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Online ikastaroetako parte- 
-hartzearen taxonomia bat

Regina Bento, Barry Brownstein, 
Edward Kemery, Susan Rawson 
Zacur

Ikasleen parte-hartzea bultzatzea da Sarean oinarritutako hezkuntza-
ren erronka nagusietako bat. Irakasle askok beren online ikastaroetako 
parte-hartzea handitu nahi dute, baina ez dago ezagutza zehatzik izan 
litezkeen parte-hartze mota guztiez. Artikulu honek online ikastaroetan 
dauden parte-hartze motak sailkatzeko taxonomia bat proposatzen du, 
parte-hartzea handitzeko dauden auzi pedagogikoak eztabaidatzen, eta 
etorkizuneko ikerketarako hipotesi egiaztagarriak iradokitzen ditu. 

Hogei bat urtean ikastaroak Internet bidez eskaini badira ere, Estatu 
Batuetako enpresa-ikasketen eskolek nabarmen handitu dute azken 
urteetan online ikastaroen eskaintza-kopurua. Horrek interesa sortu 
du pedagogian, online ingurunean duen aplikazioari dagokionez. Gero 
eta hedatuago dago online irakasleek “aldatu egin behar dutela beren 
eginkizuna jakintza-banatzaile izatetik jakintza-bideratzaile izatera” 
(Arbaugh, 2005: 139), eta azterlan ugarik iradokitzen dute online 
ikastaro askotan komunikazioak interaktiboa izan beharko lukeela, eta ez 
irakaslearengan oinarritutakoa (ibid.).

Eztabaidagunea edo foroa da interakzioa bultzatzen duen funtsezko 
ezaugarria online ikaskuntzan. Normalean, irakasleak egindako galdera 
batekin hasten da eztabaida, eta ikasleek jarraipena ematen diote, 
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elkarrekin jarduten duten bitartean, ezagutza berriak modu asinkronoan 
sortzeko. Online ikastaro guztiek ez dute eztabaidagune bat modu berean 
erabiliko. Esate baterako, ikastaro kuantitatiboek ezaugarri hori “laguntza- 
-zerbitzu” gisa erabil dezakete, non ikasleek galderak egin ditzaketen 
eskolei eta etxeko lanei buruz (Brower, 2004). Enpresa-zuzendaritzako 
ikastaroek –antolakuntza-arloko jokabidea, giza baliabideen kudeaketa, 
estrategia eta lidergoa irakasgai izan ditzaketenek– joera dute interakzioa 
sustatu, ikastea hobetu eta talde-sena sortzen duten eztabaidaguneak 
erabiltzeko (ibid.). Eta, ikasleek ikas dezaten, funtsezkoa da irakasleek 
foroa bideratzeko orduan duten lidergo-eginkizuna. 

Enpresa-zuzendaritzaren arloko online ikastaroetako sortzaileek eta 
irakasleek gai izan behar dute ikas-ingurunearen aldekoa izango den 
ikasleen parte-hartzea lortzeko, ikasleek rol nagusia izan dezaten 
esparru horretan. Ikasgelan parte-hartzea bultzatzeko orduan arrakasta 
lortzen duen pedagogiak, ezinbestean, ez du zertan izan arrakastatsua 
online ikastaroetan (Shrivastava, 1999). Bento, Brownstein, Schuster 
eta Zacurrek (2005) bi online ikastaro-eredu bereizten dituzte: batetik, 
transmisioaren ereduan oinarritzen den online ikastaroa, non irakasleak 
rol nagusia duen “urruneko jakintsu” gisa, eta, bestetik, transformazio- 
-ereduan oinarritzen den online ikastaroa, non irakasleak eta ikasleak 
elkarrekin sortzen duten esparrua. Bigarren ereduan, “aldameneko 
gidaria” izatea da irakaslearen eginkizuna. 

Collison, Elbaum, Haavind eta Tinkerrek (2000: 8) transformazioaren 
edo “aldameneko gidariaren” ereduaren abantailak azpimarratu dituzte: 

“Esperimentuak egiten dituzte parte-hartzaileek, edukien aurrean 
erreakzionatzen duten neurrian, erronkak partekatuz, elkarri irakatsiz 
eta, modu hautemangarrian ikasi ahalean, ikasitakoa edo hipotesien 
argitzeak hitzetan ipiniz (eztabaidarako ekarpenak). Gaitasun eta ideia 
berriez jabetzen dira horrela. Une oro, ‘aldameneko gidariak’ elkarrizketa 
bideratzeko eta sakontzeko balio du, trabarik egin gabe, parte-hartzaileek 
ezagutza garatzeko egiten duten lanean”.

McMasterrek (1997: 95-96) ikaskuntzaren goitik beherako ikuspuntuaz 
ohartarazten du, honela dioenean: “Ingeniaritzaren ikuspuntua ezarri ohi 
diogu informazioari eta ikaskuntzari. Gure ustez, jendeari informazioa 
ematen diogunean, ikasgelan nahiz liburuen bitartez izan, ezagutza 
ematen diogu”. Hala ere, behin ulertu ondoren ezagutzaren benetako 
izaera “beti eta soilik inplizitua eta norberak sortua dela” (ibid.), orduan 
jabetzen zara ezagutza ez duela horren erraz transferitzen “urruneko 
jakintsu” horrek. Informazioa ezagutza bihurtzeko, ikasleak esanahi 
pertsonalez jantzi behar du informazioa. McMasterrek (ibid.: 95) dioenez, 
“adimena jokoan sartzen da, eta esanahia sortzen du elkarrizketatik, 
solasaldietatik eta komunitatetik”.

Berez, ikasleengan oinarritzen da online bidezko enpresa-zuzendaritzaren 
ikastaro bat, irakasleengan baino gehiago. Ikasgela batean egiazko 
denboran egiten den berezko aurrez aurreko interakziorik gabe, ikasle 
batzuek gutxitu egiten dute beren parte-hartzearen maiztasuna eta 
kalitatea. Hau honela, online irakasleek sarritan erantzuten diote egoera 
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2. Parte- 
-hartzearen 

taxonomia bat

horri eztabaidaguneetan parte hartzeari ematen zaion notaren ehunekoa 
handituz. Sari eta zigorren estrategia horrek baliteke ez funtzionatzea, 
ikasleek garbi ez badakite nola izan online bidezko parte-hartzaile 
“onak” edo “txarrak”. Esate baterako, “ikusle soil” diren guztiak ez 
dira denbora-pasa ari, eta eztabaidan parte hartzen duten guztiak ez dira 
ikasten ari.

Saria eta zigorra ez dira erabili beharko genituzkeen lehen baliabideak, 
parte-hartzea handitu nahian gabiltzanean. Alfie Kohn (1999) 
hezitzailea hezkuntza-arloan zigor- eta sari-sistemak erabiltzearen aurka 
dago erabat, eta adierazten du biak “psikologia-eredu beretik datozela 
funtsean; alegia, motibazioa soilik jokabidearen manipulaziotzat 
hartzen duenetik”. Ikasleak zuzenean ikertu ez baditu ere, Decik 
(1996: 21) bi arazo aurkitu ditu jokabidea kontrolatzen denean parte- 
-hartzea handitzeko soluzio gisa. Lehenik, Deciren arabera, ikuspuntu 
hori kalterako da: “Zenbat eta maizago hartu pertsonak mekanismo 
pasiboak edo kontrolatu beharreko gizalegegabeak balira bezala, 
orduan eta maizago jokatuko dute horrela”. Bigarrenez, Deciren 
ikerketak frogatzen du “jendearen burujabetza-sentipena hondatzen 
duen edozerk, kontrolatuta daudela sentiarazten dituen edozerk, gutxitu 
egiten duela haien berezko motibazioa” (ibid).

Eztabaida oinarrizkoa den online ikastaroetan, bi interakzio-mota 
sortu behar dira. Lehenik, ikasleak ikastaroko materiala irakurri behar 
du, gogoeta egin eta erabili egin behar du, pentsamenduak azaltzeko 
beharrezkoak diren ideiak taxutu ahal izateko. Moorek (1998) “ikasle- 
-eduki interakzioa” deitzen dio horri, eta funtsezkoa deritzo, aldaketak 
gerta daitezen ikaslearen ulermenean eta ikuspegian. Bergek (1998), 
aldiz, “edukiarekiko interakzioa” deitzen dio, eta bat dator Moorek 
ikaskuntzaren osagai funtsezko horri ematen dion garrantziarekin. 
Bigarren interakzioa ikasleen artean gertatzen da; beste ikasle batzuen 
artean izan edo irakasleen eta ikasleen artean izan, ikaskide gisa 
jarduten dutenean. Moorek (1998) horri “ikasle-ikasle interakzioa” 
eta “ikasle-irakasle interakzioa” deitzen dio; Bergek (1998), berriz, 
zabalago definitzen du “pertsona arteko interakzio” gisa, eta adierazten 
du pertsona arteko interakzioak aukera eskaintzen diola ikasleari 
ikaskideen eta irakasleen babes motibazionala lortzeko, irizpide 
kritikoak garatzeko eta arazoak ebatziz parte hartzeko (ibid.: 28). Online 
parte-hartzearen arrazoiak eta ondorioak sakonago ulertu ahal izateko, 
artikulu honek taxonomia bat aurkezten du, hainbat auziren eta kasuren 
eztabaida eskatzen duten online ikastaroetako ikasleen ohiko jokabideei 
buruzkoa. Hemen proposatzen den taxonomia Moorek (1989, 1996) eta 
Bergek (1998) urruneko hezkuntzako interakzio-motei buruz izandako 
eztabaidetan oinarritzen da.

Hala, 1. irudian adierazten den bezala, taxonomiak lau koadrantetan 
banatzen ditu parte-hartze motak; ardatz horizontala Bergeren 
“edukiarekiko interakzioari” dagokio, eta ardatz bertikala, berriz, 
Bergeren “pertsona arteko interakzioari”.
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IV. koadrantean dauden ikasleak (“ikasle aktiboak”) dira online 
irakasleentzat egiazko “parte-hartze egokia” dutenak. Maila altua 
dute edukiarekiko interakzioan eta pertsona arteko interakzioan; 
garrantzizkoak izaten dira online eztabaidetan sarri egiten dituzten 
ekarpenak. Lantzen ari den pentsamenduari egiten dizkiote ekarpen 
horiek; halaber, harremanak sortu eta mantentzen dituzte ikaskuntza-
komunitatearen barruan.

IV. koadranteko interakzioez ulertzen dugunari aplika diezaiokegu 
aurrez aurrezko taldeen eraginkortasunaren mesederako diren jokabideen 
inguruko literatura. Whetten eta Cameronek (1998: 433 eta 434) 
beharrezkoak diren jokabideen deskribapen bikaina eskaintzen dute, hala 
atazak egiteko (helbideak eman, informazioa bilatu, informazioa eman, 
landu, koordinatu, kontrolatu, prozesuak aztertu, errealitatea proban 
islatu, errefortzua egin edota laburtzeko), nola harremanak sortzeko 
(laguntzeko, bat etortzeko, tentsioa askatzeko, aurre egiteko, adore 
emateko, garatzeko, errazteko, prozesatzeko). “Ikasle aktibo” batzuk 
eginkizun horietako batzuetan espezializa litezke edo beharrezko gisa har 
litzakete beren gain.Puntu erabakigarria da “segurtatzea eginkizun horiek 
betetzen direla, taldeak modu eraginkorrean funtziona dezan” (McShane 
eta Von Glinow, 2000: 284). Ikastaro bateko online ikasleak ikasle- 
-talde handiago baten zatitzat hartzen badira, aipatu jokabide horien berri 
jaso dezakete ikastaroaren aurkezpenean bertan, eta online eztabaidetan 
jokatu nahi dituzten rolak hautatzeko gonbita egin diezaiekegu. 

Online ikastaroetako parte-hartzearen taxonomia 
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I. KOADRANTEA
“Ekintzan galduak”

II. KOADRANTEA
“Ikasle lekukoak”

Edukiarekiko interakzio BAXUA Edukiarekiko interakzio ALTUA

1. irudia:
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Pertsona arteko interakzio altua da III. eta IV. koadranteen ezaugarria. 
Ikasle horiek oso agerikoak dira, sarritan parte hartzen baitute online 
eztabaidetan. Baina, eztabaidari egiten dizkioten ekarpen-motak aztertuz 
gero, agerian gelditzen da haien edukiarekiko interakzioan guztiz 
bestelakoak direla. 

III. koadrantean dauden ikasleek (pertsona arteko interakzio altua, 
edukiarekiko interakzio baxua) parte-hartze ugari izaten dituzte. Ikasle 
horiek motibazio bat baino gehiago izan dezakete. Batzuek sarritan 
parte hartzen dute, uste dutelako ekarpenen maiztasunak nota altuagoa 
ekarriko diela. Beste batzuek, berriz, online eztabaiden alderdi sozialari 
esker egiten dute aurrera. “Parte-hartzaile sozial” horiek online solaskide 
bikainak dira. Motibazioetan aldeak izan arren, koadrante horretako 
ikasleen arazoa da “online iskanbila” asko sortzen dituztela, ikastaroko 
edukiak izan beharko lukeen gogoeta eta begirune arretatsua landu ordez. 

Garrantzitsua da edukiarekiko interakzio altuaren eta baxuaren artean 
bereiztea, pertsona arteko interakzio altua duten ikasleen kasuan; hartara, 
irakasleek “parte-hartzaile sozialei” lagun diezaiekete parte hartzeko 
estiloan dituzten mugak zuzentzen. Online irakasleak “parte-hartzea” 
arretaz aztertzen ez badu eta ordezko neurriak besterik hartzen ez baditu 
–besteak beste, sarrera-kopurua neurtzea, edo sarrera bakoitzeko batez 
besteko hitz-kopurua kontuan hartzea–, baliteke ez sumatzea “ikasle 
sozialak” ez direla ikasten ari, eta baliteke, gainera, haiek neurriz kanpo 
saritzea nota altuekin. Ez bada konturatzen, beraz, III. koadranteko 
ikasleak galtzaile ateratzen dira, ez direlako behar bezala ikasten ari. 
Bestalde, hauteman arren, ez badu behar adina bideratzen espero den 
xederantz (pertsona arteko interakzio altuari eta edukiarekiko interakzio 
altuari dagokienez), ikasle horrek pentsa lezake bidegabekeria baten 
biktima dela: “oso sarri parte hartu dut; zergatik jarri didazu horren nota 
txarra?”. 

Beheko bi koadranteek (I, II) pertsona arteko interakzio baxua dute 
ezaugarri. Ikasle “ikusezinak” dira, “ikusle soilak”, online eztabaidetan 
aktiboki parte hartzen ez dutenak. Irakasleek, sarritan, “ez parte- 
-hartzaileak” sailkapen bakarrean sartzen dituzte, eta horretatik 
ondorioztatzen da ez direla ikasten ari; eta maiz nota baxuagoak 
izaten dituzte. Nahiz eta irakasle askok ondorioztatu ikasle horiek 
ez direla ikasten ari, 1. irudiak agerian jartzen du bi dinamika guztiz 
desberdin gertatzen direla “ikusezintasun” geruzaren beraren azpian.  
I. koadranteko ikusle soilak “ekintzan galduak” izenekoen parte hartzerik 
ezaren adierazle dira. Sarri askotan, “galdurik” dauden ikasle horiei 
ezaugarri negatiboak esleitzea dakar horrek, eta ondorioztatzen da ez 
zaiela ikastaroaren edukia axola, ezta ikaskideek ikastea ere. Maiz samar, 
koadrante horretan dauden ikasleek ez dute asko ikasten, nota txarrak 
izaten dituzte edo prestakuntza-jarduera utzi egiten dute azkenean. 

Sarritan, parte-hartzea handitu nahi denean, zailenak izan ohi dira 
“ekintzan galduak” moduan izendaturiko ikasleak, eta sailkapen 
horretako batzuk ez dira egoten prestatuta online ikasteko. Arrazoi 
asko dago horretarako. Adibidez, guztiz erratuta ematen dute izena 
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web bidezko ikastaro batean, uste dutelako denbora laburragoa beharko 
dutela ikastaroko lanak egiteko, baliokidea den aurrez aurreko ikastaro 
batean baino; edo berriak direlako web-ikastaro batean eta galduta 
dabiltzalako, irakaslearengan oinarrituta ez dagoen “ikasgela” bat 
dutelako; edo teknologiaren ikuspegitik gaitasun nahikorik ez dutelako, 
ehuneko ehunean parte hartzeko, eta horrek frustrazioa eta parte-hartze 
baxua ekar ditzakeelako. “Ekintzan galduak” diren ikasleen arrazoiak 
era askotakoak izan daitezkeenez gero, ezinbestekoa da irakasleak 
seihilekoaren hasieran hitz egitea ikasleekin, haien beharrak zein diren 
jakiteko.

Kasu horietan, berdinak dira irtenbideak. Lehendabizi, beharrezkoa da 
ikasketa-programa oso argia izatea eta ikastaroaren webguneak parte 
hartzeko arauak zehatz-mehatz azaltzea. Bigarrenez, garrantzizkoa 
da ikasleei feedback edo atzeraelikadura zuzena eta garaiz ematea, 
arauak betetzen ez dituztenean. Irmoa baina adeitsua izan behar du 
atzeraelikadura horrek. “Irmoa baina adeitsua” izateak esan nahi du 
ikasleek feedbacka informazio gisa hartu beharko luketela eta ez kritika 
gisa, eta irakasleak aukera eskaintzen diela ikasleei aurrera egiteko. Hala 
eta guztiz ere, web-ikastaroetako ikasle batzuek erratuta uste dutenez 
denbora laburragoa beharko dutela betekizun akademikoei erantzuteko, 
baliteke aurrez aurrekoetan baino gehiagok uztea bertan behera 
web-ikastaroa. 

II. koadranteko ikusle soilak ere “ikusezinak” iruditu arren, erabat 
bestelakoa da haien dinamika. Horiek “ikasle lekukoak” dira (Fritsch, 
1997): ikastaroko materiala askotan erabiltzen dute, sarritan sartzen dira 
webgunean eta irakurketa guztiak egiten dituzte, baina ez dute ekarpen 
aktiborik egiten online diskurtsoan (pertsona arteko interakzio baxua). 
Ikasle lekukoek ikasi egiten dute hala ere, nahiz eta modu pasiboagoan 
eta ez horren modu agerikoan egin (ibid.).

Ekintzan galduak diren ikasleen antzera, ikasle lekukoek motibazio- 
-mota asko dituzte. Ingelesa bigarren hizkuntza duten ikasleak baliteke 
ez oso gustura sentitzea, idatzizko foro batean beren burua aditzera eman 
behar dutenean: ikasten ari dira, eta ez besterik gabe ekarpenak egiten. 
Autoestimu apala edo afektibitate negatiboa duten ikasleak zalantzati 
senti daitezke ekarpenak egiteko orduan, baztertuko dituzten beldur 
direlako. Ekarpenak aitortu ez zaizkien ikasleek edo foroan baztertu 
dituztenek baliteke parte-hartzea gutxitzea erabaki izana. Dena dela 
arrazoia, ikasle horiek beren ideia eta ikuspegi baliotsurik gabe uzten 
dute taldea. 

Online gradu-ikastaro bateko ikasle “ikusezinei” buruzko azterlan 
batek (Beaudoin, 2002) azpimarratzen du zeinen garrantzitsua den 
zaku berean ez sartzea “ikasle lekukoak” eta “ekintzan galduak” 
diren ikusle soilak.Beaudoin jabetu zen “ikasle lekukoek” ikasi egiten 
dutela eta hobeak ere izan daitezkeela notapeko lanetan, batez besteko 
agerikotasuna duten ikasleak baino, baina ez agerikotasun altua duten 
haiek bezalaxe. Beudoinek izozmendi batekin konparatzen ditu haien 
ikaskuntza-estrategiak: begiek ikusten dutena baino askoz gehiago dago. 
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3. Online lidergo 
eraginkorra 
eskaintzea

Beaudoinek, ordea, argi gorriak pizten ditu ikasle lekukoei dagokienez: 
nahiz eta garrantzitsua izan ulertzea online ikastaro batean zehar une 
jakin batzuetan agerikotasun gutxiko parte-hartzearen atzean dauden 
arrazoiak, eta, horrezaz gain, nahiz eta garrantzizkoa izan zehaztea ea 
ikastearekin zerikusia duten jarduerak oraindik ere gertatzen ari diren 
“agertokiaren atzean”, hori ez litzateke interpretatu behar agerikotasun 
baxuko mota guztientzako azalpen orokor gisa. 

IV. koadranteko ikasleen kopurua ahalik eta gehien handiagotzea da 
online ikaskuntzako ikasgela bateko irakasleen xedea. Bestela esanda, 
irakasle batek lidergoa eskaini behar du, I., II. eta III.eko koadranteko 
ikasleak IV. koadrantera mugitzeko. Aldaketa horiek nola egin 
daitezkeen ulertzeko, lagungarria izango da irakaslea lider gisa hartzea, 
ikasle bakoitzari desberdin erantzun diezaion, kokapen taxonomikoaren 
arabera. Kokapenaren araberako lidergoak (Hersey eta Blanchard, 1969) 
lagunduko digu gure ahaleginak nola bideratu ulertzen.

Kokapenaren araberako lidergoaren teoriak, berriz, (SLT ingelesez; 
Hersey eta Blanchard, 1982, 1969) iradokitzen du lidergo-ahaleginek bat 
egin behar dutela mendekoen ezaugarriekin. Eta, mendekoen ezaugarri 
egokiak atzemateko, Hersey eta Blanchardek (1982) “heldutasun” 
deituriko terminoa sortu zuten. Heldutasunak bi kontzeptu biltzen ditu: 
borondatea eta gaitasuna. Borondateak zerikusia du motibazioarekin; 
motibaziorik ez dutenak mutur batean (gogorik gabeak) eta motibazio 
altua dutenak beste batean (gogo onekoak). Gaitasunak, berriz, ataza bat 
aurrera eramateko ahalmenarekin du zerikusia: ezgaiak alde batean eta 
gai direnak beste batean. 

SLTren arabera, lider batek mendekoen ezaugarriak ezagutu behar ditu 
lehendabizi, eta horren arabera egokitu lidergo-estiloa. Adibidez, gai ez 
diren/gogorik gabe dauden horiek gai diren/gogoz daudenek baino etekin 
handiagoa aterako dute lidergo-estilo desberdin batetik. Lehen kasuan, 
adibidez, beharrezkoa da ataza-egituraren eta motibazioaren konbinazio 
bat; bigarren kasuan, berriz, askoz ere ikuspuntu kolektiboago bat 
proposatzen da. 

SLT online testuinguru batean ipintzeko orduan, Kemeryk (2000) 
erabili egin zuen ikasleek online ikaskuntzarako duten jarreraren edo 
prestasunaren kontzeptua (SROL ingelesez). 2. irudian ikusten den 
moduan, SROLk bi elementu ditu: teknologia-gaitasunak eta online 
ikaskuntzarako gaitasunak. SLTrekin bat eginez, irakasle baten 
ikuspuntua SROLren mende egongo da, ikasleen online ikaskuntza 
maximizatzeko orduan. Adibidez, 2. irudiko A koadrantean dauden 
ikasleek (teknologia-gaitasunetan eta online ikaskuntzaren gaitasun 
kooperatiboetan eskasak direnek), bi gaitasunak eskuratu beharko dituzte, 
online ikastaro batetik etekin osoa atera nahi izanez gero. Aitzitik, erabat 
prestatuta daude D koadrantean dauden ikasleak, eta, horrela, gertu 
daude ahalik eta etekinik handiena ateratzeko online ikastaro batean 
egiten duten ikaskuntzari. 
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Ikasleen prestasuna online elkarlaneko ikaskuntza egiteko

Teknologia-gaitasunak

  Baxua Altua

Elkarlaneko ikaskuntzarako 

gaitasunak

Altua C D

Baxua A B

Gure taxonomiaren testuinguruan, ikasleak I., II. eta III. koadranteetatik 
IV. koadrantera pasatzea da erronka nagusia. SLT eta SROLren 
argitan, irakasleak hautatutako estrategiak bat egin behar du ikaslearen 
ezaugarriekin eta beharrekin. Ikasle lekukoak dira, beharbada, “ikasle 
aktiboaren” koadrantera mugitzen errazenak: ikasle serioak dira, jadanik 
materiala oso ondo ezagutzen dutenak. Ikastaroko ikasketa-programak 
argi eta garbi ezartzen baditu zein diren parte hartzeko arauak eta 
irakasleak giro seguru bat sortzen lagundu badu (aurrerago zehazten den 
moduan), ikasle lekukoek beren parte-hartzea handituko dute pixkana, 
eta, ikastaroa amaitzen denerako, bakar batzuk besterik ez dira geldituko 
multzo honetan. Ikasleak pixka bat adoretzeak eta feedbacka emateak 
lagundu egingo die ikasle horiei sailkapenik altuenerantz mugitzen. 

Nola sor daiteke giro seguru hori? Ikastaroaren edukia zein den ere, 
oso baliagarria da seihilekoaren hasieran ikasleei azaltzea zein den 
elkarrizketaren eta eztabaidaren arteko aldea. Michael McMasterrek 
(1996: 215) honela definitzen du elkarrizketa: “Solasaldi bat da, zeinean 
asmoa den solasaldian bertan zerbait sortzea, hau da, solasaldia hasi 
aurretik parte-hartzaileen artean ez zegoen zerbait”. Ikasleei erakutsi 
behar zaie elkarrizketa osasuntsu batean entzuten edo irakurtzen ikasten 
dugula epaitu gabe, adierazten ari zaizkiguna ulertu ahal izateko. Epaitu 
gabe entzuteak ez du esan nahi zure gaitasun kritikoa ezabatu behar 
duzunik edo ados egon behar duzunik irakurtzen ari zarenarekin, baizik 
eta entzuna izateko lehendabizi tartea eman behar zaiola egileari (Ellinor 
eta Gerard, 1998). Epaitua izateko beldurrik gabe, giro segurua sortzen 
da, eta, giro seguru horren eraginez, ahalik eta ikasle-kopuru handiena 
igarotzen da “ikasle aktiboaren” koadrantera. Ikasleek diotenez, 
elkarrizketa-gaitasuna baliotsua izaten zaie sarritan beste ikastaro 
batzuetan, baita harreman pertsonal eta profesionaletan ere.

Irakaslearen ardura da ikaslea bultzatzea online parte har dezan (Bento, 
Brownstein, Schuster eta Zacur, 2005). Are garrantzitsuagoa, irakasleak 
gogotsu ekin behar dio online ikastaroari. Online ikastaroak askoz ere lan 
gehiago eskatzen die irakasleei, aurrez aurreko ikastaroak berak baino. 
Irakasleak ikaskide-jarreraz ekin behar dio online ikastaroko lanari, eta 
ikastaroko materiala lantzeko gogoz. Ikasleak “ikasle aktiboak” izatera 
iristeko, irakasleek frogatu egin behar diete benetan bustitzen direla.
Konpromiso osoa ikastaroko materiala aukeratzearekin hasten da. 
Irakasleek, hitzen eta ekintzen bitartez, ikastaroko materialarekiko eta 
ikaskuntzarekiko grina edo grinarik eza komunikatzen dute.Irakasleak 

2. irudia:
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fresko eta bizi izan behar luke ikastaroko materiala, eta, hala denean, 
irakaskuntza nahiz komunikazioa erakargarri bilakatuko dira. Ikastaroko 
irakurgaiak, gehienbat, erakarpena uxatzen duen bigarren eskuko 
iturrietatik gauzatu badira, zaila izango da inork heltzea ikastaroko 
materialari eta “ikasle aktibo” bihurtzea. Arbinger Institutek (2001: 
48) labur eta zehatz dio: “Azken batean, ez dago gauza aspergarri eta 
tristeagorik, ikastea baztertu duen norbaiten aurrean ikasbideren bat 
aurkitu behar izatea baino”. Era berean, Parker Palmer hezitzaileak 
(1999: 11) ikasle baten hitzak gogora ekartzen ditu, ikasgelako 
irakasleei buruz ari dela (haren adierazpenek, ordea, ikasteko edozein 
esparrutarako balio dute): “Behin ikasle bati entzun nion esaten ezin 
zituela deskribatu izandako irakasle onak, oso desberdinak zirelako, oso 
bestelakoak. Baina, aitzitik, deskriba zitzakeen irakasle txarrak, denak 
berdin-berdinak zirelako: ‘Euren hitzak aurpegi aurrean hor nonbait 
dabiltza, binetetako elkarrizketa-puxiken antzera’”. Online irakasle 
onak hezkuntza-bideratzaileak dira. Irakurketak egiteko iturri bizi eta 
originalak hautatzeaz gainera, aldez aurretik aipatu den bezala, online 
irakasleek galderak eta jarduerak garatzen dituzte ikasleentzat, haien 
bizipenak testuetako materialekin erlazionatzeko gai izan daitezen 
(Berge, 1995). Ikasleen parte-hartzeez arduratzen dira, ez soilik banakako 
ebaluazioa eta feedbacka eskaintzeko, baizik eta ikasleen ekarpenak gai 
bateratu bihurtzeko eta aurrerago eztabaidatu ahal izateko. Irakasleek, 
horrela, sortzen diren ideiak egituratzen laguntzen dute, eta, horrela, 
ikasleek eta ikaskideek esperimentatu ahal izango dute sortzen ari diren 
ezagutzaren bilakaera. (ibid.) 

Zailtasunak sortzen direnean, irakasleen erantzunek mugatuko dute 
ondorio negatiboak iraungo duen ala ez. Irakasleek begirunea zor diote 
ikasleari, lehenbizi gizaki eta ondoren hazten ari den ikasle da-eta. 
Eta horrek, azkenean, aurrera ez jarraitzea eta beren parte-hartzea ez 
handitzea erabakitzen dutenenganako errespetua eragiten du (baina ez, 
ezinbestean, nota ona). Ikasle bakoitza errespetatuz, giro segurua sortzen 
da, eta, horrela, parte-hartzea sor liteke. Errespetua eta gidaritza irmo 
baina adeitsu bideratuz gero, ikasle gehienak iritsiko dira “ikasle aktibo” 
izatera.

Gure taxonomiaren testuinguruan, nola bihurtzen dira “parte-hartzaile 
sozialak” eta III. koadrantean daudenak “ikasle aktibo” (IV. koadrantea)? 
Estrategietako bat da espektatiba argiak sortzea eta feedbacka etenik 
gabe ematea. Visaren fundatzaile eta zuzendari orokor Dee Hock-en 
hitzetan, honako hau da erakunde bat kudeatzeko modurik eraginkorrena: 
“Helburu eta printzipio argi eta errazek jokabide konplexua eta 
adimentsua eragiten dute. Arau eta araudi konplexuek, berriz, jokabide 
inozo eta ergela” (Hock, 1999: 120). Hocken esakunea ezin hobeto 
aplikatzen zaio online web-ingurune baten diseinu eraginkorrari. 
Ikastaroko ikasketa-programan arau argiak ezarri behar dira, haien 
bitartez ikasleei azaltzeko zein den astero eskatzen zaien neurria edo 
erritmoa online foroan (foroan gertatzen da asteroko elkarrizketa online 
ikastaro batean) eta zer den foroan modu eraginkorrean parte hartzea. 
Parte-hartze adibide erraz batzuek argitu dezakete zer espero den edukiaz. 
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Arau horiek oso zehatzak eta errazak izango dira, ikasleari laguntzeko 
irakurgaiak barneratzen eta erabiltzen, eta materialak ahalik eta zentzu 
osoena izan dezan, ikasleak nondik datozen eta zer esperientzia duten 
kontuan hartuta. Arau konplexuek, ikasleari ezertxo ere esaten ez dion 
materialarekin lan egitea eskatzen diotenek, berehala motelduko dute 
parte-hartzea. Esate baterako, nazioarteko ekonomiari buruzko online 
ikastaro batean, berehalakoan gutxituko du motibazioa eta parte-hartzea 
ikasle guztiei batere interesatzen ez zaien herrialde bereko ekonomiak 
ikertzeko eskatzeak. 

“Parte-hartzaile sozialak” eta III. koadrantean daudenak “ikasle 
aktiboak” izeneko kategoriara mugitu ahal izateko beste estrategia bat 
da “berriketaren” aurkako arau argi bat ematea. Parte-hartzea “berriketa” 
hutsa izango da, ikasle batek idatzi badu ikastaroa egin gabe edo 
irakurketa bakar bat ere egin gabe. “Berriketak” sareko eduki gutxi duen 
parte-hartze asko eragiten ditu foroan irakasle eta ikasleentzat. Nahiz eta 
“berriketa” saihestezina eta dibertigarria izan, garrantzitsua da ahalik 
eta laburrena izan dadin. “Berriketa” gutxitu egiten da, III. koadranteko 
ikasleei behar duten feedback argi eta zuzena ematen bazaie, ikastaroko 
materiala gehiago erabili dezaten foroan parte hartzen dutenean. Hala 
egiten dutenean, hobeto frogatzen da ikasten ari direla, eta hobetu egiten 
da ikasgelako ikasketa-giroa, foroko interakzioaren kalitatea handitzen 
da-eta. 

IV. koadrantera iritsi diren ikasleak, hau da, eduki eta interakzio altuak 
dituztenak, online ikastaroan aurrera egiteko prestatuenak dira. Eta, 
irakasle batentzat beste ikasle batzuez arduratzea garrantzitsua den 
bezala, garrantzizkoa da, orobat, errefortzua eskaintzea IV. koadranteetan 
daudenei. Ikasle horiei erronka jo behar zaie, maila goragoko ezagutza 
kontzeptualerantz lan egin dezaten. 

Hemen proposatzen den taxonomiak ondorio zuzenak ditu online 
hezkuntzaren praktikari eta ikerketari dagokienez. Arrazoi pedagogikoak 
eta zuzentasuna medio, oso garrantzitsua da online irakasleek neurri 
aktiboak har ditzaten, “ikasle lekukoak” “ekintzan galduak” direnetatik 
bereizteko. Agerikotasun gutxiko ikasleekin garaiz eta sarritan jarriz 
gero harremanetan, irakasleak ikasleari lagun diezaioke I. koadrantetik 
(“ekintzan galdua”) II. koadrantera mugitzen (“ikasle lekukoa”), eta, 
hortik aurrera, IV. koadrante desiragarriagora (“ikasle aktiboa”). 

Pertsona arteko interakzio altua ez dela “parte-hartze onarekin” 
parekatzen jabetzeak –ez badator behintzat eduki altuko interakzioarekin 
batera– lagun diezaieke online irakasleei “parte-hartzaile sozialen” 
eta “ikasle aktiboen” artean bereizten. Desberdintze hori funtsezkoa 
da, irakasleek identifika ditzaten zein diren “parte-hartzaile sozialak”; 
hartara, saihestu egingo da gehiegizko saritzea konplazentziaren zentzu 
faltsuaren ondorioz, eta lagundu egingo die ikasleei edukiarekiko 
interakzioa hobetzen. III. koadrantetik IV. koadrantera mugitzeak 
lagundu egiten die “parte-hartzaile sozialei” etekin handiagoa ateratzen, 

4. Ondorioak
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5. Etorkizuneko 
ikerketarako 

ondorioak

eta horrenbeste gozatzen duten online komunitate horri ere mesede 
egiten dio.

Gero eta frogatuago dago parte-hartzea handitzeak (kalitateari eta 
kantitateari dagokienez) ikastea bultzatzen duela eta irakasleek hainbat 
elementu kontrola ditzaketela ikastaroa sortu eta emateko orduan eta, 
ondorioz, parte-hartzea areagotu dezaketela (Harasim eta al, 1995; 
Kemery, 2000). Irakasleak gai badira ikasle gehiago IV. koadrantera 
eramateko eta beste koadrante batzuetara atzera egiten ari diren horiek 
bertan mantentzeko, handiak izango dira banaka eta taldean ikasteko 
onura praktikoak. 

Online ikastaroetan egiten dugun jardunaren neurketa findu egin 
behar da, eta ikastaroaren mugetatik harago zabaldu, ebaluatu ahal 
izateko zein mailataraino diren gai partaideak ikasi dutena lan-arloan 
erabiltzeko. Gainera, sakonago aztertu behar dugu banakako ikasleen 
parte-hartzeak izan dezakeen eragina, haien eta beste ikasle batzuen 
ikaskuntza-prozesuan. 

Etorkizuneko ikerketarako, makina bat ondorio ateratzen dira. Adi-
bidez, taxonomiak ikerketa-eremu ugari irekitzen ditu, hainbat parte- 
-hartze motaren aurrekariei dagokienez. Nola eragiten diote I., II., 
III. eta IV. koadranteetan dauden ikasleen maiztasun erlatiboari 
ikastaroaren diseinuak, teknologiak, irakasleen eta ikasleen jokabideek 
eta ezaugarriek (generoa, adina, nortasuna, estilo kognitiboa, 
jatorri kultural eta profesionalak, etab.)? Zer alderdik eragiten diete 
koadranteen konbinazioen arteko intentsitate, norabide eta mugimenduen 
bizkortasunari? 

Beste galdera interesgarri batzuek zerikusia dute era askotako parte- 
-hartzeen ondorioekin. Zein dira koadrante jakin batean gelditzearen 
ondorioak, edo koadranteen artean mugitzearen ondorioak, mendekoak 
diren aldagai hauetan: ikaskuntza, notak, ikastaroarekiko gogobetetasuna, 
irakaslearen ebaluazioak, auto-eraginkortasuna, autoestimua, etor-
kizuneko ikastaroetako parte-hartze mota (ikaskide eta irakasle berekin, 
edo desberdinekin), graduazio-indizeak, erakundearekiko leialtasuna? 

Galdera horien erantzunek eragin zuzena izan dezakete ikasleek online 
ikastaroetan lortzen duten ikaskuntza-mailan, eta oihartzuna ere izan 
dezakete beste urruneko hezkuntza-mota batzuetan eta ohiko aurrez 
aurreko eskoletan duten parte-hartzea hobetzeko gaitasunean. Parte- 
-hartzea nola hobetu ikasteak eragina izan dezake, epe luzera, ikasleek 
lantokietako talde birtualetan eta aurrez aurrekoetan modu eraginkorrean 
parte hartzeko izango duten gaitasunean. 

Itzultzailea: Hitzurun
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