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Gero eta hedatuagoa da “on line” ikastea. Internet abian jarri zenetik makina bat ikastaro egiten dira
han eta hemen baliabide hori lagun, eta, euskalduntze-alfabetatzea ere ez da ahalegin horietatik kanpo
gelditu.  Ezaguna  da,  jadanik,  HABEn,  euskara-irakasleen  prestakuntzarako  erabiltzen  den  euskarri
telematikoa.  Modu  birtualean  ikasteak  ezaugarri  propioak  ditu.  Horiexek  dute  mintzagai  hemen
artikulugileek, teknologia guztien gainetik, gizakiak duen garrantziari merezi duen arreta eskainiz.

1. Sarrera

Urrutiko ikaskuntza ez da gaur goizekoa. Ia betidanik izan dira ikaskuntza tradizionalari ezin jarraitu izan
dioten  ikasleak.  Esaterako,  lanean  ari  zirelako  ikastaro-garaian,  ikastegia  urrun  zeukatelako  edo ezin
zirelako  zeuden  tokitik  mugitu.  Horrelako  ikasleentzako  sortu  zen  estatuan  UNED  (Urrutiko
Unibertsitatea) 1972an. Eta sortu zen unetik beretik ikasleon prestakuntza-premiak ase zituen, adibidez,
liburuak, apunteak, irakasleentzako mezuak, notak etab.  postaz bidaliz, hau da, ikasleen joan-etorriak
baztertuz eta lan-orduz kanpoko ikasteko aukera areagotuz. 

Gaur egun, Internet  daukagunetik (90. hamarkadan) urrutitik ikasteko aukera horiek  ugaldu egin dira
goian aipatutako ikasle horientzat, ordenagailuari esker, jakina. 

Bi  dira  Interneten  bidez  ikasteko  motiboak:  alde  batetik,  norberaren  prestakuntza  hobetzea  eta
eguneratzea,  hau  da,  Bizitza  osoan  zehar  ikasteko  beharra asetzea –lifelong  learning1−,  Europako
Kontseiluak zabaldu duen esaerak dioen bezala; eta bestetik, teknologia berrien abantailak aprobetxatzea. 

Interneterako sarbidea duen ordenagailua duenak bizitza osoan zehar ikasteko aukera du. Interneterako
konexioak ugarituz doazen neurrian, modua izango da mugarik gabeko ikaskuntza eskaintzea, malgutasun
osoz eta etxetik eta lantokitik irten gabe, eta, norberak erabakita noiz zer ikasi. Ikasteko era hori edonoren
eskura jartzen ari da, Interneterako konexioak herriz herri, enpresaz enpresa eta etxez etxe hedatzen ari
direlako.

On-line ikaskuntza, ikaskuntza birtuala, berria da oso, gaur ezagutzen den moduan behintzat. 10 bat urte
izango ditu. Beraz, hastapenetan dagoela esan daiteke eta, aldi berean, garatzen ari dela. Espaniar estatuan
UOC (Unibersitat Oberta de Catalunya) da lehen unibertsitate birtuala, 1994ko urriaren 6an sortua.

2. Hainbat definizio

 Ikaskuntza  birtuala2.−  Multimedia-teknologia  berrien  erabilera  eta  Interneten  erabilera
ikaskuntzaren kalitatea hobetzeko. 

 Plataforma telematikoak3 edo ikaskuntza birtualeko inguruneak.− Interneten  bidez elkarrekin
harremanetan  jartzeko esparruak  dira,  eta  helburu  anitzetarako  sortzen  dira,  batez  ere,  ikaskuntza
bultzatzeko. Irakasleen eta ikasleen arteko  elkarreraginean ardaztuta daude. Kanpus birtualak deitzen
dira horiek.   

3.- Ikaskuntza birtuala HABEren kanpusean, Irakaslearen Gunean

Ikaskuntza  birtualak,  HABEren  plataforma  telematikoan,  kidego  birtual  baten  partaide  izatea  dakar
(kanpus birtual edo plataforma telematiko baten partaide) eta horrekin batera, tutore baten laguntzaz on-

1 Europako kontseiluak 1996 urtea “lifelong learning year” izendatu zuen.
2 e.learning: e-learning has been defined as the use of new multimedia technologies and the Internet to improve the 
quality of learning.(www.elearningeuropa.info).
3 VLE (Virtual Learning Environment): This expression refers to the spaces where on-line interaction takes place, 
with any purpose, including learning, between students and teachers.



line ikastea.  Ikasteko modu horri  e-learning ere deitzen zaio. Ikaslea eta tutorea ez daude leku fisiko
berean, eta beren arteko harremanak posta elektronikoz gauzatzen dituzte.

Urrutiko beste edozein ikaskuntza-motarekin zerikusia badu ere, aurrerapauso bat da, hau da, tutoretzaren
garrantzia aldarrikatzen da. Ordenagailuaren bidez ikastea arrakastatsua izan dadin, beharrezkotzat jotzen
dugu tutore baten laguntza, CD-rom, multimedia eta  autoikaskuntzarako baliabideak erabiltzeaz gain,

Ikaskuntza telematikoa hain berria izanik, ikaslearen eta tutorearen rol edo zereginak zehazten ari dira.
Horixe da egin nahi duguna artikulu honetan. Gure ustez, rol hauen berezitasunak  ezagutzea, zereginak
ondo  betetzea,  benetan  garrantzizkoa  da  on-line  ikaskuntzan,  rol  horiek  nola  betetzen  diren,  horrek
ekarriko baitu  ikaskuntza birtualaren  arrakasta edo porrota. 

Une  honetan,  ikerketak  teknologiari,  metodologiari  eta  ikasmaterialen  sorkuntzari  begira  daude
bideratuak,  on-line prozesuak errazagoak eta eraginkorragoak izan daitezen ikasle-irakasle birtualentzat.
Jorratutako bideak eta ikerketek eragina izan dute hainbat esparrutan. Esaterako, plataforma telematikoak
eta on-line ikasmaterialak diseinatzeko orduan.

Hasieran, irakasleak senez jokatu badu ere, orain gai honen gainean argitara eman diren hainbat liburu
irakurri eta gero, beste irakasle birtualen esperientziak ezagututa, eta, nor bere esperientzian oinarrituta,
uste dugu ideia batzuk argi eta garbi azaltzeko gai garela, beste irakasle birtualei laguntzeko asmoz. 

Ezin ahantz daiteke eredu pedagogikoa, metodologia, ikasmaterialak eta baliabideak, besteak beste, oso
gai garrantzitsuak direla  kalitatezko ikaskuntza birtuala lortzeko.

3.1. Ikaskuntza birtualaren ezaugarriak

Ikaskuntza birtualaren ezaugarriak eta abantailak denon ahotan daude: malgutasuna eta autonomia, hau
da, edonoren erritmora egokitzen dela eta nork bere ordutegian ikasten duela,  joan-etorriak saihestuz.
Desabantailak ere baditu on-line ikasteak. Ikasteko eta irakasteko modu berri bat izanik, ia inor ez dago
ohitua  modu  horretan  ikasten  eta  irakasten,  eta  horregatik,  esperientzia  honetatik  onik  irteteko,  bai
ikasleek bai irakasleek ere egokitze-prozesu bat behar dutela aldarrikatzen da hemen, non on-line ikas-
prozesuaren nondik norakoak, rolen ezaugarriak eta estrategia berriak ezagutaraziko zaizkien. 

Zehaztu ditzagun ikaskuntza telematikoaren ezaugarriak:

 Muga geografikorik gabe.− kanpus birtualak muga geografiko, fisiko edo denbora-lekuzkoak
gainditzen ditu, edozein adin, egoera eta leku guztietako pertsonei prestakuntza eskainiz. Joan-etorriak
saihesten dira.

 Asinkronia.− Ordenagailuaren bidezko ikaskuntzan ordutegi finkorik gabe ikas daiteke: kanpus
birtualeko ikasgela urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, irekita dagoen gela da. Asinkroniari
esker ikasle bakoitzak ahal duenean egiten ditu irakasleak proposatutako lanak. 

Asinkronikoki lan egiteak desabantailak ere baditu:

− Aurrez aurreko saioetan galderak unean bertan erantzuten dira. Ikastaro birtualetan, berriz, itxaron
egin behar da.  Bat-batekotasuna galtzen da. Hori ikasle batzuei jasanezina egiten zaie.  

− Ikasle batzuek bakardadea  edo segurtasun  eza sumatzen dute arazoak sortzen direnean,  baldin-eta
irakaslea aurrean ez badago.

− Gehiegizko  informazioa.  Egunero,  edo  bi  egunez  behin,  kanpusean  sartu  ezean  irakurri  gabeko
informazioa  pilatuko  zaio  ikasleari.  Horrek  agian  ikasleari  antsietatea  sortuko  dio,  eta  baliteke
ikastaroa bertan behera uztea.

Sinkronia.− Ingurune  telematiko  batzuek  txatak  antolatzeko  aukera  eskaintzen  dute.  Txatak
tutorearen eta ikasleen arteko harreman sinkronoa ahalbidetzen du. Tutorea eta  ikasleak ordu jakin
batean Interneten konektatuta baldin badaude denok irakurtzen ahal dituzten mezuak elkarri bidaltzen
dizkiote, beren arteko harremanak sendotzeko, zalantzak argitzeko, taldeko lanak banatzeko eta abar.



Kanpusean gai baten inguruko txat bereziak ere antola daitezke, adibidez, taldekideentzako intereseko
gaian aditu bat gonbidatuz ordu jakin batean.

Elkarkidetza.− Kanpusean  partaideen  arteko  harremanak posta  elektronikoz  gauzatzen dira.  Posta
pertsonala nahiz partekatua erabilita, hots, norberaren posta, txata, forumak, eztabaidak eta talde-lana
baliatuz guztion artean ikas daiteke ezagutza-ale berriak metatuz.

3.2. Ikastaro birtualak

Teknologia  berriek  ordenagailuaren  bidez,  posta  elektronikoa  eta  Internet  erabiliz,  nor  bere
prestakuntzarako  ikastaro  birtualetan  parte  hartzeko  aukera  eskaintzen  dute.  HABEko  ingurune
telematikoan pasahitza duenak bere esparru pribatua izango du, baina bera partaide den beste esparru
erdi-publikoetara ere izango du sarbide.
 
Norberak duen postontzia, hori esparru pribatua da. Ikasleak berak bakarrik irakur ditzake hor jasoko
dituen  tutorearen  eta  ikaskideen  mezuak.  Esparru  pribatutik  ere  mezuak  bidal  daitezke  guneko
edozeinentzat. Esparru publikoak, berriz, pasahitza duten guztientzako daude zabalik, erdi-publikoak dira
beraz, talde jakin bateko partaideei daudelako zabalik. 

On-line ikastaro batean izena ematen dutenak ikaskideak izango dira eta tutorearekin batera osatuko dute
taldea. Ikaskideek taldearen erabilerarako hiru gela birtual  dituzte: ohar-taula, eztabaida eta foruma. Gela
bakoitzak bere ezaugarriak dauzka. Taldeko edozein sar daiteke gela horietann. Ohar-taulan, aholkulariak,
tutoreak idatz dezake, beste inork ez. Eta irakurri  ikaskide guztiek. Beste bi geletara,  eztabaidara eta
forumera tutoreak zein ikaskideek bidal ditzakete mezuak, horrela ekarpenak guztien bistan izango dira.
Talde bakarrean edo talde txikiagoak sortuz egin daiteke lan, eta harreman horiei esker ezagutza berria
eraikitzen da.

4.  Ikaskuntza birtualaren protagonistak eta euren rolak

Ikaslea, tutorea eta taldea dira partaide ikaskuntza birtualean.

4.1. Ikaslearen rola

Ikastaro birtual  batean lehenengo aldiz izena ematen duenak  arrakasta  izan nahi  badu ondo ezagutu
beharko  ditu  on-line ikastaroaren  eta on-line ikasleen ezaugarriak.  Malgutasuna eta asinkronia hitzak
geroz eta entzunagoak ditugu alderdi on gisara, baina horregatik bakarrik izena ematen duenak horrelako
ikastaro batean laster konturatuko da alderdi on horiez gain urrutiko ikaskuntza-mota honetan teknologia
berriak  erabiltzen  jakin  beharko  duela  ikastaroa  behar  bezala  jarraitu  nahi  badu,  sistema berri  baten
aurrean  dagoelako.  Argi  izan  behar  du  ikasle  birtualak  zailtasunak  aurkituko  dituela,   eta  erronkak
gainditzeko prest izan behar duela. Laburbilduz, on-line ikaskuntzak berezko ezaugarriak dituela jakinda,
ikasle birtual gisara lan egiten ikasi behar duela onartu behar du.

Nolakoak dira balizko ikasle birtualak?

 Helduak. Gehienetan, ikasle birtuala heldua da (16-65 urte). Ikasteko modu hau hobeto egokitzen zaio
helduari, baina ezin dugu ahaztu helduak ohituta daudela aurrez aurreko ikastaroetan parte hartzen. 

 Teknologia berrien beldur dira (computofobia)
o Informatika-ezagutza eskasa
o Ikaskuntza birtualaren nondik norakoen berririk ez. 

 Aurrez aurre ikastera ohituak
o Sinkronian 
o Ikaskideekin gela berean, aurrez aurre.
o Irakaslea aurrean eta ikas-prozesuaren ardatz 
o Ikasgaien ahozko transmisiora ohituta
o Ebaluazioa irakaslearen esku.

Zein dira ikasle birtual horien espektatibak?
 
 Azkar ikastea 



 Beren erritmo propioan 
 Lanetik kanpoko orduetan aritzea 
 Teknologia berrien laguntzaz 
 Ordenagailuaren bidez ikastea.

Espektatiba  hauek betetzen dira baldin eta ikasleak  ezaugarri hauek baditu:

− Aktiboa.
− Motibatuta.
− Ikasle autonomoa da, bere ikas-prozesuaren jabe da.
− Ikaslea da ikaskuntzaren ardatz eta motore. 
− Estrategia berriak ikasteko prest dago.
− Bere beharrak identifikatzen eta helburuak definitzen daki.
− Oso diziplinatuta da. Egunero ekiten dio lanari.
− Erantzukizun handikoa.   
− Autoebaluatzeko gai da.
− Irakurle eta idazle trebea da. Zalantzak, iritziak eta informazio guztia idatziz bidali eta jaso behar du.  
− Talde batean elkarreraginean lan egiteko gauza da.

Ikasle birtualen arazoak

Ikastaro birtual batean izena ematen dutenean, motibatuta egon arren, ikasle birtual berriak arazo batzuen
aurrean aurkitzen dira: 

− Bakardadea,  helduak  aurrez  aurre  ikasteko  esperientzia  du  batik  bat  eta  ordenagailuaren  aurrean
bakarrik sentitzen da.

− Medioaren hoztasuna, besteekin harreman elektronikoa du, eta ez aurrez aurrekoa 
− Tutorearen erantzuna ez da bat-batekoa
− Ikaskideak ez ditu aurrean
− Internetaren mantsotasuna
− PC eskasa izatea
− Idatziz komunikatzeko zailtasuna
− Plataforma telematikoa erortzea.
− Arazo afektiboak

Eta hori guztia zama handia da bapatean norberaren gain hartzeko. 

Arrakastatsu izateko proposamena

Ondorioz, edozein ikastarotan parte hartu baino lehenago honako arlo hauek menperatzeko prestakuntza
jaso beharko du:

− Oinarrizko informatika-ezagutza lortu behar du 
− Posta elektronikoaren erabilera  menperatu
− Interneten nabigazioa 
− Plataforma telematikoaren diseinua eta erabilera ezagutu
− Ikaskuntza birtualaren ezaugarriak
− Ikasle birtualaren estrategiak

4.2. Tutorearen rola
 
Gure irakasleak aurrez aurreko ikastaroak ematen ohituta eta trebatuta daude. Hori ezin dugu ahaztu baina
irakasleek  jakin behar  dute euren   trebetasun  horiek  moldatu  edo  egokitu  behar  dituztela  ikaskuntza
birtualeko ezaugarriak kontuan izanik. Hitz gutxitan esanda,  on-line tutorearen lana ikasi behar dute.
Tutore birtual baten lana eta aurrez aurreko irakasle batena ez datoz bat.  Horregatik, edozein irakaslek,
nahiz eta urteak eman  irakaskuntzan, tutore birtuala izaten ikasi behar du. 

Honako hauek dira irakasle birtualaren funtzioak:

− Laguntzailea



− Orientatzailea
− Pertsona hurbila
− Bideratzailea
− Itxoiten dakiena
− Erantzuten dakiena
− Gaian aditua
− Azalpen egokiak ematen dakiena
− Argumentazio zabala daukana edozein arazoren aurrean
− Feedback emailea
− Motibatzailea
− Ebaluatzailea
− Teknologia berrietan aditua
− Komunikatzaile ona

Funtzio horiek ongi betetzeko tutoreak erabili beharreko unean uneko hainbat estrategia:

Ikastaroa hasi baino lehen

Tutoreak lanaren plangintza eta egutegia prestatu behar ditu. Bere lana ongi burutzeko eskema bat buruan
duela lan egin behar du beti. Eskema hori ikasleen premien araberako plangintza batean isla behar du
izan, eta  honako alderdi hauek azaldu beharko ditu:

− Ikastaroaren helburuak 
− Ikastaroaren edukiak eta baliabideak
− Azkeneko ataza zein den eta ataza hori burutzeko zenbat jarduera egin behar duen ikasleak
− Lan-dinamika
− Ebaluazioa

Ikastaroan zehar

Tutoreak argi izan behar du nola egin behar duen ikasleen jarraipena. Hainbat puntu kontuan izan behar
du:
 
− Jarduerak: Jarduera bakoitzean zer eskatzen den eta ikasleak noizko egin behar duen argi geratu behar

da. Epeak bete behar dira, malgutasunaren barruan. Baliabide egokiak prestatu behar ditu jardueran
eskatzen dena lortzeko.

− Mezuak: Tutoreak mezu argiak, ondo egituratuak, idatzi behar ditu. Prozesua ulertzeko, urratsak ere
argiak izango dira. Edukiak ez daitezela oso luzeak izan. Artxibo erantsia erabili behar da taulak edo
fitxak bidaltzeko. 

− Ebaluazioa: Ebaluazio jarraitua egin behar da, ikaslearen eta tutorearen artean.
− Feedbacka:  Feedbacka  eman,  azkar  eta  taxuzkoa.  Batzuetan,  talde  osoari  batera   bidaliko  dio

feedbacka,  ohar-taulara.  Besteetan,  artikulu bat  irakurtzea proposatuko die,  kontzeptuak argitzeko.
Hainbat kasutan, feedbacka pertsonalizatuta izango da.

− Zalantzak: Ikasleen zalantzak azkar erantzun behar ditu. Orokorrak baldin badira, mezu bat forumera
bidal  dezake  tutoreak  erantzunarekin  edo  han  bertan  zalantza  plazaratzea,  beste  ikaskide  bati
erantzuteko aukera emanez.

− Hurbiltasuna:  Edozer  egiten  duela  ere  ikasleak  tutorearen  berotasuna  sentitu  behar  du  eta  hori
lortzeko hurbil dagoela erakutsi behar dio ikasleari. 

− Ordenatzea: Gelak -ohar-taula, eztabaida eta foruma-,  ordenatu  eta txukundu behar dira informazioa
erraz aurkitzeko (karpetetan mezuak bildu, gaika edo...).

− Eztabaida:  Eztabaidak  antolatu  eta  gidatu  behar  ditu,  partaideen  ideiak  laburtu,  baina  esparrua
monopolizatu gabe, ikasle guztien partaidetza bultzatuz.

− Taldea: Azpitaldeak sortu eta ataza-mota ezberdinak proposatu ikasleen ikas-estiloen arabera, guztien
partehartzea bermatzeko.

− Informazioa: Informazioa neurrian eman,  ikasleen antsietatea ekiditeko.
− Jarraipena: Atzeratuta geratzen direnekin harremanetan jarri, ingurunera mezua bidali eta, erantzuten

ez badute, telefonoz deitu, laguntza eskainiz. 

Ikastaroaren bukaeran



Azken atazaren balorazioa egin beharko du. Eskatutako lana bakarka edo taldeka egin duten kontuan
izango  du  nota  ematerakoan.  Ikasleen  fitxak  eta  berak  egindakoak  alderatuta,  ikasleen  eta  taldeen
ebaluazioa  eta  ikastarokoa  prestatu  eta  ohar-taulara  bidali  beharko  ditu.  Hobetzeko  proposamenak
kontuan izango ditu hurrengo ikastaroa hobeto emateko. 

4.3. Talde birtuala  edo zibertaldea

Ordenagailuaren bidez elkarrekin komunikatzen edota ikasten duen gizataldea da. Talde birtualak arau
batzuk  betetzen  ditu,  epe  jakin  batean  harremanetan  dirau  helburu  batzuk  lortzeko.  Taldekideek
elkarreraginean ezagutza eraikitzen dute. Kanpusean taldea sortzen da, elkarrekin ikasteko tutore baten
laguntzaz.

Ikaskuntza  telematikoa  oso  aproposa  da  langileen  prestakuntzarako.  Ikasleak,  irakasleak  enpresan
dihardutenak eguneratuta egoteko, arazo berriei  aurre egiteko, proiektuak talde-lanari esker burutzeko,
ikerketak,  txostenak  egiteko...  ezinbestekoa dute  asinkronian  eta  Internet  bidez  elkarrekin  lan egitea.
Joan-etorriak saihesteko, ordutegi malguan aritzeko, taldean lan egiteko, leku aproposa da plataformak
eskaintzen duen taldea botoia.

Talde birtualaren helburuak

− Lankidetzan aritzea 
− Ezagutza elkarreraginean eraikitzea 
− Taldekideen ekarpenetatik ikastea
− Iritziak alderatzea

Talde horiek bitan banatzen dira:

 Talde  irekiak:  Interes  bereko  pertsonez  osatuak.  E-groups edo  forumak  deitzen  dira.  Gai  baten
inguruan eztabaidatzeko edo iritziak alderatzeko sortzen dira, erakunde baten babesean eta edonork
parte hartzeko moduan. Taldekideak ez dira elkar ezagutzen, baina talde guztien ezaugarriak betetzen
dira: liderra, elkarreragina, kohesioa, afektibitatea… Gehienetan gaurkotasunezko gaiak (medikuntza,
informatika, didaktika…) lantzen dira eta, batzuetan, epe jakin bat dute, ez dira betierekoak. Dohainik
dira. 

 Talde itxiak: Sarrera mugatua eta xede jakina dute. Gehienetan, pasahitza behar da sartzeko.  Talde
batzuk, unibertsitate edo erakunde baten kanpus birtual baten barruan sortzen dira, ikasketak egiteko.
Ikastaro bat egiteko bada, ordaindu egin behar da. Beste batzuk, eztabaida edo forum batean parte
hartzeko sortzen dira, erakunde baten babesean adituen arteko iritziak alderatzeko.  

Talde  birtualik  gehienak  asinkronoak  dira,  baina  noizean  behin  txat  edo  bideo-hitzaldiak  antolatzen
dituzte. Gure ikastaro birtualak itxiak dira, asinkronoak eta talde-lana eginez ezagutza berriak eraikitzea
dute helburua.

Talde birtualen ezaugarriak

 Tamaina.−  Taldearen  tamaina oso garrantzitsua da.  Proiektuen arabera,  talde handiak azpitaldetan
banatzen dira. Txosten bat  prestatzeko talde txikiak (3 lagunetik 7ra artekoak) hobesten dira. Enpresa
bat simulatzeko, ordea, 15 lagunekoak.  Ikasteko, berriz, 30 eta 50 laguneko taldeak onak dira eta
tutore bakoitzeko kopuru ona da.

 Elkarkidetza.−

− Talde-lana egin behar da eta ez bakarkako lana. Lehiakortasunaren ordez elkarkidetzan jardun 
behar da.

− Talde bateko partaide zarenean, besteekiko erantzukizuna duzu, hau da, forumera  edo eztabaidara 
bidalitako taldekide guztien ekarpenak irakurri beharko dituzu.

− Hori egiteak, norberaren ekarpena bidali baino lehenago  hausnarketa  egiteko aukera emango 
dizu, esku-hartzearen progresioa eta iritzien alderaketa ziurtatuko ditu, eta denon artean ezagutza 
berria eraikitzea posible izango da.



− Ziberetiketa bete: (Netiquette4) hau da, irainak, kritika latzak eta erasoak baztertu.

Taldekideen estrategiak

− Taldea  eraginkorra  izango  bada  argi  geratu  beharrekoa:  taldearen  bozeramailea  zein  izango  den,
taldekide  bakoitzaren  zeregina,  egutegiaren  araberako  lan-banaketa  eta  lan-epeak.  Hainbatetan,
denbora  aurrezteko,  talde-lana  errazteko,  tutoreak  berak  banatuko  ditu  lanak  eta  rolak,  berak
zehaztuko epeak.

− Ezinbestekoa da kritikak egiten eta jasotzen ikastea eta beti errespetu handiz iritziak plazaratzea, inor
mindu ez dadin.

− Besteei laguntza emateko prest egon.
− Kode idatzia ondo erabili.
− Aholkulariaren mezuak  poliki irakurri eta, zerbait egin behar denean, pausuz pausu egin (informatika

alorra oso zehatza baita).
− Aurkitutako baliabideak besteei jakinarazi, taldearen onerako.
− Galderak eta zalantzak plazaratzeko gaitasuna izan behar du ikasleak eta pazientzia irakaslearen edota

beste ikaskideen erantzuna jaso arte.
− Idazlanetan besteen ekarpenak, iradokizunak eta zuzenketak ontzat emanez, denen artean lan polita

egin daiteke.
− Praktikoa da tutorearen eta ikaskideen mezuak inprimatzea eta sailkatzea, horrela errazago eta hobeto

irakurtzen baitira.
− Norberaren gaitasun sentimendua indartzea.

Taldekideen arazoak

Ikastaro birtualei dagokienez, ikastaroa bertan behera uzteko arriskua aurrez aurreko ikastaroetan baino
handiagoa  da.  Ikasle  birtualaren  arazoak  aipatu  ditugu  lehenago  eta  hemen  ez  ditugu  errepikatuko.
Bakarrik  arazo  afektiboen  garrantzia  azpimarratu  behar  da,  hau  da  bakardadea,  antsia,  gehiegizko
informazioaren sentimendua eta horrekin batera,  taldean lan egiteko gaitasun edota ohitura falta.

Arazoei aurre egiteko aholkuak

Puntu  horiek  guztiak  kontuan  izanda,  esan  behar  dugu  tutorearen  erronka  dela  nabigazioa  eta
plataformaren  ezagutza  ikasleei  erraztea.  Ikasleak  arazo  hauen aurrean  hartzen  duen jarrera  zein den
jakitea oso garrantzitsua da laguntza ematekoan.  Ikasleak berak gabezia hauei guztiei  buelta emateko
indarra  lortu  behar  du.  Goian  azaltzen  diren  lehenengo  hiru  puntuak  gainditzea,  hein  handi  batean,
entrenamendu-kontua  da.  Baliabide  eskasei  edo  ordenagailuaren  eta  Interneteko  mantsotasunari  aurre
egiteko, berriz,  ADSL jarri edo lasai hartu behar da, eta afektibitatearen kasuan, norberak bere buruari
arriskuak gainditzeko estrategiak erakutsi behar dizkio, gaitasun-sentimenduak indartuz. 

5. Tutorearen lana: talde birtualen dinamizazioa

Tutoreak taldea dinamizatzeko  teknika batzuk erabili  beharko ditu. Ahalegin berezia egin beharko du
ikasleen autonomia bultzatzen.

 Ikasleak autonomiara sustatu behar ditu.  Horretarako,  tutoreak baliabide ugari  eta mota askotako
jarduerak jarri beharko ditu ikasleen eskura, haien ikas-estiloak kontuan izanda.  Baliabideen artean:
artikuluak, bibliografia, web interesgarriak… eta jardueren artean: arazoen konponketa, eztabaidak,
txostenak, ikerketa-lanak... era induktibo-deduktiboan jarri beharko ditu,  ikasleen lana erraztu nahi
badu.

 Talde handiak azpitaldetan banatu. Ikasleak talde txikitan banatzea tutorearen lana da. Taldekideek
epe motza badute beren lana egiteko, komeni da tutoreak taldekideen rolak, hau da, bozeramailearena

4 Netiquette" is network etiquette, the do's and don'ts of online communication. Netiquette covers both
common  courtesy  online  and  the  informal  "rules  of  the  road"  of  cyberspace.
http://www.albion.com/netiquette/

http://www.albion.com/netiquette/


eta taldekide bakoitzarena banatzea,  bestela denbora luzea galtzen da gauza horiek adosteko. Edo,
ingurune birtualak txat bat egiteko aukera ematen badu, praktikoa da txat bat antolatzea taldekideen
rolak eta lanak banatzeko era sinkronikoan.

 Eztabaidak eta forumak sortu.  Eztabaida eta forumari etekina ateratzeko dinamizatu egin behar dira
eremu  horiek  eta  horretarako  tutoreak  baliabide  jakin  batzuen  berri  helaraziko  die  ikasleei,  non
artikulu, liburu eta helbide elektronikoak aipatzen diren, ikasleen lana errazteko asmoz. Horrez gain,
galdera zehatz batzuk bidali beharko ditu proposatutako gaiaren inguruan, ikasleen motibazioa eta
jakin-mina pizteko. Eztabaida edo forumak dinamizatzeko eta gidatzeko, taldekideen laguntza eska
dezake  tutoreak,  eta  honela  dinamizazioa  ez  da  geratzen  bakarrik  tutorearen  bizkar  ikasleekin
banatzen delako guztion partaidetza bultzatuz.  Ezin dugu ahaztu tutoreek  teknikak eta estrategiak
erabili beharko dituztela ikasleen autonomia eta interesa areagotzeko.  

− Eztabaidan parte hartzeko epe jakin bat jarriko du. 
− Artikulu  ezberdinak  irakurtzea  gomendatuko  du  ekarpenak  era  askotarikoak  izan  daitezen,

aberasgarriak ikaskuntza kooperatiboaren bidetik. 
− Netiquette zer den azalduko du. 
− Elkarreraginean ikastea proposatuko du.
− Noizean behin tutoreak nahiz ikasle arduradunak, bozeramaileak, eztabaidak berbideratu beharko

ditu, iritziak argitu, ikaskideen ekarpenak laburbildu...

 Ikastaroen datak. Kontuan hartu behar dira epe naturalak ikastaroak emateko, demagun kurtsoko
lehenengo, bigarren edo hirugarren hiruilean antolatuta, bestela, oporrak ikastaroaren erdian egiten
baldin badira, ikastaroa bertan behera uzteko arrisku handia dago.

6. Ebaluazioa

Hiru ebaluazio-mota erabiliko ditugu:

 Diagnostikoa, hasieran
 Hezitzailea,  prozesuan
 Sumatiboa, bukaeran

Diagnostikoa, ikastaroa hasi baino lehenago erabiltzen da, eta helburua da jakitea nondik abiatzen den
ikaslea. Hori eginez gero, ikastaroa ikasleen beharrei egokitu behar da.

Hezitzailea, ikastaroan zehar egiten da, eta ondo egiten bada, ikas-prozesua hobetzeko egin behar da.

Sumatiboa,  ikastaroa  bukatu  eta  gero  egiten  da  ikaslearen  aurrerapenak  neurtzeko  eta  proposatutako
ikasketak gainditu dituen ala ez ikusteko.

Hirurak erabiltzea oso garrantzitsua da. Ebaluazio jarraitua egitearen alde gaude.

Ikastaroa hasi aurretik, ikastaroa gainditzeko erabiliko diren  ebaluazio-irizpideak ikasleei argi eta garbi
eman  behar   zaizkie.  Jarduera  bakoitzari  emango  zaion  puntuazioa,  ekarpenak  egiteko  epeak  eta
ekarpenen zenbakia, jarduerak edo lana aurkezteko eguna, talde-lanean egin beharrekoa... 

Norberaren ebaluazioa eta taldearena

Ikasle birtualak sistema bat behar du ikastaroan zehar bere prozesuaren informazioa jasotzeko. Ikasleak
fitxa batean bere lanari  buruzko informazioa jasoko du. Aldi  berean,  aholkulariak ikasleen jarraipena
egingo  du.  Horretarako,  batetik  ikasleak  berak  emandako  informazioa  eta  bestetik  aholkulariak  bere
aldetik  jasotakoa  alderatuko  ditu  aldiro.  Hori  egingo  du  jardueren  emaitzak  eta  ikasle  bakoitzaren
egoeraren berri ohar-taulara bidali aurretik.

Ikasle birtualaren lan pertsonala ebaluatzeko, hauek dira kontuan izan behar diren irizpideak:

− Ingurunean ikaslea sarri sartu den ala ez
− Aholkulariaren eta ikaskideen mezuak irakurri dituen ala ez
− Zalantzak argitzeko laguntza eskatu duen ala ez



− Eztabaidan parte hartu duen ala ez, eta hartu badu, zenbat ekarpen egin duen.
− Ekarpenen berritasuna eta orijinaltasuna
− Forumetan parte hartu duen ala ez
− Beste ikaskideei lagundu dien ala ez
− Baliabide berririk aipatu duen ala ez
− Irakasleak aurkeztutako materialen kritika egin duen ala ez
− Jarduerak egin dituen ala ez. Ongi egin dituen ala ez.
− Esandako epeen barruan lan egin duen ala ez
− Talde-lana egin duen ala ez
− Iradokizunak egin dituen ala ez

Talde birtualaren lana ebaluatzeko, hauek dira kontuan izan  behar diren irizpideak:

− Bozeramaileak epe barruan bidali ote dituen taldearen emaitzak forumera
− Taldekide bakoitzak bere lanak garaiz egin dituen
− Taldean ikaskideak sarri parte hartu duen ala ez
− Eskatutako lanari erantzun ote dion

Tutoreak  aurkeztutako txostena  edo lana  ikusita,  taldeari  nota bat  jarriko dio eta  bozeramaileak  nota
banatuko du taldekideen artean, bakoitzaren lana kontuan izanda. 

Ebaluazioak  ikasle  bakoitzaren  ikas-prozesuaz  gain  edukien,  materialen,  baliabideen  eta  tutoretzaren
gaineko informazioa eman behar du ikas-prozesua bere osotasunean aztertu nahi badugu. Lortu behar
dugun informazioak bi alderdi hauek hartu behar ditu aintzat:

− Informazio objektiboa: ikasitakoa, ikasleak egin duen progresioa 
− Informazio  subjektiboa:  norberaren  esperientziaren  berri:  edukiei,  ikas-materialei,  ikaskideei,

plataforma birtualari, tutoretzari eta ikasitako aplikazioari buruzkoa.

Ebaluazioa ongi egiteko erabil ditzakegun tresnak, besteak beste.

− Norberaren fitxa 
− Galdetegia: galdera irekiak eta itxiak 
− Taula bete 
− Hutsuneak bete
− Arazoen konponketa
− Txostena
− Lan-taldean sortutako idatzi edo lana
− Ikerketa-lana.  Gai  baten  inguruko  informazioa  jaso  iturri  ezberdinetatik  eta  horrekin  txosten  edo

galdetegi bat bete. 
− Artikulu batzuetan irakurritako informaziotik abiatuz iritzi kritikoa eman. 
− Hobetzeko iradokizunak:  ikasleen  proposamenak ikastaroari,  materialari,  tutoreari,  talde  lanari  eta

inguruneari buruzko informazioa jaso, hurrengo ikastaroetan erabiltzeko. 

7. Ondorioa

Kalitatezko ikaskuntza birtuala lortu nahi badugu, ikasle eta irakasle edo tutore birtualak ongi prestatuta
izan behar ditugu. Horrek eskatzen du hiru arlo ezberdinetan ahaleginak egitea,  hau da: erakundearen
aldetik, ikaslearen aldetik eta tutorearen aldetik:

Erakundearen aldetik

− Plataforma telematikoa ongi diseinatuta izatea
− Eredu pedagogiko ona izatea

− Baliabide eta ikasmaterial egokiak eskaintzea

− Ikasle eta tutore birtualak ongi prestatzea



Ikaslearen eta tutorearen aldetik: 

Prestakuntza jasotzeko prest  izatea.  Irakasle eta ikasle  helduek on-line ikasle edo tutore arrakastatsu
izateko prestakuntza berezia jaso behar dute.

Zergatik jaso behar dute prestakuntza? 

Pertsona  helduek,  gehienetan,  oso  informatika-maila  eskasa  dute  eta  on-line  ikasteko  kulturarik  ez.
Birtualitatearen ezaugarriak zein diren eta ordenagailuaren bidezko ikaskuntza eta irakaskuntza zertan
diren ikasi behar dute, beraz. Eguneratze beharrean dagoen kolektibo baten aurrean aurkitzen gara.

Ikasle birtual gisara ikastaro bat egitea teknologia berriak zertan diren eta erabili behar den plataforma
birtualaren nondik norakoak ezagutzeko oso aberatsa dela ikusi dugu.

Hauxe da gure proposamena kalitatezko ikaskuntza eta irakaskuntza birtuala lortzeko: 

    Zazpi pisuko piramidea

7 Tutoretzaren estrategiak

6 Ikasle birtualaren estrategiak

5 Ikaskuntza  birtualaren  ezaugarriak

4  Plataforma   telematikoaren  erabilera
   

3     Internetaren          nabigazioa     ikastea
                                            

2       Posta        elektronikoaren           erabilera

1   Informatikan            oinarrizko            ezagutza

Piramidean  beharrezkoena  ikasteko,  oinarrizkoena,  behean  dago  eta  hortik  gora  gerokoak.  Ikasle-
irakasleak prestatzeko balio du. Ikaslea piramidearen beheko aldetik hasita lehen sei puntutan arituko da,
eta irakasleak edo tutoreak, berriz, zazpiak ikasi beharko ditu. Hemen dituzu berriro, beste era batera.

1 Informatikan oinarrizko ezagutza izatea 
2 Posta elektronikoaren erabilera menderatzea
3 Internetaren nabigazioa ikastea
4 Plataforma telematikoaren erabilera ikastea
5 Ikaskuntza birtualaren ezaugarriak ezagutzea.
6 Ikasle birtualaren estrategiak ikastea
7 Tutore birtualaren estrategiak ikastea

Tutore birtuala edo irakasle ona izateko, oso emankorra da aurretik ikasle gisara parte hartzea ikastaro
birtual batean, horrela seigarren puntuko ikasle birtualaren estrategiez jabetzeko. Esperientzia horretatik
asko ikasten da eta errazago egingo zaie tutoreei ikasleen zailtasunei aurre egitea, ondo ulertzen badituzte
ikasleen gabeziak, beldurrak, ezintasunak… haiek ikasle birtual gisara aurretik bizi  izan badituzte.

Horrezaz aparte, ikasleen alderdi afektiboa ere zaindu behar da, hau da, motibazioa suspertzeko, ikasleen
segurtasun-falta  saihesteko,  erronkak  gainditzeko,  arazoak  konpontzeko,  antsietatea  murrizteko   eta
gaitasunaren sentimendua indartzeko. Bide honetan tutoreak ere bere lana egin behar du.

Talde  birtualak  dinamizatu,  edota  autoikaskuntza  proiektuan  aritzen  diren  ikasleak  tutorizatu  behar
badituzu,  talde  birtualen  dinamizazioa ikastaro  birtualean  parte  hartzea  gomendatzen  dizugu.  Oso
esperientzia aberasgarria izango delakoan gaude, eta zure lanerako erabilgarria.
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