Google eta Edebé elkartu egin dira, adimen artifizialaren eta Big
Dataren bidez hezkuntza hobetzeko.
Google for Educatión-ek eta Edebé taldeak lankidetza-hitzarmen bat egin dute,
egokitzapenezko ikaskuntzarako heziketa-produktu digitalak ekoizteko eta
banatzeko, adimen artifiziala eta datuen analisia (Big Data) baliatuz.
Aldaketa handiak gertatzen ari dira, abiadura bizi-bizian, eta hezkuntzako
paradigma ere aldatu egin da. Horren ondorioz, irakaskuntzan parte hartzen duten
eragile guztiek beren buruari galdetu diote ea nola heldu behar zaion aniztasunaren
trataerari.
Adimen artifizialaren erabilerak ikaskuntza pertsonalizatua eskainiko die ikasleei,
beren beharrizanetara egokitua, unean-unean behar dituen eduki eta materialak
emango baitizkie. Helburua ikasle bakoitzak bere gaitasunak ahalik eta gehien
garatzea da. Irakasleei, berriz, teknologiak laguntzaile birtual bat eskainiko die,
ikasle bakoitzaren banakako jarraipena egiteko eta ikasprozesuko erronkak
detektatzeko eta lortzeko.
Google for Education-eko Europa hegoaldeko zuzendari Marc Sanz López-ek
adierazi duenez, “itun estrategiko honen bitartez, lagundu egin nahi diegu
zuzendari eta irakasleei hezkuntzaren eraldaketa- eta bilakaera-prozesuan, eta
teknologia aliaturik behinena da hori lortzeko eta haien proiektuei laguntza
emateko”.
Edebé taldeko zuzendari Antonio Garridok dioenez, “lankidetza-hitzarmen honek
aukera ematen digu eskolen transformazio digitalaren alde egiteko, eta irakasleei
denbora gehiago emateko irakaskuntza pertsonalizatu dezaten eta ikasle bakoitzak
bere erronkak bete ditzan lortzeko”.
Itun horren lehenengo emaitzak 2019/2020 ikasturterako egongo dira prest.
Bi enpresen arteko lankidetzaren xedea transformazio digitala bultzatzea da,
horretarako Google-n tresna digitalak eta Edebéren edukiak eta heziketaproduktuak konbinatuz. Produktu berri horiek Google for Education ekosisteman
integratuko dira; hau da, G suite for Education lankidetza- eta komunikazioplataforman eta Chromebook gailuetan.
Hitzarmen honi esker, hezkuntza-komunitatearen esku egongo dira Adimen
Artifizialeko azken aurrerapenak eta Big Datan oinarritutako egokitzapenezko
ikaskuntza, eta erantzun egingo diete datozen erronka garrantzitsuei.

Edebé heziketa-edukietan espezializaturiko argitalpen-taldea da, esperientzia luzea
du arlo horretan, eta aitzindaria izan zen material digitalen sorkuntzan. Azken
urteotan, Espainiako hezkuntzaren arloko argitalpen-talde garrantzitsuenetako bat
bihurtu da. Edebé Latinoamerikako herrialde guztietan dago, batez ere espainieraz
egiten den herrialdeetan, hau da, Mexikon, Kolonbian, Perun, Ekuadorren,
Argentinan eta Txilen, eta Brasilen, non portugesez egiten baita.
Alphabet Inc-en gainean, Larry Page-k eta Sergey Brin-ek Google sortu zuten,
1998ko irailean. Ordudanik, konpainia haziz joan da, eta, gaur egun, 80.000 langile
ditu mundu osoan, eta askotariko produktuak eta plataformak, hala nola bilatzailea,
Google Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome eta YouTube. 2015eko irailean,
Alphabet konpainia Google-en enpresa nagusia bihurtu zen. Klik egin hemen
Alphabet-en misioari buruz gehiago jakiteko https://abc.xyz/.
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