzen du oztopoak murriztuz eta 
beraien trebetasunen garapena bultzatuz 


