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“Egun batzutan isiltasunak ere desafinatzen du” (Angeles Navarro, F.

Lasuenek itzulia)

Partaidetza pasiboa edo “lurking” delakoa gertakari hedatua da

Interneten sortzen diren taldeetan. Horren zabaldua dagoen arren kezka-

-iturri izan ohi da maiz arduradun, administrari eta abarrentzat. Izan ere,

gutxieneko komunikazioa ezinbestekoa da zereginak behar bezala buru-

tzeko eta, azken batean, ziberkomunitateak eraiki eta garatzeko. Beraz,

fenomeno hori sortarazten duten zergatien bila ikerketa bat burutu

genuen 2006ko udaberrian HABEren Irakaslearen Gunea esparru tele-

matikoan, “Egitasmoa eta Memoria” taldean hain zuzen. Partaidetza

pasiborako arrazoiak aurkitzeaz gain, partaidetza aktiborako bideak bilatu

nahi izan genituen.

Bihoazkie hemendik eskerrik beroenak lankide eta bidaide izan ziren guz-

tiei.

Helduen taldeez dihardugunean ikasketa-komunitateek berebiziko pisua
hartzen dute; gizakiok lan-esperientzia zabala izaten baitugu (Kaplun,
2005). Izan ere, eguneroko praktikatik datozen ezagutzak, eskarmentua,
arazoak edota zalantzak konpartitzeko aukera ezin hobea dugu horien
bitartez. Begien bistakoa da, bestalde, sare telematikoek, eta Internetek
batik bat, gure bizitzak eraldatu dituztela.

Aukera itzelak eskaintzen dizkigute sozializatzeko eta harremanetarako.
Horrexegatik, plataformek, esparru birtualek, komunikazio-sareek, orain
dela gutxi arte pentsaezinak ziren bideak ireki dituzte.

Arestian aipatutako bi arloak elkarrekin uztartuz gero, ez da harritzekoa
komunitate birtualen edo ziberkomunitateen gaia izatea azken boladan
denen ahotan dabiltzan horietako bat. Are, komunitatearen ideia izan
omen da hasiera-hasieratik Internet egituratzeko oinarrietako bat (Cabe-
ro, 2006). Hala eta guztiz ere, iritzi kontrajarriak daude komunitateak
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aipatzen direnean. Gainera, hitza hainbeste erabiltzeak ez dio gaiaren
zehaztapenari laguntzen.

Egia esateko, ez da horren erraza beste batzuengandik eta beste batzue-
kin batera ikastea, eta argi dago kontua ez dela soilik Internet. Dena den,
aldekoak ei dira nagusi eta baieztatu egiten da horrelako taldeak badirela
(Kloos, 2006: 18; Garcia Aretio, Ruiz Corbella eta Dominguez Figaredo,
2007).

Esparru desberdinetako esperientziak eta emaitzak ezagutu ditugu
(Murua, 2006; Murua eta Vissi, 2006). Eta, Interneten sortzen diren tal-
deetan fenomeno baten berri izan dugu egindako nabigazio-saioetan. Agi
denez, jarrera jakina agertu ohi dute sarri taldekideek, lurkingaz edo par-
taidetza pasiboaz ari gara.

Argitu dezagun zer esan nahi dugun horrekin: nahiz eta taldearen esparru
komunetan zintzilikatzen diren mezuak edo ekarpenak irakurri, taldeki-
de askok ez dituzte beraienak plazaratzen.

Onartuta dago partaidetza eta inplikazio-mailak ez direla berberak
(García Aretio, 2003; Garrido, 2003). Hala, datu desberdinak eman dira
partaidetza-mailaz (Nonnecke eta Preece, 2001; Preece, Nonnecke eta
Andrews, 2004) eta badago partaide aktiboak, kasurik onenetan, taldeki-
deen %10a direla uste duenik (Lopez de Avila, 2005). Gaur egun, jarrera
“pasibo” hori korapilatsua dela uste da eta, lehenago ez bezala, ez da beti
disfuntzio gisa ikusten; bestelako komunikabideetan entzuleriak edo
ikusleriak duen egitekoaren parekotzat har baitaiteke.

Dena den, gure ustez, komunikazioa ezinbesteko baldintza da komunita-
tea sortu eta garatzeko, alegia, harreman komunikatiborik izan ezean
nekez izango dugu komunitaterik. Ohartu gaitezen bi hitzek jatorri
komuna dutela. Eta horren hedatua izateak ez gaitu lasaitzen, besteak
beste, komunitate birtualak ezezik, sare telematikoak ere baliatuta buru-
tutako prestakuntza-saioen arrakasta baldintza dezakeelako.

Azkenik, aipa dezagun ez dugula gertakariaren inguruko ikerketa asko-
rik aurkitu, eta, aztertu ditugun horietan talde irekietan burututakoak
direla, hots, Inteneten dabilen edonor era askean sartu ahal izateko
moduko taldeetan gauzatu zirela. Horregatik guztiagatik, gurean sortuta-
ko talde bat sakonagotik ikertu nahi izan dugu eta horretarako kasu-
-azterketa baliatu genuen.

Taldea 2002ko abenduan sortu zen HABEren esparru telematikoan.
Harrez gero, 212 kide bildu ditu guztira; gehienak euskaltegietako
zuzendari eta arduradun didaktikoak. 2006ko udaberrian, hain zuzen,
145 ziren taldekideak. Aipagarria da EAEko euskaltegi guztiek izan
zutela tarte horretan ordezkaritza. Arduradun gisa, HABEko bi teknikari
aritu ziren hasieratik.

Izan ere, talde honen aurrekariak lehenagotik zetozen proiektu batzuetan
lekutu behar dira; batetik, HABENET eta hori baino zabalagoa den

“Egitasmoa eta

memoria”

taldearen historia

laburra
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“Euskadi informazioaren gizartean 2003” (Azkue, 1999), eta, bestetik,
helduen euskalduntze-alfabetatzearen sektorean garatutako Egitasmoa
eta Memoria autoebaluazioaren bidean.

Bigarren proiektu horren baitan, aurrez aurreko prestakuntza burutu zen
aurretiko hiru ikasturteetan. Partaidetza handia eta balorazio positiboa
izan zituen arren, hainbat arrazoi zirela medio, eredua agortuta zegoen,
antza. Gainera, HABEren sare telematikoan irakasleak prestatzeko ingu-
runea sortu berria zen: Irakaslearen Gunea.

Hau honela, aipaturiko prestakuntzarekin jarraitzeko edo hori osatzeko
planteatu zen taldea hasieran, nahiz eta interesatutako orok zituen ateak
irekita, aldez aurretik burututako ikastaroetan partaide izan zein ez.

HABEnet esparru telematikoko Irakasle Gunetik atzitua

Asmoa zen dokumentu operatiboei1 buruzko informazioa bideratzea. Eta
gai horien ingurukoez gain, zuzendaritza-taldeetako kideen komunika-
ziorako bide izatea ere hartu zen aintzat.

Aztertu genuen taldea itxia zen, hots, Interneten zebilen edonork ez zuen
sartzerik; aldez aurretik esparruan eskaria egin eta taldean bertan onartua
izatea ezinbesteko baldintzak baitziren. Halaber, taldeak bazuen beste
ezaugarri garrantzitsu bat: ez zegoen formazio-prozesu egituratuei lotu-
ta. Horrelakoetan, errazagoa ei da partaidetza handiagoa izatea, areago
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oraindik baldin-eta derrigorrezkoa bada dena delako ebaluazio sumati-
boa gainditzea.

Gainera, gurean ez zegoen jokabide-araudi jakinik; bestela esanda, pos-
teatzea ez zen aldez aurretik ezarritako baldintzetako bat.

Erabilitako esparru telematikoa UOCek (Universitat Oberta de
Catalunyak) eraiki zuen bere garaian. Taldearen komunikaziorako hiru
ziren aurreikusitako guneak; irudian ikus daitekeen bezalaxe (.1) ohar-
-taula (bertan arduradunek baino ezin zuten idatzi), foroa (proposatutako
jarduerak burutzeko gunea) eta eztabaida (era askean erabiltzekoa zena).

Horrez gain, nork bere postontzia zuen esparruan. Sistemak ematen zituen
aukeren artean, bat zen jakitea mezu bat nork eta noiz bidaltzen edota ire-
kitzen zuen, hala norberaren postontzian nola taldekoetan (ikus .2).

Muga batzuk ere bazituen; ezin jakitea pertsona baten konexio-denbora eta
egindako ibilbidea edo jarduera, besteak beste. Horrez gain, jakina, siste-
mak ez zuen bereizten norbait beste baten pasahitzaz sartua zen edo ez.

.2:
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Partaidetzari erreparatuta, gehiengoa isila zen: banaka batzuen
mezuak irakurri bai baina nork bereak ez zituen idazten ez bidaltzen
ere (Garcia Aretio, 2003: 180), %71 multzo honetan zegoen. Horien
ondoren absenteak edo bertaratu gabeak zetozen, hots, esparruan sartu
ere egiten ez zirenak, %24 ziren. Era berean, denboran zehar jarrerak
aldatu egiten zirela egiaztatu genuen (ikus .3). Bagenuen beste datu
jakingarri bat: masa kritikotzat jo genezakeen taldetxoa sumatzen
genuen; eremu komunetan mezuak zintzilikatu ahala irakurtzen zute-
nek osatua.

Partaidetza-mota ikasturtez ikasturte

Zenbat ikasturtez egon ziren taldekideak “Egitasmoa eta Memoria”n
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Bi hitz ikerketa-

-prozesuari buruz

.5:
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Bestalde, taldean izandako errotazioak zuzendaritza-taldeetan antzera
gertatzen dela bistaratzen zuen; grafikoan (ikus .4) partaideak zenbat
ikasturtez egon izan ziren taldean dago jasota.

Azken datu bat: aldez aurretik aurrez aurreko saioetan aritutakoak 69
ziren (herena inguru) eta, partaidetzaren aldetik, bertaratu gabeen kopu-
rua orokorra baino nabarmen txikiagoa zen.

Ez da gure asmoa lan honen alderdi metodologikoan sakontzea, baina
ikerketaren zorroztasun zientifikoa agerrarazteko zertzelada batzuk
eskainiko ditugu pasarte honetan.

Interneten eskutik etorri den paradigma sozioteknikoaren baitan kokatu
genuen ikerketa (Dominguez Figaredo, 2003: 279) Hala izanik, plantea-
mendu kualitatiboa izan zen nagusi, eta kasu-azterketa burutzea erabaki
genuen. Ikuspegi osoagoa eta holistikoagoa izateko asmoz, datuak bil-
tzeko iturri eta tekniken triangelazioaren aldeko apustua egin genuen;
ikuspegi plurimetodikoa baliatzea alegia. Hau honela, lau teknika erabil-
tzea erabaki genuen: eztabaida taldeak, elkarrizketak, galdeketak eta
dokumentuen analisia. Eguneroko bat idazteko asmoa ere hartu genuen.

Bestalde, ordenagailu bidezko komunikazioak berebiziko pisua hartzea
izan genuen hasieratik gogoan, ohikotzat jo daitezkeen bideak baztertu
gabe. Erabaki horri jarraikiz, eztabaida-saio bat burutu genuen aurrez
aurre, gainera beste bi saio ere Skype2 programa baliatuta egin genituen
(ikus .5).

Elkarrizketa batzuk telefonoz egin genituen eta beste batzuk, berriz,
Vyew3 programaren bitartez (ikus .6); azken horiek egituratuagoak izan
ziren.

Galdeketa egiteko e-posta izan zen erabilitako bidea. Galdeketa hori
aldez aurretik epaile-proba baten bidez balioztatu genuen eta horretara-
ko ere posta elektronikoa baliatu genuen.

Skype programatik atzitua



Vyew programatik atzitua

Pertsona bakoitzak bide bakarretik eman zuen informazioa. Nahitako
laginketa izan zen irizpidea eztabaida-taldeetan eta elkarrizketetan par-
taideak aukeratzerakoan. Horretarako, arestian aipatutako masa kritikoa
hartu genuen aintzat, baita jarrera aldaketa nabarmena izan zutenak ere.
Izan ere, informazioaren kalitateari erreparatu genion informatzaile-
-kopuruari baino gehiago.

Guztira 118 lagunek hartu zuten parte informazioa biltzeko proze-
suan, taldekideen %80 inguru. Ikus banaketa (.7).

Informazioa lantzeko estrategia desberdinak baliatu genituen: taulak eta
ehunekoak datu kuantitatiboekin, datuen ustiaketa eta antolaketa kualita-
tiboekin.
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13
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Azkenean, Ishikawa-ren diagrama bat (ikus .9) eta sarrera bikoitzeko
matrizea osatu genuen. Horren ondoren, partaide izandakoei aukera
eman genien lehen ondorioei buruzko iritzia emateko.

Partaideak Interneten ohiko erabiltzaile ziren; erabilera hori funtzional-
tzat jo liteke eta bat dator haien ezaugarriekin (adina, ikasketa-maila...)
(ikus .8).

Adinari begiratuz –%15 baino ez ziren 35 urtez azpikoak– etorkin
digitaltzat jo genitzakeen partaideak (Prensky, 2001) Eta beraz, oina-
rrizko gaitasunak garatzeke zeuzkaten, besteak beste, pertsonen arte-
ko sare bidezko komunikazioari eta elkarlanari zegozkienak
(Marques, 2000). Edonola ere, sarriago sartzen ziren sarean taldean
edo kanpus birtualean baino. Datu bitxi bat gure ustetan: absenteek
(taldean sartu ere ez zirenak egiten, alegia) isilek baino gehiago balia-
tzen zuten Internet.

Ikerketan parte hartu zutenen ezaugarri soziologikoak

GUZTIRA AKT. / ISILAK ABSENTEAK

% % %

Adina

25-34 18 15,3 7 9,5 11 25,0

35-44 68 57,6 50 67,6 18 40,9

45-54 25 21,2 13 17,6 12 27,3

55-64 7 5,9 4 5,4 3 6,8

Sexua

Emakumezkoa 75 63,6 43 58,1 32 72,7

Gizonezkoa 43 36,4 31 41,9 12 27,3

Ikasketak

Lizentziatura 57 48,3 37 50,0 20 45,5

Irakasle-eskola 26 22,0 18 24,3 8 18,2

Beste diplomatura bat 10 8,5 6 8,1 4 9,1

HABEk homologatua 22 18,6 13 17,6 9 20,5

Ez du erantzuten 3 2,5 0 0,0 3 6,8

Ondorioak

.8: 

Partaidetza pasiboa Interneten sortutako talde eta komunitateetan: kezka eta ... 31



Ishikawa edo kausa-ondorioa diagrama

Badirudi gune birtuala ez zela elkarren arteko komunikaziorako eta lan-
kidetzarako esparru gisa ikusten eta, batez ere, informazio-iturri bezala
begiratzen zitzaiola. Kontraesana zen, nonbait, partaidetza askea izatea
eta, aldi berean, inplikazioa eta ezagutza-maila baxua izatea.

Parte ez hartzeko emandako arrazoi nagusiak honako hauek izan ziren:
denbora-falta, bestelako lehentasun batzuk zeudela eta taldearen dinami-
ka. Uste dugu beste aldagai kritikoetako bat zela bitartekoaren aurreko
jarrera aurretiazkoa, bestela esanda, tokian bertan aurrez aurre jardutea-
ren kulturak pisu handia zuela.

Alderdi hori areagotzen zuen eragile bat taldekideen arteko sozializazio-
-azturak ziren, zeren-eta, hainbat arrazoi zirela bide (sare berekoak izate-
agatik, elkarrekin ikasitakoak izateagatik...), aurrez aurreko hainbat eta
hainbat saiotan jardunak baitziren lehendik elkarrekin. Eta sozializazioa
da, hain zuzen, komunitate birtualak osatzeko azpimarratzen den etapa
bat (Brenson-Lazan, 2002; Salmon, 2004).

Egiaztatu ahal izan genuen ikerketa-prozesuan, halaber, lurker “aktibo-
ak” (Bowes, Schultz eta Beach-ek aipatua, 2004) bazeudela: esparru
komunetako komunikazioa ez zuten baliatzen, baina bestelako bideen
bitartez lortzen zuten, e-posta barne.

Laburbilduz, parte ez hartzeko arrazoiak ez ziren bakarrak ezta sinpleak
ere; seguruenik, ikuspegi sistemikoz aztertu beharko lirateke, haien arte-
ko uztardura eta elkarreragina kontuan izanda. Kultura, hau da, zer uste
eta zer pentsatzen den, eta lan egiteko era estu-estu loturik ageri dira.
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Alderdi teknologikoa ez zen portaera azaltzeko funtsezkoa izan. Hala
ere, ezkutuagoa den heinean, arreta esparru pertsonalean eta talde-dina-
mikan jartzen lagunduko luke.

Sarea ikerketa-esparrua izateaz gain, ikergai gisa ere hartu genuen.
Aurrerantzean, jokabide hau gero eta hedatuagoa izango delakoan
gaude. Geuri dagokigunez, gazi-gozoak izan zituen; Postman-ek dioenez
(Bryndum eta Jerónimo, 2005) teknologia orok dakartza zama eta onura,
biak batera, bata bestetik banandu ezinik, gainera.

Irtenbideak elkarreragina eta moderazioa hobetzearekin lotuta ikusten
ditugu. Euskarri telematiko berri batera igarotzeak taldea birsortzeko
aukera emango digu, eta horrela, helburuak adosteko eta azaleratzeko
beta izan dezakegu. Beste aukera bat taldeari aukera desberdinak eskain-
tzea izan daiteke. Horrela, jarrera, behar eta interes desberdinei hobeto
erantzun ahal izateko. Urrutiago joanda, prestaketa-prozesu egituratua-
goak eskaini ahal dira, era erdi presentzialean edo b-learningez.

Baina, euskarri telematikoa, bitartekoa alegia, ez da nahikoa. Azken
batean, pertsonak dira elkarrekin komunikatzen dutenak, makinak balia-
tuta baina pertsonak. Eta edozein komunitatetan, birtualetan barne,
alderdi soziala da funtsezkoa. Remei Camps-ek idatzi zuen bezalaxe4,
pertsonak edukiagatik heltzen dira komunitateetara, baina erabilgarrita-
sunagatik eta harremanengatik geratzen dira.

Eta aurrera

begira
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Oharrak

1. Egitasmoa eta memoria dokumentu operatibo
gisa definitzen ditugu, hau da, epe motzera bide-
ratutakoak dira eta eguneroko praktikara zuzen-
duak. Epe ertain eta luzera bideratutakoak
dokumentu programatikoak lirateke, erakundea-
ren kurrikulu-proiektua edo barne araudia, bes-
teak beste.

2. http://www.skype.com/ 

3. http://vyew.com/ 

4. http://campus.linia9.net/course/view.php?id=26
(ikuste-data: 07/02/28)
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