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Gero eta zabalagoa da munduan barrena Internet bidezko ikastaroen
eskaintza. Posta elektronikoa ere tresna arrunta da jadanik ikasle asko-
rentzat. Eta Interneteko forumak, eta, txatak aisialdirako ez ezik ikasteko
ere dira lanabes baliosak. Badago kontzeptu bat, “nettiquete”, frantsese-
ko “etiquete” (heziketa ona) eta ingeleseko “net” (sare) hitzetatik etorria.
Jeniffer Summerville artikulugilea Wilmington-en ari da irakasle North
Carolina-ko unibertsitatean. Eta artikulu honetan Internet bidezko ikastal-
di batean ikasleek nola jardun behar duten adierazten du. Testuinguruak
testuinguru, merezi du hari erreparatzea eta kontuan hartzea.

Gero eta eskola gehiago ematen dira World Wide Web (WWW edo Web)
delakoaren bitartez. On-line ikaskuntzari dagokionez, guk aztertutako
informazioak, neurri handi batean, positiboa badirudi ere, arazoak sor
daitezke. Batez ere, web bidezko kurtso batek eskaintzen duen anonimo-
tasuna bedeinkazioa ala madarikazioa izan liteke. Artikulu honetan, egi-
leak on-line jokabide-kode bat garatzea iradokitzen du, ikastarorako
jokabide egokia eta desegokia zer den zehaztuz. Egileak halako politika
bat lantzeko xehetasunak eskaintzen ditu, eta ager litezkeen arazoei,
agertu baino lehen, nola aurre egin proposatzen du.

On-line eskolak errealitate bilakatu dira gure mundu mailako kulturan.
CLO NewsCenter delakoak adierazi duenez, Capella Unibertsitateak,
on-line ikaskuntzaren hornitzaileak, Estatu Batuetan on-line matrikula-
zioa %900 igoko dela aurreikusi du. Gainera, milioi bat ikasleren hiru
laurdenak 2005 urterako erabat sarean ikasiko duela espero da (Demand
for E-Learning, 2003).
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Gaur egun, egin behar dugun guztia Interneteko bilaketa bat egitea da,
“On-line Hezkuntza” terminoak erabiliz, ikasleentzat eta fakultateetako
kideentzat eta, halaber, ikastaroei eta baliabideei dagokienez eskuragarri
zer dagoen aurkitzeko. Pertsona batek literalki dena aurki dezake, hasi
estatistikako web kurtso batetik eta testuliburu eta artikuluetaraino, on-
line ikasgelaren bertuteak bertan salduz. On-line ikaskuntzari dagokio-
nez aurkitzen dugun informazio asko lagungarria dela dirudi.

Alabaina, baliteke guk “istorio beltzen” berririk ez izatea. Baliteke ez
konturatzea, distantziak eraginda, ikasleek nolabaiteko anonimotasuna-
rekin topo egin dezaketela, eta horrek badituela abantailak eta eragozpe-
nak. Istorio horiek ia “legenda urbano” bilakatu dira urrutitik irakasten
dugunontzat. “Entzun al duzu txat-ean irakasle bati sekulakoak esan ziz-
kion ikasle harena?” Edo beharbada, “Oh, badakit badagoela ikasle bat
eztabaida batean ikaskideekin oso zakarra izan zena, azkenean inork
mezurik bidali nahi ez izateraino!”

Zoritxarrez, horrelako istorioak askotan aipatzen dira on-line hezitzaile-
en arteko jardunaldi, topagune eta bilkura informaletan. Nahiz eta gehia-
go diren salbuespena araua baino, ez dago elkarreragina eskatzen duen
klasean ikasle erasokor bat baino gauza kaltegarriagorik. Mihi mingarri
batek bertan behera utz arazi ditzake eztabaida-gune bat edo txat-eko
elkarrizketak. Tamalez, taldeko elkarreragina ikasleen kalifikazioen zati
baldin bada, ikaslearen jokabide desegokiak izugarrizko eragina izan
dezake kurtsoaren lorpen-mailan, beste kurtso bat jaso/irakasteko
nahian, eta, are ikasle banakoaren notetan ere.

Askotan, ikasleen eskuliburuak idatzi dira campusetan onargarria den
jokabidea deskribatzeko. Alabaina, unibertsitate birtualak ez du campu-
sik izaten sarritan. Ikasle askok ez dakite nola jokatu Zibermundu berri
horretan. Ikasleek “ezjakintasunaren” aitzakia erabil lezakete desegoki
jokatzeko, edota galderarik ez egiteko. Gauzak “bestelakoak” izango
lirateke “benetako” ikasgelan egongo balira.

Egileak eta on-line ikasle batek 1998an horrelako gorabehera bat izan
ondoren, egileak on-line jokabide-kodea garatzea erabaki zuen, eskolako
eztabaida hondatzeko arriskua ahalik eta txikiena izan dadin. Artikulu
honetan, asmoa da beste profesionalei edota instituzioei beren on-line
eskoletarako antzeko jardunbideak lantzen laguntzea.

Hasteko, on-line hezitzaile batek bere ikasgela nolakoa den kontuan
hartu beharko luke. Adibidez, elkarreragina on-line eskolaren osagai
nagusia ez bada, baliteke “iruzurrari aurre egiteko jardunbidea” soilik
izatea beharrezkoa. Bestalde, elkarreragina beharrezkoa eta eskakizuna
bada, garrantzitsua izan liteke elkarreragin hori suntsitzeak zer ondorio
dakarren zehaztea.

Neure esperientzia da ikasleek asko estimatzen dutela beren eskubideak
eta haiengandik zer espero den ezagutzea klasearen hasieran. Egile
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honek bere jardunbidea gauzatuz geroztik, kasu askotan ikasleek esker
oneko mezuak igorri dituzte jokabide kodeari dagokionez. Badirudi esti-
matu egiten dutela jakitea komunikazio-jokabidearen xehetasunak eta,
halaber, on-line ikasle gisa dituzten eskubideak babestu egiten direla.

Hurrengo urratsa da jakitea jokabide-kode bat jadanik martxan dagoela
hezitzailearen instituzioan. Askotan, badira unibertsitateko edo fakulta-
teko jardunbideak, etikarik gabeko jokabideak diren ekintzak deskriba-
tzen dituztenak. Hori oinarri soila da jardunbide bat garatzeko.
Garrantzitsua da politika instituzional hori on-line eskuragarri egotea,
denei egoki helarazteko.

Adibide gisa, egile honen aurreko unibertsitateko Hezkuntza Fakultateak
badu jokabide-kode bat, ikasleen portaera egokia eta desegokia azaltzen
duena duena. Bereziki, desleialtasun akademikoa (plagioa eta iruzurra)
eta jokabide eragozleak aipatzen dira etikaren eta jokabide profesionala-
ren oztopo larritzat. Dokumentu hori egile honen on-line eskoletarako
garatutako jokabide kodearen oinarritzat erabili zen. Dokumentuaren
kopia bat A Eranskinean aurki daiteke.

Gainera, jokabide horren ondorioak garbi utzi behar zaizkie ikasleei. Ez
da errealista ikasleek jardunbide ahul bat aintzakotzat hartuko dutela
espero izatea. Etikarik eta profesionaltasunik gabeko portaera ez dela
onartuko adierazten bada baina ekintza horien ondorioak zehazten ez
badira, ondorio horiek gauzatzea zaila izango da, ezinezkoa ez esateaga-
tik. Egile honen jokabide kodearen kopia B Eranskinean aurki daiteke.

Adibidez, egile honen klasean, ikaskide, ikasle, lankide edo irakasleekin
erasokorra edo larderiatsua izanez eskolan oztopoak jarriz gero, klasetik
kanporatua izango zara berehala. Hori argi eta garbi adierazita dago, ida-
tziz, eta syllabusaren osagai bat da, ikasleekin egiten den kontratua, ale-
gia.

Batzuetan, egileak ikasleei beren jokabideari buruz ohartarazi behar izan
die, eta behin bakarrik bota behar izan du ikasle bat. Jeneralean, ikasleek
ez dute jardunbide hori berriro urratzen, baina, oro har, jokabide egokia-
ren mugak frogan jartzen dituzte.

Jardunbidea egilea irakasle izan den on-line kurtso guztietan egon da
martxan 1998 urteaz geroztik. “Lanerako dokumentua” da, klaseak alda-
ketak behar izatearen arabera eguneratzen dena. Garai hartan, mezu
batzuk kendu egin ziren eta ikasleei abisua eman zitzaien, baina ikasle
bakar bat kanporatu behar izan zen etikarik gabeko portaeragatik.

Halaber, ikasleei klaseko komunikazio irekirako kurtsoaren eduki, lanen
kopuru, nota eta abarrei dagokienez gai pertsonalak eztabaidatzea ez
dela egokia esan behar zaie. Halako iruzkinak irakasleari zuzendu behar-
ko litzaizkioke, klasearen eztabaida-foroan plazaratu ordez. Behin bate-
an, ikasle bat kexu zen eskola-saioan funtsean gauza bera esaten zuten 16
mezu agertu zirelako. Arazoaz ohartarazita, ikasle askok barkamena
eskatu zuten, beste batzuek umorez hartu zuten eta, zorionez, jokabide
hori ez zen gehiago agertu.
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Egileak ikasleek beren ikuspuntuak adierazteko “iraintzen, mintzen edo
haserretzen” duten hitzik ez erabiltzeko iradokitzen du. Ikasleei denek
beren iritzia emateko eskubidea dutela gogorarazi behar zaie, iritzi hori oso
“okerra” izanik ere. Egilearen ikasleek aipatu dute, jarraitzeko arau batzuk
edukita, “seguru” eta komunitate bateko kide sentitzen direla. Horregatik
uste dute beren iritziak azal ditzaketela punimendurik jaso gabe.

Garrantzitsua da ohartaraztea jardunbidea urratzeko joera duen ikasleak
irakasleari mezu elektroniko iraingarriak bidal diezazkiokeela oraindik
ere. Irakasle gisa, irakurgaitza eta oso profesionala ez den mezuren bat
jaso dezakezu. Alabaina, on-line jokabide-kodearen helburua da klaseko
ikasleentzat ikaskuntza-ingurune segurua eta egokia sortzea. Posta elek-
troniko pertsonala on-line jokabide-kodean sartzea aukera dezakezu.
Kasu horretan, jardunbidearen beraren baitan zehaztu beharko da hori.

Azken osagaia ohar argigarri bat da, nolabait esateko. Funtsezkoa da
ikaslea ohartzea ezin duela jokabide-kodea aitzakia gisa erabili eztabai-
detan parte ez hartzeko. Izan ere, ikasleek garbi izan behar dute beren
ikaskuntzaren erantzuleak direla. Egilearen esperientziaren arabera,
batzuetan, ikasleak mezuak bidaltzeko “beldur” ziren, jokabide kodea
urra lezaketelako. Horrelakoren bat gertatu zenean, “beldur” hori aitza-
kia hutsa izan zen.

Pertsona “beldurti” horiei jardunbidea azaldu zitzaienean ere, klaseko
eztabaidetan parte hartu gabe jarraitu zuten. Garrantzitsua da ohartaraz-
tea gerta litekeela parte hartu nahi ez duten ikasleak ikasle txarrak ez iza-
tea. Baliteke on-line ikaskuntzaren beraren beldur izatea. Berriro ere,
jardunbide zehatz bat izan liteke beldur horiek kentzen lagun dezakeena.

Informazio horrek guztiak jokabide-kode bat erabiltzearen printzipio
batzuk eskaintzen ditu. Jardunbideak lagundu egin diezazuke, hezitzaile
gisa, sarean eztabaida moduan antolatutako eskola batean ordena eta bakea
mantentzen. Jokabide-kodeak lagundu egin diezaieke ikaskideei beraien-
gandik zer espero den ulertzen, eta iritziak kideen irainen beldurrik gabe
zabal ditzaketela ohartarazten. Azkenik, jardunbideak lagundu egin dezake
ikaskuntza-ingurune aldekoa sustatzen klaseko kide bakoitzarentzat, eta
etorkizunean ikasleen artean eskola horren ospe ona zabaltzen.

Ondorioa
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A Eranskina

[HEZKUNTZA FAKULTATEAREN] 
ETIKARI ETA PROFESIONALTASUNARI BURUZKO JARDUNBIDEAK

Unibertsitatearen eta [Hezkuntza Fakultatearen] erantzukizuna da bere izangaien artean, hezkuntzako profe-
sional gisa, jarrera eta jardun profesionalak eta etikoak landu eta garatzea. Hori dela eta [Heziketa
Teknologikoaren Departamenduak] honako jarrera hau dauka akademikoki desleiala, erasokorra, ikaskun-
tza-ingurunearen ordenaren eragozlea edota ikaskide, ikasle, lankide edo irakasleekiko jokabide larderia-
tsuari dagokionez. Jokabide hori etikarik edo/eta profesionaltasunik gabekotzat joko da, azterketei begira.

• Desleialtasun akademikoan sartuko dira ikasle batek beste batzuen lanak (ikaskideenak, egileenak [argita-
ratuak nahiz argitaratu gabeak], irudikapen bisual edo grafikoak, ordenagailuko edo hedabideetako apli-



kazioak, etab.), ideiaren sortzailearen froga garbirik gabe, bereak bailiran aurkezten saiatzen den kasu
guztiak. Iruzurra eta plagioa etikaren urraketa larritzat hartzen dira.

• Lengoaia edo portaera erasokorra, ikaskuntza-ingurunearen eragozlea edota ikaskide, ikasle, lankide edo
irakasleekiko larderiatsua dena desegokitzat joko da, eta portaera profesionalaren urraketa larritzat.

#5C.09 Fakultateko Eskuliburuan finkatutako unibertsitate jardunbideekin bat etorriz, fakultateko kideek (1)
xedapen hori beraiek egokitzat joz gero erabiliko dute eta (2) saileko buruaren esku eta ikasleen gaiez ardu-
ratzen den lehendakariordetzaren esku erregistro bat utziko du jokabide desleial edo eragozlearen berri ema-
nez, eta baita fakultateko kideak hartutako neurriarena ere, eta (3) jakinarazpen horren kopia bat bidaliko
zaio ikaslearen aholkulariari, etikari eta profesionaltasunari buruzko jardunbide horien kopia batekin batera.

Gainera, ikaslearen irakaskuntza-arlo(eta)ko buruek urraketa horiekin espediente bat zabalduko dute, eta,
ikasleak halako jokabide desegoki bat edo batzuk izaten baditu I. Fasera igaro aurretik, gerta liteke ikasle
hori ez onartzea irakasleak prestatzeko programaren (lehen edo bigarren mailako) I. Fasean. I. Faseak irau-
ten duen bitartean edo ondoren egiten den urraketa nahikoa izango da Onarpen Batzordearen aurrean aur-
kezteko. Batzordeak hainbat neurri har ditzake, hala nola onarpena ukatzea edo II. Faserako sarrera
atzeratzea, edo/eta ikaslearen irakaskuntzaren esleipena seihileko batez geroratzea.

94/3/11n erabakia
Irakasleen Heziketako Kontseilua

B Eranskina

ON-LINE JOKABIDE KODEAREN ADIBIDEA

Hau eztabaidan oinarritutako klasea denez, garrantzitsua da zer den egokia eta zer den desegokia definitzea,
eztabaida-taldean ikaskideekin eta irakaslearekin komunikatzeko garaian. Jardunbide horietako batzuk begi-
bistakoak dira eta zuetako askok inoiz ez luke halako jokabiderik pentsatu ere egingo, profesionala ez dela-
ko ustetan. Hala ere, jokabide ez-profesionalak eztabaida –klase honetan funtsezkoa dena– honda dezake.
Beraz, garrantzitsua da jardunbide horiek idatziz finkatuta egotea.

• [Hezkuntza Fakultatearen] Etikari eta Profesionaltasunari buruzko Jardunbidea da klase honen gidari.

• Hortaz, jardunbide hori edonola urratzen baduzu, klasetik kanporatua izango zara berehala. Bereziki
garrantzitsua da [Hezkuntza Fakultatearen Etikari eta Profesionaltasunari buruzko Jardunbidearen] 2.
itema, zeinak ikasgela tradizional batean onartzen ez den jokabidea azaltzen baitu. Klasea beste ikaskide,
ikasle, lankide edo irakasleekin erasokorra edo larderiatsua izanez eragozten baduzu, klasetik kanporatua
izango zara berehala. Nik “zero tolerantzia” daukat gai horri dagokionez. Izan zaitez arduratsua idatziz
esaten duzunarekin.

• Klaseari dagozkion gai pertsonalak ez dituzu plazaratuko eztabaida-foroetan. Eskolako eduki, lanen kopu-
ru, nota eta abarrei dagokienez iruzkinak egin nahi badituzu, irakasleari zuzenean bidali behar dizkiozu.
Frustrazioak foro publikoan aireratu nahi badituzu, etikaren eta profesionaltasunaren urraketatzat hartuko
dut hori, eta klasetik erretiratzeko eskatuko dizut. Berriro ere, “zero tolerantzia” daukat horri dagokionez.

• Mesedez, ez bidali “testu hau irakurtzen bost ordu pasa ditut” edo “Mezuak irakurtzen lau ordu pasa
ditut”. Horrelakoek besteak bat egitera eta kexuak jartzera bultzatzen ditu, eta ez klaseko eztabaidak pro-
fesionalki erabiltzera. Oraintsuko klase batean, ikasleei esan behar izan nien eguneko 2-3 mezu lanen
kopuruari buruzkoak zirela. Hori astean 10-15 mezu dira, eta horrela lanen kopurua areagotu besterik ez
da egiten. Hor EZ dira sartzen lanei buruzko ohiko galderak; horiek eztabaida-taldera bidali, mesedez.

• Saia zaitezte “iraindu”, “mindu”, “zeharka esan”, “sumindu”, “haserretu” eta horrelako hitzak ez erabil-
tzen; ulertzen didazue. Hitzak arduraz aukeratu; baliteke gaizki ulertu izatea ikaskide batek edo irakasleak
esandakoa. Gainera, idatzizko hitza askoz iraunkorragoa da ahozko hitza baino.

• Emotikonoak erabili txantxetan ari zaretenean. Umorea askotan galdu egiten da baliabide hauek erabiltze-
an, beraz, zerbaiti buruzko txantxak egiten ari bazarete, egin honako hau :) Alabaina, hau ez da zakarkeria
erabiltzeko eta ondoren “Txantxa besterik ez zen” :) jartzeko gonbidapena.
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• Gogoan eduki klaseko kide guztiek beren iritziak emateko eskubidea dutela, baita okerrak badira ere.
Adierazpenak inoiz entzun dituzun atzerakoienak, lotsagarrienak eta barregarrienak badira ere, kontuz
ibili erantzuteko garaian. Sinetsi ala ez, oraintsu irakurri dudan ikerlan batean egileek iradokitzen dutena-
ren arabera, modu negatibo batean erantzunez gero, besteek (kasu honetan, ikaskideek) ZU ikus zaitzake-
te modu negatiboan, eta ez beste pertsona.

• Ezin izango duzu jardunbide hau klaseko eztabaidetan parte ez hartzeko aitzaki gisa erabili.

• Zu zeu zara zure ikaskuntzaren erantzulea. Web gunean sartzeko arazoak dituzula edota, jaso behar ditu-
zunean, postaz erantzunik jasotzen ez duzula konturatzen bazara, ez itxaron egunak kontua “konponduko”
delakoan. Ziurtatu harremanetan jartzeko bestelako informazioa (ez sarekoa soilik) eskura duzula.

• Ezin izango duzu “pantailan ezin dut irakurri” aitzakia erabili. Ni ere ez naiz ordenagailuko pantailan ira-
kurtzearen oso zalea. Beraz, mezuak inprimatu egiten ditut, aitzakiarik jarri gabe.

• On-line eskola honetan, letra larriak gauza bat nabarmentzeko SOILIK erabiliko dira. Nik zakurrei baka-
rrik egiten diet oihu :) Klaseko norbaiti oihu egin nahi badiozu, “eraman kanpora”. Nire eskola eztabaida
akademikorako zirkulu segurua eta lagunkoia da, ez frustrazioak aireratzeko lekua. Letra larriak nahiko
sarri erabiltzen ditut nik, benetako bizitzan nahiko hizlari enfatikoa naizelako.

• Hau eztabaidan oinarritutako on-line klasea denez gero, klaseko eztabaidan ohiko parte-hartzea funtsez-
koa da. Arrazoiren batengatik, eztabaida batean parte hartu ezin baduzu, jarri zaitez harremanetan nirekin
WebCT posta pribatuaren bitartez, bestelako bideren bat bilatzeko. Jakina, unibertsitatera deitu eta mezu
bat ere utz dezakezu.

• Hau jardunbide berria da –mesedez, ez hartu kurtso hau “asteburuko trinkotzat”. Klase honetan lan handia
dago egiteko, eta nik ez dut nahi zuen porrotik ikusi. Nire helburua erronkari eusten dion ikaskuntza da, ez
beldurtzea. Dena larunbat eta igandeetan egiten saiatzen bazarete, beldurtuta geratuko zarete.

• Ez naiz “aitzakien” zalea. Aitzaki mota guztiak entzun ditut ikasleen aldetik, eztabaidetan mezurik ez
bidaltzeko edo lanik ez egiteko, eta nahiago dut istorio gehiagorik ez entzun. Arazoren bat baduzue, esa-
dazue. Kasu horretan, ez da hobea lan bat ez bukatzea eta gero barkamena eskatzea. Askoz gehiago esti-
matzen dut zintzotasuna zuen izeba Matilde bi aldiz hil dela, zuen disko gogorra ez dabilela eta bitartean
zuen txakurrak etxeko lanak jan dizkizuela entzutea baino.

• Klaseko azken kapituluak edo kasuak bukatzen ez badituzu, osatugabe bat emango dizut. Klasearen zati
hori kritikoa da. Klasea gainditzeko adina puntu edukitzeak soilik ez du esan nahi klasera “etortzeari” utzi
behar diozunik, Klasea amaitzen ez baduzu, osatugabea izango da. Osatugabea gainditu gabea bihur dai-
teke bere horretan utziz gero.

• Ziurtatu galderak egiten dituzula, baldin eta badituzu. Ez dut pentsamendua irakurtzeko ere gai den ira-
kasle asko ezagutzen!

• Duela gutxi, etxeko lanei buruzko mezuak bidalita, erantzunik eman ez didaten ikasleak izan ditut, eta
parte hartzen ez duten horietakoak ziren batez ere. Zer dagoen adieraziz zuri idazteko denbora eta ardura
hartzen badut, zuk ere erantzuteko ardura hartzea espero dut. Gure ikasle graduatu baten aipamena da hau:
“Klasearen ondoren norbaiti berekin hitz egiteko eskatu eta hura gelatik irtetea bezalakoa da”. Eta arrazoi
du –horren baliokide birtuala da–. Erantzunik ez ematea etikaren urraketatzat hartuko dut.

• OHARRA: BENETAN erraza da atzean gelditzea urrutiko hezkuntza-klase batean. Oso-oso erraza.
Errazegia, eta askotan gertatzen dena. Ulertzen didazue. Nire aholkua hauxe da: klase hau astean gutxie-
nez hiru aldiz etortzea (asteburuetan izan ezik) eskatzen duen ohiko eskola bailitzan hartzea. Ni egunero
sartzen naiz, astelehenetik ostiralera, egunean askotan (baina, berriro ere, hori nire lana da). Nire gomen-
dioa zuek beharrezkotzat jotzen duzuena baino gehiagotan sartzea da, batez ere hasieran –egunero da nire
proposamena-. Behar adina aldiz erregistratzen ez bazarete, lan-taldeko korrespondentzia kritikoa gal
dezakezue, eta baliteke taldeko kideen aldetik ongi ebaluatuak ez izatea. Betiere, saioak murritz ditzake-
zue, sarriegi erregistratzen zaretela uste baduzue.
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Oharra

* Ingelesez –Developing a Online “Code of con-
duct”–. In AACE Journal, 13 (2), 127-136.
Beraien baimenez itzulia eta berrargitaratua.
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