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Hitzaurrea

Ikerlan hau burutzen ari nintzen bitartean Renon (Nevada, AEB) igarotako urteak 
ezin hobeak izan dira, bai profesionalki eta baita pertsonalki ere. 1999an izan nuen 
lehen aldiz aukera bertan ikerketa egonaldi bat egiteko. Hilabete bat besterik izan 
ez zen arren, nire ibilbide profesionala eta pertsonala guztiz markatu duela esango 
nuke. Bertara iritsi eta bertakoek egin zidaten ongietorri eta eskainitako tratu goxoa 
ez dut beste inon jaso. Alde batetik, Center for Basque Studies saileko kide guztiek 
egindako  harrera  eta  urte  guzti  hauetan  eskainitako  laguntza  eta  babesa  ezin 
hobea izan zen. Profesionalki zein pertsonaldi sailak eman didana ez da erraza 
lerro  gutxi  batzuen  bidez  adieraztea.  Bestalde,  Independent  Learning  Sailak 
eskainitako  laguntza profesional  ere  ez  da  nola  nahikoa  zen.  Hasera  haseratik 
eskaini  didate  behar  beharrezkoa  nuen  informazioa  ikerketarako  datu  bilketa 
garaian. Baina horrez gain, idazketa prozesuan ere maiz bidali behar izan dizkidate 
nik eskaturiko azken kontu batzuk. Beraz, nire eskerrik beroenak bai sail hauei eta 
bertako kideei.

Egia da ez direla urte errazak izan. Maiz sentitu dut dena bertan behera utzi eta 
beste  gauza batzuetan  zentratzeko  gogoa.  Baina  bukatu  dudan honetan,  pena 
merezi izan duela esan dezaket. Lorturiko emaitzez eta ateratako ondorioez gain, 
erronka handia izan da niretzat.

Azken  dokumentuan  bi  zuzendari  izan  ditudala  agertzen  den  arren,  guztira 
gutxienez  hiru  izan  ditudala  esan  gabe  ez  nuke  agurtu  nahi.  Horrela  izan  da. 
Birekin hasi nintzen, Arkaitz Lareki eta Luis Mari Elizalde. Azken honek bidearen 
erdialdera taldea utzi behar izan zuen, eta honen ordez Jon Altuna hasi zen gurekin 
lanean. Hirurak ezinbestekoak lan honetan. Hemendik ere nire eskerrik beroena, 
Luis Mari, Arkaitz eta Joni. A ze ekipoa!

Egin dugun lan honek nire asko eman dit. Asko ikasi dut eta lehen esan bezala, ez 
da nolanahiko erronka izan. Orain beste norbaiti ere lagungarri izatea espero dut. 
Eta  irakurtzen  duen  edonork  nirekin  harremanetan  jarri  nahiko  balu,  gustura 
entzungo nituzke bere hitzak. Gozatu!

Nere Amenabar Perurena
2014
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Esker onak 
 

Ondorengo lerroak ikerketa hau garatzen lagundu didazuen guztiei eskerrak 

emateko baliatu nahi nituzke. 

 

Hasteko eta behin, eskerrik beroenak Arkaitz Larekiri eta Jon Altunari, ikerketa 

prozesuan eskaini didazuen babes, laguntza eta ezagutzengatik. Zuek gabe, 

ezinezkoa zatekeen ikerketa burutzea. 

 

University of Nevada, Renori ere nire eskerrik beroenak, Independent Learning eta 

Center for Basque Studies sailei bereziki. Zuei esker eskuratu ditut ikerketarako 

datuak, eta zuengandik jaso ditut adiskidetasuna, laguntza eta sostengua nahiz 

maitasuna. Independent Learning sailean aritzeko aukera izan nuen duela hamabi 

bat urte; aukera paregabea, zinez. Center for Basque Studies saileko lan taldean 

aritu nintzen hamar urtez. 

 

UPV/EHUko Didaktika eta Eskola Antolakuntzari eta bertako kideei ere nire eskerrik 

beroenak. Aurrera jarraitzeko indarra eman didazue. 

 

Sailkide eta bulegokide ditudan edo izan ditudan Nahia Intxausti, Javier Monzón, 

Rosa Arburua, Malba Tolosa eta David Pastor. Asko ikasi eta jaso dut zuengandik. 

Eta, bereziki, Luis Mari Elizalderi. Luis Mari, eutsi goiari! 

 

Eztabaida taldea sortzeko izan genitzakeen arazo tekniko eta logistikoetan laguntza 

eskani didazuen guztiei: Maite Maestro, Inaki Lasa, Roberto Lahidalga eta Xabier 

Insausti. 

 

Santa Maria liburutegian laguntza, babesa eta irribarre goxoa eskaini dizkidan Idoia 

Iriondori. Eta bibliografiarekin hainbeste zalantza argitu dizkidan Aurora Moralesi. 

 

Nola ez, nire lagunei. Zuen animoengatik eta elkarrekin igaro ditugun une ezin hobe 

horiengatik. 

 

Ekaitz Agirreri, zure gomendio funtsezkoengatik. 

 

Nire ikerketa eta lan taldeari (Arkaitz, Jon eta Juan Ignacio) eskerrik beroenak. 

 

Nire familia osoari eta, bereziki, Alberto, Peru eta Lukari. Ikerketa garatzeko kendu 
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dizuedan denboran erabat ulerkorrak izan zaretelako. 

 

Eta azkenik, oraindik aipatu ez arren, ikerlan honetan zuen ekarpenak egin 

dizkidazuen guztiei. 

 

ESKERRIK ASKO denei! 
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O.SARRERA
!
“Renoko Unibertsitateko Center for Basque Studies sailak eskaintzen duen online 

formakuntzaren analisia: ikasleen iritzian oinarritutako luzetarako azterketa” 

izenburua du ondorengo orrialdeetan azalduko dugun ikerlanak. Goiburuak dioen 

bezala, Center for Basque Studies sailaren online ikastaroa ikasleen ikuspuntutik 

ikertu dugu, luzetarako azterketa bat eginez. Sail honek eskaintzen dituen kurtsoen 

antolaketa, kudeaketa eta aholkularitza lana unibertsitate bereko Independent 

Learning sailak egiten duenez, sail horren inguruko hainbat datu ere emango 

ditugu.  

 

Zazpi atalek osatzen dute ikerlana. Eman ditzagun labur-labur bakoitzaren inguruko 

zertzelada batzuk: 

 

Lehenengo kapituluan urrutiko hezkuntzatik e-learning-erako ibilbidea azalduko 

dugu. Hasteko eta behin, urrutiko hezkuntzari egingo diogu tarte, definizio nagusiak 

eta historia orokorra azalduz. Jarraian, e-learning-aren inguruan arituko gara. 

Urrutiko hezkuntzako modalitate bat da e-learning-a, eta definizioak, motak eta 

dituen abantailak nahiz mugak ikusiko ditugu. Kapituluarekin amaitzeko, urrutiko 

irakaskuntza kudeatzeko dauden sistemen berri emango dugu.  Ikergai izan dugun 

sailak erabiltzen duen WebCampusari (WebCT) tarte berezia eskainiko diogu, eta, 

horrez gain, software librea diren eta ez diren beste aukera batzuk ikusiko ditugu. 

 

“University of Nevada, Renoko Independent Learning eta Center for Basque Studies 

sailak” izenburua du 2. kapituluak. Unibertsitate bereko bi sail horien berri 

emango dugu. Lehenengo sailak antolatu eta kudeatuko ditu bigarrenak eskaintzen 

dituen online kurtso guztiak. Horrexegatik, kapitulu berean azalduko ditugu. Lehen 

sailaren zereginak, egitura administratiboa, gradu programaren antolakuntza, 

helburuak, bertako ikasle eta irakasleak, eta etorkizunerako dituzten asmoak 

aztertuko ditugu. Bigarren sailari (CBE) dagokionean, eman dituen lehen urratsak 

eta antolamenduaz gain, eskaintzen dituen online kurtsoen inguruan arituko gara 

bereziki. Hain zuzen ere, gure aztergai nagusia izan dira kurtso horiek eta, noski, 

haietan oinarrituko gara nagusiki. Sailak emandako lehen urratsen inguruan arituko 

gara hasteko. Sailaren antolaketa eta bertako kideak aurkeztuko ditugu ondoren. 

Kurtsoei dagokionean, ikastaro motak, ikasleen matrikulatze eta uzte kopuruak, 

eta, azkenik, horien egitura didaktikoa. 
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Ikerketaren 3. kapituluan beste zenbait erakundek eskaintzen dituzten online 

kurtsoen ebaluazio orokor bat egingo dugu. Batetik, e-learning-a ebaluatzeko joera 

desberdinei egingo diegu lekua: ikuspegi orokorretik eta baita partzialetik ere 

(formakuntza jardueraren eta materialen ebaluaketa egingo litzateke). Bestetik, 

online kurtsoen ebaluaketa tipologiari eskainiko diogu beste atal bat, eta hezkuntza 

ebaluaketaren definizioak eta ezaugarri nagusiak nahiz hezkuntza ebaluaketa 

tipologiak (funtzionaltasuna, normotipoa, tenporalizazioa, eta eragileak) azalduko 

ditugu. E-learning-aren kalitateaz hainbeste hitz egin denez azken aldian, 

ebaluatzeko alderdien definizioak aipatuko ditugu. Azkenik, e-learning-aren 

kalitatea bermatuko duten estandarrak sortzeko lanean ari diren munduko 

erakunde nagusien berri emango dugu, eta ebaluatzen den edukiaren inguruan ere 

mintzatuko gara.  

 

Gure ikerketaren antzeko beste lan batzuk aztertu ditugu 4. kapituluan: “Online 

ikastaroei buruzko ezagutza zientifikoa”. Aurkitu ditugun ikerketa esanguratsuenak 

ondorengo irizpidearen arabera sailkatu ditugu: ikasleen ikuspuntutik egindakoak, 

irakasleen ikuspuntutik egindakoak, luzetarakoak, ingurune birtualei buruzkoak eta 

edukiaren ingurukoak. Lehen atal nagusi batean, ikerketa horien berri eman dugu, 

ikerketaren nondik-norakoak azalduz. Lortu dituzten emaitza nagusiak azalduko 

ditugu bigarren atalean. Emaitzak gure aldagai nagusien inguruan sailkatuko 

ditugu. 

 

5. kapituluan ikerketa hau aurrera eramateko erabili ditugun diseinuaren eta 

metodologiaren berri emango dugu: ikerketaren helburu nagusiak, diseinua, 

subjektuak, datu bilketarako erabilitako teknikak eta lanabesak, datu bilketa 

beraren prozesua, lortutako datuen analisi eta prozesua, faseak eta tenporalizazioa, 

ikerketak izan ditzakeen mugak eta, azkenik, ikerketaren kalitate irizpideak. 

 

Ikerketa honetan lortu ditugun emaitza nagusiak azalduko ditugu 6. kapituluan. 

Datu bilketa egiteko galdera-sorta bat baino gehiago erabili dugu. Kapitulu 

honetako lehen atalean, emaitzen irakurketa orokor bat egingo dugu, eta jarraian 

aldagaika egindako irakurketa bat. Horretarako gure aldagai nagusiak (plataforma, 

laguntza, Independent Learning saila, kurtsoak, irakasleak, curriculuma, 

komunikazioa eta interakzioa, abantailak eta desabantailak, bestelako baliabideak 

eta besteak) hartuko ditugu kontutan, eta banan-banan xehetuko ditugu aldagai 

bakoitzaren inguruan lorturiko emaitzak. Azkenik, hirugarren atal batean, erantzun 
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gehien bildu dituen galdera-sortari berriro heldu eta analisi hierarkikoak egingo 

dira. 

 

Ikerketatik atera ditugun ondoriorik eta eztabaidarik nagusienak azaltzeaz gain, 

etorkizunerako gure iritziz interesgarriak izan daitezkeen ikerketa lerro desberdinak 

aipatuko ditugu 7. eta azken kapituluan. Lerro horietako batzuk harreman estua 

eta zuzenekoa dute gure ikerlanarekin; bestetzuk ez hainbeste. Baina azken 

horietako batzuk gaiarekin loturik daudenez, ikerlana aurrera ateratzen ari ginela 

sortu zitzaizkigun galdera batzuk erantzuteko balio dezakete. 
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1. KAPITULUA: URRUTIKO HEZKUNTZATIK E-
LEARNING-ERA 
 
Urrutiko hezkuntza izango dugu hizpide lehen kapitulu honetan eta, bereziki, e-

learning-a. Urrutiko hezkuntzaz ari garenean, ez gara irakaskuntza mota jakin 

batetaz ari. Mota bat baina gehiago daude: paperezkoa, telebista bidezkoa, irrati 

bidez egiten zena, beste teknologia batzuk erabiliz egindakoa, edo ordenagailuak 

erabiliz eta, batez ere, sarearen bidez lantzen dena. Ikusiko dugunez, urrutiko 

hezkuntzari dagokionean ere belaunaldi desberdinak daude, eta horietako bakoitza 

zein urtetan hasi eta bukatu zen, eta bakoitzaren ezaugarri nagusiak zeintzuk diren 

ikusiko dugu.  

 

Jarraian e-learning-ari eskainiko dizkiogu lerro batzuk. Adituen definizioak 

aipatzeaz gain, e-learning motak azaldu eta izan ditzaketen abantailak zein 

desabantailak ikusiko ditugu. 

 

Azkenik, urrutiko hezkuntza kudeatzeko egun dauden ingurune birtualei buruz 

arituko gara. Ingurune birtualak hamaika izanik, nagusienen artean dauden 

desberdintasunak aztertuko ditugu, eta, bereziki, University of Nevada, Reno-ko 

Center for Basque Studies sailak erabiltzen duen WebCT2 ingurunea aztertuko dugu 

era sakonago batean.  

1.1. Urrutiko hezkuntzaren definizioa 
 
Urrutiko hezkuntza kontzeptua erraz ulertzen da. Oro har badakigu zertaz ari 

garen, baina kontzeptua definitzeko momentuan sortzen dira arazoak. Urtetan 

zehar adituek eman dituzten definizioak aztertu ondoren ikusi dugu definizioak asko 

izan direla. Dena dela, definizio ia guztietan agertzen da aldagai nagusi bat: 

distantzia, ikasle eta irakasleak edota ikastetxearen artean dagoen distantzia 

fisikoa. Beraz, kasu hauetan “urrutiko” adjektiboari ematen zaio indarra: 

 
 “La educación a distancia puede definirse como una metodología 
educativa no presencial, basada en la comunicación pluridireccional 
mediatizada (que implica amplias posibilidades de participación de 
estudiantes dispersos, con un alto grado de autonomía de tiempo, 
espacio y compromiso), en la orientación docente (dada en el diseño), en 
la elección de los medios adecuados para cada caso en virtud de los 

                                            
2 Azterketa hau egin zen unerarte WebCT erabili zen sailean. Egun Blackboard  
Learn+erabiltzen da, Blackboard-ek WebCT erosi eta azken hau sortu zen. Dena dela, 
University Nevada, Reno-n WebCampus Learn moduan ezagutzen da ingurune birtual hau. 
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temas y de las posibilidades de acceso de los destinatarios, y en las 
tutorías.”  (Padula Perkins, 2003) 
 

Beste hainbat kasutan ikasketa metodoetan eta hezkuntzarako erabiltzen dituzten 

materialetan oinarritzen dira definizioak. Kasu horietan, ikasleen eta irakasleen 

artean dagoen distantzia dela-eta, irakaskuntzako fase elkarreragile eta aurre-

aktiboak inprimatutako hitzaren bidez edo elementu mekaniko nahiz elektronikoei 

esker ematen dira. Horrez gain, ikasleen eta irakasleen artean harreman zuzenik ez 

dagoenez, edukiak era jakin batean jorratu behar dira, eta distantziara ikasteko 

antolaketa erraza izan beharko dute:  

“El término educación a distancia cubre un amplio espectro de diversas 
formas de estudio y estrategias educativa, que tienen en común el hecho 
de que ellas no se cumplen mediante la tradicional contigüidad física 
continua, de profesores y alumnos en locales especiales para fines 
educativos; esta nueva forma educativa incluye todos los métodos de 
enseñanza en los que debido a la separación existente entre 
estudiantes y profesores, las fases interactiva y pre-activa de la 
enseñanza son conducidas mediante la palabra impresa, y/o elementos 
mecánicos o electrónicos” (Casas Armengol, 1982) 

“En la educación a distancia, al no darse contacto directo entre educador 
y educando se requiere que los contenidos estén tratados de un modo 
especial, es decir, tengan una estructura y organización que los haga 
aprendibles a distancia. Esa necesida de tratamiento especial exigida por 
la “distancia” es la que valoriza el “diseño de instrucción” en tanto que es 
un modo de tratar y estructurar los  contenidos para hacerlos 
aprendibles. En la educación a distancia, al ponerse contacto el 
estudiante con el “material estructurado”, es decir, contenidos 
organizados según su diseño, se como se en el texto o material, y 
gracias a su diseño, estuviera presente el propio profesor.”  
(Cirigliano, 1983) 

Aurkitu ditugun beste definizio batzuk urrutiko hezkuntzak biltzen duen 

komunikazioaren ideia nabarmentzen dute. Kasu horietan edozein pertsona bihur 

daiteke bere ikasketetako subjektu protagonista, heziketa-materialetako erabilera 

sistematizatuei esker, eta horiek beste baliabide batzuekin eta komunikazio-

formekin indartuz: 

“La educacion a distancia es una estrategia para operacionalizar los 
principios y fines de la educacion permanente y abierta, de tal manera 
que  cualquier persona, independientemente del tiempo y del espacio, 
pueda convertirse en sujeto protagonista de su propio  aprendizaje, 
gracias al uso sistematizado de materiales  educativos, reforzado con 
diferentes medios y formas de comunicacion.”  (Ramon, 1985) 
 

Ildo horretatik, Holmbergek (1985) zera dio: urrutiko hezkuntzaren ezaugarririk 

garrantzitsuena ez zuzeneko komunikazioan datzala. Holmbergen ustez, ondorio 

hauek izan ditzake: 
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1. Urrutiko ikasketaren oinarrian aurrez eraikitako kurtso bat dago, inprimatua 

egon daitekeena, baina hitzez gain beste medio batzuk ere erabil ditzakeena 

(audio dokumentuak, jolasak, telebista eta irrati programak…).  

2. Joan-etorriko komunikaizo hori ikasleen eta euskarri izango den erakunde 

baten artekoa da. Komunikazio mota horretarako biderik ohikoena idatzizko 

hitza da, baina telefonoa ere maiz erabiltzen da urrutiko hezkuntzan. 

3. Banakako ikasketa hartuko du kontutan. Norbanakoak bakarrik egingo duen 

ikasketa izango da. 

4. Kurtsoak hartzaile kopuru handi batek jarraitu ditzakeenez, gutxieneko 

kostu batekin urrutiko hezkuntza komunikazio mota masibo bat izan daiteke. 

5. Komunikazio masiboko programa bat prestatzen denean, lan industrialeko 

metodoak ematea praktikoa da: antolaketa, arrazionalizazio-prozedurak,  

esaterako lan banaketa, mekanizazioa, automatizazioa, kontrola eta 

egiaztatzea.  

6. Inplikaturiko ikuspegi teknologikoek ez dute galarazten elkarrizketa itxurako  

komunikazio pertsonala urrutiko ikasketaren muina izatea. Hau gauzatzen 

da komunikazioa ordenagailu bidez egiten bada ere.  

 

Aipatutako horiez gain, García Aretioren (2001) koadro honetan agertzen dira 

urrutiko hezkuntza-irakaskutzaren ezaugarri nagusiak zeintzuk diren autore 

ezberdinen ustetan: 
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1. koadroa: Urruneko hezkuntza-irakaskuntzaren ezaugarriak autore desberdinen arabera 
(García Aretio 2001) 

 
Kapitulu honetan azaldu ditugun hainbat definizio eta koadro honetan agertzen 

diren beste autore batzuen iritziak bildu ditugu atal honetan. Dena dela, aurkitutako 

guztiak aipatzerik izan ez dugunez, horiek denak elkartu eta dokumentu bakar 

batean jarri ditugu (Ikus eranskin1 CDan). 

 

Aurrez aipaturiko definizio hauek aztertu ondoren, guk horrela definituko genuke 

urrutiko hezkuntza:  

 

Ikastetxera hurbiltzeko beharrik ez duen hezkuntza modalitate 

bat da. Hasiera batean postaz egiten bazen ere, egun Internet 

erabiltzen da bereziki lanabes nagusi moduan, hau da, 

materiala eskuratzeko, irakaslearekin harremanetan jartzeko, 

jarduerak bidaltzeko, etabar. Hainbat kasutan, momentu jakin 

batzuetan ikaslea ikasgelara ere joan daiteke eta aurrez-

aurreko saioren bat egin. Modalitate honek bere metodologia 

propioa izango du eta aurrez-aurrekoa urrutiko hezkuntzara era 

txukun batean egokitzea garrantzitsua izango da, helburuak 

lortu ahal izateko. 

 

Beraz, aurreko lerroetan autore desberdinen definizioak ikusi ondoren, 

aurrerantzean urrutiko hezkuntza terminoa erabiltzen dugunean, aipaturiko 

definizioaren zentzuan izango da.  

1.2. Historia 
 
Urrutiko hezkuntza, printzipioz, heziketa behar zuten guztiengana iristeko sortu 

zen. Horrek, noski, beti eskatu du irakaslearen eta ikaslearen artean bitarteko 

elementu bat. Bitarteko hori aldatzen joan da, baina gehienetan teknologia bat izan 
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da. Hasiera batean, posta arrunta erabiltzen zen horretarako (posta bidezko 

hezkuntza), eta apurka-apurka, haien kostu eta eskuragarritasunak ahalbidetuta, 

teknologia berriak hasi dira funtzio hori betetzen (Bates, 1995). 

 

García Aretio (1999) adituak Historia de la educación a distancia artikuluan esaten 

duenaren arabera, urrutiko hezkuntzaren sorrera eta garapena arrazoi hauengatik 

gertatu zen: aurrerapen sozio-politikoak, bizitza osoan ikasteko beharra (lifelong 

learning), ohiko sistemaren garestitzea, hezkuntza zientzien inguruko aurrerapena 

eta aldaketa teknologikoak.  

 

Aurrerapen sozio-politikoei dagokienean, hezkuntzaren eskaera sozialaren 

hazkundeak ohiko ikasgelen masifikazioa ekarri zuen. Ikastetxe konbentzionalek ez 

zuten behar hori asetzeko aukerarik izan. 

 

Bizitza osoan ikasteko beharrari dagokionean, García Areitiok dio 

norbanakoaren formakuntza ikasle garaira mugatzea, gaurkotze profesionalaren eta 

aurrerabide sozialaren aukera guztia moztea dela. Beraz, lana eta ikasketa 

uztartzeko aukera emango duen ikasgelak egotea eskatuko duen beste hezkuntza 

modalitate bat behar beharrezkoa izango da. 

 

Ohiko sistemen garestitzea izan da urrutiko hezkuntza sortu eta garatzeko beste 

arrazoietariko bat. Aurrez-aurreko hezkuntzak denbora eta espazio jakin bat behar 

du, eta baita hainbat giza baliabide eta baliabide material ere. Horri guztiari denok 

ikasi nahi dute, bizitza osoan zehar ideia gehitzen badiogu, ezinezkoa izango da 

eskaera hau asetzea (Carnoy & Levin, 1975). Herrialde handietan, eta populazio 

txikia eta sakabanatua dutenetan, distantziari aurre egiteko proposamen 

metodologiko berri bat beharrezkoa litzateke. 

 

Hainbat ikerketek ondorioztatu dutenez  (Carnoy & Levin, 1975; Mace, 1978; 

Perraton, 1993; Snowden & Daniel, 1980; Wagner, 1972; Wagner, 1977), aurrez 

aurreko irakaskuntza baino koste baxuagoarekin eskaini daiteke urrutiko 

hezkuntza.  Onuradun kopurua handiagoa izaten da eta, ondorioz, kostuak murriztu 

egiten dira.  

 

Hezkuntza zientzien inguruko aurrerapena tarteko, guztiontzat etengabeko 

formakuntzak heziketa konbentzionalaren zurruntasuna malgutzera eraman du. 
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Hau ikastaro arautu eta ez arautuen zabalkundearengatik eta 

dibertsifikazioarengatik gertatu da.  

 

Heziketaren eta Psikologiaren Zientzien aurrerapenek, bestalde, baliabideen 

erabileraren plangintza arduratsua eta lan independientea bultzatzen duen 

metodologia posible egiten dute. 

 

Urrutiko hezkuntzaren sorrera eta bere garapena ahalbidetu duen azken arrazoia 

aldaketa teknologikoak izan dira García Aretioren ustez. Distantzia gutxitzen 

laguntzen digute teknologiek, eta elementu funtsezkoak izan dira 

ikasketa/irakaskuntza ez presentzialaren aurrerakuntzan eta garapenean. Baliabide 

teknologikoek, metodologia egokiarekin noski, ikasleen eta irakasleen arteko 

komunikazio bertikala posible egiten dute, eta baita ikasleen arteko komunikazioa 

ere.  

 

Beraz, urrutiko hezkuntza ez da azken urteetako aldaketa bat besterik. Azken 

mende eta erdian garatutako teknologiari erreparatuz gero, hiru belaunaldi 

bereizten ditu Garrisonek (1985): posta bidezkoa, telekomunikazioarena eta 

telematikoa. Posta bidezko garaia XIX. mende bukaera eta XX. mende hasiera 

artean kokatuko genuke. Labur esanda, aurrez aurreko eskolan esandakoa idatziz 

azaltzean oinarritzen zen. Baina laster ondorioztatu zuten ez zela ikasketa erraza; 

interakzio gehiago lortzen saiatu nahi zen, ariketa, lan koaderno eta antzeko 

baliabideekin. Lehen aro horren azken zatian tutorearen edo orientatzailearen 

figura sortu zen. Posta bidez ikasleen zalantzak argitzea, lanak zuzenduta itzultzea, 

ikasleak ikastaroa ez uztera animatzea eta, hainbat kasutan, ikasleekin aurrez 

aurreko harremana mantentzea zituen egitekoak. Hori izan da, orain artean, arorik 

luzeena. 

 

Telekomunikazioaren edo multimediaren garaia 60. hamarkadaren bukaera aldera 

kokatuko genuke. Idatzizko testuak ikus-entzunezko testuek lagunduko dituzte, eta 

ikasleen eta irakasleen arteko harremanetan telefonoa erabiltzen hasiko dira.  

 

Hirugarren belaunaldia, telematikarena, 80. hamarkadan kokatuko genuke. Aro 

horretan, informatika sartuko da jokoan, eta ordenagailu pertsonalen erabilera 

areagotu egingo da.  
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Taylorrek (1995) laugarren belaunaldi edo aro bat ere nabarmendu du: Internet 

bidezkoa hezkuntza komunikazioa. Garai horri campus birtualen, hezkuntza 

birtualaren aroa ere deitu diezaiokegu. Interneten erabilerarekin hainbestetan 

urrutiko hezkuntzarekin lotzen den feedback-aren moteltasuna gainditzen da.  

 

Dena dela, belaunaldi berriak sortzen joan dira, denborak aurrera egin ahala. 

Laugarren belaunaldia ez ezik, Taylorrek bosgarren bat ere aipatzen du: Ikasketa 

malgu burutsua. Automatizatutako erantzunen sisteman eta datu-base burutsuetan 

oinarritua dago, hori guztia Interneten noski.  

 

 Lehen 

belaunaldia 

Bigarren 

bilaunaldia 

Hirugarren 

belaundalia 

Laugarren 

belaunaldia 

Ezaugarri  

nagusia 

Teknologia 

bakar bat 

Teknologia 

desberdinak, 

ordenagailurik 

gabe 

Teknologia 

desberdinak, 

ordenagailu eta 

ordenagailu 

sareak barne 

Teknologia 

desberdinak, 

banda zabaleko 

ordenagailu 

teknologiak barne 

Denbora 1850-1960 1960-1985 1985-1995 1995-2005  

Euskarria • Papera 

(1890+) 

• Irratia 

(1930) 

• Telebista 

(1950-1960) 

• Audio zintak 

• Telebista 

• Bideo zintak 

• Fax-a 

• Papera 

• E-posta, 

txata, 

iragarki 

taulak 

• Ordenagailu 

programak 

eta 

baliabideak, 

disko, CD eta 

Interneten 

jasoak 

• E-posta, txata, 

iragarki taulak 

eta banda 

zabaleko 

igorpena, 

zuzenean eta 

bideo bidez 

pertsonalizaturi

ko, bakarkako 

eta 

interaktiboa 

den ikasketa 

prozesu 

batetarako 

• Ordenagailu 

programak eta 

baliabideak, 

disko, CD eta 

Interneten 

jasoak 
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• Audio-

hitzaldiak 

• Bideo-

hitzaldiak 

lurreko 

teknologiaren, 

satelite, kable 

edo telefono 

bidez 

• Fax 

• Papera 

Komunikazioa 

ezaugarriak 

• Norabide 

bakarreko 

komunikazioa 

nagusiki 

• Erakunde eta 

ikasle arteko 

interakzioa 

telefono eta 

posta bidez 

• Une jakin 

batzuetan, 

tutoreen eta 

aurrez 

aurreko 

laguntzarekin 

• Norabide 

bakarreko 

komunikazioa 

nagusiki 

• Erakunde eta 

ikasle arteko 

interakzioa 

telefono eta 

posta bidez 

• Une jakin 

batzuetan, 

aurrez 

aurreko 

bilerez 

lagundua 

• Bideo-

hitzaldi, 

ordenagailu 

programa eta 

paper bidez, 

banda 

zabaleko 

komunikazioa 

erakunde eta 

ikasle artean 

• Bi 

norabidetan 

komunikatzek

o aukera, 

sinkrono eta 

asinkronoa, 

erakunde eta 

ikasle artean 

eta baita 

ikasleak 

beraien 

artean ere 

• Internetek 

erraztuko du 

testu, grafiko 

eta bideo 

motzetarako 

sarrera 

• Denbora 

errealean, eta 

bi norabidetako 

interakzioa 

bideo eta audio 

bidez 

• Komunikazio 

sinkrono eta 

asinkronoa 

erakunde eta 

ikasle artean, 

eta baita 

ikasleak beraien 

artean ere 

• Bideo digital 

bidezko 

transmisioa 

• Aurrez 

eskaturiko 

bideo digitalen 

programazio 

zabala 

2. Koadroa: Urrutiko hezkuntzaren belaunaldiak (Sherron eta Boettcher 1997) 
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Espainian ere badaude urrutiko hezkuntzan aintzindari izan diren  erakundeak. 

Haietako bat aipatu beharko bagenu, agian UNED (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia) izango litzateke. 1973. urtean hasi zen lanean unibertsitate 

hori, eta ia berrogei urteko ibilbidea egin ondoren, egun 260.000 ikasle baino 

gehiago ditu, UNEDek berak emandako datuen arabera. 

 
1.3. E-learning-a 
 
Aurreko atalean urrutiko hezkuntzaren inguruan aritu gara. Oraingoan hezkuntza 

mota horren modalitate jakin bat jorratuko dugu: e-learning-a. Azken urteetan 

gehien erabiltzen den modalitatea da,  eta beste sistema batzuei lekua kendu die.  

 

1.3.1. E-learning-aren definizioa 

 
Urrutiko hezkuntzak bezala, e-learning-ak distantzia hartzen du bere baitan. Baina 

aurreko atalean ikusi dugun bezala, urrutiko hezkuntzaren definizio zabalago batek 

posta bidezko hezkuntza, telebista bidezko kurtsoak eta beste hainbat barneratzen 

ditu. Beraz, e-learning-a urrutiko hezkuntza mota bat da, baina urrutiko hezkuntza 

oro ez da e-learning-a. 

 

Modalitate honetan, IKTak erabiltzen dira ikaskuntza/irakaskuntza prozesurako, 

beste hainbat elementu didaktiko eta pedagogikoekin batera. Literalki aztertuta, 

medio elektronikoak erabiliz egindako ikasketa izango da e-learning-a.  

 

Ikasleen eta irakasleen arteko komunikazioa sarearen bidezkoa izaten da, eta, 

printzipioz, norberak izango du laneguna antolatzeko eta egin beharreko lanak 

komeni zaizkionean egiteko aukera. Era horretara, lana edo familia ikasketekin 

bateragarri egiteko aukera eman dezake e-learning-ak. 

 

Rosenbergek (2001) argi azaltzen duenez, e-elearning-a funtsezko hiru irizpideetan 

oinarrituta dago: 

 

• E-learning-a sareari lotuta dago. Horrek ahalbidetuko du bat-bateko 

gaurkotzea, biltegiratzea eta errekuperazioa, banaketa eta informazioaren 

eta hezkuntzaren trukaketa.   
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• Erabiltzaile bati bidaliko zaio ordenagailu bidez, Interneten teknologia 

erabiliz. 

• Ikaskuntzaren ikuspuntu zabalenera bideratuko da. 

Urrutiko hezkuntzarekin gertatzen den moduan, e-learning-aren inguruan hamaika 

definizio eman dituzte autore desberdinek. Haietariko batzuk metodologian jartzen 

dute indarra: 

 
“ELearning (Electronic Learning) es el conjunto de las metodologías y 
estrategias de aprendizaje que se basan en la tecnología para producir, 
transmitir, distribuir y organizar conocimiento entre individuos, 
comunidades y organizaciones. El concepto de elearning abarca un área de 
conocimiento mayor que el de los cursos online. Es una combinación de 
herramientas y metodologías que incluyen a éstos, pero también clases 
virtuales, foros colaborativos, sistemas de gestión de usuarios, ayudas 
para la mejora en el desempeño del puesto de trabajo y otras 
combinaciones de recursos online y offline, de autoestudio, trabajo en 
grupo y de interacción persona a persona y grupo a grupo” . (Area 
Moreira, 2009) 
 

 
Beste batzuk, aldiz, metodologiari bainoago ikasketaren kalitateari ematen diote 

lehentasuna; hobeki esanda, kalitate hori lortzeko erabiltzen dituzten IKTei 

erreparatzen diete: 

 
“eLearning es el uso de las nuevas tecnologías multimedia e Internet para 
mejorar la calidad del aprendizaje”. (Europar Batasuna) 

 
 
Arearen (2009) ustez, e-learning-ak hainbat osagai eduki behar ditu. Guztiak dira 

beharrezkoak eta ezinbestekoak kalitatezko hezkuntza bat eskaini eta jaso ahal 

izateko: 

 

1) Alde batetik, online irakaskuntzarako sorturiko plataforma informatiko 

edo software bat: ikasgela birtualeko ingurune bat sortzen duen softwarea 

izango da hau. Bertan, ikasleak tutorearekin komunikatzeaz gain, beraien 

artean ere jarriko dira harremanetan. Horrez gain, tutore zein ikasleek haien 

lanak argitaratzeko edo bidaltzeko aukera izango dute, eta ikasleek 

zalantzak argitu ditzakete eta sarean edozein motako informazioa bildu. 

Plataforma horrek ingurune bakar batean eposta, txata, foroa, ftp, bideo 

bidezko hitzaldia eta beste batu beharko ditu. Plataforma edo ingurune 
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birtual horien adibideak ditugu WebCT3, Moodle, E-duca eta Intercampus, 

besteak beste.  

2) Bestetik, kurtsoaren eta material didaktiko digitalen diseinu curricular bat. 

Bertan ezinbestean agertu beharko dira ikasketaren helburuak, edukien 

egituratze bat, jardueren planifikazioa eta, azkenik, ebaluaketa irizpideak.  

3) Azkenik, ordenagailu bidez beraien irakaskuntza funtzioa betetzen duen 

irakasle edo tutore talde bat. Online hezkuntzako irakaslea, ezagutzaren 

igorle soila baina gehiago, ikasleen ikaskuntza prozesuaren ikuskatzailea eta 

gidaria izango da. Egañak (2010) dioen moduan, aurrez aurreko 

irakaskuntzan, Internet informazio iturri nagusia bihurtzen denean, irakaslea 

ez da informazio iturri bakarra izango, honen monopolioa galtzen du. Hau e-

learning inguru batean nabariagoa izan daiteke. Tutoreak ondorengo 

eginbeharrak izango ditu: e-posta bidez galdetutako zalantzak argitzeko 

bakarkako tutoretzak, foroan sortzen diren eztabaidetan parte-hartzea, 

taldeko tutoretzak, ohar-taula eta buletinen gaurkotzea, jardueren 

ebaluaketa, beste ikasle edo tutoreekin koordinazio lana, eta, ahal den 

guztietan, eguneroko baten bitartez kurtsoan gertatu diren bitxikeria edota 

datuak biltzea.  

Laburbilduz, e-learning-a urrutiko hezkuntzak eskaintzen duen aukera bat da, eta 

azken urteetan gehien erabili dena. IKTak eta beste hainbat elementu metodologiko 

eta didaktiko erabiliko dira modalitate honetan. Sarea izango da euskarri nagusia 

eta honen bidez jarriko dira harremanetan ikasleak eta irakasleak. Azken urteetan, 

irakaskuntza kudeatzeko sistema ezberdinak edota plataformak erabiltzen ari dira 

honetarako.  

1.3.2. E-learning motak 

 
Orain artean orokorrean aritu gara e-learning-aren inguruan. Sailkapen bat egitea 

ez da hain zaila gertatuko, sailkapena egiteko aurrez aurre eta online egiten diren 

jardueren artean bereizketa bat egiten badugu bereziki. Hau da, e-elearning 

barruan bada aurrez aurre eskaintzen den kurtso bat, baina beti ere sostengu 

moduan sarea erabiltzen bada. Guztiz online eskaintzen den kurtso bat ere e-
                                            
3 Gure aztergaia izan den Renoko Unibertsitatean betidanik erabili den plataforma bakarra 
WebCT izan da. Hurrengo atalean ikusiko ditugu zehatzago honen ezaugarriak eta eskaintzen 
dituen aukera ezberdinak.  
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elarning izango da, eta, noski, bi horien artean daude atal bat aurrez aurre eta 

bestea sarearen bidez eskaintzen diren kurtsoak, blended learning4 deiturikoak. 

Blended learning-a irakaskuntza metodo eta modelu desberdinen eta ikas estilo 

desberdinen konbinaketa eraginkor baten bidez ematen da.  

 

E-learning-ean oinarrituriko formakuntza ereduak 

Interneten laguntzarekin 

aurrez aurreko irakaskuntza 

eredua 

Erdibertaratze eredua edota 

blended learning 

Online hezkuntzako urrutiko 

eredua 

Internet aurrez aurreko 

formakuntzaren osagarri 

bat izango da 

Aurrez aurreko eskolak eta 

ikasgela birtualeko jarduerak 

elkartuko dira 

Online tituluak (ikasgaiak, 

kurtsoak, masterrak, 

doktoradutzak) campus 

birtual bidez eskainiak 

Aurrez aurreko eredua 

mantentzen da: ordutegi 

eta ikasle tradizionaletan 

Ez dago desberdintasun 

argirik aurrez aurreko 

irakaskuntza prozesu eta 

birtualen artean. Hezkuntza 

prozesuan continuum bat 

egongo da 

Apenas dago elkartze 

fisikorik irakasle eta ikasle 

artean. Hezkuntza prozesu 

ia osoa sarean egingo da 

Kopistegi moduan erabiliko 

da ikasgela birtuala: 

ikasleek fotokopiak eskura 

izan ditzaten 

Aurrez aurreko irakaskuntza 

eredua berriztatuko da: 

ordutegietan, espazioetan eta 

materialetan 

Aipagarriena materiale 

didaktikoak eta ikasgela 

birtuala izango dira 

Ikasgela birtuala informazio 

gune moduan ulertuko da: 

bertan egongo dira 

ikasgaiaren programa, 

ordutegia, tutoretza orduak, 

notak, oharrak... Giza 

komunikazio eta interakzio 

gutxi egongo ikasgela 

birtualari esker 

Ikasgela birtuala irakasle eta 

ikasle arteko 

komunikaziorako, ikasketa 

jardueretarako eta 

informazioarako gune bat 

izango da 

Baliabide birtualei esker 

dagoen irakasle eta ikasle 

arteko interakzioak garrantzi 

handia izango du 

3. Koadroa: E-learning-ean oinarrituriko formakuntza ereduak (Koord. Juan de Pablos Pons 
2009) 
 

Beraz, ikus ditzagun banan-banan aipatu ditugun hiru eredu horien ezaugarri 

nagusiak: 

 

                                            
4 Ikasketa erdipresentziala izango litzateke. B-learning moduan ere ezagutzen da ingeleraz.  
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1) Aurrez aurreko irakaskuntza eredua Interneten laguntzarekin. 

Aurrez aurreko irakaskuntzan ikasgela birtuala edo Interneteko beste 

baliabide batzuk erabiltzen hasten den irakaslearentzat aproposa izan 

daiteke eredu hau  (Area Moreira & Adell Segura, 2009). Kasu honetan, 

aurrez aurreko irakaskuntza “tradizonalean”5 eranskin moduko bat izango da 

gela birtuala. Irakaslearentzat beste baliabide bat gehiago izango da, aurrez 

dituen horiekin bateragarria: arbela, mintegia, laborategia… Baina ez dira 

irakaskuntzarako espazioak, jarduerak eta komunikazio erak aldatuko. 

Beraz, eredu hau ez da aurrez aurreko eredutik gehiegi aldentzen. Baliabide 

bat gehiago izango du bere esku, besterik gabe. 

  

Lehen ereduari ez diogu tarte handirik eskainiko, finean ez baita aurrez 

aurreko irakaskuntza “tradizionaletik” gehiegi urruntzen. Area Moreira & 

Adell Seguraren (2009) ustez, eredu honen baliabide esanguratsuenak 

aurrez aurreko irakaskuntzako ikasgelan egiten direnak dira: klase 

magistralak, eztabaidak, laborategiko praktikak...  

 

2) Irakaskuntza erdipresentziala edota Blended learning. 

Eredu honetan aurrez aurreko irakaskuntza-ikaskuntza prozesua eta 

ordenagailu bidez urrutira egiten direna nahasten dira. Ikasgela birtuala ez 

da aurrez aurreko kurtso baten euskarri edo sostengu besterik izango. 

Modelu honetan irakasleak ekintza desberdinak burutu eta garatuko ditu 

ikasleek ikas dezaten. 

 

Bonk & Graham-ek (2006) diotenaren arabera, ASTD-ak6 (American Society 

for Training and Development) ezagutzaren industrian sartuko diren lehen 

hamar joeren artean kokatu behar dira. Liburu horretan, honela definitzen 

dute Blended Learning delakoa: 

 
“BL systems combine face-to-face instruction with computer mediated 
instruction”  (Area Moreira, 2009) 
  

                                            
5 “Tradizionala” hitza erabili dugu autore hauek horrela definitu dutelako. 
6  Liburu hau 39 kapitulutan banaturiko 8 ataletan dago antolatua eta lehenengo atalean 
autoreak Blended Learning delakoa definitzen du. 
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Autore horien iritziz, ikasleek hiru arrazoi nagusirengatik aukeratzen dute 

eredu hau: aurrerakuntza pedagogikoa, sarrera eta malgutasunaren 

gehitzea, eta kostu-eraginkortasunaren harremanaren hobetzea. 

 

Blended learning-ean ez dago oso argi zenbat online irakaskuntza eta zenbat 

aurrez aurreko dagoen. Garrison & Kanukaren (2004) ustez, irakaskuntza 

eta ikaskuntzaren dinamikaren berkontzeptualizazioa ekarriko du. Ez dira bi 

blended learning diseinu berdin izango, eta horrek konplexutasun handia 

ekarriko du. Azken finean, irakaskuntza erdipresentzial honetan irakasleak 

aurrez antolatu eta garatu beharko ditu hezkuntza prozesuak, non aurrez 

aurreko ikasgelan zein birtualki landuko diren jarduerak nahastuko diren.  

Horrez gain, ikasleak eskolatik kanpo landu beharko dituen jarduerak 

antolatu behar ditu irakasleak. Horrexegatik, eredu honen barruan aldaera 

edo gradu desberdinak daude, aurrez aurre eta birtualki egin beharko 

dituzten lanen eta denboraren araberakoak.  

Blended learning-a bereziki eraginkor egiten duena ikerketa komunitatea 

errazteko gaitasuna da. Komunitateak komunikazio irekia eta Interneteko 

informaziorako sarbide mugagabea orekatzen dituen eragin egonkortzailea 

eta koherentea ematen du. Horrez gain, komunitateak elkarrizketa aske eta 

irekiak, eztabaida kritikoak, negoziaketa eta akordiorako baldintzak 

eskainiko ditu. Baldintza hauek eskaintzeko gaitasuna ez ezik, beste 

hausnarketa elementu bat gehituko du, komunikazio modu desberdinekin 

ikasketaren behar guztiak asetzeko  (C. J. Bonk & Graham, 2006).   

3) Urrutiko irakaskuntza: ikasgela birtuala hezkuntza gune bakar 

moduan. 

Berau izango da betiko urrutiko hezkuntza bezala ezagutu duguna, baina 

ingurune birtualean besterik ez.  Irakasleen eta ikasleen artean ia ez dago 

harreman fisikorik, prozesu guztia ikasgela birtualean egiten baita. Fisikoki 

ere ez daude bata bestearengandik7 gertu. Modelu hau da, hain zuzen, e-

learning gisa ezagutzen dena.  

 

Material eta baliabide didaktiko multimediak garrantzia berezia izango dute 

                                            
7 University of Nevada, Reno-ko kasuan esaterako ikasleak eta irakasleak estatu 
desberdinetan egoten dira maiz, eta hainbat kasutan kontinente desberdinetan. Esaterako, 
Euskal Herrian dauden irakasleak Renon dauden ikasleekin ari dira harremanetan.  
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eredu honetan, ikasleen ikasketa prozesua horiek gidatuko baitute neurri 

handi batean.  

 

Honez gain, komunikazio-interakzioa oso garrantzitsua da ikasleen arrakasta 

bermatzeko. Ikasleek eta irakasleek ez dute elkar ikusteko aukerarik, eta 

komunikazio hau gertutik zaindu beharko da kurtsoak era arrakastatsu 

batean aurrera egin dezan. 

 

Bestalde, erakunde antolaketa konplexu eta aipagarri bat beharko da kurtso 

hauek era egoki batean eskaini ahal izateko  (Bates, 2001; L. (. ). García 

Aretio, 2007). 

1.3.3. Abantailak eta mugak 

 
E-learning-a zer den definitu ondoren, garrantzitsua iruditzen zaigu dituen 

abantailak, desabantailak nahiz mugak aztertzea. Azken urteetan asko hitz egin da 

honi buruz, eta hainbat autorek duten iritzia biltzen saiatuko gara datozen 

lerroetan.  

1.3.3.1. Abantailak 
 

Abantailen inguruan hitz egiten denean, bada beti agertzen den ezaugarri bat: 

malgutasuna. Hau da, online kurtso hauek ikaskuntza-irakaskuntzarako dituzten 

eskola ordutegien eta tokien malgutasuna. Baliabide telematikoen alde apustu 

egiten duen hezkuntza eredu batek izaera malgua beharko du. Beraz, ikuspegi 

pedagogiko batetik, ez da garrantzitsua ikasleak eta irakasleak ikasgelan elkarrekin 

dauden ordu kopurua, baizik eta tutoreak aurrez ezarritako jardueren betetzea.  

Adibide gisa, Barberák (2008) e-learning-ak dituen abantailak zehazten dituenean, 

lehenengo hirurek malgutasunari egiten diote erreferentzia: 

“Se puede acceder a la educación en línea desde cualquier lugar del mundo 
(una vez cumplidos los requisitos tecnológicos necesarios y bajo un uno 
deliberado no restrictivo de la tecnología” 

“Si se trata de un curso con componentes asincrónicos, cuya disponibilidad 
de acceso es de 24 horas los 7 día de la semana” 

 
“Los alumnos y los profesores pueden trabajar desde donde quieran”   
(Barberá, 2008) 
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Ildo honetatik hitz egiten du  Rosembergek (2001) ere “Ikasik 24/7 esan nahi du” 

kontzeptua azaltzen duenean:  

 
“Aprender es 24/78. La gente puede tener acceso al e-learning desde 
cualquier parte a cualquier hora. Su enfoque “justo a tiempo, a cualquier 
hora” hace verdaderamente globales las operaciones de aprendizaje de 
las organizaciones.”  (Rosenberg, 2001) 

 
 

Malgutasunak beste abantaila garrantzitsu bat ekarriko du berarekin: aurrez 

aurreko modalitatera iritsi ezin diren norbanako edo kolektiboei formakuntzarako 

sarrera erraztea eta hedatzea. Norbanako edo talde horientzat orain arte 

ezinezkoa izaten zen ohiko ikasgela arruntetara joatea; lanean ari zirelako, 

adinarengatik edo urruntasuna medio. Online eskaintzari esker, ikasketetarako 

beste aukera bat izango dute. 

 
“El aprendizaje electrónico se ajusta a necesidades individuales (evitar 
desplazamientos a personas discapacitadas, ahorra tiempo a padres de 
familia, ofrecer formación a medida, etc.).”  (Barberá, 2008) 

 

Irakasleen azalpenez eta testuliburuez gain, informazio iturri eta baliabide 

desberdinak izateko aukera dute ikasleek. Orain arte, irakaslearen azalpenetatik 

eta hark emandako testuliburuetatik eskuratzen zuten ikasleek informazioa. Gauzak 

aldatu egin dira, eta ikasleek iturri anitzak dituzte orain sarean informazioa erraz 

biltzeko. Horri guztiari IKTek interakzioa sustatzeko eskaintzen dituzten baliabideak 

gehitzen badizkiogu, ikaslearengan oinarritutako eredu baten aurrean egongo 

ginateke, Barberák (2008) dioen moduan:  

“Si se usan los recursos que aporta la tecnología de la información y 
comunicación para incrementar la interacción, el uso educativo de internet 
puede facilitar un modelo más centrado en el estudiante.” (Barberá, 2008) 

 
Aipatu ditugun abantailez gain, e-learning-ak berritzea ekarriko du, eta ikasketa 

prozesua ezagutzaren prozesu konstruktibistago batera hurbiltzeko aukera 

ere bai. Eduki guztia inolako arazorik gabe igo daiteke sarera, eta ikasleak eskura 

izango du nahi duen une oro. Beraz, Internet liburutegi erraldoi bat izan daiteke, 

eta etxetik nahiz ikasgelatik sarean dauden ordenagailu guztien informazioa eskura 

daiteke. Beraz, arazo pedagogikoa ez da ezagutzaren transmisioa, ikasleari 

informazio kantitate hori guztia modu arrazionalean kudeatzen irakastea baizik. 

 

                                            
8 24 ordu asteko 7 egunetan zehar 
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Abantaila ekonomikoari dagokionean, online kurtsoak ekonomikoki onuragarriak 

direla diote aditu batzuk: 

 
“Además de disminuir los gastos de viaje, reduce el tiempo que toma 
entrenar a la gente a eliminar o aminora significativamente la necesidad de 
una infraestructura tipo salón de clases/instructor. Cuando el despliegue se 
basa en un sólido asunto de negocios, la significativa inversión inicial 
puede ser rápidamente recuperada con lo que se ahorra en la entrega.”  
(Rosenberg, 2001) 

  

Rosenbergen ustez, nahiz eta hasiera batean gastua handia izan, erraz 

errekuperatzen da, eta mantenurako ez du gastu handirik eskatuko. 

1.3.3.2. Mugak 
 

Orain arte esandako horrekin guztiarekin urrutiko hezkuntzaren eta e-learning-aren 

inguruko iritzi baikor bat jaso badugu ere, hezkuntza/irakaskuntza mota horri 

kritikak egin zaizkio maiz. Autore ezagun askoren ustez ez dute iritzi onik merezi. 

Adibide argigarriak dira Noblek 1997tik eta 1999ra bitartean idatziriko ondorengo 

lau artikuluak: Digital Diploma Mills, Part I-The Automation of Higher Education 

(Noble, 1997), Digital Diploma Mills, Part II-The Coming Battle Over Online 

Instruction (Noble, 1998b), Digital Diploma Mills, Part III-The Bloom Is Off the Rose 

(Noble, 1998a) eta Digital Diploma Mills, Part IV -Rehearsal for the Revolution 

(Noble, 1999). 

 

Lehenengo artikuluan esaterako, egileak dio behin kurtsoak sarean jartzen 

direnean, administrazioak bere irakasleen eta kurtsoen edukien gaineko kontrol 

handiago izango duela. Honela azterketak, gainbegiratzeak, arautzeak, diziplina 

jartzeak, eta barne zentsurak ikaragarri areagotuko dira. Horrez gain, lan orduen 

luzatzea ekar dezake teknologiaren erabilpen honek. Irakaslea 24 orduz egon 

beharko du teknologiaren menpe, eta ikasleen zalantzak bat-batean eta etengabe 

erantzun beharko ditu. Beraz, abantailen atalean aipatu dugun (Rosenberg, 2001) 

“Ikasik 24/7 esan nahi du” kontzeptua, abantaila edo desabantaila izan daiteke 

autore desberdinen arabera edo subjektu bakoitzaren arabera. Kasu honetan 

esaterako, ikasleentzat abantaila izan daitekeena, irakasleentzat agian ez da 

izango.  

 

Horrez gain, artikulu horien arabera beti ere, irakasleek kurtsoko materiala, beren 

ezagutzak eta diseinuaren barneko gaitasunak sarera igotzen dituzten momentutik 
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ez dira egilearenak izango. Behin sistemara pasatzen direnean administrazioaren 

menpe geratuko dira. Gauzak horrela, administrazioak gaitasun gutxiago duen 

pertsonala merkeago kontratatu dezake aurrez paketean jarritako kurtsoak 

irakasteko.  Era horretara, administrazioak berak erabaki dezake une jakin batean, 

kurtso horiek beste hirugarren bati saltzea.  Ideia horrekin bat egiten du Barberák 

(2008) ondokoa baieztatzen duenean: 

 
“A pesar de que los curso realizado en la Red gozan de protección de 
derechos intelectuales, todavía nos muchas las cuestiones que rodean los 
derechos de reproducción y de autor.”  (Barberá, 2008) 

 

Ikasleei dagokienean ere, hainbat muga ikusten dira. Azken finean, online 

ikastaroena aitzakia bat besterik ez da merkatu azterketa bat egiteko (Noble, 

1997). Kurtsoek erabiltzaileen profil bat sortuko dute eta informazio hori erabat 

baliagarria izango da hainbat enpresarentzat. Ikasleak sarean egiten dituen 

jarduera guztien jarraipen bat egingo da —beste ikasleekin duen komunikazioa, 

irakasleekin duena...—, eta hori guztia gorde egingo da hornitzailearen 

etorkizuneko erabilpen batetarako. 

Guzmán eta González (2006) ere ez datoz bat e-learningaren inguruan esaten  

diren gauza baikor askorekin. Ez zaie panazea iruditzen. Autore horien iritziz, e-

learning-aren eraginkortasuna ez dago laguntza lanabesaren menpe, berau 

garatzeko gai den prozesu didaktikoen egokitasunean baizik. Kostuei dagokionean 

ere ez zaie merkeagoa iruditzen. Tutorizazio jendetsuen eta estereotipatuen bidez, 

ikasleek ordaindu behar duten prezioa gutxitzea ez zaie zilegi iruditzen.  

Bestalde, e-learning bidez eskaintzen diren ikastaroak, ikasketetarako denbora 

gutxi duten horientzat baliagarriak badira ere, ikasle horiei zaila egiten zaie 

eztabaidetan aktiboki parte-hartzea, eztabaidagai berriak proposatzea eta beste 

ikaskideekin harreman jarraitu bat mantentzea: 

“Resulta complicado requerir a personas que disponen de poco tiempo 
para el estudio, que lo simultanean con su actividad laboral, que 
aprendan con otros que participen activamente en debates, que 
propongan discusiones, que mantenga una relación sostenida y relevante 
con sus compañeros y compañeras. En muchos casos -y no siempre a 
causa de déficit en los diseños didácticos o de las negligencias de las 
personas tutoras- la interacción se suele reducir a la relación casi 
exclusiva de la persona que estudia con el tutor o tutora que le 
acompaña. Disponibilidad escasa de tiempo e implicación intensa y 
sostenida parecen elementos difícilmente conciliables.”  (González & 
Guzmán, 2006:2)  
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Esandakoaz gain, badirudi oraindik ere kosta egiten zaigula euskarri 

elektronikoetan lan egitea. Horrelakoekin ari garenean, maiz egiten dugu 

ondorengoa: ordenagailuan gorde, inprimatu eta paperean lan egin. Horrek izan 

dezakeen desabantailarik nagusiena da, irakasleek eta tutoreek aldaketak edo 

gaurkotzeak egiteko aukera gutxi dituztela, ordurako ikasleak paperean ari baitira 

lanean (González & Guzmán, 2006). 

Online kurtso bat eman edo jaso ahal izateko, garrantzitsua da irakasleek eta 

ikasleek informatika ezagutza batzuk izatea. Hainbat kasutan, ikastaro batean izena 

eman aurretik, froga bat pasa behar izaten da norberaren gaitasun informatikoa 

neurtu ahal izateko. Era horretara, norberak erabaki dezake kurtso bat jarraitzeko 

aukerak izango dituen edo ez. Dena dela, Barberá-ren (2008) ustez, hori ez da beti 

hala izaten. Kasu batzuetan irakasleek edo ikasleek ez dituzte gaitasun informatiko 

oinarrizkoak, eta hori ere beste muga bat izan daiteke.  

1.4. Urrutiko irakaskuntza kudeatzeko sistema 
ezberdinak (Ikasteko ingurune birtualak) 

1.4.1. Zer dira ingurune birtualak? 

Egun hezkuntza ez-presentzialerako unibertsitate gehientsuenek ingurune birtual 

edota plataforma birtual bat erabiltzen dute. Azken finean, programa informatiko 

bat izango da, eta ikasgela arruntean aurrez aurre egiten diren jarduerak sarean 

egiteko aukera ematen du. Esaterako, ikas materiala zintzilikatzeko atal bat, 

komunikaziorako hainbat lanabes (foroa, e-posta, arbela…), jarduerak 

zintzilikatzeko gune bat...  

 

Ingurune birtual horiei buruz aurkitu ditugun definizioetan, indarra arlo batean 

edota bestean jarri dute autoreek. Van Dusenek (1997), esaterako, ikasketa giroa 

informazioaren teknologia baten bidez sortzen den irakaskuntza elektronikoaren 

metafora moduan definitu du:  

 
“como una metáfora de la enseñanza electrónica, en el que el ambiente de 
aprendizaje es creado por una tecnología de la información.  (Area 
Moreira, 2009)” 
 

 
Fundesco (1998), berriz, haratago doa eta programa informatiko interaktibo bat 

dela dio, komunikazio integratu batetarako gaitasun bat izango duena. Urte 

horretan bertan, McCormack & Jones (1998), Web-based classroom terminologia 
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erabiltzen hasiko dira, hau da, sarean oinarritutako ikasgela.  Bertan, irakasleek eta 

ikasleek ikasketa jarduerak burutuko dituzte. Jarduera horiek ez dira informazioa 

banatzeko mekanismo soilak izango; komunikazioarekin, ebaluaketarekin eta 

ikasgelaren kudeaketarekin ere zerikusia izango dute.  

 

Hiru urte beranduago Web-based Training (WBT) eta Web-based Instruction (WBI) 

terminologia hasi zen erabiltzen (Khan, 2001): sarean oinarritutako formakuntza 

eta irakaskuntza. Sarearen (web-aren) ezaugarriak eta baliabideak erabiliko dira 

ongi diseinatutako eta ikaslean oinarritu diren kurtso interaktiko eta lagungarriak 

sortzeko. 

 

De Benito & Salinas (2008) haratago doaz. Haien ustez ingurune birtualak 

ikaskuntza lortzeko antolatuta dauden gune edo komunitateak dira. Ezinbestean 

hainbat osagarri izan beharko dituzte: funtzio pedagogiko bat (ikasketarako 

jarduerak, irakaskuntzarako egoerak, ikasketarako materialak, ebaluaketa…), 

horretarako egokia den teknologia (eredu pedagogikoarekin bat datozen lanabesak 

izango direnak), eta eremu antolatzaile bat (espazioaren antolaketa, egutegia, 

komunitatearen kudeaketa, ezarpen estrategia, eremu instituzionala…).   

 

Beraz, guk urrutiko hezkuntzarako ingurune birtualak honela definituko genituzke: 

 

Ikasgela arruntean aurrez aurre egiten diren jarduera didaktiko 

berberak egitea ahalbidetuko duen programa informatikoak izango 

dira. Informazioa elkartrukatzeko eta ikasleen zein ikasle eta 

irakasleen artean komunikatzeko tresna egokiak dira. Noski, horrek 

guztiak funtzio pedagogiko bat izan beharko du. 

 

Datozen lerroetan ingurune birtual horien inguruan maiz hitz egingo dugunez, 

gogorarazi azken hori izango dela kontutan hartuko dugun definizioa.  

1.4.2. Software librea diren eta ez diren ingurune birtualak 

 
Irakaskuntza kudeatzeko erabiltzen diren hamaika sistema birtual daude merkatuan 

egun. Horien guztien artean sailkapen bat egin beharko bagenu, software libreak 

direnak eta ez direnak bereiziko genituzke.  
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Software librea terminoak maiz gaizkiulertuak eragiten dituenez, azal dezagun 

labur-labur zer den. Free Software Foundation-aren (FSF) arabera,  Software 

libreak erabiltzailearentzat erabiltzeko, kopiatzeko, zabaltzeko, aztertzeko, 

aldatzeko eta hobetzeko askatasuna esan nahi du. Beraz, honek ez du zertan 

dohainik izan. Hainbat kasutan librea izan arren, erosi egin behar da erabili ahal 

izateko. Ingelerako free hitzak sor dezake nahastea, libre eta doan adierak 

dituelako. Programa batek Software Libre izateko, beraz, ez du doakoa izan 

beharrik, baina erabiltzaileak askatasuna izango du goian aipaturiko ekintza horiek 

guztiak egiteko: erabili, kopiatu, zabaldu, aztertu, aldatu eta hobetu. 

 

 
1go Irudia: Software librearen mapa kontzeptuala (Wikimedia commons 2010) 

 

Software Librearen Liburu Txuria9 liburutik egokitua izan den koadroaren bidez ikus 

ditzagun bi software moten arteko desberdintasun nagusienak: 

  

                                            
9 Normalean, liburu txuria gobernu edota nazioarteko erakunde batek argitaraturiko gai 
baten inguruko gida bat izaten da, hau da, dokumentu ofizial bat. 
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Jabetza duten softwareak Software libreak 

Ez dute iturri kodeen sarbiderik Iturri kodea irekia da, beraz kopiatu, 

aldatu eta erabili daiteke 

Softwarearen banaketa eta bikoizketa 

debekatua dago 

Banaketa eta bikoizketa onartu eta 

sustatzen ditu 

Birus eta zizareengatik erasotua izateko 

erraztasuna 

Ez da maiz birus edo zizareengandik 

kutsatzen  

Gaurkotzeko berriro erosi behar da 

edota lizentzia ordaindu  

Askotan doakoak dira eta saretik jaitsi 

daitezke gaurkotzeak 

Erabiltzaileen beharrei egokitzeko 

zailtasunak 

Erraz egokitzen da erabiltzaileen 

beharretara 

Bere helburua etekin ekonomikoa 

lortzea izango da 

Helburua produktua bera hobetzea eta 

elkartrukatzea denok erabil dezagun 

Ezagutza pribatua dela iruditzen zaio 

eta ekonomian eta jabetza pribatuan 

oinarritzen da 

Ezagutzaren antolatze demokratikoan 

eta antolatze honetan guztion parte-

hartzean oinarritzen da 

4. Koadroa: Jabetza duten software eta software libreen arteko desberdintasunak (Abella, A., 
Sánchez, J., Segovia, M.A. 2004; Sánchez, M.M., Solano, I.M, Terry, J.M. 2006. Egokitua) 

1.4.3. Ingurune birtual desberdinak 

Ingurune desberdin asko daude egun merkatuan10,  eta erakunde bakoitzak ikusiko 

du zein egokitzen den hobeki bere beharretara. Autoreei ezinbestekoa iruditzen zaie 

sarean sostengatutako diseinu didaktikoa, eta alderdi pedagogiko zein lanabesaren 

ezaugarri teknikoen ezagutza lagungarri izango dira ingurune birtualik egokiena 

aukeratzeko orduan.  

 

Normalean, erakundeek (unibertsitateek, esaterako) ingurune birtual bat aukeratu 

aurretik azterketa bat egiten dute, dituzten beharretara hoberen zein egokitzen den 

jakiteko. Lewis & MacEntee–ek (2005), esaterako, irakasleen eta ikasleen 

ikuspegitik bederatzi ingurune birtual desberdinen inguruko azterketa egin zuten: 
                                            
10 Batzuk aipatu beharko bagenitu: Sharepoint, Joomla, Blackboard, Fronter, Moodle, 
WebCT, Angel, .campus, .LRNApex Learning K-12, TeleAprendizaje, ATutor, Bodington, 
Buenas Fuentes , Engrade, Chamilo, ClassCentral, Click-a-teacher, Desire2Learn, Digilearn², 
eCollege, Edumate, FirstClass, FrogTeacher, Fronter ,Kaleidos (VTLE), Link on Learning, LON-
CAPA, redAlumnos (Website), Scholar360, VClass, CLIX, Studywiz, Ossett, Teletop, Moodle, 
Dokeos, eFront, Claroline, Ilias, Sakai, Olat, Drupal, Docebo  
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WebCT, v.4.1; BlackBoard, v. 6.1; Jones E-education; Educator; Angel; .LRN; 

McGraw Hill Pageout; Moodle; and e-College AU. Autore horien ikerketan, ingurune 

baten alderdi desberdinak aztertu dira: 

1) Kurtsoaren sorketa. Garrantzitsua da kurtsoa sortzerakoan ikaslea oinarrian 

hartzea. Ikasleak ikastera motibatuko ditu horrek. Kurtsoan jartzen denak 

eta edukia zintzilikatzeko moduak garrantzia izango dute. Irakasleak bere 

apunteez gain beste eduki batzuk sarera igotzeko ahalmena izan beharko 

luke, eta baita eduki horiek editatzeko ahalmena ere. Horrez gain, sortuko 

duen edukia ikasleak ulertzeko duen gaitasunaren araberakoa beharko du 

izan. Noski, egitura koherentea eta jarraitzeko erraza izango du. 
2) Eztabaidak. Online kurtso batean ikasleek aktiboki parte hartu dezaten 

irakaslearen apunteak baino zerbait gehiago behar dira. Horretarako oso 

tresna erabilgarriak dira eztabaidak. Ikastaroa esperientzia interaktibo bat 

izateko funtsezko lanabesa da eztabaida.  

3) Talde lana. Horrelako inguruneetan ikasleek ez dute zertan aurrez aurre 

bildu taldean lan egiteko. Badaude taldean lan egiteko lanabesak, talde 

txikian zein handian, sinkronoki edo asinkronoki11. 

4) Egutegia. Irakasleak egutegia erabil dezake kurtsoari dagozkion data 

garrantzitsuenak zehazteko: azterketa datak, jardueraren azken eguna edo 

txat saioaren ordu aldaketa, esaterako.  

5) Txata, arbela eta posta elektronikoa. Aurrez aipatu bezala, eztabaidak 

funtsezkoak dira online kurtso batean interakzioa sortzeko, eta interakzio 

hori ezinbestekoa da mota honetako kurtsoetan. Interakzioa txataren, 

arbelaren edo posta elektronikoaren bidez ere lor daiteke. Horiek guztiak 

lanabes erabilgarriak dira oso, eta irakasleak aukeratuko du une bakoitzean 

bata edo bestea erabiltzea datorkion hobeto. Lehenengo biak sinkronoak 

dira; bigarrena asinkronoa da, eztabaidak bezala.  

 

                                            
11 Komunikazioa sinkronoa denean, denbora errealean dela esan nahi du, hau da, bai igorlea 
eta baita hartzailea ere denbora berean egongo dira hitz egiten. Asinkronoan, aldiz, ez, batak 
zerbait esan dezake eta besteak ahal duenean jaso eta ondoren erantzun. Beraz, ez da 
denbora errealean. 

Jarraian dauden koadroak Lewis, MacEntee, & Youngs-Maher-ek (2002) egindako 

lanetik izan dira egokituak. Bertan agertuko dira autoreek aztertu zituzten ingurune 

birtualetan irakasleek duten ahalmena gauzak aldatu, jarri edota kentzeko, eta 

baita ingurune hauen ezaugarri nagusienak ere: 
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6) Ikaslearen ikasketa lanabesak. Ikaslea irakaslearen apunteak erabiltzen edo 

beste iturri batetik informazioa biltzen ari denean, bere oharrak hartzeko 

koaderno edo antzeko zerbait erabiliko du maiz. Horretarako lanabes 

egokiak izatea lagungarri izango du ikasleak. Horren gain, gai baten 

inguruko bilaketa egiteko aukera izatea funtsezkoa du ikasketa prozesuan.  

7) Audioak eta bideoak. Testu hutsa duen kurtso bati zerbait gehiago gehitzeko 

aukera eskaintzen dute bideo eta audio dokumentuek. Hainbat kasutan 

gainera, irudiek testu huts batek baino informazio askoz ere gehiago 

emango digute. Horiek ere inolako arazorik gabe txertatu daitezke ingurune 

birtualetan.  

8) Ikasleen parte-hartzea eta aurrerapena ikusiz. Aurrez aurre gertatzen den 

moduan, online kurtsoetan irakasleak aukera izango du ikaslea egiten ari 

den lana ikusteko. Hau da, irakasleak erraz ikus dezake, esaterako, zenbat 

aldiz irakurri duen eztabaida lanabeseko mezu bat edo zenbat mezu 

erantzun dituen.   

9) Nabigazioa eta interface-a. Garrantzitsua da ikaslearentzat nabigazio erraza 

izatea eta ikasleak nahi dituen baliabidea horiek erraz aurkitzea, horretan 

denbora gehiegi galdu gabe.   
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Hori guztia ikusi ondoren, gure iritziz WebCT, Angel eta Moodle inguru birtualak arlo 

ezberdinetan nahiko osatuak daudela esan dezakegu. Aldiz, McGraw Hill Pageout 

izan daiteke, agian, hainbat puntutan ahulena. Norberak dituen beharrei egokien 

egokitzen dena aukeratzea da aproposena, noski. Bestalde, aurrez aipaturiko 

Software librea izatearen edo ez izatearean datua ere kontutan hartu dezake 

erakunde bakoitzak. 
 

1.4.4. WebCT 

 
WebCT izan da Center for Basque Studies sailak online formakuntzarako erabili 

duen plataforma bakarra. Bertsio desberdinak ateratzen joan ahala, unibertsitateak 

lizentzia erosi eta sailak berak kurtsoak bertsio berrira pasatzen zituen. Bertsio 

aldaketak oso erraz egin dituzte hainbatetan, baina beste batzuetan migrazio 

momentuek gauzak nahastu egin zituzten eta ondoren kurtso bakoitza banan-

banan egokitu behar izan zuen sailak.   

 

Bertsio batetik bestera aldaketa batzuk egin dira, lanabes aldetik edo nabigazio 

aldetik, baina azken urteetan WebCT Campus Edition 8.0 erabili dute. Plataformak 

eskaintzen dituen aukerak azalduko ditugu orain, eta plataformaren historia laburra 

azaltzeaz gain, eskaintzen dituen lanabes eta tresnen aukera pedagogikoak ikusiko 

ditugu. 

Historia apur bat 
 
WebCT University of British Columbian sortu zuen Murray Goldberg irakasleak. 

Hezkuntzarako erabilgarria zen webean oinarrituriko sistema bat sortzeko lanean 

hasi zen 1995. urtean. Goldbergen ikerketak zera erakutsi zuen: ikasleen 

asebetetze maila eta jarduera akademikoa hobetu daitekeela Interneten dauden 

hezkuntza baliabideen erabilerarekin. Ikerketarekin jarraitzeko, Interneteko 

orrialdeetan oinarritutako hezkuntza ingurune bat erraztuko zuen sistema bat 

sortzea erabaki zuen. Bide horretan sakonduz sortu zen WebCTren lehen bertsioa. 

1997. urtean WebCT Educational Technologies Corporation enpresa sortu zuen 

Goldbergek, University of British Columbiatik eratorria.  1999. urte arte Goldberg 

bera izan zen enpresaren zuzendari nagusia, eta ordurako 30 herrialdetako ikasleak 

bildu zituen, 2 eta 3 milioi artean. 1999. urtearen erdialdera, Universal Learning 

Technology (ULT) etxeak eskuratu zuen WebCT. ULT enpresak Bostonen zuen 

egoitza eta Carol Vallonek zuzentzen zuen. Vallonek 80 herrialdetako 10 milioi 
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ikasle izan zituen. Vallonez gain, Goldbergek 2002. urtera arte jarraitu zuen WebCT 

Kanadako lehendakari gisa (Iturria: Wikipedia, 2012ko irailaren 20an kontsultatua). 

 

Jarraian aipatzen dira WebCT-k izan dituen bertsio desberdinak, eta University of 

Nevada, Reno noiz hasi zen horiek erabiltzen: 

 

Data Bertsioa 

1998 - 2004 WebCT CE4 

2004 - 2008 WebCT CE6  

2008 - 2011 WebCT CE8  

WebCT-k eskaintzen dituen lanabesak 
 
WebCTk eskaintzen dituen lanabesen artean ondorengo sailkapena egin daiteke: 

 
1) Komunikaziorako lanabesak 

2) Edukia jartzeko lanabesak 

3) Ebaluaketarako lanabesak 

4) Administraziorako lanabesak 

1.4.4.1. Komunikaziorako lanabesak 
 
Komunikaziorako aproposak izan daitezkeen WebCT-k eskaintzen dituen lanabesak 

ondorengoak dira: txata, arbela, eztabaidak (foroa) eta emaila. Lortu nahi dugun 

komunikazio motaren arabera aukeratuko dugu bata edo bestea. Azken finean, 

tresna horien helburua, nolabait esateko, ikasleak eta irakasleak gertuago sentitzea 

izango litzateke. 

 

Txatak irakasleak ikasleekin eta ikasleek haien artean denbora errealean 

elkarrizketa bat izatea ahalbidetzen du. Beraz, lanabes hau sinkronoa da; bere 

funtzioa betetzeko bi aldeak (igorlea eta hartzailea) une berean konektatuak egon 

beharko dira. Kurtsoko irakasleak nahi adina gela edo areto sortu ditzake, eta 

bakoitza helburu desberdin batetarako erabili dezake. Gela bakoitzari zer izen jarri 

ere irakasleak erabakiko du. Adibide gisa, foro gela bat tutoretza orduetarako 

erabili daiteke. Kasu horretan, irakasleak aurrez adierazitako egunetan eta 

orduetan online egongo da, eta ikasleek haien zalantzak argitzeko erabiliko dute. 

Beste gela bat kafetegia izan daiteke, eta ikasleek beraiei interesatzen zaizkien 
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gaien inguruan hitz egiteko aukera dute bertan. Aurrez aurreko gelatik atera eta 

ikasleek kafetegian izan ditzaketen elkarrizketei ere beraien tokia eskainiz.  

 

De Benito & Salinasen (2008) ustez txata komunikazioa sozialareko tresna 

onuragarria da. Bereziki, komunikazioan bat-batekotasuna eta abiadura eskatzen 

duen hezkuntza jardueretarako mesedegarria. Bi lagunen arteko lanerako ere 

lanabes aproposa dela iruditzen zaie.  

 

Elkarrizketa horiek guztiak idatziz egiten dira eta artxibatuak geratzen dira, 

irakasleak edozein momentutan errekuperatu ahal izateko. Txatean bertan 

esandakoak edo adostutakoak ere idatzita geratzen dira. Aukera hori, noski, 

irakaslearen esku geratzen da bakarrik. Ikasleek ez dute aukerarik izango 

dokumentu hori irakurtzeko, irakasleari eskatuta ez bada behintzat. 

 

Arbela ere txatarekin batera erabil daiteke, eta normalean marrazkiak egiteko 

erabiltzen da. Bereziki objektuak marrazteko, testua sartzeko, irudiak inportatzeko 

edo beste erabiltzaileek denbora errealean ikusi ditzaketen diapositiba emanaldiak 

partekatzeko erabiltzen da. Azken finean, azaltzen ari den zerbaiten euskarri 

grafikoa izan daiteke lanabes hau.  

 

De Benito & Salinas-i (2008) iruditzen zaie arbela elkarrizketa informaletarako 

egokia dela, eta baita egituraturiko elkarrizketetarako edota bileretarako ere.  

 

Beraz, aurreko bi lanabesak elkarrekin edo bakarka erabili daitezke. Txata bakarrik 

erabiltzea aukeratu dezake irakasle batek edo arbela besterik ez erabiltzea. Baina 

beste irakasleren batek biak uztartu ditzake. Erabakia ikasgaiaren edota 

irakaslearen araberakoa izaten da. 

 

Eztabaidak ere maiz erabiltzen dira komunikazio tresna moduan. Aurrez aurre 

ikusten ez direnez, edo aldian behin ikusten direnez, tresna hau ere oso aproposa 

izan daiteke hutsune edo gabezia hori betzeko. Aurrez aurreko kurtsoetan oro har, 

maiz suertatzen dira bat-bateko eztabaidak. Horiek aurrera eramateko lanabes 

aproposa izan daiteke berau.   
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WebCTk hiru eztabaida mota eskaintzen ditu: 

 

1. Gai kateatua. Eztabaida foro arrunt baten moduan ezagutzen duguna. Parte-

hartzaileek gai desberdinak proposatu ditzakete eta dauden gai horien 

inguruko eztabaidak jarraitu.  

 

2. Blogaren gaia. Blog kolaboratzaile bat izango da (weblog), non parte-

hartzaileak kronologikoki gai jakin baten inguruko sarrerak zintzilikatuko 

dituen. 

 

3. Eguneroko gaia. Egunerokoarekin ikasleari nahi duenaren inguruan idazteko 

gune bat eskainiko zaio. Eguneroko hauek ikasle egileak eta iraskasleak 

bakarrik irakur ditzakete, edo ikaskide guztiei eman dakieke berau 

jarraitzeko aukera.  

 

Eztabaida guztiak kategoriaka sailka daitezke, antolaketa txukun bat mantendu 

ahal izateko. Behin kategoriak sortu direnean orduan idatziko dira eztabaidak. 

Eztabaida bakoitza sortzen denean, aukera ematen du esateko eztabaida hau 

ebaluaketaren zati bat izango den edo ez, eta izango balu zenbatekoa izango den. 

Une horretan bertan, ebaluaketaren kuadernoan zutabe berri bat agertuko da 

automatikoki, irakasleak eztabaida bukatu ostean bertan nota jarri ahal izateko.  

 

Irakasleak ezarpenetan ekipoak berrikusteko aukera izan dezan aukeratu dezake. 

Kasu batzuetan, eztabaidetan izaten den partehartzea ez da altuegia eta agian, 

aukera honek parte hartze hau handitu dezake. Kasu honetan, ikaskideek beraien 

parte hartzeak ebaluatuko dituzte aurrez irakasleak jarritako irizpide batzuen 

arabera. Era honetan, ikasleak ikasketa prozesuaren parte izango dira eta 

kalitatezko interakzioak bultzatuko dira. Aukera hau interesgarria izan badaiteke 

ere, ikasle batzuei agian zaila egingo zaie beste batzuen lana ebaluatzea, gero 

beraiena ebaluatzeko orduan honek izan dezakeen eraginarengatik. Horregatik, 

aukera bat izango da, berrikustailea izengabekoa izatea, hau da, anonimoa. Dena 

dela, irakasleak beti izango du aukera jakiteko nork egin duen berrikuspen hori. 

 

Eztabaida blog formatuan sortzea aukeratuko balu irakasleak aukera izango luke 

ikasleek beraien artean berrikusiak izateko. Irakasleak beti izango du eskuduntza 

blogean jarritako mezuren bat ez badu egokitzat hartzen blokeatzeko.  
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Eta azkenik, eztabaida eguneroko gisa erabiltzea aukeratuko luke irakasleak 

ikasleek beraien esperientzien inguruko hausnarketa bat egitea, edo bere ikasketa 

kontakizuna idaztea, edota beste eztabaida baten inguruko bere inpresioak era 

pribatu batean gordetzea nahiko balu. 

 

E-posta ere komunikaziorako beste tresna apropos bat izan daiteke. WebCTk duen 

posta beste edozein e-posta bezala erabiliko da, baina beti ere plataformaren 

barruan dagoena. Hau da, ez du helbide jakin bat izango, beste zerbitzari batetik 

mezuak bidali edo jaso ahal izateko. Beti plataformara sartuko gara jaso ditugun 

mezuak irakurri eta bertako helbidetik mezu bat bidali nahi badugu behintzat. Dena 

dela, irakasleak izango du aukera ikasleek beraien mezuan kopia bat beste helbide 

batean jaso ahal izateko. Horretarako, ezarpenetan aldaketatxo bat egin beharko 

du eta gero ikasleen esku geratuko da aukera hontaz baliatzea edo ez. Aldaketa 

honez gain, irakasleak ere aukeratu dezake fitxategi erantsi baten gehienezko pisua 

zein izango den. Maiz honek ere arazoak sortzen baititu ikasleen artean. 

Gehienezko pisu hau ez bada handiegia hainbat fitxategi bidaltzeko arazoak izango 

dituzte eta maiz kanpoko beste lanabes bat erabiliko dute hau bidaltzeko.  

 

Behin mezua idatzia dugunean, igorlea aukeratzeko orduan zerrenda batetik 

aukeratu dezakegu, hau da, kurtsoan izen eman duten lagunen zerrenda batetik. 

Aukeratu daitezke bat edo gutxi batzuk,  baita partehartzaile guztiak, edota rol bera 

dutenak besterik ez, esaterako, Teaching Assistant-ak, Ikasleak, Irakasleak... Eta 

kasu horretan horiek besterik ez dute jasoko mezua. Horrez gain, e-posta 

arruntean egiten den moduan, igorle bat baino gehiagori bidali diezaiokegu mezu 

bera (cc aukera erabiliz) eta baita igorleen zerrenda ezkutatu ere (cco). 

 

Bidaltzen den mezuak berebiziko garrantzia badu, Lehentasun altua jartzeko aukera 

izango diogu mezuari, eta horrela hartzaileak badaki lehen bait lehen irakurtzea 

komeni zaiola.  

 

Ikaslea kurtsora sartu baino lehen badaki mezu berririk duen edo ez, kurtsoaren 

izenburuan agertzen den ikono horri esker (gutun-azala). Era horretan zuzenean 

joan daiteke lanabes honetara eta jasotako mezua irakurri.  

 

Posta zerbitzua maiz erabiltzen da ikasleei ohar bat bidaltzeko, ikasle jakin bati, 

gutxi batzuei edota gelakide guztiei. Tresna erabilgarria da fitxategi bat ere erantsi 
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nahi dugunean. Ikasleek ere irakasleari galdera jakin bat egiteko erabiltzen duten 

tresna izaten da. Zenbait kasutan, irakasleek lehen egunerako mezu bat jartzen die 

ikasle guztiei eta honetarako beste edozein lanabesen erabili beharrean (Iragarki 

taula esaterako), posta zerbitzua aukeratu daiteke, norberak bere postontzian 

jasotzeko eta ongietorri pertsonalizatuagoa izateko asmoarekin.   

1.4.4.2. Edukiak jartzeko lanabesak 
 
Lanabes hauek berriz, kurtsoaren eduki didaktikoa zehazteko balioko du, bere 

helburuetatik hasi eta gomendaturiko bibliografia arte. Aukera emango du 

informazio hau bildu eta nahi den momentuan inprimatu ahal izateko. Hauek izango 

dira edukia jartzeko tresnak: programa, eduki moduluak, egutegia, glosategia, eta 

iragarkiak. 

 

Ikasleek kurtso haseran era erraz eta azkar batean kurtsoko programa ikusteko 

aukera izatea garrantzitsua izango da. Bertan, ikaslearentzat ezinbestekoak den 

informazioa agertuko da, helburuak, ebaluazio irizpideak eta metodologia besteak 

beste. Ikasleak berak erabaki dezake programa hau gorde edota inprimatu egingo 

duen. Hainbat unibetsitatek aukera eskaintzen dute ikasleak lehen egunetan 

kurtsoan matrikulatzea, eta egun gutxi geroago uztea inolako ordainketarik egin 

gabe. Edota egunak gehiegi izan badira, portzentaia bat bakarrik ordainduz. Kasu 

hauetan, programa eskura izatea oso garrantzitsua izango da, lehen begiratu 

batekin, kurtsoko informazio esanguratsuena lortzeko.  

 

Eduki moduluetan antolatuko dira kurtsoko gaiak orokorki. Eduki hauek aurrez 

beste edozein HTML editore baten bidez osatu daitezke edota zuzenean plataforma 

berak eskaintzen duen aukeraren bidez. Eduki modulu hauek irakasleak nahi duen 

modura antolatu ditzake, gaika zein asteka12. Guzti hauek inportaturiko 

baliabideetan agertuko dira eta gero hortik irakasleak nahi duen kurtsoko karpetan 

jarriko dira. 

 

Kasu honetan ere ikasleak eduki hauek besterik gabe irakurri ditzake edota 

inprimatu eta gorde. Maiz aukeratzen dute ikasleek inprimatzearen aukera, baina 

kontutan izan beharko da irakasleak noiz edo zenbatetan gaurkotzen dituen eduki 

hauek. Asteka antolatzen dituzten irakasleek, kasu batzuetan ezkutatu egiten 

                                            
12 Center for Basque Studies-en kasuan esaterako, semestrean oinarriturikoak asteka daude 
antolatuak eta matrikula irekikoak (open-enrollment) direnak aldiz gaika.  
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dituzten moduluak dagokion astera iritsi arte. Era honetan, berak gaurkotze lanak 

egin ditzake azken momentu arte eta ikasleek ikusten dutenean ez dira aldaketa 

gehiago egongo eta lasai inprimatu eta bertatik landu ditzakete gaiak.  Horrez gain, 

behin astea edota gaia pasa ondoren, berriro ezkutatu ditzakete modulu horretako 

hainbat atal, ikasleek gai horren inguruan lanean jarraitzerik ez badute nahi. 

 

Aurrez aurreko kurtsoetan erabiltzen den glosategia13 ere jar daiteke online kurtso 

batean. Irakasleak sortuko du hasera batean glosategi hau eta bertan agertzen 

diren hitzak eduki moduluetan agertzen direnean, esteka izango dute zuzenean 

glosategiko definiziora. Glosategia sortzen denean, termino bakoitzari irudi bat jar 

dakioke. Irakaslearen esku egongo da berak bakarrik osatzea glosategia edota 

ikasle guztien artean. Era honetan, konpromezu handiago bat eta irakaskuntza 

aktiboa bultzatuko dira.  

 

Guzti honez gain, kurtso jakin baterako sortua izan den glosategia beste kurtso 

batean erabili ahal izateko esportatu eta gorde daiteke. Sarrera bakoitza eta horri 

loturik dauden irudiak ere gordeko dira. Era berean, beste kurtso batean erabili den 

glosategia, kurtso berrira inportatu daiteke, nahi izanez gero. Horretarako 

ezinbestekoa da .csv, .txt edota konprimitutako fitxategi .zip bat izatea.  

 

Egutegia ere maiz erabiltzen den lanabesa da, bereziki, data jakin batzuk 

gogorarazteko erabiliko da gehien. Egutegian jartzen diren sarrera hauek egun 

bakar batean, aste batean edota hilabete batean ikus daitezke, eta horrez gain, 

irakaslearen sarrerak pribatuak edota publikoak izan daitezke. Hau da, berak  

besterik irakurriko ez duen sarrera izan daiteke (pribatua), edota kurtsoko partaide 

guztiek (publikoa)14. Egutegiaren barruan ere ikasleek jar ditzakete sarrera 

pribatuak baina ez dira kurtso bati loturik egongo, baizik eta ikaslearen eremu 

orokorrean. Kasu honetan, eguneroko pertsonal baten moduan erabili dezakete.   

 

Sarrera hauetan irakasleak eduki modulu jakin baterako edota lanabes jakin 

baterako esteka jar dezake irakasleak. Adibidez, modulu jakin bat irakurri behar 

badute egun batetarako, egun horretako sarreran esteka jar daiteke modulu 

                                            
13 Glosategia liburu baten bukaeran jartzen den eranskin  moduko bat izaten da. Bertan, 
erraz ulertzen ez diren terminoak, edota testu honetan beste zentzu bat dutenak jartzen 
dira. Termino bakoitzak bere definizioa edota azalpena izango gu. WebCT-k ere aukera hori 
eskaintzen du eta berak erabakiko du honen kudeaketa noren esku egongo den.  
14 Administratzaileak erakundeko partaide guztiek irakur ditzaketen oharrak jar ditzake.  
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horretara. Edota txat-eko saio bat dutela gogoraraziz sarrera bat jartzen badu, 

bertatik txateko gelatxo horretara bidali daitezke ikasleak. Honek ikaslearentzat 

bidea erraztu dezake. 

 

Irakasleak sarrera kurtsoko edozein egun eta ordutan jar dezake, eta ondoren 

aukeratuko du zein egunetan eta zein ordutan azalduko zaien ikasleei oharra eta 

zenbat denboraz egongo den.  

 

Iragarkiak erabiliko dira bereziki kurtsoko kide guztiei ohar garrantzi bat emateko.  

Jo dezagun, azterketa data aldatu behar izan duela irakasleak, agian beste lanabes 

batekin batera iragarki taulan ohartxo bat jartzea ondo etorriko zaie ikasleei.  

Irakasleak aukera izango du ohartxoaren ezarpenetan ikasleak kurtsora sartzen 

diren unean, leiho berri batean berau agertzeko. Era honetan, kurtsoan sartu 

aurretik jakinaren gainean izango dira ikasleak.  Irakasleak ere erabakiko du zeinek 

ikusi behar duen mezu hau, ikasleek bakarrik, diseinatzaileek, irakasle 

laguntzaileek, edota entzule gisa daudenak. Horrez gain, berak erabakiko du ohar 

hau noiztik noiz arte ikusi beharko duten ikasleek, hau da, zein egunetan hasiko 

den leiho hori agertzen eta zein egun arte. Beste lanabesekin gertatzen den 

moduan, kurtsora sartu aurretik, kurtsoko izenburuaren ondoren ikono bat 

agertuko da ohar berririk badago.  

1.4.4.3. Ebaluaketarako lanabesak 
 
Ingurune birtualetan ebaluaketa kuantitaboa zein kualitatiboa egiteko aukera 

izango du irakasleak. De Benito & Salinas-ren (2008) iritziz, irakasleak erabakiko 

du teknika objektiboak (balorazio kuantitatiboa), teknika subjektiboak (balorazioa 

kualitatiboa) edota bien arteko konbinazioa bat erabili nahi duen. Teknika egokiaren 

aukeraketa prozesu kognitiboaren eta proposaturiko jarduera motaren araberakoa 

izango da. 

 

WebCTk hiru lanabes desberdin eskaintzen ditu bereziki ebaluaketarako: 

 

1. Azterketak: azterketak ikasle bakoitzak sarean egingo ditu eta automatikoki 

ebaluatuak izan daitezke. Notak zuzenean bere kuadernoan agertuko dira 

eta ikasle bakoitzak bereak ikusteko aukera besterik ez du izango. 

Azterketak izan ditzaken galdera motak ondorengoak dira: hutsuneak bete, 

antolatu gabeko esaldiak, kointzidentziak, aukera anitzak, parrafoak, 
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erantzun motzak eta egia-gezurra besteak beste.  Horrez gain, irakasleak 

erantzun bakoitzean komentario bat gehitu dezake, era honetan, ikasleak 

erantzun hori aukeratzean, irakasleak jarritako komentarioa jasoko du 

bapatean.  

 

2. Galdera-sortak: hauek normalean ikasleek bete eta era anonimo batean 

bidaltzen dituzte. Baina noten kuadernoan galdera-sorta erantzun duten edo 

ez agertuko da, eta noiz. Bestalde, galdera-sorta bakoitza kurtsoko 

helburuekin lotu daiteke.  

 

3. Autoebaluazioa: autoebaluaketaren bidez, ikasleak aktiboki parte hartuko du 

bere ikasketa prozesuan (hausnarketa, erabakiak hartzea, praktikak, ...) eta 

garrantzitsuak diren edukiak identifikatzen lagunduko dio. 

 

Aipatutakoak ebaluaketa kuantitatiborako lanabes egokiak izan daitezke, baina 

irakasleak erabaki dezake eztabaidatan ikasleek duten parte-hartzea ere azken 

ebaluaketaren alderdi bat izango den edo ez. Kurtsoan zehar ikasleek egiten 

dituzten beste jarduererekin ere gauza bera erabaki dezake. Modu horretara 

ebaluaketa kualitatiboa egingo luke irakasleak. Bien arteko konbinazio bat ere 

aukeratu dezake, ebaluaketa mistoa eginez.  

 

Lehentxeago aipatu bezala, ebaluaketarako noten koaderno bat izateko aukera du 

irakasleak. Bertan zutabe batzuk automatikoki sortuko dira (jarduera batzuei 

lotutakoak) eta beste batzuk irakasleak sortu ditzake. Zutabeak ikasleek ikusteko 

moduan jar daitezke edo ezkutatu daitezke. Ikasle bakoitzak, noski, bere 

ebaluaketa ikusteko aukera izango du, baina ez besteena. 

1.4.4.4. Administraziorako lanabesak 
 
Antolakuntza alderdiekin (instituzionalak), pedagogikoekin eta teknologiekin dute 

zerikusia. Horien artean daude, besteak beste, inguruaren ezarpena eta 

pertsonalizazioa, pribilegioen kudeaketa, segurtasuna eta autentifikazioa, ikasleen 

eta erabiltzaileen kudeaketa, fitxategien kudeaketa, ikasleen jarraipena eta 

laguntza.  

 

Rol desberdinak emango dizkie irakasleek parte-hartzaileei, eta taldeka ere jar 

ditzake, taldean jarduera bat edo beste egiteko. Taldeko partaideak irakasleak 
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berak aukeratuko ditu, edo programak modu automatiko batean egin ditzake 

taldeak, irakasleka aukeraturiko kopuruaren arabera. 

 

Ondorengo koadroan WebCTk eskaintzen dituen komunikaziorako, edukietarako, 

ebaluaketarako eta kudeaketarako lanabesak azalduko dira. Horien guztien 

erabilera bat eta balizko erabilera didaktikoak ikus ditzakegu:  

 

WebCTren lanabesen erabilera eta balizeko erabilera didaktikoak 

WebCT Erabilera Balizko erabilera didaktikoak 

KOMUNIKAZIOA 

Txata • Bat-bateko elkarrizketa 

 

EDUKIA 

• Kontsultak egin ikasleen 

artean 

• Irakasleak gaiak azaltzeko 

• Zalantzak argitzeko 

HARREMANAK 

• Ikasleen arteko erlazioa 

sustatzeko 

TALDE LANA 

• Brainstorming-ak egiteko 

• Erabakiak hartzeko 

• Negoziaketa ezberdinetarako 

• Rol jolasetarako 

• ... 

Arbela • Marrazkiak edo 

grafikoa egiteko 

• Guztiok ikusiko duten 

lanabesa 

EUSKARRIA 

• Azaltzen ari denaren euskarri 

grafikoa izatea (irudiak, 

grafikoak...) 

ANTOLAKETA 

• Ikasleek dituzten ideiak jaso 

eta antolatzeko 

• Ideia nagusienak jasotzeko 

• ... 

Eztabaidak • Ikasleen artean 

ezbabaidak sortu 

EDUKIAK 

• Ikasleek izan duten zalantza 
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• Kurtsoko blogak izateko 

aukera 

• Egunerokoak sortzeko 

aukera 

orokor bat denei argitzeko 

• Gai jakin baten inguruko 

eztabaida aurrera eramateko 

• Gai jakin baten inguruan 

ikasleen iritzia ezagutzeko 

KOMUNIKAZIO ETA TALDE LANA 

• Ikasleek beraien artean 

komunikatu eta ikasketa 

prozesuan parte izateko 

• Ikasleek haien hausnarketak 

era pribatu batean egiteko 

• ... 

E-posta • Mezuak bidali 

• Mezuak jaso 

EDUKIAK 

• Irakasleari zalantza jakin bat 

galdetzeko 

KOMUNIKAZIO 

• Fitxategi bat bidaltzeko 

• Ikasleei kurtsora ongietorria 

emateko 

• Aldaketa garrantzitsu baten 

berri emateko 

• ... 

EDUKIAK 

Programa • Kurtsoko helburuak, 

ebaluaketa, 

metodologia... era 

erraz batean azaltzeko 

EDUKIAK 

• Begirada azkar batean kurtsoko 

informazio orokor eta 

esanguratsua izateko aukera 

ANTOLAKETA 

• Erraz aurkituko dugunez, behin 

eta berriro irakurri dezakegu 

informazio hori 

• ... 

Eduki moduluak • Kurtsoko edukiak 

antolaturik 

ANTOLAKETA 

• Ikasleak asteko edo gai 

horretako edukiak era azkar 
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batean lortuko ditu. 

• Irakasleak erabaki dezake noiz 

ireki eta itxi modulu hauek, 

ikasle guztiak gai berean egon 

daitezen 

• ... 

Glosategia • Kurtsoko terminologia 

gordetzeko 

PARTE-HARTZEA 

• Irakasleak ikasleei glosategia 

osatzen joateko aukera ere 

emango balie, iraskuntza 

aktiboago eta konprometitu bat 

sor daiteke. 

• Beste kurtsoetan osatu den 

glosategia erabili eta osatzen 

joan daiteke ikasle berriei 

esker. 

EDUKIAK 

• Eduki moduluetan esteka 

agertzen denez, terminologia 

argi geratzeko era erraz bat da. 

• ... 

Egutegia • Data garrantzitsuak 

jartzeko 

ANTOLAKETA 

• Modulu bat edota lanabes 

batean zerbait egin behar 

badute, esteka jar daiteke 

zuzenean. 

DATA ESANGURATSUAK 

• Txat saio bat gogorarazteko 

• Jarduera jakin bat bukatzeko 

data jartzeko 

• Azterketarako falta diren 

egunak zehazteko 

• ... 

Iragarkiak • Ohar garrantzitsuak 

zabaltzeko 

KOMUNIKAZIOA 

• Azterketa edota jarduera baten 
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data aldatu bada, ohar honekin 

ikasleek bat-batean izango 

dute aldaketaren berri 

• Jardueren edota azterketan 

datak gogorarazteko tresna 

aproposa da 

• Kurtsoko edozein aldaketa 

garrantzitsu (txataren ordua 

esaterako) ikasleei 

jakinarazteko aproposa 

EBALUAKETA 

Azterketak • Kurtso erdiko 

azterketak sortzeko 

• Kurtso bukaerako 

azterketak sortzeko 

AZTERKETA 

• Azterketa kuantitaborako tresna 

aproposa 

• ... 

 

 

Galdera-sortak • Mota desberdinetako 

galdera-sortak 

sortzeko 

AURRE EZAGUTZARAKO 

• Kurtso hasieran  ikasleen 

edukien inguruko ezagutzeko 

aproposa izan daiteke. 

• Kurtsoan izen eman aurretik, 

ikasleek dituzten ezagutza 

teknologien berri izateko 

aproposa izan daiteke 

• ... 

Autoebaluaketa • Autoebaluaketarako 

tresna egokia 

PARTE-HARTZEA 

• Ikasleen partehartze aktiboa 

bultzatuko du 

EDUKIAK 

• Eduki garrantzitsuak 

identifikatzen lagunduko dio 

ikasleari 

• ... 
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KUDEAKETA 

Rol desberdinak    

Taldeak sortu  • Ikasleak taldeka jarri eta talde 

lana egiteko aukera paregabea 

• ... 

Fitxategieen 

kudeaketa 

  

 
1.5. Teleformakuntzaren eredu didaktikoak 
 
Aurreko koadroari lotuz, atal honetan teleformakuntzaren egungo eredu 

didaktikoen inguruan arituko gara. Hasteko eta behin, Casado Ortizek (2000) 

egindako hezkuntza inguruneen teknologiaren garapenari buruzko koadro bat 

aipatu nahiko genuke: 

 
2. Irudia: Teleformakuntzaren hezkuntza prozesuen garapena (Casado Ortiz 2000) 

 

Irudian argi eta garbi ikusten da lehen urratsean transmisio bat egiten dela, hau 

da, informazioaren bidalketa bat. Hurrengo pausoetan autonomia maila handituz 

joango da, eta ikasleak rol aktiboago bat izango du bere ikasketa prozesuan. 
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Moore-ek (1993) programen egituraren eta komunikazio mailaren arabera ikertuko 

ditu urrutiko hezkuntzaren ereduak: 

 

 Komunikazio gutxiago Komunikazio gehiago 

Gutxiago egituratua • Interakzio maila 

baxuko programa 

• Gutxi egituraturiko 

ikasketa materialak 

• Bereziki irakurketan 

oinarritutako ikasketa 

• Eredu magistralaren 

antzekoa 

• Interakzio eta 

malgutasun gehiagoko 

programak 

• Interakzioan, ikerketan, 

proiektuetan, 

mintegietan, 

eztabaidetan 

oinarritutakoa 

 

Egituratuagoa • Bi norabideko 

komunikaziorako 

aukerarik gabeko 

programak 

• Erabat egituratutako 

eta banakako 

ikasketarako materiala 

• Helburuak, 

autoebaluaketarako 

irizpideak, itxita dauden 

ikasketa jardueren 

proposamena... oso 

ongi definituko dira 

• Bi norabideko 

komunikaziorako 

programak 

• Ondo egituratutako 

ikasketa materialen 

erabilpena 

5. Koadroa: Urrutiko hezkuntzaren ereduak programaren egitura eta komunikazioa mailaren 
arabera (Moore 1993) 
 

Bartolomék (1995) egiten duen sailkapena ere interesgarria iruditu zaigu. 

Teleformakuntzaren hiru eredu didaktiko bereizten ditu: 

 

1) Magistrala: eredu honetan informazioan transmisio hutsa egongo da. Eredu 

hau aurrez aurreko irakaskuntzatik dator eta, bere osotasunean, gutxi 

erabiltzen da teleformakuntzan. 
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2) Parte-hartzailea: ikasleak bere ikasketa prozesuan protagonismo handiagoa 

izango du. Komunikazio dinamiko batetara hurbiltzen ari gara, non 

hartzailea igorle ere bihurtuko den.  

3) Ikertzailea: eredu honetan ikaslearen aktibitatea gailenduko da. Bilaketa, 

analisi, eraldaketa, lantze eta informazioaren itzultzea egongo dira, besteak 

beste. Eredu honetan, irakaslea prozesuaren koordinatzailea izango da, eta 

talde lana asko landuko da. 

 

Urte batzuk beranduago, García Aretiok (2004) beste eredu hauek bereiztu zituen: 

 

1) Irakaslean oinarritutakoa. Aurrez aurreko irakaskuntzan maiz erabiltzen 

dena izan daiteke, eta irakaslea izango da protagonista nagusia. 

2) Jakitean oinarritutakoa. Edukiek dute garrantzia eta ikasleak ahalik eta 

eduki gehien barneratu beharko ditu. 

3) Ikaslean oinarritutakoa. Irakaskuntzan bainoago, ikasketan oinarritzen da 

eredu hau.  

4) Teknologian oinarritutakoa. Teknologiak du benetako garrantzia. Maiz 

teknikariei utziko zaizkie azken ardura pedagogikoak. 

5) Interakzioetan oinarritutakoa. Teknologia kolaboratzaileak oinarri izango ditu 

eredu honek.  

6) Eredu integratzailea. Eredu honek aurreko guztien alderdirik egokienak 

aukeratu eta barneratuko ditu. 

 

Cabero Almenarak eta López Menesesek (2009) orain arte aipaturiko teoriak 

teleformakuntzara egokitu eta ondorengo ereduak aipatzen dituzte: 

 

Eredu igorlea 

Informazioa igorriko duen eredua da, eta ikasleak hartzaile pasiboak izango dira. 

Irakasleak dioen hori memorizatzea izango da haien egitekoa. Beraz, irakaslea da 

informazioa helarazten duena eta ikasleak hartzaile hutsak. Eredu horretan 

ebaluatuko dena azken produktua izango da, formakuntza prozesu osoa kontutan 

hartu gabe.  

 

Trantsizio eredua 

Bartolomék (1995) parte-hartzailea moduan definitu zuen eredu hau. Cabero 

Almenara & López Menesesek (2009), berriz, trantsizio eredua deitu diote. Igorle 
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hutsa den eredu batetik aktiboa, kolaboratzailea, konstruktibista eta ikertzailea den 

eredu baterantz doala adierazten du. 

 

Aurreko ereduak irakaslea zuen oinarrian; trantsizio ereduan ikaslearen interesak 

izango dira garrantzitsuena, eta irakaslea orientatzailea eta dinamizatzailea izatera 

pasako da. Beraz, informazioaren transmisioa ez da irakaslearen lana bakarrik 

izango, prozesuan parte hartzen duten eragile guztiena baizik.  

 

Eredu integratzaileak 

Eredu hauek egungo hainbat ikuspegi biltzen dituzte bere baitan, esaterako 

ikuspegi konstruktibista, konektibista eta ikertzailea.  

 

Románen (2002) tesiak dioen moduan Interneten erabilerak irakaslearengan 

oinarritutako irakaskuntza ereduarekin apurtu dezake. Sarean oinarritutako 

hezkuntza baten filosofiak ondorengo ezaugarriak izango lituzke: 

 

• Ikasleari landutako edukia zuzenean eman gabe, ikasketa helburu 

batzuetara bideratzen lagunduko zaio, pista eta eredu batzuk emanez. 

• Sarean dauden ideietatik eta esperientzietatik abiatuta sortuko du ezagutza. 

• Talde lanean oinarritutako ikasketa baloratuko du. 

 

Hainbat autorek  (Barajas, 2003; C. Bonk & Cunningham, 1998; P. Hernández, 

1998; Prendes & Solano, 2006; Tam, 2000) egindako lanak aztertuz, ondokoak dira 

irakaskuntza konstruktibista baten printzipio nagusiak: 

 

1. Irakaslearen rola gidari, begirale, entrenatzaile eta tutorearena izango da. 

2. Teleformakuntzan ikaslearen rola ezinbestekoa da. 

3. Ikasketaren helburua eta jomuga irakaslearen eta ikasleen arteko 

negoziaketa prozesu batean erabaki behar dira. 

4. Ezagutzaren eraikitzea bultzatu behar da eta ez horren kopia hutsa. 

5. Motibazioak garrantzia handia izango du prozesu honetan. 

6. Ezagutza eraikitzeko bidean ikaslearen aurre-ezagutzak, jarrerak eta 

sinesmenak kontutan hartuko dira. 

7. Ikasketa kolaboratzailea eta kooperatiboa bultzatuko dira. 

8. Ikasleak era formatzaile batez ebaluatu behar dira, egiteko errealetan 

oinarriturik eta beste elementu didaktikoetan txertatuz.  
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Konektibismoa George Siemensek konduktismoaren mugen analisian oinarrituta 

garatu duen aro digitalerako ikasketaren teoria bat da. Teknologiak gaur egun bizi 

garen, komunikatzen garen eta ikasten dugun moduaren gainean izan duen efektua 

azaltzeko balio du. Siemensek (2012) dioenaren arabera, 

 

1. Aro digitalean erabiltzen den ikasketaren teoria bat da. 

2. Ezagutza eta ikaskuntza deskribatzeko sareak erabiliko ditu. 

3. Etengabe aldatzen diren informazio inguruneetan bideratzen da. 

4. Bere abiapuntua gizabanakoa da. 

5. Ikaskuntza eta ezagutza iritzien aniztasunean datza. 

6. Ikaskuntza informazio iturriak konektatzearen prozesua da. 

7. Ezagutza gehitzeko gaitasuna, aurrez dakiguna baino garrantzitsuagoa 

izango da. 

8. Koneksioak mantentzea eta elikatzea ezinbestekoa izango da ikasketa 

jarraitua errazteko. 

 

Ikertzailea den ikuspegi batean gizabanakoaren gaitasun orokor batzuk garatu 

behar dira, hala nola, autonomia, ikuspegi kritikoa, kooperazioa, sormena, gaitasun 

intelektualak, afektiboak etabar. Horiez gain, eskema kontzeptualak, 

prozedurazkoak eta jarrerazkoak ere landu behar dira.  Beraz, malgutasun gutxi 

duen egutegi eta gai-zerrenda baten ordez, ikerketa, interakzioa eta 

metakomunikazioa bultzatuko dira, negoziaketa eta adostasunaren bidez.  

 

Cabero Almenara & López Meneses-en (2009) arabera ikuspegi ikertzailearen 

ezaugarri nagusiak ondorengoak dira: 

 

1. Jarrera esploratzailea eta jakingurazkoaren garrantzia. 

2. Irizpide konstruktibistekin bat etorri eta bateragarria izan. 

3. Autonomia eta sormena garatuko duten inguruak eskaini. 

4. Maiz banatuta dauden ikasketen dimentsio desberdinak bateratzea: 

afektiboa, jarrerazkoa eta kognitiboa. 

 

Orain arte esandako guztia laburbilduz, ikus dezagun Bartolomék (1995) eta 

Tiradok (2002) egindako lana egokituz teleformakuntza ereduen koadroa: 
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Teleformakuntza ereduak 

 Eredu bidaltzaileak Transizio ereduak Eredu 

integratzailea 

Irakasle-ikasle 

arteko 

komunikazioa 

(eskolak) 

Telebista bidez 

igorritako aurrez 

grabatutako saioak 

Zuzeneko saioak: 

bideo-hitzaldi edo 

antzekoen bidez 

Talde lana 

ikastetxean bertan 

egingo da, 

irakaslearekin 

batera, mintegi 

gisa 

Lan pertsonala 

(materialak) 

Informatzaileak 

diren materialak 

Multimedia 

material itxiak, 

ikasketa 

jarduerekin 

Hipermedia 

material irekiak: 

aldizkari 

elektronikoak, 

katalogoak, 

bilaketa tresnak,... 

Irakasle-ikasle 

arteko 

komunikazioa 

(Tutoretza) 

Zuzenean edo grabatuta, telefono, email edo audio-mail 

bidezkoa 

 

Ikasle arteko 

komunikazioa 

(talde lana) 

Urria Zuzenean: bideo-hitzaldia esaterako. 

Aurrez grabatua: posta zerrendak edo 

eztabaida foroak esaterako. 

6. Koadroa: Teleformakuntzaren eredu desberdinak (Bartolomé 1995 eta Tirado-k 2002. 
Egokitua). 
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2.KAPITULUA: UNIVERSITY OF NEVADA, RENOKO 
INDEPENDENT LEARNING ETA CENTER FOR BASQUE 
STUDIES SAILAK 
 
Aurreko kapituluan urrutiko hezkuntzatik e-learning-era egondako ibilbidea azaltzen 

saiatu gara. Lehen atal batean, urrutiko hezkuntzari eskaini diogu tartea (definizioa 

eta historia bereziki), eta jarraian e-learning-aren inguruan aritu gara, definizioak 

eman, motak azaldu eta dituen abantaila nahiz mugak sakonduz. Urrutiko 

hezkuntza kudeatzeko dauden sistema ezberdinez ere aritu gara, eta kapitulua 

bukatzeko teleformakuntzaren eredu didaktikoei egin diogu lekua. 

 

Bigarren kapitulu honetan University of Nevada, Reno-ko unibertsitatearen parte 

diren bi sail azalduko ditugu. Alde batetik, Independent Learning saila eta, bestetik, 

Center for Basque Studies. Datozen lerroetan informazio zabalagoa eskainiko dugu, 

baina labur-labur esanda, Independent Learning sailak unibertsitate honek 

eskaintzen dituen online kurtso gehientsuenak sortu, kudeatu eta  antolatzen ditu. 

Center for Basque Studies sailak, aldiz, euskal gaiekin zerikusia duten kurtsoak 

aurrez aurre eskaintzeaz gain, 2000. urtetik hainbat online kurtso eskaintzen ditu. 

Horrez gain, sail honek ikerketa ere badu eguneroko jarduera gisa, eta Center for 

Basque Studies sailak sortzen dituen edukiez baliatzen da Independent Learning 

kurtso horiek sarean jartzeko. 

 

Bi sailen historia ezagutzeaz gain, sail bakoitzaren oinarrizko informazioa 

irakurtzeko aukera izango dugu datozen orrialdetan. 

 

2.1. University of Nevada, Reno-ko Independent 
Learning saila 

 
Independent Learning Program saila 1944. urtean sortu zuten University of Nevada, 

Renon (AEB). Hezkuntza sistema publikoan ari diren maisu-maestrek lanean 

jarraitu ahal izateko, hiru edo lau urtez behin formakuntza kurtso batzuk egin behar 

dituzte, eta behar hori asetzeko sortu zuten saila. Ordutik izen desberdinekin 

ezagutu dugu: “Correspondence”, “Correspondence Study” edo “Independent Study 

by Correspondence”. Hezkuntzan teknologiak erabiltzearen ondorioz, Independent 

Learning izena hartu zuen azkenerako. Urte luzez izan zuen izen hori. 2010. urtean 

Online & Independent Learning izena jarri zioten, online hezkuntzak sailean hartu 
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zuen pisu nabaria azpimarratzeko. Izenak izen, hastapenetatik egon da etengabeko 

hezkuntzaren pean.  

Independent Learning saila auto finantzaketan oinarritzen da; hau da, dituen 

gastuak sailak berak sortzen dituen diru sarrerekin ordaintzen dira, hala nola, 

langileen soldatak, tresneria, marketinga eta bulegoko materiala.  

 

Sailaren helburua ikasleei kredituak lortzeko aukera osagarri bat eskaintzea izan da 

hasieratik. Egonkor mantendu dute beti helburu nagusi hori, baina badira aldatu 

diren beste bi alderdi: 

 
• Kurtsoak eskaintzeko modua: teknologiaren laguntzarekin, Internetek gero 

eta presentzia handiago izan du kurtsoetan. 

• Campusaren jarrera urruneko hezkuntzaren aurrean. 

 
Ordura arte, Independent Learning sailak eskaintzen zituen kurtsoetan parte 

hartzen zuten ikasleak ez ziren University of Nevada, Renon matrikulatutakoak. 

Lehen esan bezala, ikasleetako asko dagoeneko lanean ari ziren maisu-maestrak 

ziren. Baina 1994an saila berrantolatu zutenetik, unibertsitatean matrikulatutako 

ikasleak dira gehiengoa. Independent Learning sailak beste unibertsitate batzuekin 

partzuergo akordioak ditu, University of Montana eta University of Utah 

unibertsitate publikoekin esaterako, eta haietako ikasleek Independent Learning 

saileko kurtsoak jarraitzen dituzte euren unibertsitatean kredituak lortuz. 

 

1994. urtera arte posta bidezko kurtso tradizionalei dagokionean Nevadako 

estatutik kanpo zituen lehiakideak, urruneko hezkuntza eskaintzeko Unibertsitateko 

Administrazio Kontseiluak University of Nevada, Renori bakarrik ematen baitzion 

baimen hau. Egun lehia AEBetako goi mailako hezkuntza eskaintzen duen 

akreditaturiko edozein erakunderekin izan dezake, hala nola, Nevada System of 

Higher Educationeko (NSHE) edozein erakunderekin. 

 
Beste edozein unibertsitatek bezala, Independent Learning sailak saiakera handia 

egin behar izan du baldintza jakin horietan bizirauteko. Bezeroekiko arreta adeitsua 

izan da sailaren ezaugarri nagusienetako bat, eta egun ere hala izaten jarraitzen 

du. Kurtsoen eskaintza zabala izan da sailak izan duen arrakastaren beste 

arrazoietako bat.  
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2.1.1.  Zeregina 

University of Nevada, Reno-ko sail guztiek egiten duten moduan, Independent 

Learning-ek ere 10 urtean behin informazio orokorra biltzen duen txosten bat 

prestatu behar du, burutu dituzten lanen berri eman eta egitekoa dutena zehaztuz. 

Azken txostenean (2009koan) azaltzen denaren arabera, sailaren xedea ikasleei 

denborarekin eta tokiarekin loturarik ez duten metodo indibidualizatuen bidez 

kalitatezko kurtsoen aukera eskaintzea da: 

 
“Helps to improve people´s live by providing innovative, high-quality 
education at any time or place”  (Garcia, 2009:4) 

 

Txosten horren arabera beti ere, sailaren helburu nagusiak unibertsitatearen 

helburuekin lerrokatuta daude, batez ere ondorengo saiakeretan: 

 

• Komunikate eta zerbitzu publikoen programak eskaintzea etengabeko 

hezkuntzari esker.  

• Estatu, herrialde eta nazio mailan gizartea laguntzeko ezagutzen 

zabalkundea eta sakabanaketan. 

• Helduei beraien hezkuntza hobetzeko aukera eskaintzea etengabeko kurtso 

eta programen bidez.  

• Aukera desberdinei erantzuteko malgutasuna eskaintzea.  

 

Bestalde, unibertsitatean ondorengo helburuarekin bat egiten du Independent 

Learning sailaren xedeak: Nevadako estatuko hiritar guztiei hezkuntza 

ahalbidetzea. Horrexegatik, Independent Learning sailak ikasleei aukera paregabea 

eskaintzen die kurtsoak edonon eta edonoiz jarraitu ahal izateko. 

 
Unibertsitateko errektore izandako Milton Glickek hainbat neurkera ditu epe 

motzeko xedeetan. Independent Learning saila funtsezkoa da ondorengo bi 

neurkera hauetan: 

 

1. Ikasleen izen-emate kopurua handitzea. Sail honek duen gaitasunarengatik 

ikasleek edonon daudela ere kurtsoak jarraitzeko aukera izango dute. 

2. Amaitzearen kultura sustatzea. Independent Learning sailak urteko edozein 

egunetan hasi daitezkeen kurtsoak eta lau hilabeteko epean oinarritzen 

direnak eskaintzen ditu (udaberrian, udan eta udazkenean).  
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1994. urteko helburuekin alderatuz, gaur egun badira desberdintasun batzuk. Hona 

hemen nabarmentzekoak diren bi: 

 

1. Berrikuntza hitzaren gehitzea. Independent Learning sailean teknologia 

berrien, software berrien eta online metodologia berrien erabilera dakar 

horrek.  

2. Orain irakaslearen formakuntzaz bakarrik arduratzen da. Lehen egin behar 

izaten zituen kudeaketa lanak, esaterako, sail honen eginbeharretara pasa 

dira eta, beraz, irakaslea bere kurtsoa era egoki batean irakasteaz 

arduratuko da.  

 

2009ko txostenean jasotzen ez den arren, aurrera begira sailak aurreikusten du 

beste helburu bat: ikasleak sailean bertan gradu osoak online egiteko aukera 

zabaltzea. Dagoeneko badaude hainbat akordio, eta hori hurrengo errebisiorako 

adosten saiatuko dira. 

2.1.2. Egitura administratiboa 

Independent Learning saila, arestian aipatu dugun bezala, Extended Studies-en 

(etengabeko hezkuntza) menpe egon da beti. Egun ere horrela jarraitzen du. 

Extended Studies oso zabala bada ere (Ikus eranskin2 CDan), Independent 

Learning saila txikiagoa da egiturari dagokionean. Ondorengo irudian ikusten den 

moduan, zazpi maila ezberdin bereizten dira. Goiko aldean, Extended Studies-eko 

errektoreordea (Fred Holman) eta errektoreorde elkartua izango genituzke (Dee 

Henderson). Ondoren, bigarren maila batean, Independent Learning eta Summer 

Session (Udako ikastaroak) sailetako zuzendaria izango dugu (Kerri Garcia), baita 

honen laguntzailea ere (Brenda Quihuls). Hurrengo maila batean, gure aztergai 

nagusia izan den Independent Learning sailaren zuzendari elkartua  izango genuke 

(Carley Ries). Jarraian, online kurtsoen zuzendari laguntzaile dugu (Shannon 

Brown). Eta azkenik, alde  batetik idazkari lanean ari diren langile taldea izango 

genuke eta bestetik zuzenean ikastaroekin lanean aritzen den langile tadea: 

argitalpenen editorea (Amanda Anderson) eta online kurtsoen diseinatzaileak. Lan 

honen ikertzailea izan da diseinatzaileetariko bat 2011ko iraila bitartean. Orduztik 

hona saila piska bat aldatu bada ere, egitura nagusiak berdin jarraitzen du. 



2.Kapitulua. University of Nevada, Renoko Independent Learning eta Center for Basque 
Studies sailak 
  
 

71 
 

 
3. Irudia: Independent Learning sailaren egitura (Independent Learning Program 
Review 2009) 

 
 

Kontutan hartu behar da, sail horretako zuzendaria Udako ikastaroen (Summer 

Session) zuzendaria ere badela. Beraz, saileko zereginen artean ikastaro horiei 

dagozkionak ere izaten dira.  

2.1.3 Gradu programaren antolakuntza, helburuak eta  

eraginkortasuna 

Independent Learning sailak ondoko kurtso hauek eskaini zituen 2009. urtean (ikus 

eranskin3 paperean):  

 
• 32 gai desberdinetako 181 unibertsitate kurtso 

• 14 batxilergo kurtso 

• 131 online kurtso 

• Bi minor oso: 

o Adikzio desberdinen tratamendurako zerbitzuak 

o Euskal kulturaren ingurukoak  
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• Derrigorrezko hainbat kurtso: Anthropology 101, Political Science 101, 

Psychology �101 (Social Science), Core Humanities 201, 202, 203, English 

102 eta abar luze bat. 

• WICHE ICE–rekin (Western Interstate Commission for Higher Education, 

Internet Course Exchange) partzuergo akordioak. Bertan WICHEko partaide 

diren unibertsitateko ikasleek  University of Nevadak eskaintzen dituen 

kurtsoak har ditzakete eta alderantziz.  

• Akordioak University of Utah, Montana Tech eta University of Montana 

unibertsitateekin. Horren arabera, ikasleek, Nevadako online kurtsoak jasoz, 

haien unibertsitateetako kredituak lortzen dituzte.  

Independent Learning-ek hiru eredutako kurtsoak eskaintzen ditu: 

• Lauhilabetekoan oinarritutakoak. 

• Online egiten diren matrikula irekikoak (Open enrollment online). 

• Paperean egiten diren matrikula irekikoak (Open enrollment printed). 

Azken bi horiek (Open-enrollment direnak) ez dute hasiera eta amaiera datarik. 

Ikasle bakoitzak erabakitzen du noiz matrikulatu eta kurtsoa noiz hasi; behin 

abiatuta, 12 hilabeteko epea izango du kurtsoa bukatzeko. Denbora horretan 

bukatuko ez balu, epea 6 hilabetez luzatzeko aukera izango luke, diru kopuru bat 

ordainduta. Epe horretan ere bukatuko ez balu, matrikula osoa ordaindu beharko 

luke ostera. Hiru ereduak aintzat hartuta, lehenengoaren eta beste bien artean 

dago desberdintasun nagusia. Azkeneko bien artean dagoen alde bakarra euskarria 

da: lehena sarean dago, eta bigarrena ikasleei paperean ematen zaie.  Ondoko 

taulan aipatzen dira bi eredu nagusien arteko desberdintasunak: 

 Matrikula irekia (OE)  Lauhilabetekoan oinarritua (SB) 
Hasiera Hasera datarik ez UNRko kurtso hasiera baino astebete 

beranduago hasi 
Antolaketa  Gaika antolatua Asteka antolatua 
Erritmoa  Ikasle bakoitza bere erritmora Ikasle guztiak batera  
Ikasle 
kopurua 

Ikasle kopurua baxuagoa Ikasle kopurua handiagoa 

Eskaeraren 
tendentzia 

Kurtso kopurua gutxitzen Gero eta kurtso gehiago 

Ikasleen 
arteko 
harrema 

Ikasle-ikasle arteko 
komunikaziorik ez 

Ikasle-ikasle komunikazio handia 

Uzte maila Kurtsoa bukatzen ez duten 
ikasleen kopurua altuagoa da 

Kurtsoa bukatzen ez duten ikasleen 
kopurua baxuagoa da 
 

7. Koadroa: Matrikula irekiko eta lauhilabetekoan oinarritutako kurtsoen ezaugarri nagusiak. 
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Sailean bada nabarmentzen ari den joera nagusi bat: matrikula irekiko kurtsoak 

gero eta gutxiago eskaintzea, eta ikasle kopurua murriztea. 2005etik 2009ra, 

esaterako, ikasle kopurua asko jaitsi zen. Matrikula irekiko kurtsoetan 1.628 ikasle 

zeuden 2005. urtean, eta 2009an, berriz, 830. Alderantzizko joera eman zen 

lauhilabeteko epea oinarri dutenetan: 2005ean 81 ikasle ari ziren, eta 141 ikasle 

2009an. Matrikulazio datu horiek taula batean irudikatuko bagenitu, ondorengo 

grafikoak lortuko genituzke. Grafikoak Independent Learning sailaren bidez 

eskuratu ditugu: 

 

1. Grafikoa: Matrikula irekiko kurtsoen ikasle kopurua 2005etik 2009ra (Independent 
Learning saila 2010) 

 

2. Grafikoa: Lauhilabetekoan oinarrituriko kurtsoen ikasle kopurua udaberri, udara eta 
udazkenean 2005etik 2010era bitartean (Independent Learning saila 2010) 

Azken grafikoan hiru lauhilabetekoetan (udaberri, uda eta udazken) 2005etik 2010 

bitartean izandako ikasle kopuruak ageri dira. Adibidez, 2005eko udaberrian 77 
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ikasle zeuden, eta 2010ekoan 197; ia hirukoiztu egin zen ikasle kopurua. 2008. 

urtean gertatu zen ikasle jaitsiera garrantzitsu bat: 2007an 109 ikasle zeuden, eta 

2008an 70 baino ez. 2005eko udan 5 ikasle baino ez zeuden, eta 2010ekoan 70. 

Uda garaian 2007an eta 2009an izan zen ikasle kopuru jaitsiera txiki bat. 2005eko 

udazkenean 64 ikasle matrikulatu ziren, eta 2010ean 228. Udaberriko kurtsoetan 

gertatu bezala, 2008ko udazkenean izan zen jaitsiera bat: 2007an 82 ikasle 

zeuden, eta 2008an 49 baino ez. Baina ikasle kopuruaren gorakada berehalakoa 

izan zen: 2009an 176 ikasle zeuden. 

Sailak eskaintzen dituen kurtsoak ikasleen beharretara egokitzen dira normalean. 

Diru sarrera bakarra ikasleen matrikula izaten denez, kurtso bat eskaintzen hasten 

denerako diru gastuen itzultze bat bermatu behar da. Horregatik dira ikasleen 

beharren araberakoak. Kasu batzuetan gerta daiteke, sail batek eskaintzen duen 

enborreko ikasgai bat ez lauhilabeteko guztietan eskaintzea, lauhilabeteko 

bakarrean baizik. Kasu horietan Independent Learning sailak sarean eskainiko du, 

sailak aurrez aurre eskaintzen ez duen horretan. Center for Basque Studies sailak 

eskaintzen dituen hainbat ikasgai dira horren adibide.  

2.1.4. Ikasleak 

 
Independent Learning sailak marketing plan zabal bat du University of Nevada, 

Reno-ko ikasle ez direnentzat. Katalogo luze bat dute, gaika eta lauhilabeteka 

antolatuta. Horrez gain, iragarkiak jarri ohi dituzte Nevadako egunkarian 

(Sagebrush), campuseko argitalpenean eta telebistan. Era horretara, 

etorkizunerako ikasleak bermatu ditzake sailak. 

 

Sailak graduko ikasleentzat kurtso dezente eskaintzen ditu, baina lau gradu 

programa oso baino ez. Kurtsoak lauhilabetekoan oinarritutako modalitatean 

eskaintzen dituzte. Etorkizunerako asmoetan aipatzen den moduan, sailak 

bosgarren gradu bat dagoeneko hitzartu du, eta aurrera ateratzen bada laster 

hasiko dira eskaintzen (Energia berriztagarriak). Martxan dituzten programak hauek 

dira: 

 
1. Pedagogiako fakultaterako alfabetizazio ikasketak. 

2. Pedagogiako fakultaterako aniztasun eta etnia ikasketak. 

3. Erizaintzako ikasketak. 

4. Enpresa ikasketak. 



2.Kapitulua. University of Nevada, Renoko Independent Learning eta Center for Basque 
Studies sailak 
  
 

75 
 

Independent Learning sailean dauden online ikasleen informazioa biltzea ez da 

erraza izan. Institutional Research Analyst da unibertsitatean informazio hori duen 

saila, eta urtero mota horretako oso eskaera gutxi onartzen dituzte. Sail horrez 

gain, beste sail bateko zuzendari edo dekano batek besterik ezingo du eskaera 

egin. Gure kasuan, Independent Learning saileko buru denari esker lortu dugu 

informazioa: 

 

 
8. Koadroa: 2009ko udaberritik 2012kora online ikasleen datuak (Peplosoft 2012) 
 
Taulan ikus daitekeenez, lauhilabeteroko ikasle kopuruak gorantz egin du 

orokorrean. Noski, udaberrian eta udazkenean udan baino ikasle gehiago dago. 

Kontuan hartu behar da, garai horietan kurtso gehiago eskaintzen direla. 2009ko 

udaberrian15 780 ikasle zauden, 2010ean 1.224,  2011n 1.886 eta 2012an 2.206. 

Igoera garbia dela agerikoa da. Udaran, aldiz, 2009an 432 ikaslek hartu zuten 

online kurtso bat, eta 2010 eta 2011 urteetan 619 eta 795 ikaslek, hurrenez 

hurren. Lerrook idazterakoan 2012ko datuen zain geunden oraindik. Udazkenean 

ere ikasle kopuruak gora egin du: 2009an 1.021 ikasle zeuden, 2010ean 1.427, eta 

2011n 1.780.  

 
Datuetan ikusten denez, ikasleen eta kurtsoen arteko harremana bat baino 

altuagoa da; hau da, ikasle bakoitzak kurtso bat baino gehiago jarraitu ditu. 

Zenbait urte eta lauhilabetekotan bi baino altuagoa izanik (adibidez, 2010eko 

udaberrian eta udaran). 

 

Generoari dagokionez, online kurtsoetan emakumeen presentzia gizonezkoena 

baino altuagoa izan da, urtero eta lauhilabeteko guztietan. Proportzio antzekoa 

                                            
15 Udaberriko lauhilabetekoa (Spring) urtarrila eta maiatza bitartekoa izaten da, udarakoa 
(Summer) maiatza eta abuztu bitartekoa, eta udazkenekoa (Fall) abuztu edo iraila hasiera 
eta abendu bitartekoa. 
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eman da gainera: gizonak %35 eta emakumeak %65, gutxi gora behera. Adibide 

gisa, 2009ko udaberrian ikasleen %31 ziren gizonak, eta %69 emakumeak. Gauza 

bera gertatzen da 2010eko udaberri eta udaran. 2010eko udazkenean %32 ziren 

gizonak eta 2011n %34. 2011ko udaberrian eta 2012koan, aldiz, ikasleen %36 

ziren gizonak eta %64 emakumeak. Independent Learning saileko buru Kerri 

Garciari galdetu diogu zenbaki horien zergatia, eta hark, duen esperientzia luzean 

oinarrituta, hiru arrazoi aipatu dizkigu: 

 
1- Orokorrean ere, nahiz eta aldea hain nabaria ez izan, 

campusean ere desberdintasun hori agerikoa da, eta 

emakumeen presentzia gizonezkoena baino handiagoa da. 

(“The general campus population has more women than 

men, not this much of a divide though”). 

 

2- Agian, emakumeek motibazio handiagoa dute eta auto-

ikaskuntzarako prestatuagoak daude; horregatik 

aukeratzen dituzte online motako ikasketak. (“Perhaps 

women are more self-motivated to self-teaching type 

modalities and therefore more likely to choose a self-

directed class like Online learning”). 

 

3- Agian, emakumeek egin behar gehiago dituzte eta online 

ikaskuntzaren malgutasuna eskertzen dute. Esaterako, 

emakume askok (ia gehienek, esan nezake) ondorengo 

jarduera guztiak egin behar dituzte: egun osoz lan egin, 

haurrak hazi, seme-alabak sendagilearen hitzorduetara 

eraman, gaixorik daudenean haiekin etxean egon, 

erosketak egin, etxea garbitu, janaria prestatu… Online 

hezkuntzak denbora dutenean ikasteko aukera ematen die 

(goizeko seietan, gauerdian edo goizaldeko ordubietan). 

Nahiz eta eginbehar horiek maiz bikotearekin partekatu, 

banaketa 70/30 edo 80/20koa izaten da.  (“Perhaps women 

have more demands on their TIME and they need the 

flexibility of online learning.  For example: Many (I may 

even say the majority) women have to do all of the 

following: work full time, care for children, take children to 



2.Kapitulua. University of Nevada, Renoko Independent Learning eta Center for Basque 
Studies sailak 
  
 

77 
 

doctors appointments, stay home with them when they are 

sick, do grocery shopping, cook meals, clean the house 

etc.   Online learning gives them the flexibility to study 

when they have the time (6:00 am. or midnight, 2:00am 

etc.) Even though these tasks are often shared with the 

husband, the split is usually still 70/30 or 80/20 (women 

doing more)”). 

 
Antza denez, 1980ko hamarkadan posta bidezko kurtsoak eskaintzen hasi zirenean 

ere, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko alde hori ematen zen. Beraz, ez da 

online kurtsoen ezaugarri bat besterik. 

 

Adinari dagokionean ia 25 eta 27 urte bitarteko ikasleak dira online kurtsoetan 

parte hartzen duten gehienak. Esku artean ditugun datuen arabera, 2012ko 

udaberria izan zen bataz besteko adin tarterik baxueneko aldia: 24,8. 2010eko 

udaberria izan zen adinik altueneko garaia: 27,7. Ondoriozta daitekeenez, ez dago 

alde nabarmenik bataren eta bestearen artean.  

 

Ikasle gehienak Nevada estatukoak dira. Mugakide duten Kaliforniatik izena ematen 

duten ikasleen kopurua ia 10 aldiz txikiagoa da. Are txikiagoa da beste estatuetatik 

nahiz nazioartetik izena ematen dutenen kopurua. 2009ko udaberrian, esaterako, 

645 ikasle ziren Nevadakoak, 77 Kaliforniakoak, 41 AEBetako beste estatu 

batzuetakoak, eta 17 baino ez nazioartekoak edo jatorria ezezaguna zutenak.  

2010eko udaberrian gauza bera gertatu zen: 1.027 ikasle ziren Nevadakoak, 124 

Kaliforniakoak, 64 AEBetako beste estatu batzuetakoak, eta 10 baino ez 

nazioartekoak edo jatorri ezezaguna zutenak. 2011n Nevadako 1.597 ikasle, 

Kaliforniako 205, AEBetako beste estatuetako 77, eta nazioarteko 9 ikasle izan 

zituen sailak. 2012ko udaberrian, azkenik, 1.818 ikasle ziren Nevadakoak, 308 

Kaliforniakoak, 56 beste estatuetakoak, eta 24 nazioartekoak.  

 

Generoari, adinari eta jatorriari dagozkien datuen artean, lauhilabete batzuetako 

datuak falta dira, 2009ko, 2010eko eta 2011ko udako lauhilabetekoei dagozkien 

datuak hain zuzen. 
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2.1.5. Irakasleak 

Independent Learning-eko lauhilabeteko kurtsoetan 142 irakaslek parte hartu dute 

noizbait, eta 29 irakasle ari dira egun matrikula irekiko kurtsoetan (Open-

Enrollment). 142 irakasle horien artean 86 dira emakumeak eta 56 gizonak; hau 

da, irakasleen %60 inguru emakumeak dira eta %40 gizonak. University of Nevada, 

Renon gertatzen den moduan, Indianako unibertsitatean egindako ikerketa batean 

ikusi da joera aldaketa hori. Duela urte gutxi arte, online irakasleen artean gizonak 

emakumeak baino gehiago ziren, baina azken urteetan joera aldatu egin da. 2006. 

urteko artikulu batean agertzen den moduan, emakumeen presentzia %53koa zen: 

 
“Perhaps female instructors had become more comfortable teaching and 
sharing activities online during the few years that elapsed between sur- 
veys, or perhaps support for instructors had improved on college 
campuses, or both.”  (Kim, K.J., & Bonk, C.J., 2006:25)  

 
Independent Learning-eko irakasleak 29 sail desberdinetakoak dira, eta hiru 

kontratu desberdinen arabera irakasten dute: %42 University of Nevada, Renoko 

irakasleak dira (Regular Faculty), %53 jarduera jakin batetarako kontratatu dituzte 

eta horren arabera ordaintzen diete (Letter of Appointment), eta falta den %5a 

irakasle ez diren UNRko langileak dira (Administrative Faculty) (Ikus eranskin4 

paperean).  

 

Sail honek ez du irakasle propiorik. Irakasleak, jarduera osoan edo jarduera 

murriztuan, UNReko sailen batean irakasle aritu diren edo ari diren irakasleak dira. 

Sailean duten lanari hemen egiten dutena gehituko zaie irakasleei; hau da, saileko 

lan zama mantenduko dute eta, horrez gain, Independent Learning-en egiten 

dutena gehituko zaie. Horrek sailari ez dio inolako kalterik egingo, eta eskaintza 

zabaltzeko modua eskainiko dio. Dena dela, sailak duen lan zamaren arabera, 

erabakiko dute antolaketa. Gerta daiteke irakasle baten saileko lan zamari IL 

sailean egiten duena kentzea, sailak lasaiera handia badu. Kasu horretan, irakasle 

horri ez dio IL sailak ordainduko, unibertsitateak berak baizik.  

 
Independent Learning sailak irakasleekin harreman zuzena izaten du kurtsoak 

sortzeko orduan. Behin kurtsoa martxan denean ere, etengabea izaten da 

kontaktua. Dena dela, Independent Learning-ek irakasleek duten sailari buruzko 

iritzia jakiteko eta eskaintzen duten zerbitzua hobetzeko, kurtso amaieran 

irakasleei galdera-sorta bat bidaltzen die. Ondorengo atal nagusien inguruan 

galdetzen zaie: kurtsoen sorkuntza, Independent Learning sailak eskaintzen dien 
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zerbitzua, irakaskuntza esperientzia, irakasleentzako foroa16 (Ikus eranskin5 

CDan). 

2.1.6. Etorkizunerako asmoa 

Sailak etorkizunerako dituen helburu nagusiak hauek dira, 2009ko Independent 

Learning Program Review txostenean zehaztutakoaren arabera beti ere: 

 
1. Online kurtsoen kopurua handitzea, ikasleen beharrei egokituta beti ere. 

2. Sail desberdinekin lanean jarraitzea, gradu programa osoak eskaintzen 

jarraitzeko. Une honetan 4 gradu eskaintzen ari dira, eta sailaren asmoa da 

energia berriztagarrien inguruko gradu programa martxan jartzea College of 

Engeneering-ekin (Ingeneritza eskola) batera. 

3. Goi mailako ikasketa esperientziak eskaintzeko lanean jarraitzea. 

4. Sail desberdinekin eta bertako irakasleekin harremanetan jarraitzea, 

dituzten asmoen eta beharren ezagutza izateko. 

5. Sailak campusean zabaldu nahi du eta langile kopurua handitu, era 

horretara kurtso gehiago eskaintzeko aukera izango luketelako. Uneotan, lan 

zama handia izateaz gain, toki aldetik ere estu dabiltza eta ezin dute jende 

gehiago hartu lanerako, espazio faltagatik batez ere. 

6. Sailaren denbora era egokiago batean kudeatzea. Ehundaka aurrez aurreko 

azterketa antolatu behar dituzte lauhilabetero, eta horrek saileko kideei 

denbora asko hartzen die. Horregatik 11 kurtsoetan froga pilotu bat egin 

dute ProctoU delako softwarearekin, eta proba hori ondo aterako balitz 

2012ko udaran azterketa guztiak horrela egingo lituzkete. 
 

 
Hurrengo Independent Learning Program Review-a irakurtzeko 2019. urtera arte 

itxaron beharko dugu, 10 urtean behin egiten baita. Sailaren etorkizunerako 

helburu batzuk bete diren edo ez jakiteko ez da hainbeste itxaron beharko. 

Esaterako, 6. helburuan jasotakoa 2012. urteko udan bertan jar dezakete martxan, 

ongi bidean. Beste helburu batzuk bete diren edo ez jakiteko, aldiz, denbora epe 

luzeagoa beharko dute. Beraz, 2019ko txostenaren zain egon beharko dugu horien 

berri izateko. 

 

                                            
16 Independent Learning saila irakasleek parte hartuko duten eztabaida gune birtual bat 
sortu nahian dabil. Bertan, irakasleek haien arteko harremana mantendu, esperientziak 
elkartrukatu, zalantzak mahaigaineratu zein argitu, edo sor daitezkeen eta irakasleen lanean 
lagungarria izan daitezkeen beste edozein erabilerarako izango da. 
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2.2. CBE saila 

2.2.1. Sarrera eta lehenengo urratsak 

Center for Basque Studies (Basque Studies Program jatorrizko izena) 1967an sortu 

zuten University of Nevada, Reno-ko campusean zegoen Desert Research Institute 

edo DRI (Basamortuko Ikerkuntzarako Institutua) delakoaren menpe. Garai hartan, 

DRI institutua eskualdeko biztanleen eta historiaren ikuspegi desberdinak ikertzeko 

programa berriak sortzen ari zen. DRI institutuarentzat aholkulari ari ziren hiru 

antropologok (University of California, Berkeley-eko Dr. Robert Heizer, University of 

Colorado-ko Dr. Omer Stewart eta University of Chicago-ko Dr. Fred Eggan) Euskal 

Ikasketen Mintegi (Basque Studies Program) bat sortzeko gomendioa egin zuten. 

Batetik, eskualde hartan euskaldun asko zegoelako eta, bestetik, haien ustez 

euskaldunek Europako populazio erakargarrienetako bat osatzen zutenez 

ikerketarako potentzial handia izan zitekeelako. Labur esanda, aholkulariek aukera 

paregabea zela pentsatu zuten, AEBetako beste unibertsitateek ez zutelako 

antzekorik eskaintzen (Douglas, 1987). 

 
University of Nevada, Renok gomendioa onartu zuen, baina gai horren inguruko 

aditu nahikorik ez zegoenez ezin izan zuten bat-batean martxan jarri. 1960ko 

hamarkadaren hasieran Robert Laxaltek17, University of Nevada Press-eko (Nevada 

Renoko Unibertsitateko Prentsa) zuzendaria, urte sabatiko bat hartu eta gaiaren 

inguruko liburu bat idatzi zuen Euskal Herrian.  

 

1967an DRI institutuak William A. Douglas kontratatu zuen Euskal Ikasketen 

Mintegia  martxan jartzeko eta koordinatzeko, eta hurrengo urtean Jon Bilbao hasi 

zen Douglasekin batera lanean. Euskal bibliografian aditua zen Bilbao. 

 

DRI insititutuaren parte izan zen mintegia 1972 urtera arte. Orduantxe hasi ziren 

ikerketaz kanpoko beste jarduera batzuk egiten, hala nola, formakuntza, 

liburutegiaren mantenua eta garapena, udako eskola Europan eta liburu sail 

desberdinen osaketa. Ondorioz, Basque Studies Program University of Nevada 

Renoko campusera pasa zen.  

 
 

                                            
17 Robert Laxalt, Paul Laxalt politikariaren anaia zen. Azken hori Nevadako gobernatzailea 
izan zen 1967tik 1971 bitartean, eta 1974tik 1987ra Estatu Batuetako senatari.  
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Mintegiaren hastapenetan ikerketa proiektuetan aritu ziren bertako kideak. Jon 

Bilbaok, esaterako, lan bibliografikoarekin jarraitu zuen eta Eusko-Bibliografiaren18 

10 liburuki bilduma argitaratu zituen Renon egon zen bitartean.  

 

William A. Douglas eta Jon Bilbao bera euskaldunen Mundu Berriranzko mugimendu 

historikoak ikertzen hasi ziren, 1968an.  Bost urtez aritu ziren lan horretan, eta 

Mendebaldeko Estatu Batuetan, Europan, Mexikon, Kolonbian, Perun, Txilen, 

Argentinan, Uruguain, Brasilen eta Venezuelan izan ziren.  Ikerketa hartatik 

ateratako datuekin idatzi zuten Amerikanuak, Basque in the New World.  

 

Bitartean William A. Douglasek euskal lana giroko gizartean ikertzen jarraitu zuen. 

 

Mintegian parte ziren gainerako ikertzaileek beste ikerketa lerro batzuk jarraitu 

zituzten. Robert Laxaltek, esaterako, euskal gizartea eta kultura ikertzen jarraitu 

zuen. Garai hartan liburu bat idatzi zuen eta National Geographic aldizkarian bi 

artikulu argitaratu zituen Pirinioetako bizitzaren inguruan (Douglas, 1987). 

 

Beste unibertsitateetako ikertzaileek ere, University of Idaho-koek esaterako, 

denbora tarteak pasa zituzten mintegian. Hainbat ikerketa lerro garatu zituzten 

haiek ere: Euskal-Amerikar gizartea eta euskaldunen irudia mendebaldeko Estatu 

Batuetako literaturan edo euskal artzaien kanpamenduen ingurukoa, besteak beste. 

 

1979an Gorka Aulestia19 Euskara-Ingelera hiztegia prestatzen hasi zen. Ondoren, 

Linda White irakaslea eta biak aritu ziren Ingelera-Euskara alearekin lanean.  

 

Garai hartan Joseba Zulaika gehitu zitzaien lantaldera, eta haren lan 

antropologikoari azken ukituak ematen ari zen argitaratu aurretik.  

  

                                            
18 Eusko Bibliographia euskal idazle eta gaiei buruzko datu-base bibliografikoa da. Horren 
muina Jon Bilbaok egindako lanaren emaitza izan arren, egun iturri desberdinetatik bildu eta 
euskal kultura ezagutu nahi dutenek erabili dezaketen 100.000 aipamen bibliografikotik gora 
daude.  
19 Euskal literarutan aditua den ondarrutar honek doktoradutza amaitu zuen University of 
Nevada, Renon 1987an “Bertsolaritza: Euskal Herriko ahozko bat-bateko literatura” 
izenburudun tesiarekin.  
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2.2.2. Sailaren antolamendua eta bertako kideak 

 
Sailaren antolamendua ezagutzeko bertako kideak aurkeztuko ditugu. Gaur egungo 

kideak era honetan sailkatzen ditu Center for Basque Studies saileko webguneak 

(http://basque.unr.edu 2012ko irailaren 21ean kontsultatua):   

 
1) Irakasleak 

• Zoe Bray. Giza-antropologian egin zuen doktoretza tesia Bray 

irakasleak. Bere ikerketa interesak ondorengoak dira: identitate 

politikak, etnizitatea, erregionalismoa, nazionalismoa, metodo 

etnografijoak, mugak, artea eta pintura. 

• Xabier Irujo. Caracasen (Venezuela) jaio zen Irujo irakaslea. 

“Beldurraren filosofia” tesia idatzi zuen 2011n, UPV/EHUko filosofiako 

fakultatean. 

• Sandra Ott. Saileko zuzendarikidea da Joseba Zulaikarekin batera. 

Azken aldian, 1930eko hamarkadan Franco-euskaldun-espainol eta 

alemanen arteko harremana aztertzen ari da, euskal mugetako 

espiotzaren inguruan bereziki.  

• Joseba Zulaika. Itziarren jaioa, Princetongo unibertsitatean bukatu 

zuen bere doktoradutza programa. Bere ikerketa lerro nagusiak 

ondorengoak dira: euskal kultura eta politika, terrorismoaren 

inguruko nazioarteko diskurtsoa, arrantza, nekazaritza, ehiza, kultura 

globalak eta diasporikoak eta simbolismoaren teoriak...  

 

2) Emeritu eta mintegiarekiko lotura estua duten besteak (Peripheral Scholars) 

• William A. Douglas. Arestian aipatu dugunez, berau izan zen Euskal 

Mintegiaren20 sortzaileetako bat, eta koordinatzaile lanean aritu zen 

30 urtetik gora.  Giza antropologian bukatu zuen doktoradutza 

programa, University of Chicago-n. Bere ikerketa interesak 

ondorengoak dira: euskal gizartea, mediterranear giza egitura, 

familia historia  eta migrazio ikerketak, besteak beste. 

• William H. Jacobsen. 1964. urtean bukatu zuen doktoradutza 

programa University of California, Berkeley-en. Bere ikerketa lerroak 

amerikar indiar lenguaia eta euskara dira, besteak beste. 

                                            
20 Center for Basque Studies dena egun 
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• Jose Mallea. Euskal ikertzaile honek University of Nevada, Renoko 

Basque Studies sailean bukatu zuen doktoradutza programa. Bere 

ikerketa interesak ondokoak dira: euskal/piriniar historia eta euskal 

artzaiak AEBetako mendebaldean. Malleak egindako ikerketen artean, 

aipatzekoa da euskal artzaiek zuhaitzetan egindako marrazkien 

ikerketa zabala.  

• Carmelo Urza. USAC21 (University Studies Abroad Consortium) 

programaren zuzendaria izan da 1982. urtetik gaur arte.  Irakasle 

elkartua da eta Espainiar hizkuntzan eta literaturan egin zuen bere 

doktoradutza programa. 

• Linda White. 1996an bukatu zuen Emakumeen Hitzak Euskaraz tesia. 

University of Nevada, Renon irakasle emeritua da, eta ikerketa lerro 

nagusiak euskal idazle gazteak, gazteleraz idazten duten euskal 

emakume idazleak, nazionalismoaren eragina euskal emakumeen 

bizitzan eta bertsolaritza dira, besteak beste.  

 

3) Beste langile batzuk 

• Kathleen Camino: Saileko idazkaria. 

• Kim Hiscox: Argitalpenen arduraduna. 

• Michelle Keele: Webmaster-a. 

• Daniel Montero: Editore burua. 

 

4) William Douglas katedraz22 gozatzeko aukera dutenak 

• Clara Urdangarin. 

• Joseba Etxebeste. 

 

5) Graduondoko ikasleak: Ikasle hauek, saileko ikasle izateaz gain, bertako 

langile ere badira. Ikasle bakoitzaren arabera sailean izango duten lan zama 

aldatuko da, baina guztiek izango dute arduraren bat sailean. 

• Tania Arriaga (Euskal Herria). 

                                            
21 Irabazi-asmorik gabeko partzuergo honek, 30 urtez eskaini dizkie ikasleei atzerrian ikasi 
ahal izateko programak ezberdinak. Guztira 39 programa ezberdin eskaintzen ditu 24 
herrialde ezberdinetan sakabanaturik.  
22 Katedra hau Euskal ikasketei ekarpen garrantzitsuak egin dizkieten kideei eskaintzen zaie  
urtero. Honetaz gozatzeko aukera Goyo Monreal doktoreak izan zuen 2005. urtean lehen 
aldiz. Beraz, egungo Center for Basque Studies eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza, kultura 
eta lehendakaritzaren artean sortu zuten.  
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• Iker Arranz (Euskal Herria). 

• Imanol Murua (Euskal Herria). 

• Marian Vaczi (Hungaria). 

• Magda Czaijkowska (Polonia). 

2.2.3. Kurtso motak 

Center for Basque Studies saila 2000. urtean hasi zen online kurtsoak eskaintzen. 

Old World Basque Culture, Basq 466/666 izan zen eskaini zuten lehenengoa. 2002. 

urtean programa zabaltzen eta kurtso gehiago eskaintzen hasi ziren. Ondorengo 

kurtsoak izan ziren hurrengoak: 

 

• Basq 456 – Basque Language, Society and Culture. 

• Basq 465 – The Basque Economy from Industrialization to Globalization. 

• Basq 366 – Museums, Architecture and City Renewal: the Bilbao 

Guggenheim. 

• Basq 471/671 – Basque Culture. 

• Basq 472 – Basque Diaspora Studies. 

• Basq 473 – Basque Cinema. 

 
Horiez gain, euskara ikasteko kurtsoak ere abiatu zituzten: 
 

• Basq 101- Elementary Basque I. 

• Basqu 102- Elementary Basque II. 

• Basq 203- Second Year Basque I. 

• Basq 204- Second Year Basque II. 

 
Zenbaitetan, izenak edo zenbakiak aldatu egin dituzte urte batetik bestera. BAS 

473ren kasua ere berezia da; ez dute inoiz eskaini, nahiz eta kurtsoa bera erdi 

prestatuta eduki. 

 

Gure azterketan 2003. urtetik 2008. urtera arteko ebaluaketak aztertu ditugu. Toki 

falta dela-eta, sailak noizean behin garbiketa egiten du, eta lehen garaiko 

ebaluaketak bota egin zituzten. Beraz, 2000, 2001 eta 2002 urteetako daturik ez 

dugu izango gure azterketan. 

 

Aurrekoa esanda, irizpide desberdinak erabil daitezke Center for Basque Studies 

sailak 2000.urtetik gaur arte eskaini dituen online kurtsoak sailkatzeko. 
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Kurtsoetako gaien arabera egin daiteke sailkapena, edo baita mailaren arabera ere. 

Eskaintzen dituen kurtsoak bi multzotan banatu ditugu guk: lauhilabeteko epean 

oinarritzen diren kurtsoak (Semester-based) eta matrikula irekia dutenak (Open-

enrollment). Bi kurtso mota horien artean badira desberdintasunak, nola 

ikasleentzat hala irakasle eta diseinatzaileentzat. Malgutasuna bermatu ahal izateko 

eskaintzen dira antolaketa eta metodologian desberdineko kurtso horiek. Matrikula 

irekia duten (OE) kurtsoetan urteko edozein egunetan hasi daitezke ikasleak, eta, 

ondorioz, lauhilabetekoan oinarritzen diren (SB) kurtsoek baino malgutasun 

handiagoa dute. Aurreko atalean aipatu ditugu bi eredu horien arteko 

desberdintasun nagusienak (Ikus, 2.1.3 Gradu programaren antolakuntza, 

helburuak eta eraginkortasuna atala). 

 

Center for Basque Studies sailak azken urteetan eskaini dituen kurtso batzuk bi 

modalitate ezberdinetan irakatsi dituzte. Ohikoena kurtso guztiak OE moduan 

hastea da, eta gerora SB moduan eskaintzea izan da. Bi formato horien arabera 

kurtsoen oinarrizko edukia aztertuko dugu. 

 
1) Open-enrollment edo matrikula irekia eskaintzen duten kurtsoen zerrenda 

apiatuko dugu jarraian, bakoitzaren helburu nagusiak azalduz. Informazioa 

kurtso bakoitzeko Syllabusetik lortu dugu, Syllabusean dagoen Helburuak 

izeneko ataletik hain zuzuen ere. Kurtso horien inguruko informazio 

zabalagoa ere badago eranskinetan (Ikus eranskin6 Cdan). 

! BASQ 101-Elementary Basque. BASQUE 101 kurtsoaren helburu 

nagusia, atzerriko beste hizkuntzetan gertatzen den moduan, hitz 

egiteko gaitasuna izatea da. Hizkuntzen ikasketan hizketa bidez eta 

idatziz ikasten duguna, hitzen bidez adierazteko gai izatea 

garrantzitsua da.  

 
! BASQ 102-Elementary Basque II. Hurrengo pausoa besteek hitz egiten 

dutenean ulertzea da. Eta irakurtzea da azken urratsa. Bigarren urte 

hau bukatu ondoren, ikasleek irakurketa gaitasuna mugatuta eduki 

dezakete oraindik, baina komunikatzeko gaitasuna nahiko garatuta.  

 
! BASQ 456-Basque Language, Society, and Culture. Kurtso honen 

helburu nagusia euskararen alderdi sozialen eta kulturalen ikuspegi 

orokor bat ematea da. Disziplina anitzetatik aztertuko dituzte 
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ondorengo gaiak: soziolinguistika, hizkuntzaren soziologia, 

antropologia eta linguistika.  

 
! BASQ 431-Modern Basque History. Zein da euskal historiaren 

desberdintasuna? Nola irudikatzen eta gordetzen dugu iragana? 

Zergatik da euskal historia hain urria edo marginala Espainiako eta 

Frantziako historiarekin alderatuz gero? Populazio misteriotsu horrek 

zer du misteriotsutik? Zer esaten digute galdera horiek guztiek euskal 

historiaren muinaz? Gisa horretako galderak landuko dituzte kurtsoan, 

irakurgaiak eta beste mota bateko materialak erabiliz. 

 
! BASQ 472–Basque Diaspora. Euskal diasporaren identitate etnikoaren 

mantenua aztertu eta konparatuko da kurtsoan. Gertutik aztertuko 

dituzte migrazioaren eragina, globalizazioa, etnonazionalismoa, 

generoa, belaunaldiak eta Eusko Jaurlaritzarekiko harremana eta haren 

politika. Euskal diaspora beste talde etnikoekin alderatuko dute, eta 

haien ohiturak, hizkuntza, kultura eta istorioak gordetzeko dituzten 

moduak aztertuko.  

 
! BASQ 466-Museums, Architecture, City Renewal-The Bilbao 

Guggenheim. Askotariko diziplinetatik jorratuko dute gaia: 

antropologiatik, hirigintzatik, arkitekturatik, museotik eta herri 

kulturatik, besteak beste.! Ikasleek egin beharreko irakurketak 

amaitzean, gai nagusien inguruko ideia orokor bat izango dute, eta 

gaur egungo kultura eta aldaketa politikoa ulertzeko eta epaitzeko 

ikuspuntu bat garatuko dute. Antzeko egoera bizi duten Europako  eta 

AEBetako hiri batzuk aztertuko dituzte kurtsoan.! 
 

2) Semester-based eran: 

! BASQ 472–Basque Diaspora. Izen bereko Open-enrollment 

ikastaroaren helburuak ditu. 

! BASQ 466-Museums, Architecture, City Renewal-The Bilbao 

Guggenheim. Izen bereko Open-enrollment ereduko ikastaroaren 

helburuak ditu. 

! ANTH 414/614-BASQ 471/671-Basque Culture. Kurtso honen helburu 

nagusia euskal gizartearen, kulturaren eta politikaren ikuspegi kritiko 
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eta osatu bat eskaintzea da. Kulturaren inguruan nola hausnartu 

beharko genukeen ikustea izango da kurtsoaren helburuetan bestea. 

Horrez gain, gizakien arteko harremanetan memoriak, emozioek, 

ahozkotasunak eta sinbolismoak duten garrantzia azpimarratuko dute 

kurtsoan.  

! BASQ 101-Elementary Basque I. Izen bereko Open-enrollment erako 

ikastaroaren helburuak ditu. 

! BASQ 452-Bernardo Atxaga. Euskal literatura, eta bereziki Bernardo 

Atxagaren lana, aztertzea da kurtsoaren helburu nagusia. Euskal 

literaturaren garapena ikusi eta gaur egungo joerak aztertuko 

dituzte. Horrez gain, nazioartean ezagunak diren euskal idazleei 

erreparatuko diete.  

Center for Basque Studies sailak eskaintzen dituen kurtsoen artean badira, beraz, 

gai edo alor nagusi batzuk, eta haietako bakoitzean ondorengo kurtsoak 

azpimarratuko genituzke: 

 

A) Hizkuntzak: BASQ 101 eta BASQ 102. 

B) Euskal kultura: BASQ 466 , ANTH 414/614-BASQ 471/671, BASQ 452 eta 

BASQU 456. 

D)  Euskal diaspora: BASQ 472. 

 

Bi modalitateetan eskaini diren kurtsoak (BASQ 101, BASQ 102, esaterako) OE 

eran eskaini zituzten lehenengo, eta horien arrakasta ikusirik, SB eran ondoren. 

Edukiei erreparatuz gero, kurtso batzuk hobeto egokitu daitezke OE eredura, eta 

beste batzuk SB-ra. Adibidez, BASQ 101 euskara kurtsoa OE eran jarraitzea ez da 

erraza izango ikasleentzat; eduki teorikoagoa duen BASQ 431 (Modern Basque 

History), berriz, errazago jarrai daiteke. 

2.2.4. Ikasleen matrikulak eta uzte kopuruak 

Center for Basque Studies sailak ikasle kopurua baxua izaten du orokorrean, bai 

aurrez aurreko kurtsoetan, eta baita online eskaintzen direnetan ere. BASQU 466 

eta BASQ 471 kurtsoak dira ikasle kopuru handiena dutenak, online eskaintzen 

dituzten kurtsoetan bereziki. Esaterako, 2005. urteko udaberrian BASQU 471 

kurtsoan 37 ikasle matrikulatu ziren, eta 2006ko udaberrian 25 ikasle.  Dena dela, 
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gainerako kurtso guztietan lauhilabateroko ikasle kopurua baxua izaten da. 

Esaterako, BASQ 452 kurtsoan, 2006. urteko udaberrian 6 ikasle matrikulatu ziren, 

eta BASQ 472 2005. urteko udaberrian 7 baino ez. Urtero kurtso guztiak eskaintzen 

ez dituztenez, ezin dugu konparaketa bat egin, eta horregatik erabili ditugu urte 

desberdinetako datuak. 

 

Ikastaroen uzte mailari dagokionean, unibertsitateko ikasketen kasuan orokorrean 

kopurua altua izaten dela erakutsi dute ikerketek. Hainbat titulaziotan %50eko uzte 

tasa izatera iritsi da: 

 
“Este principio rector de cualquier institución está siendo cada día más 
cuestionado en la universidad, al ser en estos momentos una de las 
organizaciones con mayor “índice de abandono”, traducido en “índice de 
fracaso”, tras comparar el número de estudiantes que se matricula con el 
que culmina con éxito los estudios. Esto lo demuestran no sólo las propias 
estadísticas universitarias, las cuales reflejan porcentajes de abandono de 
estudios sin finalizar de hasta un 50% en algunas titulaciones, sino 
distintos informes de estudios científicos, así como los medios de 
comunicación social.” (Cabrera, 2006:172)  
  

Unibertsitateko aurrez aurrekoetan gertatzen den moduan, online kurtsoetan ere 

altua da uzte maila. Zergatiak desberdinak izan badaitezke ere, ordenagailuekin 

deseroso sentitzea izan daiteke arrazoietako bat. Antza denez, teknologiekin eroso 

ez dauden ikasleen uzte aukera eroso sentitzen direnena baino handiagoa da: 

“La tecnología juega un papel importante en la percepción de dónde reside 
el control: las personas que se sienten poco confortables con los 
ordenadores y, por tanto, con las nuevas formas de comunicación tienen 
mayor riesgo de abandono o de perder motivación que aquellos que la 
utilizan habitualmente. Estos estudiantes se sienten, en cierta forma, 
"amordazados" y limitados en sus posibilidades de participación en las 
actividades didácticas y de comunicación con el grupo.” (Jordi Adell, 
1999:7) 

 
Euskal Mintegiak eskaintzen dituen kurtsoetan uzte maila nahiko altua izan da 

beti. Kurtsoetako ikasle kopurua hasieratik baxua izan denez, uzte kopuru handia 

gehituta, ez dira asko ikastaroa bukatzen duten ikasleak. Esaterako, BASQ 466 

kurtsoan, 2004ko udazkenean, 20 ikasle matrikulatu ziren eta haietako 13 ikaslek 

bukatu zuten. Gainerako 7 ikasleek utzi egin zuten. BASQU 471an kurtsoan 37 

ikasle matrikulatu ziren 2005eko udaberrian; 23k bukatu zuten eta 14k erdi 

bidean utzi (Ikus eranskin7 paperean).  
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2.2.5. Kurtsoen egitura  
 

Independent Learning sailak WebCT plataforma erabiltzen du kurtsoak eskaintzeko, 

eta antolaketa hori erabiliko dugu guk kurtsoen egitura didaktikoa modu antolatuan 

azaltzeko.  

 

Kurtsoaren ezaugarrien arabera, lanabes batzuk edo bestetzuk erabiliko dituzte 

helburu didaktikoak lortzeko. Ondorioz, kurtso bakoitzaren ataria desberdina izan 

daiteke, nahiz eta orokorrean Center for Basque Studies sailak dituen kurtsoen 

atariak antzekoak izan. OE kurtso baten atariaren itxura eta SB kurtso batena ere 

ez dira oso desberdinak. Biek dituzten aukerak antzekoak izan daitezke, nahiz eta 

kurtsoaren antolaketa erabat desberdina izaten den. OE kurtso baten ataria 

horrelakoa izaten da: 

 

 
4. Irudia: Matrikula irekiko kurtso baten ataria 
 
SB kurtso baten ataria gehiago aldatu daiteke, irakasleak erabili nahi dituen 

lanabesen arabera. Dena dela, atarian agertzen diren ikono nagusiak ondoko 

irudian ikusi daitezke: 

 

 
5. Irudia: Lauhilabetekoan oinarritutako kurtso baten ataria 
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Bi kurtso mota horietan dauden ikonoetako batzuk berdinak dira: 
 

1. Orientation (Orientabidea). OE motako kurtsoetan, ikastaroaren 

antolaketaren inguruko informazioa eman eta ikasgaia gainditzeko behar 

den denboraren estimazio bat egiten da. SB kurtsoetan, berriz, 

informazio hori emateaz gain, kurtsoan dauden lanabesak zuzen erabili 

ahal izateko ordenagailuak bete behar dituen baldintzak eta izan behar 

dituen ezaugarriak aipatzen dira: 

“The Syllabus contains information essential to your success in the 
course, such as: required textbooks, details on assignments and 
exams, discussion/participation requirements, point distribution and 
grade scale, assignment submission deadlines, as well as policies and 
any additional, relevant information” 
 
“To complete this course, it is essential that your computer is 
properly configured and that it has the required software plug-ins. 
 
Acrobat Reader 
To view many of the readings required in the course, you must have 
Acrobat Reader installed on your computer. Download the latest 
version of Adobe Reader.” 

 

2. Contacts edota Contacts & Help (Kontaktua eta laguntza). OE zein SB 

kurtsoetan, atal honetan agertzen den informazio lagungarria izaten da 

ikasleentzat, arazo edo zalantza baten aurrean harremanetan zeinekin 

jarri behar duten jakiteko. Batetik, Independent Learning sailarekin 

kontaktuan zein kasutan eta nola jarri behar duten azaltzen da. Bestetik, 

unibertsitateko zerbitzu teknikoa daraman sailarekin harremanetan zein 

kasutan eta nola jarri ere zehazten da. Azkenik, irakaslearekin 

harremanetan nola jarri daitezkeen azaltzen zaie ikasleei. Irakasle 

batzuk, e-posta bidezko harremana nahi izaten dute; beste batzuk 

WebCampuseko barne posta bidezkoa; eta beste batzuk txat bidezkoa, 

aurrez jarri dituzten tutoretza orduak baliatuz. Beraz, ikasleentzat 

garrantzitsua da irakasle bakoitzaren nahia ezagutzea (Ikus eranskin8 

paperean).  

3. Course information OE kurtsoetan eta Syllabus SBetan (Kurtsoko 

informazioa eta Sillabusa). Bietan informazio antzekoa agertzen da. 

Batean zein bestean, kurtsoaren alderdi didaktikoari lotutako informazioa 

hiru atal nagusitan agertzen da:  
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a. Introductory Material edota Course Information, Assignments and 

Grading eta Policies and Additional Information. Lehen atalean 

kurtsoari buruzko informazio orokorra azaltzen da eta, oro har, 

ondoko dokumentuak irakur daitezke: irakasleari buruzko informazio 

laburra, kurtsoari buruzko deskribapen motza, helburu nagusiak, 

derrigorrezkoak zein gomendagarriak diren irakurgaiak  eta antzeko 

informazio orokorra.  

b. Assignments and Grading (jarduerak eta ebaluaketa) atalean ikasleek 

burutu behar dituzten jardueren azalpena, gai bakoitzari dagozkion 

egitekoak, eta ebaluaketa sistema agertzen dira.  

c. Azkeneko atalean, berriz, unibertsitateari dagokion informazio 

orokorra eta bestelako informazioa jaso dezakete ikasleek: 

irakurgaiak nola eskuratu, kurtsoan izan behar duen jarrera, behar 

bereziak dituzten ikasleentzat informazioa... 

4. SB kurtsoetan Weekly Learning Modules (Asteko ikasketa moduluak) 

eta OE motakoetan Lesson Modules (Gaien moduluak). Hemen ikusten 

da hain zuzen ere, bi kurtsoen arteko ezberdintasun nagusia; hau da, 

bata lauhilabeteko epean oinarritzen da eta bestea, aldiz, norberak 

erabakitzen du noiz hasi eta urte bateko epean bukatu behar duela. 

Beraz, bata asteka antolatuta dago, eta bestea gaika. Ondorengo irudien 

bitartez ikusiko ditugu bi kurtsoen arteko desberdintasun nagusiak: 

 
6. Irudia: Matrikula irekiko kurtso baten lehenengo gaiari dagozkion jarduerak. 
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Lehen irudian ikusten den bezala, lehen gai honek ez du datarik, hau da, norberak 

erabaki dezake noiz egin, nahiz eta gaiak ordenean egin behar diren. Horrez gain, 

burutu beharreko jarduerei dagokienean, jarduera mota bakarra dago, hau da, 

Written Assignment. Ikasle bakoitzak egin beharreko jarduerak dira eta zuzenean 

irakasleari bidaliko zaizkio, beste ikasleekin inolako harremanik izan gabe. 

Arruntena, ikasle bakoitza gai desberdin batekin aritzea izaten da, beraz, ikasleen 

arteko harremana ez da batere suspertzen. 

 

 
7. Irudia: Lauhilabetekoan oinarrituriko kurtso baten lehen asteari dagozkione derrigorrezko 
eta hautazko irakurgaiak 
 
SBeko kurtsoetan, aldiz, gaiei buruz aritu beharrean, asteei buruz ari da [(jarritako 

adibidean: Week 1 August 30-September 4) (1. Astea Abuztuak 30-Irailak 30) 

ikusten da irudiaren goiko ezkerreko aldean]. Beraz, horrek esan nahi du, aste horri 

dagokion gaia eta gai horri dagozkion jarduerak irailaren 4rako bukatu behar direla. 

Horrez gain, aste bakoitzean bi jarduera ezberdin burutu beharko ditu ikasle 

bakoitzak. Batetik, OE kurtsoetan ikusi dugun moduan, zuzenean irakasleari bidali 

beharreko jarduera bat egin behar dute (Written Assignments) eta, bestetik, foroan 

hartu beharko dute parte (Discussion). Azken horrek, irakasle-ikasle harremanaz 

gain, ikasle-ikasle artekoa bermatu dezake. 

 

Kurtso gehientsuenetako plataforman aurkeztutako informazioaren egitura 

ondorengoa da: 

 

1) Aste edo gai bakoitzak badu izenburu bat.  SB kurtsoetan, izenburuaz gain, 

astearen egunak agertzen dira.  
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2) Lehen dokumentu batean aste edo gai horretan landu beharko dituzten 

irakurgaiak agertuko dira. Irakurgai horietako batzuk derrigorrezkoak diren 

moduan, beste batzuk gomendagarriak dira. Normalean, irakurgai horiek 

guztiak, unibertsitateko liburutegiaren bidez lortu daitezke, PDF formatoan. 

Irakargai horiek lortu ahal izateko, ikasleek unibertsitateko ikasleak direla 

bermatzen duen txartelaren datuak sartu behar dituzte. Era horretara, 

Copyrighta ordaindu behar bada, unibertsitateak badaki zenbat ikaslek 

beharko duten artikulu bakoitza.  

Testua diren irakurgaiez gain, hainbat kasutan ikasleak bideo batzuk ikusi 

eta aztertu beharko ditu. Bideo horien inguruko informazioa ere atal honetan 

egongo da. 

 

3) Ondoren, asteko edo gaiko helburuak agertuko dira. OE kurtsoen kasuan 

irakurgaiekin batera agertuko dira normalean; SB motakoetan, berriz, beste 

dokumentu batean egongo dira. 

4) Laugarren batean gaiari edo aste horri dagozkion irakaslearen apunteak 

ikusi daitezke. Bertan, haien lanerako garrantzitsuak izan daitezkeen hainbat 

esteka aurkituko dituzte ikasleek.  

5) Burutu beharreko jarduerak. OE kurtsoetan Written Assignment-ak bakarrik 

egin beharko dituzte, baina SBekotan Written Assignmentak ez ezik, foroan 

parte hartu behar dute. 

Ebaluaketari dagokionean, gutxienez 3 atal desberdinetan lorturiko notaren bataz 

bestekoa egiten da. Alde batetik, foroetan ikasleek izan duten parte-hartzea izaten 

da kontuan; bestetik, Written Assginment jardueratan ikasleek zintzilikatu dituzten 

jarduerak; eta, azkenik, azterketak edo azterketetan lorturikoa. Kurtso bakoitzak 

gutxienez aurrez aurre egin beharko den azterketa bat izango du, eta irakaslearen 

esku egongo da bigarren edo hirugarren azterketa bat egitea. Hiru atal nagusi 

horiek duten balioa irakasle bakoitzak aukeratu beharko du, baina Independent 

Learning sailak gomendatzen du ikasleek azterketa egingo ez balute edo azterketa 

gaindituko ez balute, kurtsoa gainditzeko aukerarik ez izatea. Azterketaren 

egunean ikasleak dokumentu bat erakutsi beharko du matrikulatutako ikaslea bera 

dela bermatzeko.  
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3.KAPITULUA: ONLINE KURTSOEN EBALUAZIOA 
 
Aurreko kapituluan gure ikergai nagusiak diren University of Nevada, Renoko bi 

sailen berri eman dugu: Independent Learning eta Center for Basque Studies. 

Lehenengoaren zereginak, egitura administratiboa, gradu programaren 

antolakuntza, bertako ikasleak, irakasleak eta etorkizunerako asmoak aipatu 

ditugu. Bigarrenaren hastapeneko urratsak eta sailaren antolamenduaz gain, 

eskaintzen dituen online kurtsoei, matrikulazioari eta kurtsoen egiturari eskaini 

diogu tarte nagusia.  

 

Hirugarren kapitulu honi dagokionean, online kurtsoen ebaluazioaz arituko gara. 

Azken urteetan, formakuntza erakundeen artean, online kurtsoen eskaintza izugarri 

hazi da nazioarteko erakunde gehientsuenetan. Eskoletara joan ezin direnentzat 

aukera ezin hobea izan daiteke berau. Dena dela, erakunde batzuk mehatxu 

moduan jaso dute eskaintza hori, eta kurtsoen kalitatea zalantzan jarri dute 

hainbatek: 

 
“Este temor ha generado como mecanismo de defensa un discurso 
dubitativo, cuando no peyorativo, hacia este tipo de formación 
universitaria, cuestionando su calidad”  (Sangrá, 2001:5) 

 
 

Beraz, beste aukera desberdinetan gertatzen den moduan, sistema berri honen 

aldekoekin eta kontrakoekin egingo dugu topo. Kontra daudenak diote online 

kurtsoak ezingo direla inoiz aurrez aurrekoen kalitate estandarretara, interakzio 

mailara eta eraginkortasunera iritsi. Aldekoek, berriz, egungo hezkuntza sistemak 

dituen hutsune guztiak konpondu ditzakeela diote (Correa Gorospe, 2004). 

 

Datozen lerroetan e-learning-a ebaluatzeko joerak ikusiko ditugu, eta bi ikuspegi 

nagusi aipatuko ditugu: partziala eta globala. Nahiz eta bereziki lehenengo 

ikuspegian zentratuko garen, bigarrenaren ezaugarri nagusiak ere aipatuko ditugu. 

Horrez gain, hainbat autorek egin dituzten ebaluaketa tipologiak aztertuko ditugu. 

Sailkapen hori hainbat ezaugarritan oinarrituta egingo dugu, haien 

funtzionaltasuna,  eragileak, denbora eta beste aintzat hartuz. Banaka ikusi eta 

bakoitzaren onurak eta arriskuak aztertuko ditugu. 

 

Ebaluatzeko alderdi desberdinen definizioak ere landuko ditugu atal honetan, eta 

tarterik luzeena ebaluatzen den horri eskainiko zaio, hau da, zer da ebaluatzen den 

aldagaiari.  
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Atalarekin bukatzeko, gure aztergaia den University of Nevada, Reno-ko 

Independent Learning sailak diseinatu eta erabiltzen duen ebaluaketa aztertuko 

dugu. Bertan aztertzen diren aldagaien inguruan mintzatuko gara, eta, horrez gain, 

orain arte aipatutako teoriaren barruan, ebaluaketa hori non kokatuko genukeen 

ikusiko dugu. 

3.1. E-learning-a ebaluatzeko joerak 
 
E-learning-a ebaluatzeko kezkaren ondorioz, esperientzia eta ekimen asko garatu 

dira mundu mailan, horren kalitatea bermatzeko estandar batzuk sortzeko 

asmoarekin (Rubio, 2003).  

 

Kalitatea parametrizatzeko mekanismoak testuinguruaren eta kalitate 

kontzeptuaren arabera aldatzen badira ere, badirudi gutxienez bi joera nagusi 

daudela e-learning-ak erabiltzen dituen proiektuak eta erakundeen kalitatea 

ebaluatzeko (Sangrá, 2001b): ikuspegi orokorra eta ikuspegi partziala. 

3.1.1. Ikuspegi orokorra 

 
Ebaluaketa mota honetan kontutan izango da e-learning-ean parte hartzen duten 

elementu guztien multzoa.  

 

Gonzálezen (2000) iritziz, erakunde batean kalitatezko sistema bat ezartzea 

ondorengo printzipioetan oinarrituko da: 

 

• Hartzaileen itxaropena eta beharra asebetetzera bideratuko da. 

• Erakundeak lortu nahi dituen helburu jakin eta argiei dagokienean,  

etengabeko hobekuntza. 

• Produktuaren kalitatea lortzeko barneko prozesuen kalitatearen bermea. 

• Akatsen hautematea, eta ikuskapena beharrean, prebentzioa. 

 

Printzipio horien oinarrian sortu dira ebaluaketarako tresnak, ISO arauak edo 

TQM23-ren (Total Quality Management) ebaluaketa ereduak, esaterako.  ISO arauek 

                                            
23 Erakunde bateko eremu guztietan eta eragile guztiei begira kalitatearen helburua txertatu 
eta garatzen duen antolakuntza da. Produktuaren kalitatea nabarmentzen duen kalitate-
kontrolaz eta bezeroaren asebetetzeaz arduratzen da. Erabateko kalitateak erakundeko 
eragile eta pertsona guztien parte-hartzea bultzatu eta erakundearen prozesu guztien 
etengabeko hobekuntzaren bidez arlo guztietan emaitza bikainak lortzea ditu helburu. 
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derrigortu egingo dituzte erakundeak: a) haien prozesuak definitu eta antolatzera, 

b) horiek era jakin eta zuzen batean dokumentatzera, c) haien jarrerak 

kontrolatzera eta, d) haien kontrola eta berrikuspena bermatzera. 

 

Ondorengo koadroan zehazten da ISO arauen kontzeptuen baliokidetasuna, e-

learning-aren eremuan:  

 

 
9. Koadroa: ISO arauen kontzeptuen baliokidetasuna e-learning-aren eremuan (Rubio, 2003) 
 

TQMaren ereduak, berriz, erakundeetan erabiltzen diren ohiko ebaluaketa 

lanabesak izango dira. Horiek azken urteetan formakuntza birtualera egokitzen ari 

badira ere, formakuntzatik bainoago kudeaketatik gertuago daude autore batzuen 

ustez (Barberá, 2001). 

3.1.2. Ikuspegi partziala 

Ikuspegi honek e-learning-aren barruan esanguratsuenak diren elementu batzuen 

inguruko ebaluaketa egingo du, hala nola, formakuntza jarduerena, materialen 

ebaluaketa, ingurune birtualena eta gastu/irabazien arteko harremanarena. 

3.1.2.1. Formakuntza jardueraren ebaluaketa 
 
Iraupen luzeko edo motzeko kurtso jakin baten azterketan oinarritzen da,  hau da, 

formakuntzaren alderdi jakin bat ebaluatzera mugatzen da. Hiru alderditara 

mugatuko da azterketa hau: hezkuntza helburuen betetze maila egiaztatzera, 
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formakuntza bera hobetzera eta, azkenik, egindako inbertsioaren itzultzea 

zehaztera.  

 

Belanger & Jordan-ek (1999) formakuntzaren hiru eredu nagusi bereizi zituzten, 

haietako batzuk  aurrez aurreko formakuntzatik egokitutakoak: 

 

1. Van Slyke, Kittner, eta Belanger (1998) eredu sistemikoa. Eredu horren 

arabera, badira hainbat aldagai online formakuntzaren arrakasta 

aurreikusten lagunduko digutenak: erakundearen ezaugarriak, 

formakuntzaren hartzaileen ezaugarriak, kurtsoaren ezaugarriak eta urrutiko 

hezkuntzaren ezaugarriak.  

2. Marshall eta Shriver-en bost ebaluaketa mailen eredua (Mcardle, 1999). 

Eredu honetan, ikasle birtualaren ezagutzak eta konpetentziak ziurtatzeko, 

bost mailatan jarriko dute arreta: irakaskuntza, kurtsoaren materialak, 

curriculuma, kurtsoaren moduluak eta ikaskuntzaren transferentzia. Nahiz 

eta hezkuntzako hainbat elementu bateratu, eredu honek irakaslearengan 

jartzen du indar nagusia.  

3. Kirkpatricken (2000) lau mailen eredua. Eredu hau maiz erabili da aurrez 

aurreko formakuntzaren ebaluaketan, eta egun autore batzuk  (Belanger & 

Jordan, 1999; Rosenberg, 2001) eredua egokitu eta e-learning-erako 

erabiltzea proposatzen dute. Bertan, formakuntza ekintza baten inpaktua lau 

mailatan ebaluatzen da:  

 

a. Parte-hartzaileen erreakzioa: formakuntza kurtsoetan gehien 

erabiltzen duguna. Galdera sorta baten bitartez egin daiteke, edo 

eztabaiden bidez. E-learning  motako formakuntzan garrantzi handia 

izango du, erabiltzailearengandik jasotzen den erreakzioaren feed-

back bakarra delako.  

b. Lortutako ikaskuntza: hainbat frogaren bidez, ikasleek lorturiko 

ezagutza eta gaitasun maila neurtzea du helburu. E-learning 

formakuntzaren erronka izango da presentzialitaterik eskatzen ez 

duten ebaluaketa sistemak eta estrategiak sortzea.  

c. Lortutako transferentzia maila: lortutako konpetenziak lan mundura 

zuzendu daitezkeen eta denboran zehar irauten duten jakin nahi da.  
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d. Lortutako inpaktua edo talka: maila hau eta baita aurrekoa ere, 

enpresa munduan erabiltzen dira gehienbat, eta ez gara horietan 

luzatuko. 

3.1.2.2. Materialen ebaluaketa 
 
Formakuntzarako materialen kalitateak heziketa ez-presentzialean garrantzi handia 

du, ezagutzaren oinarrizko transmisiorako lanabes nagusia baita (Rubio, 2003). 

Material horiek testu materialak, hipertestuak edo multimedia izan daitezke. 

Ebaluaketaren arloan bereziki multimedia diren materialen ebaluaketa da nagusi. 

Horri hezkuntza softwarearen ebaluaketa ere deituko zaio.  

 

Caberok (2001) baliabide teknologikoen artean hiru ebaluaketa mota bereizten 

ditu: baliabidearen ebaluaketa bera, beste baliabide batzuekiko konparaketa, eta 

ebaluaketa didaktiko curricularra. Horrez gain, hiru agente ebaluatzaile bereizten 

ditu: ekoizleak, adituak (edukietan, formakuntza disenuetan ...) eta erabiltzaileak 

beraiek.  

 
3.1.2.3. Ingurune birtualen ebaluaketa 
 
Egun ingurune birtual bat baino gehiago dago merkatuan erabiltzaileen beharrei 

erantzuteko prest, eta horiez gain, erakunde batzuk haien ingurune propioa sortzen 

dute, ezaugarri jakin batzuekin. Ingurune horiek dinamikoak dira eta horregatik 

beraien ebaluaketa garrantzitsua izango da (Rubio, 2003). 

 
3.1.2.4. Gastu-irabazien arteko harremanaren ebaluaketa 
 

Enpresek arreta handia jarriko dute ebaluaketa mota honetan. Argi dago, e-

learning programa bat martxan jartzen denean, gastu batzuk eragingo dituela. 

Horiek, kasu askotan, inbertsio handi bat eskatzen dute.  

 

Hortonek (2001) dioena kontutan hartuz, formakuntzak erakundeetan etekinak 

emango ditu eta gastuak sortu. Arazoa etekin horiek nola neurtu jakitean datza, 

etekinik produktiboenak zenbatzeko zailak baitira (asebetetzea, ekimen eta 

gidaritza...), eta etekinik operatiboenak ezagutza mekanikoaren emaitzei dagozkie 

(produktibitatearen gehitzea, denbora aurreztea...). 
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3.2. Online kurtsoen ebaluaketa tipologia 

3.2.1. Hezkuntza ebaluaketaren definizioak eta ezaugarri 

nagusiak 

 
Casanovak (1995) dioen moduan, ebaluaketa bere jatorria duen enpresa mundutik 

eragindua egongo da. Enpresa gizonek produkzioaren emaitzak kuantitatiboki 

neurtzen dituzten moduan, hezkuntza munduan ere ikaslearen aurrerapena 

ikasitakoa kuantifikatuz neurtzen saiatu ziren. Beraz, ikasleak menperatzen dituen 

ezagutzak neurtzea izan da ebaluaketaren helburua. Alegia, ebaluaketa “neurri” 

baten sinonimoa izan da urtetan, baina egun aldatu egin da ikuskera hori, eta 

hezkuntza prozesuak optimizatzeko ebaluaketa ahalik eta gehien aprobetxatzen 

saiatzen da. 

 
Ebaluaketa definitzerakoan, adituek ez dute definizio bat eta bakarra eman. Horratx 

ebaluaketaren definizioetako batzuk: 
“La evaluación como una función característica del profesor que consiste básicamente e 
una actividad de reflexión sobre la enseñanza” (Rosales López, 1990) 

 
«La evaluación es un instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la 
práctica educativa» (Santos Guerra, 1996)  

 
Ondorengo lerroetan azalduko duguna kokatze aldera, horra hor kontutan hartuko 

dugun ebaluaketaren definizioa: 

“La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en una 
proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al 
proceso de educación desde su comienzo, de manera que sea posible 
disponer de información continua y significativa para conocer la situación, 
formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones 
adecuadas para proseguirla actividad educativa mejorándola 
progresivamente” (Casanova, 1995)  

 
 
Ebaluaketaren ezaugarrien inguruan ere hainbat autorek esandakoa bildu dugu 

ondorengo lerroetan. Esaterako, Rotgerek (1990) uste du ebaluaketak ondorengo 

ezaugarriak bete behar dituela: 

 

1. Bere diseinuan eta curriculumaren garapenean sartu behar da. 

2. Hezitzailea behar du izan, hau da, prozesua zein azken emaitza hobetzeko 

balioko du. 

3. Aurrez ezarritako irizpideak bete behar ditu. 

4. Kooperatiboa izan behar du, hau da, guztien parte-hartzea ahalbidetuko du. 
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5. Jarraia izan behar du, hau da, prozesu osoan zehar emango da. 

6. Erabakitzailea izango da, hau da, ebaluatuko denaren inguruko iritzia jasoko 

da, beraz, erabakiak hartuko ditu. 

 

Tindal eta Marston (1990) ere bat datoz Rotgerek aipaturiko lehen lau 

ezaugarrietan, baina beste batzuk gehituko dizkiote zerrenda horri: zientifikoa, 

negoziatzailea, argia, etikoa eta totala. 

 

Cardonak (1994), berriz, ebaluaketa hizpide hartuta ondorengo ezaugarriak 

aipatzen ditu: 

 
1. Integrala beharko du izan. 

2. Zeharkakoa.  

3. Zientifikoa. 

4. Erreferentziala. 

5. Jarraia. 

6. Kooperatiboa. 

 
Autoreetako bakoitzak ezaugarri berri batzuk gehitu dituen arren, guztiak bat datoz 

hainbat ezaugarri zehazterakoan, eta argi dago ebaluaketak nahitakoa, sistemikoa 

eta prozesuala behar duela izan. Hau da, beste prozesu baten barruan (hezkuntza) 

dagoen prozesua izango da eta, beraz, bere ezaugarriak hezkuntza prozesuarekin 

bat etorriko dira. 

Hezkuntza ebaluaketa tipologiak 

3.2.2. Hezkuntza ebaluaketa tipologiak 

Aditu batzuk  (Casanova, 1995; Castillo Arredondo & Cabrerizo Diago, 2002; 

Rosales, 1996) bat datoz hainbat ebaluaketa tipologia bereizteko orduan. 

Bereizketa hori bere funtzionaltasunaren, normotipoaren, tenporalizazioaren eta 

eragileen arabera egingo dute. Ikus ditzagun orain banan-bana tipologia horiek 

guztiak:  

Funtzionaltasuna 

Ebaluaketak funtzio bat baino gehiago ditu inolako zalantzarik gabe (kalitatearen 

kontrola, deskribatzailea, hezitzailea...). Dena dela, Casanova (1995) bi funtzio 
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nagusien inguruan arituko zaigu: batutzailea eta hezitzailea. Kontutan izan behar 

da, maiz bi funtzioak batera emango direla. 

 
Funtzio batutzailea duen ebaluaketaren helburua, amaierako produktuaren 

(objektua izan, zein ikasketa maila izan) balioa zehaztea izango da. Hau da, 

emaitza baikorra edo ezkorra izan den eta, egin den horretarako baliagarria den 

edo ez ebaluatuko du. Ebaluaketa horrekin ez da ezer hobetzen saiatzen, eta une 

jakin batean egingo da, bukaeran. Horren adibidea dugu, esaterako, irakasleak 

testu liburu bat aukeratzen duenean. Lehenik eta behin, liburua aztertuko du, 

baloratu, eta bere programarentzat zer puntutaraino den erabilgarri ikusiko du. 

Horren arabera erabaki du erosi edo ez. Beraz, dagoeneko egina eta bukatua 

dagoen produktu baten ebaluaketa egiten da, eta ezin zaio aldaketarik egin. 

Ondorioz, ez da prozesuaren garapenerako ebaluaketarik aproposena izango. 

 

Funtzio hezitzailea24 duen ebaluazioa prozesuen balorazioan erabitzen da 

bereziki. Prozesu osoan zehar jasoko dira datuak, eta uneoro izango dugu 

ebaluatutako egoeraren ezagutza zehatza. Beharrezkoa balitz, bat-bateko 

erabakiak hartzeko aukera eskainiko digu. Beraz, argi dago funtzio hezitzailea duen 

ebaluazioak jarraitua izan behar duela, etengabea. 

 
Casanovaren (1995) ustez, ebaluaketa hezitzailea dituen ezaugarri guztiekin 

aplikatzen bada, prozesua ez ezik, ikasketaren emaitzak ere hobetuko ditu: 

 
 “En cualquier caso, si se consigue desarrollar la evaluación formativa con 

todas sus virtualidades, se evidenciará su funcionamiento como 
estrategia de mejora y se comprobará la mejor y mayor consecuencia de 
los objetivos propuestos” 

 
Aurrez esandakoari zera gehitzen dio Casanovak: gainera, hori gertatuko ez balitz 

huts egiten ariko ginatekeela. Ezin dira, beraz, prozesua eta errendimendua edo 

etekina bereizi, txanpon beraren bi alderdi baitira. 

Normotipoa 
 
Objektu/subjektua ebaluatzeko erreferente moduan hartzen duguna da.  

Subjektuarekiko kanpokoa (nomotetikoa) edo barnekoa (idiografikoa) izan daiteke. 

                                            
24 Ebaluazio hezitzailea Scriven (1967) erabali zuen lehen aldiz, baina programak 
ebaluatzeko eta ez ikasleak. Egun erabiltzen den zentzuarekin  Bloom & Hastings, J. Thomas 
eta Madaus, George (1971) izan ziren lehenak. 
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Ebaluaketa nomotetikoen artean bereizketa bat egiten du Casanovak (1995): 

 

1. Ebaluaketa arauemailea: ebaluaketa mota honetan, gizabanakoa dagoen 

taldearen mailaren arabera ebaluatuko da; hau da, maila altua duen 

talde batean erdi mailako ikasle baten ebaluaketa jaitsi egingo da, 

taldearekin alderatzen baita. Eta alderantziz, maila baxua duen talde 

batean maila bereko ikasle baten ebaluaketa igo egingo da. 

2. Irizpidezko ebaluaketan, berriz, ongi azaldutako irizpide batzuk jarriko 

dira eta horien arabera ebaluatuko da ikasketa.  

 
Gure kasuan, Casanovaren hitzak kurtsoen ebaluaketara egokitu ditugu, ikasleen 

ebaluaketara beharrean. Ondorioz, arauemailea izango da kurtsoa, beste kurtsoekin 

alderatzen badugu, eta beste kurtso horien mailaren arabera aldatuko da gure 

kurtsoaren ebaluaketa. Irizpidezko ebaluaketan, berriz, aldez aurretik azaldutako 

irizpide horien arabera ebaluatuko genuke gure kurtsoa. 

 

Ebaluaketa idiografikoa dela esango dugu, ikaslearen gaitasunen edo ahalmenen 

eta garapenerako dituen aukeren arabera ebaluatzen denean. Aurrez ikasleak 

dituen gaitasun eta aukerak ezagutzeko balorazio psikopedagogiko bat egitea 

ekarriko du horrek. Balorazio horren arabera ebaluatuko da ikaslea ikasketa 

prozesu osoan zehar, eta era horretara ebaluatuko da bere azken lorpena. 

Aurreikuspena eta lortutakoa bat badatoz, errendimendua edo etekina egokia izan 

dela ondorioztatuko litzateke.  

 

Ebaluaketa horrek alde onak eta txarrak ditu. Egokia izan daiteke ebaluatuko den 

kurtsoarengan besterik ez delako zentratzen, baina garatutako herrialdearen 

hezkuntza sistemarekin ez dator bat. Gerta daiteke kurtso batek aurreikuspenak 

betetzea, baina ez izatea nahikoa hezkuntza sistemak ezartzen dituen gutxieneko 

horiek betetzeko. 

Tenporalizazioa 

 
Ebaluaketa, egiten den momentuaren arabera, hasierakoa, prozesuan zeharrekoa 

eta bukaerakoa izan daiteke.  

 

Hasierakoa izango da, noski, ebaluaketa prozesu ebaluatzailearen hasieran egiten 

bada. Era horretara kurtsoen hasierako egoera eta ezagutza maila jakin daiteke. 



3.Kapitulua. Beste online kurtsoen ebaluazioa 
  
 

104 
 

Prozesuan zeharrekoa kurtsoaren prozesuaren balorazio jarraituan datza. 

Etengabeko datu bilketa eskatzen du horrek, eta ondoren datu horien analisia eta 

erabakiak hartzea, prozesuak irauten duen bitartean. Horren iraupena, 

ebaluaketaren helburuetarako zehaztu duguna izango da. 

 

Amaierakoa, noski, prozesua bukatzen denean egiten da. Kasu horretan ere, 

iraupena desberdina izan daiteke. Ebaluaketa unitate didaktiko baten amaieran egin 

daiteke, edo lauhilabeteko baten amaieran, edo kurtsoaren amaieran.  

Eragileak 

 
Barneko edo kanpoko eragilea izan daiteke lehenengo saialkapen bat egiteko 

irizpidea. Kanpoko eragilea izango da ebaluaketa ikastetxetik kanpo daudenek 

egiten dutenean. Adituen ebaluaketa ere deitzen zaio horri eta hezkuntza 

ikuskatzaileak, administrazioko kideak, eskolari sostengua ematen dioten taldeak... 

izan daitezke ebaluatzaileak. Barneko eragilea, aldiz, ebaluaketa ikastetxeko edo 

hezkuntza programako partaideek egiten dutenean izango da. Hiru mota bereiz 

daitezke, ebaluaketa egiten duen pertsonaren arabera: autoebaluazioa, ko-

ebaluazioa eta heteroebaluazioa. 

 

Casanovaren (1995) aburuz, autoebaluazioan ikasleak berak ebaluatuko du bere 

lana. Ebaluaketa hori oso garrantzitsua da, baina unitate didaktikoa hasi aurretik, 

ezinbestekoa izango da ikasleari jarraibideak ematea eta autoebaluatu behar dituen 

alderdiak argi eta garbi azaltzea. Egindako lanaren inguruan ikasleek egiten duten 

autoebaluaketa hori irakasleek ere egingo dute. 

 

Batzuen arteko ebaluazioan, prozesua ikasleek eta irakasleek elkarrekin edo 

irakasleek haien artean ebaluatu dezakete. Horrelako jarduerak egiteko ohitura 

handiirik ez badute, komenigarria da hasieran behintzat baikorra den hori soilik 

ebaluatzea. Hutsuneak edo sorturiko zailtasunak irakasleak ebaluatuko ditu 

(Casanova, 1995). 

 

Heteroebaluzioa pertsona batek beste baten lana ebaluatzea da. Hori izaten da 

irakasleek maiz egiten dutena, hau da, ikasleen lana ebaluatzea. 
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Oraingoan ere, Casanovaren (1995) hitzak izan ditugu aztergai, eta kurtsoetara 

egokituko bagenitu zera ondoriozta dezakegu: 

 

1) Autoebaluazioa ikasleek eta irakasleek egiten dutena da, hau da, hezkuntza 

prozesuan parte hartzen duten eragileek egiten dutena.  

2) Batzuen arteko ebaluazioa prozesuaren barruan daudenek (irakasle, ikasle) 

eta ez daudenek egiten dute (erakundeak...). 

3) Heteroebaluazioa izango litzateke kanpoko eragileek bakarrik egiten dutena 

(erakundeak...). 

 
Orain arte esandakoa laburbiltzeko, ikusi dezagun Castillo Arredondok eta Cabrerizo 

Diagok (2010) sortutako koadroa. Casanovak (1995) egindako lanetik egokitu 

zuten bi adituek koadroa: 

 
Unearen arabera Hasierakoa Prozesuan zeharrekoa Amaierakoa 
Funtzioen arabera Diagnostikoa Hezitzailea Batutzailea 
Hedaduraren arabera Orokorra Partziala 
Eragileen jatorriaren 
arabera 

Barrukoa Kanpokoa 

Eragileen arabera Autoebaluazioa Heteroebaluazioa Batzuen artekoa 
Normotipoaren 
arabera 

Arauemailea Irizpidezkoa 

10.Koadroa: Hezkuntza ebaluaketa tipologiak (Casanovak 1995ean egindako lanetik Castillo 
Arredondo eta Cabrerizo Diagok 2010ean sortutakoa) 

 

3.3. Ebaluatzeko alderdien definizioak  
 

Lehentxeago aipatu dugun moduan, azken urteetan nazioarteko formakuntza 

erakundeen artean online kurtsoen eskaintza izugarri hazi da. Egun, goi mailako 

ikasketak eskaintzen dituzten erakunde gehientsuenek, guztiek ez esatearren, 

badute sarean eskaintzeko eredu bat. Haietako batzuetan online izaten dira eduki 

guztiak; beste batzuetan, aldiz, blended-learning25 modalitatean.  

3.3.1. E-learning-en kalitatea bermatuko duten estandarrak 

sortzeko lanean ari diren mundu mailako erakundeak 

 
Aurreko sarreran esandakoaren ondorioz, mundu mailan erakunde dezente sortu 

dira formakuntza mota horren kalitatea bermatzeko asmoz. Guztiak ari dira 

                                            
25 Erdi bertaratzeko irakaskuntza, hau da, aurrez aurreko saioak online daudenekin osatzen 
direnean.  



3.Kapitulua. Beste online kurtsoen ebaluazioa 
  
 

106 
 

estandar batzuk sortu nahian. Kalitatea bermatu nahi horrek, kezka bat badagoela 

adierazten du. Sangrák (2001) erakunde horietako batzuk aipatzen ditu: 

 
Web-based Education Comission 
 
AEBetako kongresuak batzorde bat sortu zuen hezkuntza sistema osorako, Internet 

bidezko kurtsoen aukerak maximizatzeko gomendio politiko batzuk sortzeko 

helburuarekin. 

 
National Education Association 
 
AEBetako Hezkuntza Erakunde Nazionalak Goi Mailako Hezkuntza Institutuari online 

hezkuntzaren kalitatearen inguruko txosten bat eskatu zion (Quality On the Line: 

Benchmarks for Success in Internet-based Distance Education26). Berau AEBetako 

goi mailako sei erakundek sortu zuten: Brevard Community College, Regents 

Colleg, Universtiy of Illinois at Urbana-Champaign, University of Maryland-

University Caolle, Utah State University eta Weber State University.  

 
The Council of Regional Accrediting Commissions 
 
Akreditazioen estatu mailako AEBetako agentzia guztiak biltzen ditu batzorde 

horrek, eta Guidelines for the Evaluation of Electronically Offered Degree and 

Certificate Programs dokumentua osatu zuten denen artean. Bertan, AEBetan 

sarean eskaintzen diren programen ebaluaketa egiteko oinarrizko irizpideak 

azaltzen dira. 

 

European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
 
Goi mailako hezkuntzaren kalitatea ebaluatzen duten agentzia eta erakundeen 

sarea izango da hau.  

 
International Council of Distance Education (ICDE) 
 
Urrutiko hezkuntzako erakundeetaz arduratzen den erakunde handiena da. Bost 

kontinenteetan izango du eragina. Bartzelonan bertan egoitza berri bat izatea 

erabaki zuen. Bere helburuetako bat online formakuntzaren mundu mailako 

kalitatearen zigilu bat sortzea da.  

 

                                            
26 Hurrengo atalean aipatuko ditugu txosten honetan agertzen diren kalitatea bermatzeko 
beharrezkoak diren hainbat ezaugarri, kategoria ezberdinetan antolaturik. Berau University 
of Nevada, Reno-k bere kurtsoen hastapenetan jarraitu zuen txostena izango da. 
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BENVIC Project 
 
Europako Batasunak partzialki babestutako proiektua da. Campus birtualen 

ebaluaketa sistema bat sortzen ari da; lehen urrats batek arrakasta izan zuen, eta 

bigarren batean AEBetako eta Europako beste erakunde batzuk gehitu zaizkio. 

3.3.2. Online kurtsoen kalitatea bermatzeko ebaluatzen den 

edukia 

 
Hezkuntzan, oro har, kalitatea bermatzeko eredu argi bat izatea ezinbestekoa da, 

eta online hezkuntzan are eta zehatzagoa behar da. Erakundeek eta autore nahiz 

adituek hainbat eredu planteatu dituzte, eta jarraian haietako batzuk zehazten 

dituzten irizpideak azalduko ditugu. 

 

Birtualak izateko sortutako unibertsitateen kasuan esaterako, kurtsoaren ezaugarri 

nagusiek izan beharko lukete kalitatearen parametro nagusi. Sigalések (2001), 

esaterako, ondorengo irizpideak aipatzen ditu: 

 
• Formakuntza eskaintzari dagozkionak. Kontutan hartuko dira dauden 

ikasketa planen eskaintzak eta baita gizartean eta lan munduan dauden 

beharrei nola erantzuten dieten ere. 

• Teknologia eta antolakuntzari dagozkionak. Kontutan izango da teknologia 

eta antolakuntza ikasleen zerbitzura dauden. Horrez gain, unibertsitateko 

kide guztien arteko komunikazioa bermatzeko plataforma teknologiko bat ba 

ote duen baloratuko da. 

• Materialei dagozkienak. Materialei dagozkion irizpideak edukien kalitatearen 

inguruan aritu beharko lirateke, eta baita ingurune birtualera nola egokitzen 

diren ere (ez aurrez aurrekora). Horrez gain, liburutegien eta beste baliabide 

batzuen aukerak hartuko dira kontutan. 

• Irakaskuntzari dagozkionak. Atal honetan gakoak izango dira irakasleen 

hautapen-prozesua eta horien ebaluazioa; irakaskuntzaren malgutasuna 

ekarriko duen laguntza sistema; sostengatutako eta planifikatutako 

laguntza; ikasleak bere ikerketa-prozesua kontrolatzeko feedback-a; eta 

egiaztatze-sistema zorrotz eta argiak edukitzea. 

• Ezagutzaren sorkuntzari dagozkionak. Ezaguera-sorrerari dagokionean, 

unibertsitatean bertan ikerketa bultzatuko luketen egiturak egongo lirateke. 
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Halaber, ikerketa egingo den arlo zientifikoetan unibertsitatearen presentzia 

bermatuko da.  

 
Adibide gisa, aurreko atalean aipaturiko Quality On the Line: Benchmarks for 

Success in Internet-based Distance Education  txostenean, 45 ezaugarri agertzen 

dira kalitatezko online formakuntzarako ezinbesteko jotzen direnak. Horiek guztiak 

7 kategoriatan antolatuko dira:  

 
1. Laguntza instituzionala. Kategoria honetan agertuko dira azpiegitura 

teknologikoen, plan teknologikoen eta irakasleentzat sustapen 

profesionalaren inguruko ezaugarriak.  

2. Kurtsoaren garapena. Hezkuntzan erabiltzen diren programen garapenaren 

ingurukoak dira kategoria honetakoak. Neurri handi batean, irakasleak (edo 

irakasle talde batek) sortuak dira.  

3. Irakaskuntza/ikaskuntza prozesua. Hemen kokatuko ditugu pedagogiari 

dagozkion jarduerak.    

4. Kurtsoaren egitura.   Iraskuntza/ikaskuntza prozesuarekin zerikusia duten 

ezaugarriak azalduko dira hemen. Hala nola, kurtsoaren helburuak, liburuko 

baliabideetara sarrera, ikasleentzat eskura dauden materialak eta ikasleen 

aukerak.    

5. Ikasleen laguntza.  Bertan kokatzen da ikasleen formakuntza eta Internet 

erabiltzean sor daitezkeen arazoak konpontzeko laguntza teknikoa.    

6. Irakasleen laguntza. Maiz gertatzen da irakasleak aurrez aurre irakastera 

ohituta egotea, baina online inguru batean oraindik kostata aritzea. Izan 

ditzaketen zalantza, kezka edo arazoekin laguntzeko daudenak kokatuko 

dira kategoria honetan. Batetik, trantsizio garaian lagunduko zaio, eta 

bestetik, kurtsoa martxan dagoen bitartean ere bai. 

7. Ebaluaketa eta jarduerak. Hemen sailkatuko dira erakundeak e-learning-a 

ebaluatzeko erabiliko dituen lanabesak. 

 
Handik urte gutxira, Del Moral Pérez & Villalustre Martínez (2004) autoreek 

kalitatezko online kurtsoak sortzerakoan ezinbestean kontutan hartu behar diren 

zazpi alderdi bereizi zituzten: 

 
Hezkuntza diseinua eta pedagogikoa 
 
Egile horien ustez, kalitatea bermatzeko oso garrantzitsua izango da eredu 

pedagogikoa definitzea. Bertan helburuak, edukiak era koherente baten azalduak, 
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ikaslearen lana ebaluatzeko jarduerak, ebaluaketa sistema eta irakaskuntza-

ikaskuntza prozesua errazteko balio duen metodologia didaktikoa zehaztu behar 

dira.  

 
Erabiltzailerentzat interfaze erakargarria 
 
Ingurune birtualetan informazioaren aurkezpenak ondorengo oinarriei erantzun 

beharko die: erabilgarritasuna, eskuragarritasuna eta egokigarritasuna.  

 

Azken finean, erabilgarritasunak produktu edo zerbitzu batek erabiltzeko duen 

erraztasuna eta erosotasuna neurtzen ditu. Enpirikoa eta erlatiboa izaten da, hau 

da, frogetan oinarritzen da eta helburu batzuk betetzea izango da bere xede 

nagusia, emaitza ona edo txarra izan gabe. Nielsenek (2012)  dio erabilgarritasuna 

bost ezaugarrik definitzen dutela:  

• Ingurunea lehen aldiz ikusten dutenean, zeinen erraz egin ditzaketen 

oinarrizko jarduerak. 
• Behin erabiltzaileak ingurua ondo ezagutzen duenean, zein azkartasunez 

egin ditzaketen egin beharrekoak. 
• Denbora batez ingurune horretan egon gabeko batek, zein azkartasunez 

hartuko duen berriro ere erabilpena. 
• Erabiltzaileek zenbat akats egiten dituzten, nolakoak, eta zer azkatartsunez 

konpondu ditzaketen. 
• Zer nolako asebetetze maila ematen duen inguruneak. 

Eskuragarritasunari dagokionean García Pérez & Ortega Sánchezek (2010) e-

eskuragarritasunaren inguruan hitz egingo dute. Haien ustez ezinbestekoa da 

sarera arrakastaz sartzeko aukera izan behar dugun erabiltzaileen kopurua ahalik 

eta zabalena izatea. Horretarako interfazearen diseinuak arduratsua, aztertua eta 

pertsonen autonomia bermatuko duena behar du izan, ezintasunen bat duten edota 

ez duten erabiltzaileentzat.  

Argi dago ikasle guztiengana iristea dela garrantzitsua sarean dagoen kurtso 

batentzat. Horretarako behar diren neurriak hartzea ezinbestekoa da, kurtsoa 

denontzat arrakastatsua izan dadin. 

Egokigarritasunak zera adierazten du: inguruneak ikasleen ezaugarrietara 

egokitu behar direla uneoro. Egokigarritasuna malgutasunarekin erlazionatzen 

dugula askotan, baina material malgu batek ez dut zertan egokigarria izan. 



3.Kapitulua. Beste online kurtsoen ebaluazioa 
  
 

110 
 

Interaktibitatea 

Sareko formakuntzak irakasleen, ikasleen, materialaren eta inguruaren arteko 

interakzioa bermatu behar du: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
8. Irudia: Interakzio motak (Valenzuela 2010)      

                                            
Valenzuela Gonzálezen (2010) iritziz, kurtso baten kalitatea baldintzatzen duten 

alderdien artean bada ezinbesteko osagai bat: interakzio maila.  Gero eta interakzio 

handiagoa egon, orduan eta ikasketa esanguratsuago bat lortzeko aukerak handitu 

egingo dira. Hiru interakzio mota bereizten ditu Valenzuela Gonzalezek: ikasleek 

materialekin dutena, irakasleekiko dutena, eta beste taldekideekin dutena.  

 

Komunikazio eta kolaborazio lanabesak 
 
Argi dago sarean garatzen den formakuntzak beste komunikazio mota batzuk sortu 

dituela. Bi motatako komunikazio lanabesak aurkituko ditugu edozein online 

kurtsotan: komunikaziorako lanabes sinkronikoak eta asinkronikoak.  Sinkronikoek 

partehartzaileak une berean konektatuta egotea eskatzen dute: txata, bideo 

bidezko hitzaldia, arbela digitala... Horien bidez, aurrez aurreko hezkuntzan ari 

garenean egiten ditugun jarduerak egin ditzakegu. Asinkronikoen bidez, aldiz, 

ikasle bakoitza bere ordutegietara errazago egokitu daiteke, ez baitu ordu jakin 

batean sarean egon beharrik: eposta, eztabaida foroak...  

 

Kurtsoaren ezaugarrien arabera, komunikazio eredu batzuk beste batzuk baino 

gehiago erabiliko dira, eta kasu batzuetan mota batekoak erabiliko dira soilik. Dena 

dela, lortu nahi den komunikazioaren arabera, maiz erabiliko ditugu bi motatako 

lanabesak. 

 
Ikasleen ikasketa prozesua jarraitzeko sistemak 
 
Ikasleen ikasketa prozesu osoan ikasleak egiten ari diren garapenaren jarraipena 

egin beharko du tutoreak. Ingurune birtualek horretarako eskaintzen dituzten 

lanabesen bidez, informazio baliagarria lortzeko aukera izango du tutoreak edo 

irakasleak; ikasle bakoitza noiz sartu den azkenekoz ingurune birtualera, bertan 

Ikasleak Irakasleak 

Materialak Ingurua 
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zenbat denbora egon den, eginak dituen jarduerak eta egiteke geratzen zaizkionak 

zeintzuk diren, komunikazio lanabes desberdinetan duen partehartzea, eta 

jardueratan lortutako bataz bestekoa.  

 
Ebaluaketa praktikak 
 
Sarean egiten den formakuntzan ez da espazioaren ideia bakarrik aldatuko. 

Formakuntza prozesu osoan parte hartzen duten elementuak ere aldatuko dira, 

ebaluaketa aukerak esaterako. Formakuntza horrek irakaslea eredu desberdinak 

sortzera behartuko du, aurrez aurreko formakuntzaren ebaluaketarekin zerikusirik 

ez baitu hainbat kasutan. 

 

Dochy, Segers, & Dierick (2002) autoreek ikasketen ebaluaketa egiteko bost 

metodo konbinatu aipatzen dituzte: portfolio bidezko ebaluaketa, froga orokorra, 

autoebaluazioa, berdinen arteko ebaluaketa eta elkarren arteko ebaluaketa. 

 
Tutoretza sistema 
 
Aurrez aurreko formakuntzarekin alderaturik, online ari denean tutoreak beste 

ardura batzuk izango ditu formakuntza prozesua arrakastatsua gerta dadin. 

Tutoreak lan kolaboratiboa bultzatu behar du; ikasleak etengabe motibatu behar 

ditu, kurtsoa bertan behera utz ez dezaten; erabiltzailean komunikazioa bultzatu 

behar du; aurreko parrafo batean aipatu bezala, partehartzaile guztien artean 

interakzioa bultzatu beharko du; ikasleei baliabide desberdinak eskura jarri behar 

dizkie; eta baita material berriak sortu ere. 

 

Lutfi Gilabert, Gisbert Cervera, & Fandos Garrido (2001) autoreek tutoreek izan 

beharko lituzketen konpententziak oinarrizko hiru dimentsioetan sailkatzen dituzte: 

jakin, egiten jakin eta izaten jakin.  

 

3.4. University of Nevada, Reno-ko Independent 
Learning Saileko ikasleek egiten duten 
ebaluaketa 

 
University of Nevada, Reno unibertsitateko Independent Learning sailean kurtso bat 

jarraitzen duen ikasle orok, galdera-sorta bat bete beharko du kurtso amaieran.  

Sail horretako buru den Kerri Garciak kargua  hartu zuenetik bederen, 1984. urtean 

hain zuzen ere, kurtsoa amaitu aurretik beti pasa zaie ikasleei galdera-sorta hori 
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haien iritzia ezagutzeko asmoarekin. Hasiera batean paperean pasatzen zen 

galdeketa, baina egun sarean egin daiteke ebaluaketa hori, eta horrek irakurketa 

erraztu dezake.  

 

Kurtsoa posta bidez jarraitu duten ikasleek, matrikula irekiko (Open-enrollment) 

ikasleek eta semestrean oinarriturikoek bete behar dute galdera-sorta. Datuen 

azterketa egiten den kapituluan ikusiko dugunez, sail horrek galdera-sorta 

desberdinak egin ditu azken urteetan. Nahiz eta orokorrean galderak antzekoak 

izan, azken urteetan ikasleek erantzundako galdetegi desberdinak jaso ditugu, 

zortzi hain zuzen ere. Saila bera galdera-sorta egokitzen joan da, beharren eta 

nahien arabera; azkenean, adostasun maila handi batera iritsi dira, eta eredu bat 

da bereziki erabiltzen dutena.  

  
Atal honetan lauhilabetekoan oinarritutako kurtsoetako ikasleek betetzen duten 

galdetegia aztertuko dugu. Galdera-sortaren hasieran sailak sarrera motz bat 

egiten du deskribapen labur batekin: 

 
 “Independent Learning wants to ensure that our students are well-served and 

their educcational experience is rewarding. This evaluation form attempts to 
measure your assessment of the course you have just completed. Your 
responses are confidential and will not afect your grade.  The Independent 
Learning staff and your instructor will see this forom AFTER your final grade has 
been submitted. Please answer the following questions and submit this with 
your final examination” 

 
Sarreran azaltzen den moduan, itaun-sorta anonimoa izango da, hau da, ikasleak 

ez du bere izenik jarri beharko. Irakasleak zein Independent Learning-eko langileek 

ikasleek emandako erantzunak azken nota jarri ondoren ikusiko dituzte, inondik 

inola ere ez aurretik. Saileko kideek erantzunak irakurri eta dokumentu bakar 

batean jarriko dute ikasleek emandako erantzunen laburpen bat, eta kurtsoaren 

alderdi indartsuak eta ahulak zehaztuko dituzte. Hurrengo urteei begira lagungarria 

izan daiteke irakasleentzat ikasleek emandako iritzia. Hainbat alderdi bere 

borondatez aldatu ditzake, eta beste hainbat kasutan sailak berak gomendatuko dio 

hobetzeko zer aldaketa egin ditzakeen. Adibidez, ikasle asko lan zama handiagatik 

kexatuko balira, jardueraren bat kentzea edo hautazko bihurtzea gomendatuko 

liokete irakasleari.  

 

Sarrera motz horren ondoren, eta galderekin hasi aurretik, galdera-sorta betetzeko 

hainbat argibide irakur daitezke.  Adibidez, ikasleei eskatzen zaie aukeratzen duten 

erantzuna arkatz batekin borobiltzea.  
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Galderei dagokienean, guztira 28 izango dira. Ikus ditzagun banan-bana: 
 

1. Lehenengo bost galderak kurtsoko materialen kalitatearen ingurukoak dira 

(How would you rate the quality of the course materials?). Lehenengoan 

kurtsoko web orriari buruz galdetuko zaie ikasleei  (Course Site).  Ikasleek 

bost aukera izango dituzte erantzuteko: oso ona (Excellent), ona (Good), 

zuzena (Fair), pobrea (Poor) eta ez dakit/ez dut erantzuten (N/A). Ikasleak 

paperezko bertsioan erantzungo balu, erantzun bat baino gehiago aukeratu 

dezake, baina sarean egingo balu erantzun bakarra. Beraz, ikasle guztiek 

sarean betetzea aukeratuko balute irakurketa egitea askoz ere errazagoa 

eta zuzenagoa izango litzateke sailarentzat. Azken urteetako joera hori izan 

da, eta gero eta ikasle gehiagok erantzuten dute sarean eta gutxiagok 

paperean.  

2. Kurtsoan zehar ikasleek egin beharko dituzten jardueren kalitateari buruz 

galdetzen zaie ikasleei bigarren galderan, eta aurreko galderaren erantzun 

berdinak izango dituzte aukeran (Assignments).  

3. Hurrengo galderan ebaluaketa sistemaren inguruan galdetuko zaie, 

azterketaren inguruan hain zuzen ere (Examinations). 

4. Laugarren galderan kurtsoan erabiliko dituzten testuliburuen kalitatearen 

inguruan galdetuko zaie (Textbooks).  

5. Eta ataltxo honekin amaitzeko, bostgarren galderan ikasleei kurtsoa hasi 

aurretik jasotzen duten Web Packet 27delakoaren kalitatearen inguruko iritzia 

eskatuko zaie (Web Packet).  

6. Hurrengo bi galderak bai edo ez erantzutekoak izango dira. Seigarrenean 

ikasleearen lehenengo online kurtsoa izan den jakin nahi dute (Have you 

taken an onilne course before?). 

7. Zazpigarren galderarekin, kurtsora sartu ziren lehen aldian azkar eta erraz 

sartu ote ziren galdetzen zaie ikasleei (Were you able to acces your online 

course quickly and easily?). Kurtsora sartzerakoan arazorik izan zuten 

jakitea da asmoa. 

8. Online kurtso batek eskaintzen dizkion abantailen inguruan galdetuko zaie 

ikasleei (What advantage(s) do online courses offer you?).  Galdera-sortak 
                                            
27 Informazio sorta honetan, ikasleei ongietorri moduko bat ematen zaie ondorengo 
informazioarekin: kurtsoko data esanguratsuenak, online ikasleek izan behar dituzten 
konpetentzia teknologikoak, online ikasle egoki bat izateko pista batzuk, kurtsoko 
testuliburuak eta non erosi ditzazketen, FAQ orrialde bat, eta online kurtsoa hartzen duten 
lehen urtea izan ezkero, unibertsitateak eskaintzen dituen hainbat formakuntza kurtsoren 
berri ematen zaie.   
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lau abantaila aipatuko ditu eta ikasleak haietako bat edo bat baino gehiago 

aukeratu ditzake. Bosgarren aukera bat ere egongo da: No advantages, 

abantailarik ez diola ikusten, alegia.  Hauek dira lau aukerak: 

a. Norberak bere erritmoan ikasteko erraza (Easier to learn at a self-

directed pace). 

b. Hezkuntzaren gastuak gutxitzen ditu (bidaiak, umezainak,...) (Lowers 

the indirect cost of education (travel, babysitter, etc.). 

c. Norberak duen denbora kudeatzea errazten du (Makes it easier to 

manage my time). 

d. Hainbat gai ingurune seguru batean eztabaidatzeko aukera 

eskaintzen du (Provides the opportunity to discuss issues in a safe 

environment). 

9. Aurrez aurreko antzeko kurtso batekin alderatuz gero, online kurtso honetan 

izan duten parte-hartzearen inguruan galdetuko zaie ikasleei 

bederatzigarren galderan (Compared to similar course taken face to face, 

my participation in this course, such us, discussions, collaborative work, 

assignments, etc. was). Balizko erantzunak bost izango dira: askoz ere 

handiagoa (much higher), handiagoa (higher), antzekoa (about the same), 

baxuagoa (lower), eta askoz ere baxuagoa (much lower).  

10. Hurrengo galderan beste alderdi bati buruzko iritzia jakin nahi dute, 

teknologiaren ingurukoa hain zuzen ere. Ondorengo baieztapena egiten da: 

kurtso honetan erabili den teknologia kurtsoko edukiak ikasteko aproposa 

izan da (The technology used in this course was an effective way for me to 

learn the course content). Ikasleak baieztapenarekin erabat ados (strongly 

agree), ados (agree), neutro (neutral), desados (disagree) edota erabat 

desados (strongly disagree) dagoen esan beharko du.  

11. Beste baieztapen bat izango da hurrengo galdera ere. Oraingoa ere 

teknologiaren ingurukoa da, zeharka bada ere. Jakin nahi dute ea ikasleek 

teknologiaren inguruko galdera bat zutenean laguntza sistema eskura ote 

zuten (A help system was availalbe to answer my technology-related 

questions when I neede help). Erantzun aukerak aurreko galderaren 

berdinak izango dira. 

12. Ikasketa esperientziaren ingurukoa da hamabigarrena. Beste baieztapen bat 

baliatuz, ondokoa galdetuko zaie ikasleei: kurtsoa irakatsi den eragatik, 

ikasketa esperientzia baliagarri bat izan zaion (Because of the way this 



3.Kapitulua. Beste online kurtsoen ebaluazioa 
  
 

115 
 

course was taught, I experienced a valuable learning experience). Kasu 

honetan ere, erantzun posibleak aurreko bi galderatakoak dira. 

13. Hamahirugarren galderak antolaketari erreparatzen dio. Antolaketa honen 

barruan, atal bakoitzaren helburuak argi agertzen ote ziren ikustea komeni 

zaio sailari. Horregatik, beste baieztapen baten bidez, kurtsoa ongi antolatua 

eta atal bakoitzaren helburuak argi agertzen direla dio  (The course was well 

organized and objectives/learning outcomes for each part of the course were 

clear). Hemen ere erantzuterakoan aurreko galderen aukera berdinak izango 

dituzte. 

14. Hurrengo baieztapenari esker, kurtsoan zehar ikasleek egin beharko dituzten 

jardueren inguruko iritzia ezagutu nahi dute. Jarduerak ikasleen kurtsoari 

buruzko ezagutza adierazteko eraginkorrak izan diren jakin nahi dute, beste 

baieztapen baten bidez (The assignments afforded me the opportunity to 

demostrate my knowledge of material presented in this course). 

15. Hurrengo galderaren bidez, eztabaidek kurtsoan zehar landu diren ideiak eta 

kontzeptuak beste ikasleekin lantzeko aukera eskaini dieten jakin nahi izan 

dute (The discussion/bulletin board enabled me to discuss ideas and 

concepts taught in the course with other students).   

16. Hurrengo lauko galdera multzoan aldiz, irakasleak egiten duen lanaren 

inguruan galdetu zaie ikasleei (How would you rate the overall performance 

of your course instructor?). Eta guztietan erantzun aukerak oso ondo 

(Excellent), ondo (Good), zuzen (Fair), pobre (Poor) eta ez dakit/ez dut 

erantzuten (N/A)28 izan dira. Hamaseigarrenean, esaterako, jardueren 

itzultzearen inguruan jakin nahi izan dute (Assignment turn-around).  

17. Hamazazpigarrenean ebaluaketan irakasleak izan duen zuzentasunari buruz 

galdetu zaie (Fairness of grading). 

18. Hurrengoan, berriz, irakasleak egindako komentarioen inguruko iritzia bildu 

nahi izan dute (Instructor comments). 

19. Eta multzo honetako azken galderarekin, emailak erantzuteko behar izan 

duen denboraren inguruan galdetzen zaie (Response time to email). 

20. Aukeratu duten kurtso hori beste ikaskideei gomendatuko lieketen galdetzen 

zaie hogeigarren galderan (Would you recommend this online course to your 

classmates?) 

21. ,22. eta 23. galderak Independent Learning sailari buruzko galderak dira. 

Lehenengoa sailak telefonoz egiten duen lanari buruzkoa da, eta bigarrena 
                                            
28 Not applicable esan nahi du, hau da, ez dela garrantzitsua. 
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aurrez aurre egiten duenari buruzkoa. Ikasleen iritzia jasotzea komenigarria 

izan daiteke sailak egiten duen lana hobetzeko. Erantzun aukerak oso ona 

(Excellent), ona (Good), zuzena (Fair), pobrea (Poor) eta ez dakit/ez dut 

erantzuten (N/A) dira bi kasuetan (How would you rate the overall 

performance of the Independent Learning Staff? In person/ Telephone). 

Horrez gain, gai honen inguruko komentarioak egiteko tarte bat eskaintzen 

zaie ikasleei. 23. galderan, aldiz, sail horretako norbaitek bereziki lagundu 

dien jakin nahi dute. 

24. Galdera honetan ikasleak online kurtso hori zergatik aukeratu duen jakin 

nahi dute. Aukera mordo bat eskaintzen zaizkie erantzunetan, eta nahi beste 

aukeratu ditzakete: komenentzia/malgutasuna (convenience/flexibility); 

beste klaseen ordutegira egokitzeko (fit class schedule); online kurtso baten 

esperientzia frogatzeko nahia (wanted to experience an online class); laneko 

ordutegia mantentzeko aukera (work schedule); distantzia (geographically 

remote); ezintasunen bat izatea (home-bound because of disability); kurtso 

hori sarean bakarrik eskaintzen delako (course is only offered online); 

besteak (other). 

25. Galdera honekin kurtsoen eskaintza ezagutarazteko sailak egiten duen 

ahaleginak balio ote duen jakin nahi dute. Kurtsoak toki batean baino 

gehiagotan iragartzen dira, eta horietako zein edo zeintzuk diren 

probetxuzkoenak jakin nahi dute.  Horrez gain, ahoz aho ere maiz zabaltzen 

dira ikastaroen eskaintzak. Emandako erantzun posible guztien artean nahi 

beste aukera ditzakete: sailaren katalogoa (Independent Learning Catalog); 

telebistako iragarkia (Television announcement); campuse kanpoko 

zuzendaria (off campus advisor); batxilergoko irakaslea (High School 

Advisor); University of Nevada, Renoko irakaslea edo langilea (UNR 

instructor or staff); lagun/familia (friends/family); idazkaritza (Admissions & 

Records); Peterson´s gida (Peterson´s Guide29); sarea (online); Urrutiko 

Hezkuntzaren katalogoa (CDE Catalog); egunkaria (Newspaper); posterrak 

(poster); besteak, zehaztu (Other, please specify). 

26. Erabili dituzten zerbitzuen inguruan galdetu zaie oraingoan. Horrez gain, 

beste zerbitzurik beharko edo eskertuko luketen galdetu zaie ikasleei, 

galdera ireki moduan (Which services did you use (helpdesk, electronic 

                                            
29 Gida honetan, AEBetan bereiziki baina baita nazioarte mailan dauden unibertsitate, 
fakultate, kurtso etabarren berri emango digu.  
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reserves, etc)? What additional services qould you like to see for online 

classes?). 

27. Galdera honetan sailak egiten duen formakuntza aukeraz galdetzen zaie, 

sarean beste zein kurtso jasoko luketen gustora jakiteko (What other 

courses would you liek to see Independent Learning add? Please give 

specific course numbers when possible). Galdera irekia planteatzen dute. 

28. Azkenik, komentatzeko beste zerbait baduten jakin nahiko luke sailak. 

Galderak erantzun ondoren, komentatu nahiko luketen zerbait esan gabe 

geratu bazaie, hementxe dute ikasleek horretarako aukera (Do you have any 

other comments you would like us to know?). 

 
Galdera horiek guztiak antolatu egin ditugu, bertatik jasotako erantzunekin lana 

egin ahal izateko. Horretarako, emaitzen inguruko kapituluan ikusiko dugun 

moduan, hainbat arlo eta azpi-arlo bereizi ditugu. Era honetan, galdera-sorta 

honetatik eta, bereziki, beste galdera-sorta guztietatik lorturiko erantzunak era 

logiko batean irakurri ahal izan ditugu. Hauxek dira bereizi ditugun arloak eta azpi-

arloak eta, horietako bakoitzean dauden galderak: 

 
A. PLATAFORMA 

1. Eraginkortasuna: 10. 

2. Erabilgarritasuna: 7, 1. 

3. Zerbitzuak: 26a, 26b. 

B. LAGUNTZA 

1. Materiala: 5. 

2. Laguntza teknikoa: 11. 

3. Independent Learning saila: 21, 22, 23. 

C. CURRICULUMA 

1. Helburuak: 13. 

2. Metologia: 12. 

3. Jarduerak: 2, 14. 

4. Ebaluaketa: 3.  

D. PARTE-HARTZEA 

1. Eztabaidaka (foroak): 15. 

2. Interakzioa: 9. 

E. ABANTAILAK/DESABANTAILAK 

1. Zergatik jaso sarean?: 8, 24. 

F. HOBEKUNTZAK 
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G. IRAKASLEEN BALORAZIOA: 16. 

1. Denbora: 19. 

2. Ebaluaketa: 17. 

3. Komentarioak: 18. 

H. BESTELAKO BALIABIDEAK 

1. Testuliburuak: 4. 

I. BESTEAK 

1. Gomendagarria: 20. 

2. Etorkizunerako nahia: 27. 

3. Saila nola ezagutu?: 25. 

4. Komentarioak: 28. 

 
Arlo horien guztien azalpen zehatzago bat izango dugu emaitzen kapituluan. 

Bertan, arlo eta azpi-arlo horiez gain, beste galdera-sortetatik ateratako gutxi 

batzuk izango ditugu aztergai.  

 

Ondorengo koadroan, aurreko ataletan aipatutako autoreek zein erakundeek edo 

txostenek kurtsoak ebaluatzeko orduan kontutan hartzen dituzten aldagaiak bildu 

ditugu: 

 
Sigalés (2001) Quality On the 

Line 
Del Moral Pérez 
& Villalustre 
Martínez (2004) 

Independent Learning 

Formakuntza Laguntza 
instituzionala 

Hezkuntza 
diseinua eta 
pedagogikoa 
 

Plataforma/ingurune 
birtuala 

Teknologia Kurtsoaren 
garapena 

Erabiltzailearen 
interfazea 
 

Laguntza 

Antolakuntza Irakaskuntza 
prozesua 
 

Interaktibitatea Curriculuma 

Materialak Ikasleen 
laguntza 
 

Komunikazio 
lanabesak 

Parte-hartzea 

Irakaskuntza Ebaluaketa Kolaborazio 
lanabesak 
 

Abantailak/desabantailak 

Ezagutzaren 
sorkuntza 
 
 

Jarduerak 
 
 

 Hobekuntzak 

   Irakasleen balorazioa 
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   Bestelako baliabideak 

 
   Besteak 

 
11.Koadroa: Online kurtsoak ebaluatzeko orduan kontutan hartu behar diren aldagaiak 
autore eta txosten desberdinen arabera (Sigalés 2001, Del Moral Pérez & Villalustre Martínez 
2004 eta Quality On the Line eta Independent Learning sailaren galdera-sortetatik 2009. 
Egokitua) 
 
Orain arte esandakoa laburbiltzeko asmoarekin, aurreko ataletan azaldutako 

teoriaren arabera, gure aztergaia izaten ari den University of Nevada, Reno-ko 

Independent Learning sailak erabiltzen duen ebaluaketa mota non kokatuko 

litzatekeen ikusiko dugu. Sangrák (2001b) bereizitako ikuspegi nagusien inguruan, 

esaterako, zera esan dezakegu, ikuspegi partzial bateko formakuntzaren jarduera, 

materialak eta ingurune birtuala ebaluatuko lituzkeenak izango litzatekeela.  

 

Casanovaren (1995)  sailkapena kontutan izango bagenu, aurrez ezarritako  irizpide 

batzuen araberako irizpidezko ebaluaketa dela esango genuke. Irizpide batzuen 

arabera egiten dena, alegia.  

 

Denborari dagokionean, kurtso amaieran egiten duten ebaluaketa bat izango da 

berau. Dena dela, hainbat kurtsotan eta froga moduan, lauhilabetekoaren erdian 

beste ebaluaketa bat pasatzen hasi da saila, prozesuan zehar zerbait aldatu 

beharko balitz aldaketak egiteko denbora izateko. 

 

Eta azkenik, eragileari dagokionean, ikasleek bakarrik egiten duten ebaluazioa 

izango da berau, hau da, hezkuntz prozesuaren parte diren irakasleena ez da 

jasoko.
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4.KAPITULUA: ONLINE IKASTAROEI BURUZKO 
EZAGUTZA ZIENTIFIKOA 
 
Aurreko kapituluan online kurtsoen ebaluazioaz aritu gara. Bereziki, e-learning-a 

ebaluatzeko ikuspegi desberdinak ikusi ditugu (orokorra eta partziala), ebaluaketa 

horien tipologia, ebaluatzeko alderdien definizioak, eta, azkenik, Independent 

Learning saileko ikasleek egiten duten ebaluazioa.  

 

Datozen lerroetan online ikastaroei buruz egindako azken lanen azterketa bat 

azalduko dugu. Gure ikerketarekin hainbat elementu komunean dituzten beste 

azterketa batzuk aurkitu ditugu, eta, labur bada ere, horiek azaltzen saiatuko gara. 

Unibertsitate askok egin dituzte mota honetako azterketak haien online kurtsoen 

inguruan.  

 
Bi atal nagusi izango ditu kapituluak. Alde batetik, online ikastaroei buruzko 

literatura azterketa bat egin eta gai horren inguruan aurkitu ditugun azken 

ikerketen laburpen bat egingo dugu. Gure ikerketarekin komunean dituzten 

ezaugarrien arabera sailkatuko ditugu beste ikerketa horiek ere; hau da, ikaslearen 

ikuspuntutik egin diren ikerketak, irakaslearen ikuspegitik egindakoak, ingurune 

birtualari buruzkoak, luzetara egindakoak eta edukien araberako ikerketak bereizi 

ditugu.   

 

Bigarren atal nagusian, azken aldian errekonozimendua duten aldizkarietan 

argitaratu diren online ikastaroei buruz egin diren ikerketetan lorturiko emaitzak 

aipatuko ditugu. Hau da, lehen atalean azaldutako ikerketa horiek lortutako 

emaitzei eskainiko diogu tartea. 

 
4.1. Online ikastaroei buruzko literatura azterketa 
 
Gaiaren inguruan egindako literatura azterketa baten ondorioz, hainbat 

unibertsitatetan egindako ikerketak aurkitu ditugu. Ikerketa horietako batzuk beste 

batzuk baino antzekotasun gehiago dute gurearekin. Dena dela, guztiek dute 

komunean, gutxienez, ezaugarri nagusiren bat. Ezaugarri horien arabera, arloan 

egin diren azken ikerketen ondorengo sailkapena egin dugu:  

 
• Ikaslearen ikuspegitik egin direnak. 

• Irakaslearen ikuspegitik egin direnak. 

• Ingurune birtualaren inguruan egin direnak. 

• Luzetara egindako ikerketak. 
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• Edukiaren araberako ikerketak. 

 
Ikerketa batzuk sailkapen horretako atal batean edo bestean jar ditzakegu. 

Ikerketa bera bi ataletan errepikatu gabe, bakar batean jartzea erabaki dugu, eta 

sailkapena egitea hainbat kasutan erraza izan ez bada ere, ikerketaren 

indargunearen arabera egin dugu.  

4.1.1. Ikasleen ikuspuntutik egindakoak 

 
Ikasleen ikuspuntutik egindako ikerketa batzuk azpimarratu behar dira, eta gurea 

ere nagusiki ikuspuntu honetatik landu dugunez, esanguratsuenak iruditu 

zaizkigunak komentatuko ditugu jarraian: 

 
E-learning: Un análisis desde el punto de vista del alumno (Martínez Caro, 
2008)  
   
Artikulu honen arabera, maiz hitz egiten da e-elarning-ak erakundeei, 

unibertsitateei eta erabiltzaileei eskaintzen dizkien abantailen inguruan, baina berau 

ezartzerakoan antzeman dira arazo batzuk.  Gai horren inguruan ikerketa asko 

daude, baina batzuk azken erabiltzailea den ikaslea ez dute kontutan hartzen, 

berau izanik ikasketa prozesuaren pertsonaia nagusia.    

 

Ikerketa honek e-learning-ak ikasleengan duen inpaktua edo eragina aztertu du, 

1999-2000 eta 2005-2006 ikasturteetan luzetara egindako azterketa baten bidez. 

Ikasleek IKTekin duten harremana, beraien asebetetzea eta e-learning-aren 

inguruan duten etorkizunerako ikuspuntuaren inguruan arituko dira bereziki.  

 

“Enpresa-Antolaketa eta Ekoizpeneko Administrazioa” (Organización Empresarial y 

Administración de la Producción) ikasgaia jarraitu zuten bi ikasle taldek parte hartu 

zuten luzetarako azterketa horretan, 1999-2000 eta 2005-2006 urteen artean. 

Ikasgai horretarako, LearningSpace® 3.5 ingurune birtuala erabili zuten 1999-2000 

ikasturtean, eta WebCT® 4.0 2005-06 ikasturtean. Bi kasuetan, ikasleei 

ikasgaiaren inguruko informazio orokorra eta hezkuntza materiala formatu 

desberdinetan eman zizkieten: testuak, grafikoak, bideoak… Ebaluaketa jarraitua 

izan zen.  Bi ikasturteetan erabili zituzten komunikazio tresnak asinkronoak izan 

ziren, eztabaida foroak eta e-posta bereziki. Tutoretzak ere lanabes horien bitartez 

landu zituzten eta, horrez gain, kasu batzuetan tresna sinkronoak ere baliatu 
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zituzten, txata edo telefonoa esaterako. Ikasgaia hasi baino lehen, aurrez aurreko 

saio bat egin zuten, funtzionamendua azaltzeko eta ingurune birtualak nola 

funtzionatzen duen ikusteko.  Era berean, kurtsoaren amaieran horrelako beste saio 

bat egin zuten, ikastaroaren azken ebaluaketa egiteko. Ebaluaketa 43 item-ek 

osatu zuten; 4 galdera irekik, 6 dikotomikok eta 33 kategorizatuk. Azken horietako 

31 item ebaluatzeko 5 puntuko Likert motako eskala bat erabili zuten.  

Análisis de una experiencia de docencia universitaria semipresencial desde 
la perspectiva del alumnado (Area Moreira, Sanabria Mesaa, & González 
Alonso, 2008) 
!
Hezkuntza Teknologia ikasgaiko ikasleek azaldutako asmoak, balorazioak eta 

iritziak biltzen ditu ikerketak. Erdibertaratzeko ikasgai bat da Hezkuntza Teknologia, 

eta blended-learning delakoaren barruan kokatuko genuke. Universidad de la 

Laguna-ko campus birtualak eskaintzen duen kurtso bat da, eta Moodle ingurune 

birtuala darabilte ikastaroa garatzeko.   

 

Ikasleen datu bilketa bi fasetan egin zuten: lehenengoan kurtsoaren itxaropenak 

edo asmoak ezagutzeko galdera-sorta bat pasa zitzaien, eta kurtsoaren amaieran 

balorazioa bilduko zuen beste bat: 

 
1. Kurtso hasierako galdera-sorta hiru alderdi kontutan hartuta diseinatu 

zuten: Internet buruzko alfabetizazio teknologikoa (Interneten erabilpenaren 

maiztasuna, erabilpen mota eta konexio tokia), irakaskuntza birtualeko 

esperientzia (aurre-asmoak edo itxaropenak, eta irakaskuntza birtualari 

buruzko iritzia), eta Hezkuntza Teknologia ikasgairi buruzkoa (bere edukiak, 

eta hasierako motibazioa eta itxaropenak edo asmoak). Horietako bakoitza 

zortzi item desberdinez osatu zuten, zazpi aukera anitzeko galdera moduan 

eta azkena galdera ireki gisan.   

 
2. Kurtso amaierakoan, aldiz, aurreko galdera-sortaren azken bi dimentsioen 

inguruan galdetu zitzaien, baina horietan azpi-dimentsio gehiago sortu 

zituzten. Guztira, 15 item zituen, horietariko hamalau aukera anitzekoak eta 

bakar bat galdera irekia. Irakaskuntza birtualari dagokionez ondorengo 

arloak landu zituzten: aurre-esperientzia, beronen balorazioa, konexio tokia, 

eta esperientziaren erabilgarritasuna. Ikasgaiari dagokionean, balorazioa, 

lan orduak eta erdibertaratzeko metodologiaren balorazioaren inguruko 

iritzia bildu zituzten.  
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Evaluation of WWW On-line Courseware Usability  (Horng, 2004) 
 
Bi interfaze desberdinen eraginkortasuna aztertu zuten ikerketa honen bidez: 

WebCT-rena, alde batetik, eta IVC-rena, bestetik (Idaho Virtual Campus). 

Helburuak ondorengoak izan zituzten: 

 
1. Ikasleak ingurune birtuala onartzea eta beraien ezaugarri demografiko zein 

beste ezaugarri batzuen artean erlaziorik ba ote dagoen jakitea (generoa, 

beste ingurune batzuetan izan duten esperientzia eta ordenagailuen 

inguruan duten ezagutza, besteak beste).  

2. Harremanik ba ote dagoen erabilgarritasun elementuen (nabigazioa, 

ikasteko erraztasuna eta jarraipena, besteak beste) eta ikasleen ingurune 

birtualaren onartzearen artean. 

3. Lanabesen inguruan ikasleen jarrera ezagutu nahi zuten (eztabaidak, barne 

posta, etabar). 

 
Guztira, 140 WebCT ikaslek eta 295 IVC ikaslek hartu zuten parte ikerketan, eta 

metodologia kuantitatibo zein kualitatiboa erabili zituzten horretarako. Erantzuteko 

15 edo 20 minutu behar dituen galdera-sorta anonimo bat pasatzeaz gain, bost 

elkarrizketa luze eduki zituzten ikasleekin. 

 

Webgune baten bidez bidalitako galdera-sortan ondorengo arloen inguruan galdetu 

zitzaien ikasleei: ikasteko erraztasuna, nabigazioa, pertzepzioa, laguntza, 

sendotasuna  eta ingurune birtualaren onartzea. Sortaren azken zatian, galdera 

ireki batzuk proposatu zitzaizkien, ingurune birtual horren alderdirik indartsuenak 

eta ahulenak azaltzeko.  

 

Inguruneak bi izanik, galdera-sortak ere bi izan ziren (Ikus eranskin9 eta 

eranskin10 CDan). Dena dela, bateko eta besteko edukiak berberak ziren. Galdera-

sortak hiru arlo desberdinetan banatu zituzten: lehenengoan, webgunearen 

erabilgarritasuna aztertu zuten; bigarrenean, ikasleen ingurune birtualaren 

onartzea; eta, azkenekoan, ikasleen ezaugarri demografikoak. 

 

Investigation of factors affecting completion of distance-learning courses 
at a community college for a seven-year period (Johnson, 2005) 
 
Florida hegoaldeko erakunde batek garatu zuen ikerketa honek, baditu bi ezaugarri 

nagusi komunean gure ikerketarekin: ikasleen ikuspuntutik egin dela nagusiki, 
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nahiz eta irakasleen iritziak ere jaso (izenburuan agertzen ez bada ere), eta  

luzetarako ikerketa bat izan dela, hau da, zazpi urteko datuak aztertu direla. Baina 

orokorrean urrutiko hezkuntzako hiru modalitate aztertzen ditu, ez e-learning-a 

bakarrik: telekurtsoak30, zuzeneko interakzioa duten telebista bidezkoak eta 

Internet bidezkoak. Eredu bakoitzak bere galdera-sorta erabili zuen (Ikus 

eranskin11, eranskin12 eta eranskin13 CDan), eta hiru horietan ikasleen ezaugarri 

demografikoak (adina, generoa,...) eta kurtsoa amaitzen zuten ikasleen artean 

sortutako harremana ikusi nahi zuten. Guztira, 5.004 ikasleren eta 88 irakasleren 

datuak bildu eta aztertu zituzten. 

 
Student evaluation on online teaching and teachers (Chamberlain, 1999)  
 
Ikerketa honetan, berriz, ikasleak izan ziren ebaluatu zutenak, baina irakasleen 

lana besterik ez zuten ebaluatu. Gure ikerketan aztertu ditugun beste alderdiei 

arreta berezirik jarri gabe.  Utah State University-k eskaintzen duen ENG 10131 

(Introduction to Academic Writing) kurtsoaren inguruko ebaluaketa egin zuten. 

Irakasleen inguruko ebaluaketa egin zuten, kurtsoaren eta irakaslearen beraren 

eraginkortasuna ezagutzeko asmoz.  

 

Datu bilketa 1996ko udazkeneko lauhilabetekoaren eta 1998ko udaberrikoaren 

artean egin zuten. Udan eskaini zuten kurtsoaren ebaluaketa ez zuten aztertu. 

Hamabi irakasleren inguruko datuak bildu zituzten, haietako lau gizonak ziren eta 

gainerakoak emakumeak. Guztiek zuten, gutxienez, urtebeteko esperientzia online 

irakasle bezala, eta haietako batzuk baita bi edo hiru urtekoa ere. 423 ikasleren 

datuak bildu zituzten; haietako 288 unibertsitateko lehen kurtsoko ikasleak ziren. 

 

Galdera-sortaren lehenengo 20 galderak (Ikus eranskin14 CDan) ordenagailu bidez 

zuzendu zitezkeen, eta kurtsoaren kalitatearen eta irakaslearen eraginkortasunaren 

ingurukoak ziren. Erantzunak 0 (pobre) eta 6 (oso ondo) artekoak izan ziren. 

Bigarren orrialdean bi galdera ireki egin zituzten: ‘Zein izan da zure ustez kurtso 

honen alderdirik aberasgarriena?’ eta ‘Zein izango lirateke etorkizunera begira 

aldatuko zenituzkeen gauzak irakaskuntza edo edukien inguruan?’.  

 

                                            
30 Modalitate honetan ikasleek irakasleen eskolak jasoko dituzte aurrez grabaturiko bideotan. 
Beraz, ez dira momentu berean online egongo biak, hau da, asinkronoa izango da beraien 
arteko komunikazioa. 
31 Ikasgai hau Utah State University-ko ikasle guztientzat derrigorrezkoa izango  da. 
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Galdera-sorta hori erabili zuten aurrez-aurreko eta online ikasleentzat, eta guztira 

885 ikaslek erantzun zuten. Modalitate batean nahiz bestean lortutako emaitzak ere 

alderatu zituzten. 

4.1.2. Irakasleen ikuspuntutik egindakoak 

Aurrez aipatu bezala, gure ikerketak ikasleen ikuspuntua bildu du nagusiki. Dena 

dela, irakasleekin egindako eztabaida-taldearen bidez, haien iritzia ere bildu eta 

aztertu dugunez, irakasleen ikuspuntutik egin diren beste azterketa batzuk ere 

aintzat hartu ditugu. Horien artean, ondorengoak iruditu zaizkigu aipagarrienak: 

 
El Campus Virtual de la Universidad de Barcelona. Modelos de enseñanza y 
aprendizaje emergentes (Sánchez, Muntadas, Sánchez, & Sancho, 2008)  
 
Irakasleek ingurune birtualari buruz (Moodle) eta jasotzen zuten laguntza 

insituzionalaren inguruan zuten iritzia bildu zuten ikerketa honekin. Datu bilketa 

azterketa kuantitatibo baten bidez egin zuten, batetik, eta azterketa kualitatibo 

baten bidez, bestetik (elkarrizketak eta eztabaida taldeak). Elkarrizketak campus 

birtualeko arduradunarekin egin zituzten; eztabaidak, aldiz, irakasleekin. 

 

Guztira, 65 irakaslek osatu zuten lagina, 2006-07 ikasturtean irakasle aritu zirenak 

guztiak. Haietako batzuk aurrez aurreko eskolei sostengua emateko erabili zuten 

campus birtuala, eta beste irakasle batzuk erdibertaratzeko modalitatean irakasten 

ari zirelako. Beraz, gure ikerketarekin alderatuz, guztiz online ari ziren irakasleen 

iritzirik ez zuten bildu. 

 

Azterketa kualitatiboari dagokionean, esan bezala, campus birtualeko arduraduna 

elkarrizketatu zuten eta, horrez gain, mahai-inguruak edo eztabaida guneak sortu 

zituzten irakasleekin. Azken hori ordu eta laurdeneko saioa izan zen, eta irakasleak 

gogotsu aritu ziren haien esperientziak eta ikuspuntuak beste irakasleekin 

partekatuz. 

 
OnLine Education with WebCT: A Practical Look at Pedagogy and Instructor 
Competencies (Gamble, 2006) 
 
WebCT plataforma erabiltzen duten kurtsoetan irakaslearen zein aldagai 

pedagogiko dauden azalduko du ikerketa honek. Gure ikerketak ingurune birtual 

bera aztergai duenez, hau azaltzea komenigarri iruditu zaigu, eta labur-labur bada 

ere, ikerketa horrek emandako emaitzak ezagutzea aproposa dela deritzogu.   
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Ikerketa garatzeko galdetegiak 154 item zituen (ikus eranskin15 CDan), eta hiru 

erakundetako32 57 irakaslek erantzun zuten. Horren bidez, irakasleek WebCT 

plataforman nola irakasten duten aztertu zuten; hau da, irakasleek zer egiten duten 

inguru birtual horretan.  

4.1.3. Luzetara egindako azterketak 

Evaluación del Campus Virtual de la Universidad de La Laguna33. Análisis 
de la Aulas Virtuales. Periodo 2005-2007 (Area Moreira, San Nicolás 
Santos, & Fariña Vargas, 2008) 
 
Ikerketa honen helburu nagusia, 2005-06 eta 2006-07 ikasturteetan La Laguna 

unibertsitateko campus birtualean sortu zituzten kurtsoen ezaugarriak eta garapena 

ikustea izan zen. Zehatzago azaltzera, hauxek izan ziren ikerketaren helburu 

nagusiak: 

 
1. Bi ikasturte horietan eskaini zituzten kurtsoen azterketa kualitatiboa egitea. 

2. Kurtsoen ezaugarri nagusiak aztertzea, alderdi teknikoari, antolakuntzari 

eta komunikazioari, eta alderdi didaktikoari dagokionean bereziki. 

3. Kurtso horietan irakasleek zein ikasleek egiten zuten erabilpena eta 

jarduera ezagutzea. 

4. Kurtsoetan nagusi den eredu pedagogikoa ebaluatzea. 

5. Hobekuntza posibleak proposatzea.  

 
Datuak 2008. urteko lehen lauhilabetekoan bildu zituzten, eta ondorengo arloak 

ikertu zituzten: eskainitako edukia eta baliabide informatikoak, ikasleari eskatutako 

jarduerak, komunikazioa baliabideak (foroak, iragarki taula, eposta...), 

antolakuntza didaktikoa eta kurtsoaren antolaketa (egutegia, ikasgariaren 

programa, egitura...), ebaluaketa (ebaluaketa baliabideak, mota, feedback-a ikasle 

eta irakasle artean...), diseinu grafikoa (letra mota, irudiak, koloreak...) eta eredu 

pedagogikoa (informazioaren igortzea, komunikazio eta interazkio soziala...). 

 
Laginari dagokionez, 186 kurtso aztertu baziren ere, azterketa kualitatiboa 117 

kurtsotan oinarrituta egin zuten. Kurtso horietan irakasle bakar batek darama 

                                            
32 Christina Brothers University, Southwest Tennesee Community College eta The University  
of Memphis izan ziren parte hartu zuten hiru erakundeak. Unibertsitate pribatua, publikoa 
eta eskola tekniko publikoa izango dira hurrenez hurren.  
33 Unibertsitate honetako lehen campus birtualaren bertsioa 2001.urtean egin zen. Bertan 
WebCT plataformaren bidez hainbat doktoradutza kurtso eskaintzen hasi ziren eta horrez 
gain, baita HTML-en sorturiko hainbat kurtsoen webguneak ere.  2006an sorturiko campus 
birtualean aldiz, Moodle plataforma erabili zen. 
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aurrera kurtso osoa, eta irakasle bat baino gehiagoren arteko elkarlana oso kasu 

gutxitan eman zen. Ikasle kopuruari dagokionean, 20 ikasle inguru izaten ditu 

kurtso bakoitzak, nahiz eta kurtso batzuen eta besteen artean alde handiak zeuden 

(batzuk 60 ikasle baino gehiago zituzten, eta beste batzuk 20 ikasle baino 

gutxiago). 

 

Lortutako datuak ikasturteka eta arloka antolatu zituzten; alde batetik, 2005-06 

ikasturtean eskainitako kurtsoak aztertu zituzten, arloka antolatuta (giza zientziak 

eta zuzenbidekoak, ingenieritza eta arkitektura, zientziak...), eta, bestetik, 2006-07 

ikasturtekoak. Bien arteko konparaketa egin zuten, azkenik. 

4.1.4. Ingurune birtualei buruzkoak 

Gure ikerketan ikasleek erantzun duten galdera-sortan, ataletako bat ingurune 

birtualari buruzkoa izan da (WebCT). Horrexegatik, plataformaren inguruan egin 

diren beste ikerketa batzuk bildu eta aztertu ditugu, eta haietako batzuk aipatuko 

ditugu jarraian: 

 
El modelo de enseñanza virtual en la UNED. Desarrollo de un curso en la 
Facultad de Económicas (De la Fuente Sánchez, Damián, Muñoz Merchante, 
& Sesto Pedreira, 2001)  
 
WebCT ingurune birtuala Ekonomiako fakultateak eskaintzen duen Kontabilitatearen 

Oinarria ikasgaia erreferentzia hartuta aztertu zuten ikerketa honetan.  

 

Lehen atalean ingurune birtual horren ezaugarri nagusiak aipatu zituzten, gaia 

kokatzeko. Bigarren atalean kontularitza kurtso baten garapena azaldu zuten, 

plataforma hori erabiliz. Komunikazioaz eta ikasleen kontrolerako lanabes 

desberdinez aritu ziren ikerlari horiek azken atalean. 

 

Jarraian ikusiko ditugu ateratako ondorio nagusienak.  

 
Indicadores de calidad de las plataformas educativas digitales (Ardila-
Rodríguez, 2011) 
  
 
Ikerketa honen bidez, ingurune birtualetako prozesuen kalitatearen hainbat 

adierazle identifikatu, deskribatu eta interpretu zituzten: 

 
• Kurtsoaren baldintza bereziak. 
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• Ingurune birtualaren erabilpena. 

• Kudeaketaren dinamizazioa eta komunikazioa. 

• Metodologia estrategiak. 

• Jarduera akademikoen antolakuntza. 

 
Ikerketako lagina Kolonbiako 37 unibertsitatek osatu zuten. Unibertsitate horiek 

duten tradizioa, ospea eta ikerketan parte hartzeko adierazitako nahia irizpide 

hartuta aukeratu zituzten. Eta aukeratu zituzten kurtsoak hastapeneko (lehen eta 

hirugarren seihilabete bitartekoak), erdi mailako (laugarren eta zazpigarren 

seihilabete bitartekoak) eta goi mailako (zortzigarren eta hamabigarren 

seihilabetekoak) bezala antolatu zituzten.  

 

Informazioa biltzeko, ondoko prozesuak kontutan hartzen zituen tresna diseinatu 

zuten: antolakuntza eta programazioa, edukiak, metodologia eta hezkuntza 

konpetentziak, komunikazioa eta interakzioa, eta baliabideak eta medioak 

(plataforma). Erantzunak Likert motako sei graduko balorazio eskala bidez neurtu 

zituzten: ezer ez, gutxi, hala-moduz, nahikoa, asko eta ez daki. 

4.1.5. Edukiaren inguruko azterketak 

Gure ikerketan, Center for Basque Studies sailak dituen kurtsoak aztertu 

ditugunean, hainbat arlo edo aldagai ikertu ditugu: plataforma bera, laguntza, 

Independent Learning (IL) saila, curriculuma, abantailak eta desabantailak, 

komunikazioa, hobekuntzak, ikasleek irakasleengan egiten duten balorazioa, beste 

baliabide batzuk, eta besteak.  

 

Jarraian beste ikerketa batzuk aipatuko ditugu. Haietako bakoitzak erabaki du zer 

eduki ikertu nahi duen kurtso edo gune birtual horretan. 

 
Una experiencia en docencia virtual (Arias Masa, Martín Tardío, & Martínez 
Bravo, 2004) 
!
Osotasunean online eskaintzen den ikasgai bat aztertu zuen Arias Masa, Martin 

Tardio eta Martinez Bravo hirukoak, eta ondorengo aldagaiak aztertu zituzten:  

ikasgaia, plataforma, metodologia, irakasle eta ikasleak. Gurearekin komunean 

baditu arloak, beraz. 
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Ikasgaia 
 
Ikasgaiari dagokionean arlo desberdinak aztertu zituzten:  

• Alde batetik, edukiak eta helburuak. Edukiak moduluka daude antolatuta, 

eta modulu bakoitzean gai desberdinak daude.   

• Bestetik, landutako materialen oinarrizko estatistika bat ere aztertu zuten. 

Hau da, zenbat fitxategi dauden, horien artean zenbat diren irudiak, zenbat 

animazioak, zenbat HTML fitxategiak… 

• Horrez guztiaz gain, materialak sortzeko erabili zuten teknologia ikusi zuten.  

 
Plataforma 
 
Hasieran zer plataforma erabili zuten azaltzen da, eta plataformaren zer bertsio 

erabili zuten zehazten da. Horrez gain, plataformak dituen alderdi onak eta 

ahuleziak aztertu zituzten, eta plataforma horren barruan ikasgaia nola konfiguratu 

zuten ere bai. 

 
Irakasleria 
 
Hiru irakaslek osatutako taldeak egin zuen lan ikasgai horretan. Hori izan zen guztiz 

online eskani zuten kurtsoa, baina ingurune horretan bazuten eskarmentu nahikoa.  

 
Metodologia 
 
Erabilitako ebaluaketa mota aztertu zuten (ebaluaketa jarraia). Eta horretarako, 

ingurune birtualak eskaintzen dituen lanabesen artean, egutegia oso aproposa izan 

zuten. Tresna horren erabilpena etengabea izan zen, eta hori maiz kontsultatu 

behar izaten zuten. 

 

Ikasgaia gainditzeko egin beharreko jarduerak ere aztertu zituzten. Jarduerak 

desberdinak izan arren, guztiek zuten egitura bera, eta horrek ikasleen lana erraztu 

dezake. 

 

Kurtsoaren gida bat ere bazuten ikasgai horretan, eta kurtsoaren inguruan sor 

zitezkeen zalantza gehientsuenak argitzen saiatzen ziren: ikasgaiaren helburuak, 

ingurunea, irakasle taldea, tutoretza orduak, ebaluaketa... 

 

Gai bakoitzaren amaieran autoebaluaketa bat zuten, eta ikasleak nahi zuen 

guztietan bete zezakeen. Hamar erantzun anitzeko galderek osatzen zuten, eta 60 

galderako datu base batetik hartu zituzten. 
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Metodologiaren barne, lortu nahi zituzten helburuak era txukun batean eskuratzeko 

zer lanabes erabili zituzten aztertu zuten. Kasu horretan hauexek izan ziren: txata, 

foroa eta eposta, besteak beste. Ikasleek haietako bakoitza nola erabili zuten ere 

aztertu zuten.  

 

Ikasleria 
 
Ikasle kopurua eta haien jatorrizko titulazioa zein izan zen ere ikertu zituzten. 

Horrez gain, estatistika orokor bat ere azaldu zuten, esaterako, zenbat mezu bidali 

ziren forora, irakasleak zenbat eposta jaso zituen, zenbat bidali zituen, egutegian 

jarri ziren oharren kopurua... 

 
Cuestionario de evaluación de la calidad de los cursos virtuales de la UNED 
(Santoveña Casal, 2010)  
 
Jarraian ikerlari talde batek UNEDeko kurtsoen kalitatea ebaluatzeko sortutako 

galdera-sorta baten berri emango dugu. Bereziki WebCT ingurune birtualean 

antolatutako kurtsoak aztertzeko sortu bazuten ere, beste edozein ingurunetara 

egokitu daitekeela uste dute egileek. 

 

Galdera-sorta (Ikus eranskin16 CDan) hiru ataletan dago banatuta:  

 
1. Ingurunearen kalitatea eta metologia didaktikoa. 

2. Kalitate teknikoa: nabigazioa eta diseinua. 

3. Kalitate teknikoa: baliabide multimediak. 

 

Horrez guztiaz gain, eta pixka bat osatzeko asmoz, lau galdera ireki daude. 

Galdera horiekin hasi aurretik, ikaslearen datu pertsonalak eta kurtsoari buruzkoak 

galdetzen dituzte: zein kurtso den... 

 

Galdera-sorta egituratutakoa (bost aukera izango dituzte) eta irekia (galdera-itxi 

horiek osatzeko lau galdera ireki planteatzen dira) da. Galdera itxiak baieztapenak 

izango dira, eta ikasleak erabaki beharko du baieztapen horiekin ados dagoen edo 

ez. 1etik 5era sailkapena izango du aukeran: 1 (ezer ez), 2 (oso gutxi), 3 (zerbait), 

4 (nahikoa) eta 5 (asko).   

 

Galdera-sorta ez zuten gehiegi luzatu nahi izan, eta horrexegatik ezinbestekoa 

iruditu zitzaien 40 galdera baino gutxiagogo galdetegia izatea. Horrez gain, 
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galderek motzak behar dute izan, eta esaldiek baiezko eran idatziak.  

4.2. Online ikastaroei buruz egin diren ikerketa 
emaitzak 

 
Aurrez aipatutako ikerketa desberdinetan lortutako emaitzak aztertuko ditugu 

hirugarren atal honetan. Horretarako, lehenik eta behin, horiek guztiak aldagai 

desberdinen arabera antolatu ditugu. Aldagai horiek gure ikerketan ditugun 

aldagaietara hurbiltzen dira, eta horien arabera antolatu ditugu. Aldagaika 

antolatuz, errazago ikus daitezke gai jakin baten inguruan ikerketa ezberdinek 

atera dituzten ondorioak.  

 

4.2.1. Plataforma 

 
Plataforma edo ingurune birtuala da ikerketetan aztertu duten aldagaietako bat. 

Ingurunea ez da beti bera izan; kasu batzuetan WebCT izan da, eta beste 

batzuetan beste plataforma bat erabili dute.  

 

Sánchez, Muntadas, Sánchez, & Sancho laukoaren (2008) iritziz, irakasleek 

plataforma birtuala erabiltzen dute gehien bat irakasleekin informazioa partekatu 

eta baliabide guztien antolaketa egiteko. Dena dela, ikerketa horretan beste 

ondoriorik atera zuten, esaterako, irakasle gutxi batzuk erabiliko dutela ikaslearen 

autonomia lantzeko eta kontzeptuak finkatzeko.  

 

Plataformak eskaintzen dituen abantailei dagokienean, ikerketa honetan parte hartu 

duten irakasle batzuek aipatu zuten ingurune birtual hori erabiltzeak haien burua 

hobeto ezagutzen lagundu ziela. 

 

De la Fuente Sánchez, Damián, Muñoz Merchante, & Sesto Pedreira (2001) ere 

ingurune birtualaren (kasu honetan WebCT) abantailen inguruan aritu ziren. Haien 

ustetan, sarearen bidez kurtsoen kudeaketa erraza ahalbidetzen duen lanabesa da 

WebCT plataforma. Interfazea ondo diseinatuta dagoenez, tresna desberdinak sortu 

eta kudeatu ditzake erabiltzaileak ezagutza informatiko handiak izan gabe. 

Ingurune birtual horren bidez, irakasleak ikaslearen tutoretzak eta automatikoki 

sortuko diren ebaluaketak egin ditzake. 
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Arias Masa, Martín Tardío, & Martínez Bravo (2004) WebCT inguruneak dituen  

abantailez eta desabantailez aritu ziren. Abantailei dagokienean, gordetako datuen 

kudeaketan duen egonkortasun informatikoa azpimarratu zuten. Desabantailen 

artean, ingurune birtual horren (WebCT) arazoetako bat da irakasle batek baino 

gehiagok kurtsoan ezin parte hartzea. Kasu horretan, ikerketako aztergaia izan den 

ikasgaiaren kasuan esaterako, hiru irakasle ziren, baina haietako bat agertzen zen 

irakasle eta beste biak laguntzaile (Teaching Assistant). Errealitatea desitxuratu 

egiten zuen horrek. Forora iristen ziren mezu berriak, zuzenean kanpoko e-posta 

helbide batetara bidaltzeko aukerarik ez izatea ere desabantaila da ikerlari horiek 

lortutako datuen arabera.  Baina plataformaren punturik ahulena edukiak sortzeko 

aukera urria da, bereziki web orrien argitalpenekin oso eroso sentitzen ez diren 

irakasleentzat. Horrexegatik, ordutik egin diren gaurkotzeak plataformatik kanpo 

egin dira, eta gero berriro zintzilikatu dituzte norberaren kurtsoan. Horrek prozesua 

zaildu eta luzatu egiten du. 

 
Area Moreira, San Nicolás Santos, & Fariña Vargas-ek (2008) bi ikasturte aztertu 

zituzten, eta bien arteko aldeak ikusi zituzten. Bigarren ikasturtean eskaini zuten 

kurtsoen kopurua izugarri hazi zela ondorioztatu zuten, eta hainbat arlotan 

hobekuntzak nabaritu zituzten bigarren saiakera horretan. Aztertzaileen ustez, 

horren arrazoietako bat irakaslearen esperientzia izan zen, eta Moodle-ek 

eskaintzen dituen lanabesak eta aukerak aurretik ezagutzeak eskaini zion aukera. 

Beraz, ingurune birtual bati zuku gehiago aterako zaio haren ezagutza handiagoa 

denean eta erabiltzaileak esperientzia handiagoa duenean.  

 

Aipatutako ikerketetan plataformak beste faktore batzuekin duen harremana 

aztertzen saiatu ziren. Horngek (2004), esaterako, emakumeak ingurune 

birtualekin (WebCT eta IVC) gizonak baina gustorago agertzen direla ikusi zuen. 

Johnsonek (2005), berriz, kurtsoa bukatu zuten eta ez zuten ikasleen artean ez 

zuen generon desberdintasun esanguratsurik ikusi. Adinari erreparatu zion, eta 

ondokoa ikusi: adinak gora egiten zuen neurrian gora egiten zuela kurtsoa bukatu 

zuen ikasle portzentaiak.  

 

Johnsonen (2005) ikerketaren arabera, eta arrazari dagokionean, ikasle zurien 

erdiak bukatzen zuen kurtsoa, gutxi gora behera, eta erdiak bertan behera uzten 

zuen kurtsoa uneren batean. 

 



4.Kapitulua. Online ikastaroei buruzko ezagutza zientifikoa 
  
 

134 
 

Aztertuta ikerketen artean, bakarra izan zen ikasleak platarformaren bidez haien 

online kurtsoetara nondik sartzen ziren aztertu zuena. Area Moreira, Sanabria 

Mesaa, & González Alonso-ren (2008) ikerketan, esaterako, bi galdera-sorta pasa 

zituzten, bata ikasturte hasieran eta beste bukaeran. Lehen galdera-sortari esker 

lortutako datuen arabera, hasiera batean denak etxetik sartzen zirela jakin zuten. 

Bigarren galdera-sortan ikusi zuten batzuk fakultatetik ere konektatzen zirela. 

Ikasgaiaren antolakuntzan denbora bat horri eskaintzen zaiolako, eta fakultatean 

egonda bertatik lanak egiteko aukera zutelako eman zen aldaketa ikertzaileen 

ustez. Martínez Caroren (2008) arabera, 1999tik 2006ra Internetera etxetik 

konektatzeko aukera izugarri hazi da. Lehenenengo aukera moduan etxetik 

konektatu ziren ikasleak, eta bigarren aukera moduan unibertsitatetik.   

4.2.2. Laguntza 

Aurrez aipatutako ikerketen artean bakarra aritu zen laguntza tresnen inguruan, 

eta ez zituen ondorio gehiegi atera gai horri buruz (Horng, 2004). Inguru batekoek 

nahiz bestekoek (WebCT eta IVC) laguntza tresna oso gutxi erabili zutela 

ondorioztatu zuen.  

4.2.3. Curriculuma 

Curriculuma ikerketa askok jorratu dute. Lortutako datuak atal desberdinetan 

antolatu ditugu, eta guztietatik lortutako emaitzak elkartzen saiatu gara. Ikus 

ditzagun atalez atal: 

 

Jarduerei dagokienean, Area Moreira, San Nicolás Santos, & Fariña Vargas-ek 

(2008) burututako ikerketan esaterako, jarduerei buruzko ondorengo ondorioak 

atera zituzten: 

 

• Jarduera motei dagokienean, hausnarketa jarduerak dira nagusi. 

• Maiz agertzen den jarduera bat talde lanean egin beharrekoa da. 

• Glosategiak eta ikasgaiaren hiztegiak sortzen dira jarduera moduan. 

• Bi kurtsoetan eskatuko zaie ikasleei portfolio bat edo egunerokoa sortzea. 

 
Chamberlainek (1999) egindako ikerketan ez da jarduera motaz hitz egiten, baina 

ikasleak ikasgaian zehar burutu behar dituzten jarduerekin gustura geratzen direla 

ondorioztatu zuen.  

 



4.Kapitulua. Online ikastaroei buruzko ezagutza zientifikoa 
  
 

135 
 

J. A. Sánchez, Muntadas, Sánchez, & Sancho-k (2008) egindako ikerketan ondorio 

desberdinak atera zituzten lortutako datuekin. Jardueren inguruan, honako hau 

lortu zuten: ingurune birtualean egiten diren jardueren jarraipenak, ikasleen 

ezagutza handiago bat ematen dio irakasleari. 

 

Lehentxeago aipatu ditugun ikerketetan, helburuei buruz ez dira ondorio zehatz 

gehiegi atera. Dena dela, Chamberlainek (1999) garatutakoan, kurtsoko helburuak 

argiak direla diote ikasleek.  

 

Ebaluazioari dagokionean, ebaluazio jarraitua erabili zutela aipatu zuten ikerketa 

batean baino gehiagotan  (Area Moreira, Sanabria Mesa, & González Alonso, 2008; 

Arias Masa, Martín Tardío, & Martínez Bravo, 2004). Hainbat kasutan dena dela, 

ikasleak erabaki zezakeen ebaluaketa jarraitu horri uko egitea eta azken 

azterketara aurkeztea.  

 

Chamberlainen (1999)  ikerlanean ikus daiteke kurtso erdian azterketa bat egiten 

zela (Mid-term Exam) eta kurtsoaren bukaeran beste bat (Final Exam). Bildutako 

ikasleen datuen arabera, argi geratu zen ikasleen iritziz biak bat zetozela 

ikasturtean zehar ikasitako edukiekin. Ikerketa horretan lortutako datuek utzi zuten 

beste ondorio bat: online modalitateko ikasleak ez zirela hain gustura geratu azken 

ebaluaketarekin, aurrez aurreko ikasleak, aldiz, bai. 

 
Metodologiari buruz, J. A. Sánchez, Muntadas, Sánchez, & Sancho-k (2008) diote 

irakasleek erabiltzen dituzten irakaskuntza estrategien artean bakarkako lana, talde 

txikietan egindako lanak, kasuen azterketak eta testuen irakurketak eta 

komentarioak zirela gehienak.  

 

Area Moreira, San Nicolás Santos, & Fariña Vargas-en (2008) ikerlanean, aldiz, 

eredu pedagogikoen inguruan ere aritu ziren. Ikerlan horretan ikusi zuten, aztertu 

zituzten kurtsoen erdiek (7 kurtso) oreka bat mantendu zutela hiru eredu 

pedagogikoen artean: informazioa igortzeko gune bezala, gune esperimental  

bezala, eta komunikazio eta giza interakzio moduan. 

Oro har, kurtso guztiak gaika edo asteka antolatzen zituzten, eta gai 

bakoitzarentzat maiz atal desberdin bat sortu zuten,  nahasmenik gerta ez zedin.  
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4.2.4. Komunikazioa 

Ingurune birtual horiek lanabes desberdinak eskaintzen dituzte komunikaziorako. 

Batzuk sinkronoak izango dira (txata, arbela…), eta besteak asinkronoak (foroa, e-

posta...).   

 

Arias Masa, Martín Tardío, & Martínez Bravo (2004) ikerlariak, esaterako, txata, 

foroa eta e-postaren erabilpenaren inguruan aritu ziren haien ikerketan. Aztergai 

izan zuten ikasgaiaren txata erabili zuten astero, bereziki gai bakoitzaren inguruko 

zalantzak argitzeko eta lan praktikoen inguruan aritzeko. Txatean “hitz egiten” zen 

guztia testu formatuan gordetzeko aukera eskaintzen zuen plataformak. Era 

horretara, ikasleren batek saio horretan egoterik ez balu, beti izango luke txatean 

esandakoa testu formatuan eskuratzeko modua. Dena dela, ikerketa horretan ikusi 

zuten ikasleen parte-hartzea oso urria izan zela. Ordutegi malgu bat ez izateak hori 

ekar lezake ikerlarien ustetan.  

 
Foroa, aldiz, askotxok erabili zuten ikasgai horretan. Ikasgai eta lan bakoitzeko foro 

bat ireki zuten. Gai zehatz horiez gain, ikasgaiari buruzko foro orokor bat eta 

komunikazio ofizialei bideratutako beste bi foro sortu zituzten.  

Komunikaziorako e-posta ere dexente erabili zuten, baino foroa baina gutxiago. 

Ikasleek zalantza jakin bat zutenean, eta hori argitzeko posta erabiltzen zutenean, 

irakasleek nahiago izaten zuten zalantza hori foroan argitu, beste ikasleren batek 

ere galdera bera izango balu, bertan irakurriko lukeelako erantzuna. Foroan egiten 

zuten moduan, 36 ordu baino lehenago erantzuten saiatzen ziren mezu guztiak. 

Area Moreira, San Nicolás Santos, & Fariña Vargas-ek (2008) landutako ikerketan  

ondorioztatutakoaren arabera ere, foroa izan zen gehien erabili zuten komunikazio 

lanabesa. Baina foroak ez ziren gehiegi mugitzen, irakasleak berak galderarik egin 

edo komentarioren bat jartzen zuenean soilik. Hau da, ikasleek ez zuten haien 

kabuz parte hartzen foroan, irakasleak galdetu eta komentatutako zerbaiti 

erantzuteko ez bazen. Ikasgai horretan, gaiarekin harreman zuzena zuten foroa 

batzuk sortzeaz gain, foro orokorrak ere bazeuden, ikasleak intesera zuten gaien 

inguruan aritu ahal izateko.   

4.2.5. Abantailak 

E-learning hezkuntza modalitateak baditu aurrez  aurrekoarekin alderatuta hainbat 

abantaila. Area Moreira, Sanabria Mesaa, & González Alonso-k (2008) erabiltzaileei 
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ikasketa prozesuan malgutasuna eta askatasuna emango diela pentsatzen dute.  

 

Ikasgai hori erdibertaratze modalitatean eskaini zuten (blended-learning), eta 

erabiltzaileen ustetan sistema horrek autonomia, lanaren antolakuntza, informazio 

bilatzeko motibazioa eta ikasketetan beraien parte-hartzea ekarri zizkien, besteak 

beste. Aurrez aurre eta birtualki egiten diren saioen ordu kopuruaren inguruan, 

ikasleen erdia gustura agertu zen, eta beste erdiak birtualki egindakoak luzatuko 

zituzkeen.  

 

Ikerketa horren arabera behintzat, badirudi online interakzioak irakasleen eta 

ikasleen arteko mugak apurtzen dituela, eta komunikazioa errazten duela, 

zalantzak argitzeko momentuan edo arazoak konpontzerakoan, adibidez. 

 

Martínez Caroren (2008) iritziz, ikasle batek online kurtso bat aukeratzearen arrazoi 

nagusia joan-etorriak ekiditea da, eta ordutegiekin izan ditzakeen arazoak 

konpontzea. Bi ikasturteko ikasleek ere, ordutegi ezak ematen dien malgutasuna 

nabarmentzen dute, eta horrek ikasketak beste jarduerekin bateragarri egiteko 

aukera ematen diela adierazi dute, esaterako, lanarekin. Nahiz eta abantailei baino 

pisu gutxiago eman desabantailei, horiek ere aipatu dituzte bi ikasle taldeek. 

Disziplina handiago baten beharra eta Internetekin eta kurtsoetan erabilitako 

softwarearekin izandako arazo teknikoak aipatu dituzte.  

Aurrez aurreko ikasgaiekin alderatuz gero, bi taldeetako ikasleen portzentaia handi 

bat, bat dator sarean aurrez aurrekoetan bezainbeste edo gehiago ikasi duela 

esaterakoan. Aurrez aurreko hezkuntzaren alternatiba posible gisa ikusten dute 

ikasleek, baina ikasgai motaren arabera beti ere. Haien ustez, eduki praktiko 

gutxiago duten ikasgaiak hobeto egokitzen dire e-learning-era praktika asko 

dutenak baino. Azken horietan, beti ere ikasleen arabera, blended-learning-a izan 

daiteke aukera aproposa, non alderdi teorikoa sarean landuko duten, eta praktikoa 

aurrez aurreko eskoletan.  

4.2.6. Ikasleek irakasleekiko duten iritzia 

 
Aurreko atalean aipatutako ikerketen artean, bakar batean baino ez zuten ikasleek 

irakasleen inguruan duten balorazioaz hitz egin. Chamberlainen (1999) ikerketa 

izan zen hori. Bertan lortutako datuen arabera, badirudi, irakasleak ematen zituen 

azalpenen inguruan, aurrez aurreko eskoletako ikasleak gustura ziren moduan, 



4.Kapitulua. Online ikastaroei buruzko ezagutza zientifikoa 
  
 

138 
 

online modalitatekoak ez zirela hain gustura geratu. Aurrez aurreko eskoletan 

zalantzak unean bertan argitzeko aukera izaten duten moduan, sarean irakasleak 

erantzun arte itxaron beharra izan daiteke arrazoietako bat. 

4.2.7. Bestelako baliabideak 

 
Kurtsoetan erabiltzen zituzten bestelako baliabideen inguruan ere aritu ziren 

ikerketetako batzuk. Esaterako, Horngek (2004) egindakoan ikusi zuten bideoa eta 

audioa ikasleek gustura jaso zuten aukera izan zela, nahiz eta irakasle gutxik erabili 

zituzten. Multimedia aurkezpenak, eskemak eta mapa kontzeptualak gutxitan 

erabili zituzten. 

 

Bestalde, irakasle askok PowerPoint aurkezpenak sortu zituzten gai bakoitzaren 

hasieran edo amaieran. Ikasleak ere gustura agertu ziren baliabide horiekin, kurtso 

hasieran gaia kokatzen lagundu zielako, eta kurtso amaieran gaia laburbiltzeko eta 

errepaso txiki bat egiteko aproposa iruditu zitzaielako. 

4.2.8. Irakasle zein ikasleen asebetetzea 

 
Area Moreira, Sanabria Mesaa, & González Alonso-k (2008) elkarrekin egin zuten 

ikerketa izan zen, guk aurkeztu ditugunen artean, ikasleek izan zuten 

asebetetzearen inguruan aritu zen bakarra. Ikerketa horretan lortutako datuen 

arabera, kurtsoaren balorazio positiboa egin zuten orokorrean ikasleek; hau da, 

gustura geratu ziren online kurtsoarekin. 

4.2.9. Irakasleen lan zama eta denbora kudeaketa 

 
Lan zamaren inguruan bat datoz orokorrean irakasleak: e-learning modalitatean 

haien lan zama handitu egiten da. Esaterako, Arias Masa, Martín Tardío, & Martínez 

Bravo-k (2004) egindako ikerketan, modalitate horrek lan zama handitu ziela 

aipatzen zuten irakasleek. Adibide gisa, foroak aipatzen zituzten: eguneko hamaika 

mezu zituzten, eta garrantzitsua iruditzen zitzaien 36 ordu baino lehen mezuak 

erantzutea.   

 

Dena dela, Sánchez, Muntadas, Sánchez, & Sancho-ren (2008) ikerketan lortutako 

datuen arabera, denbora hobeto aprobetxatzen da online inguru batean aurrez 

aurreko kurtsoetan baino. Lehen eskola orduetan egiten ziren hainbat gauza 
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(materiala zintzilikatu, bideoak...) sarean egiten dira, eta eskola orduak 

eztabaidarako eta azalpenetarako erabiltzen dira. 
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5.KAPITULUA: IKERKETAREN DISEINUA ETA 
METODOLOGIA 
 
Aurreko kapituluan, online ikastaroei buruzko literatura azterketa bat egin dugu. 

Lehen atal batean, ikerketa horien nondik norakoak azaldu ditugu, eta jarraian 

haietan lortutako emaitza nagusiak azaldu. Emaitzak gure ikerlanaren aldagai 

nagusien arabera antolatu ditugu. 

 

Atal honetan ikerketa honen helburu nagusiak ikusiko ditugu, batetik. Horrez gain, 

egindako ikerlanaren diseinua azaltzen saiatuko gara, alderdi nagusiak ikusiz eta 

baita hainbat zehaztapen emanaz. Bestetik, ikerketa honen subjektu nagusiak izan 

diren ikasleen eta irakasleen lagina eta ezaugarri nagusiak aztertuko ditugu.  

 

Jarraian datu bilketarako erabilitako teknikak eta jarraitutako prozesua azalduko 

ditugu, eta baita datu horien analisia eta prozesua nolakoa izan den ere.  

 

Egindako lanaren faseak eta tenporalizazioa ere azalduko ditugu, labur bada ere. 

 

Ikerketak gure iritziz kalitatezko irizpideak bete arren, baditu bere mugak. Horiek 

ikerketa bera eta hemendik lortutako emaitzak ulertzeko ezinbestekoak dira gure 

ustez. Muga horiez gain, ikerketa lerro berriak ere proposatuko ditugu. 

 

Atalari heldu aurretik, ikerketaren arazoa eta ikerketaren galderak aipatu nahiko 

genituzke. 

 

Ikerketaren arazoa horrela definituko genuke: nola aldatzen den Center for Basque 

Studies saileko online ikasleen aldagai batzuen inguruko iritzia. 

 

Hurbilketa teorikoa egin ondoren, gai horrekin harreman zuzena duten hainbat 

galdera sortu zitzaizkigun: 

 

1. Nola baloratzen dute Renoko unibertsitateak formakuntza birtuala 

eskaintzeko erabiltzen duen WebCampus plataforma edo ingurune birtuala? 

2. Nolako balorazioa egiten dute ikasleek kurtsoan zehar jasotzen duten 

laguntzaren inguruan? 
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3. Nola baloratzen dituzte ikasleek irakaskuntza-ikasketa prozesuaren 

helburuak lortzeko erabiltzen diren lanabesak? 

4. Nolako balorazioa egiten dute ikasleek curriculuma osatzen duten alderdi 

nagusien inguruan (helburuak, syllabus-a, metodologia, jarduerak eta 

ebaluaketa, besteak beste)?  

5. Zeintzuk dira Center for Basque Studies sailak eskaintzen dituen kurtsoetako 

ikasleentzat formakuntza birtualaren abantaila nagusiak? 

6. Nola baloratzen dute ikasleek irakasleek egiten duten lana? 

5.1. Ikerketaren helburuak 
 
Ikerketaren helburu orokorra eta helburu zehatzak aipatuko ditugu jarraian: 

 

Helburu orokorra 

1. Renoko unibertsitateko Center for Basque Studies (CBS) sailak eskaintzen 

dituen online kurtsoen, eta haietaz ikasleek duten iritzia bilduz luzetarako 

analisia egitea.  

Helburu zehatzak: 

2. Renoko unibertsitateak formakuntza birtuala eskaintzeko erabiltzen duen 

WebCampus plataforma edo ingurune birtualeko ikasleen balorazioa 

ezagutzea. 

3. Ikasleek kurtsoan zehar jasotzen duten laguntzaren inguruko balorazioa 

ezagutzea. 

4. Sail horretako ikasleek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren helburuak 

lortzeko erabiltzen diren lanabesen inguruan duten balorazioa ezagutzea. 

5. Ikasleek curriculuma osatzen duten alderdi nagusiak (helburuak, syllabus-a, 

metodologia, jarduerak eta ebaluaketa, besteak beste) nola baloratzen 

dituzten jakitea. 

6. Center for Basque Studies sailak eskaintzen dituen kurtsoetako ikasleentzat 

formakuntza birtualaren abantaila nagusiak ezagutzea. 

7. Ikasleek irakasleek egiten duten lanaren inguruan duten balorazioa 

ezagutzea. 
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5.2. Ikerketaren diseinua 
 
Ikerketa honetan bereziki hiru atal nagusi aurkituko ditugu: Lehen atal batean, 

azterketa historiko-bibliografiko bat egiten da urrutiko hezkuntzaren eta, bereziki, 

e-learningaren egoera ezagutzeko. Horrez gain, aztergai izan ditugun University of 

Nevada, Reno-ko Independent Learning eta Center for Basque Studies sailak ere 

ezagutuko ditugu.  

 

Atal honetako prozesua irekia eta malgua izan da. Irekia dela diogu, informazio 

iturri interesgarri bat aurkitzeak beste iturri batetara eramaten gintuelako, eta hura 

ere aztertzen genuelako gaiean sakontzen jarraitzeko asmoarekin. Eta malgua dela 

diogu, aurrera gindoazen heinean aurkitzen genuen informazioaren arabera 

hasierako aurkibide orokorra egokitzen joan garelako. 

 

Bigarren atalean datu errealen bilketan oinarritutako azterketa enpiriko bat landu 

dugu. Alde batetik, ikasleek erantzundako galdera-sorten azterketaren bidez egin 

dugu, eta, bestetik, irakasleekin egindako eztabaida-taldean bildutako datuak 

kontutan izanik.  

 

Alderdi teorikoan ikusi dugu kurtsoen analisiak egiterakoan zein irizpide didaktiko 

erabiltzen diren. Horiek kontuan hartuz, Independent Learning sailak erabili dituen 

kurtso amaierako galdera-sortak aztertu ditugu, eta ikusi dugu galdera-sorta horiek 

aukera eskaintzen dutela teorian ikusitako aldagai horiek aztertzeko.  

 

Hirugarren atal nagusian, ikerketa honetatik lorturiko ondorioak, eztabaida 

nagusiak eta etorkizunerako ikerketa lerro nagusiak aipatu ditugu.        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Koadroa: Ikerketaren alderdi ezberdinak azaltzeko eredu teorikoa 

Gure aztegaiak:  
 
• Independent Learning 
• Center for Basque Studies 

Azterketa historiko-
bibliografikoa. 

Azterketa enpirikoa: 
 
Center for Basque Studies 
saileko online ikasleek egiten 
duten kurtsoen inguruko 
azterketa. 

Ondorioak, eztabaidak eta 
etorkizunerako ikerketa lerroak 
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5.2.1. Ikerketa diseinuaren zehaztapena  
 
Azterlana ondorengo ezaugarriak dituen hezkuntza ikerketa batean kokatuko 

genuke: erabili ditugun metodo, lanabes eta informazioaren trataerak helburu 

nagusitzat sailak eskaintzen dituen online kurtsoen ikasleen iritzia jasotzea dute.    

 

Ikerketaren alderdi enpirikoa “expost-facto” motakoa da, aldez aurretik gertatu  

den zerbait aztertu baitugu (Bisquerra, 1989). Horrez gain, ikerketak helburu 

deskribatzaile-interpretaziozkoa du, University of Nevada, Reno-ko Center for 

Basque Studies sailak eskaintzen dituen kurtsoetan parte hartu duten ikasleen 

iritzia jasoko baita. 

 

Ikerketa honek, Van Dalen eta Meyer-en arabera  (Van Dalen & Meyer, 1981) 

ikerketa deskribatzaile batek behar dituen ezaugarriak ditu: egoera bat 

deskribatzen duen informazio faktiko zehatza jasotzea, arazoak identifikatzea, 

konparaketak eta ebaluaketak egitea, eta etorkizunerako aldaketak eta erabaki-

hartzeak planifikatzea. 

 

Horrelako ikerketa mota batean aurrez azaldutako datu eta emaitzen 

interpretazioak itzelezko garrantzia izango dute. Noski, azaltzen dugun 

interpretazioa egon daitezkeen hamaika interpretazioetariko bat baino ez da. Best-

ek (1989) adierazi bezala, ikerketa deskribatzailearen prozesua datuak jasotzetik 

eta tabulaziotik harago doa. Deskribatzen den horren esanahiaren elementu 

interpretatzaile bat izango da. Beraz, interpretazioa konparaketa eta 

kontrastearekin nahasiko da maiz. 

 

Horrez guztiaz gain, ikerketa hau luzetara egindako azterketa bat da. Horren 

inguruan aritu gara laugarren kapituluko 4.1.3 atalean (Online ikastaroei buruzko 

ezagutza zientifikoa).  

 

Ikerketan erabilitako metodologia, bitariko metodologia baten barruan koka 

dezakegu, eta eremu kualitatibo bateko nahiz kuantitatibo bateko metodologiak 

konbinatzen ditu. Era horretara haien arteko oreka, osaketa, konbinazioa eta 

triangelketa bilatuko du. Ideia hori Bericat-ek (1998) azaldu zuen, metoduen arteko 

osaketa, konbinazio eta triangelketaz aritu zenean.  
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Autore horren esanetan, osaketaren helburua “bi metodologi egitura desberdineko 

ikerketa bat aurrera eramatea izango da, eta azken ondorio moduan bi 

metoduetatik lortutako emaitzekin sintesi-interpretatzailea den txosten bat egitea” 

(Bericat, 1998:111). Gure ikerlanean ez dira bi egitura bereizi aurrera eramango, 

eta osaketa hori ahalbidetuko duen metodologia bat bilatuko dugu. 

 
Konbinaketan, metodu bat (kualitatiboa zein kuantitaboa) bestean integratuz, 

konbinaketa metodologiko on bat bilatzea da helburua, horren baliogarritasuna 

indartzeko, bere mugak orekatuz. Metodu baten sendotasunak erabiliko dira 

besteen ahuleziak orekatzeko (Bericat, 1998:111).  

 
Jarraian, triangelketarekin emaitzei baliogarritasun handiago bat eman nahi zaie, 

lortu nahi diren emaitza baliodun bateragarriak direnenean. “Emaitza berdinak 

lortzen dituzten metodologia gero eta ezberdinagoak izan beraien artean, orduan 

eta argiagoa izango da bere egiatasuna” (Bericat, 1998:111). 

 

Beraz, gure ikerketan azterketa kualitatiboa zein kuantitatiboa hartuko ditugu 

kontuan. Daturik gehienak online ikasleek kurtso amaieran betetzen duten galdera-

sortetatik lortu ditugu. Galdera gehienak itxiak izan arren, galdera-sortaren barruan 

bazeuden irekiak ere, eta ikasleek haien iritzia emateko aukera izan zuten. Horrez 

gain, alderdi kualitatiborako informazio iturri nagusia irakasleekin bideo-hitzaldi 

bidez egindako eztabaida-taldea izan zen.   

 

Ikus ditzagun jarraian bi ikerketa mota horien inguruan hainbat autorek 

nabarmentzen dituzten ezaugarri nagusiak: 

 

Ikerketa kuantitatiboaren ezaugarri nagusiak (Campbell & Stanley, 1963; Cea 

D'Acora, 1996; Shadish, Cook, & Campbell, 2002): 

 
• Ikerkuntza kuantitatiboa heziketan gertaerak edo gertaeren kausak bilatuz 

gertatzen diren fenomenoak azaltzen saiatzen da.  

• Egiaztapenera dago bideratua, eta errealitate estatiko baten inguruko 

hipotesiak sortzen ditu.  

• Teoria-sorreran planteatutako hipotesietako frogantza bilatzen du.  

• Ikerketa “kanpotik” planteatzen da. 

• Historikoki jarrera positibistekin lotua egon da. 

• Azaltzen dituen arazoak itxiak dira. 
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• Helburuak ez dira aldatuko ikerketak irauten duen bitartean.  

• Datu bilketarako test-ak, eskalak, galdera-sortak... erabiltzen dira.  

• Errealitatearen kodifikazioa zenbakizko datuen bidez garatzen da. Horiek 

gertaera baten errepikapena irudikatzen dute.  

• Bildutako datuen analisiak estatistikoak dira.  

• Beste errealitate batzuetara datuak orokortzeko aukera oso garrantzitsua 

izango da.  

• Halaber, baliotasuna eta analisi estatistikoetan oinarritutako fidagarritasuna 

izango dira ikerketa mota honen kalitate-irizpide tradizionalak. 

• Gertaera zehatzak aztertzen ditu.  

 
Ikerketa kualitatiboaren ezaugarri nagusiak  (Cook & Reichardt, 1996; Denzin & 

Lincoln, 1994; S. T. Taylor & Bodgan, 1998) 

 

• Errealitatea ezagutzean eta, ahal den neurrian, aldatzean datza.  

• Galdera irekietan oinarrituta ikertu daiteke, hipotesirik gabe. Hipotesiak 

egiaztatzea ez da ikerketaren motorra.  

• Subjektibitatea onartzen da, ikerketa “barrutik” planteatzen baita. 

• Ikerketaren oinarriak era ireki batean planteatzen dira, eta garatzen doan 

heinean aldatuz joan daitezke.  

• Prozesuan zehar aldatuz joan daitezken arazoak ikertzen dira.  

• Datuak tokian bertan jasotzen saiatzen da, eta horretarako elkarrizketa, 

behaketa, galdera irekidun galdera-sortak etabar erabiltzen dira. 

• Hitzean (ahozko zein idatzizko) oinarrituriko informazioarekin egiten da lan.  

• Subjektuen kopurua mugatua izaten da.  

• Datuak teknika kualitatiboen arabera aztertzen dira (edukien analisia, 

triangelukatzea…). 

• Gertaera batek ez du garrantzi handiago izango errepikatzen den 

maiztasunaren arabera, errealitatearen ulertzean ematen zaion esanahiaren 

arabera baizik. 

• Errealitatea konplexua eta dinamikoa den zerbaiten moduan ulertzen da. 

 

Eztabaida luzea egon da azken urteotan bi korronte horien inguruan. Brewer & 

Hunter-ek (1990) dio eztabaida hori gainditzeko modurik errazena, ikerketa bakar 

baten barruan, ikerketa metodu eta estilo desberdinen nahasketan oinarritzea dela. 
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Beraz, gure ikerketa ere eztabaida hori gainditzearen beste adibide bat izango da. 

Baiezta dezakegu, gure ikerketa kualitatiboa dela, ondorengo arrazoiengatik: 

 

• Ikerketa bukaeran balioztatu edo baztertu behar diren hipotesirik ez du 

izango, ezagutu nahi dugun horren inguruko galdera irekiak planteatuko 

ditu. 

• Bildutako datu kuantitatibo eta kualitatiboei esker, argudiatutako 

interpretazioa bat egiten da sailak eskaintzen dituen online kurtsoetako 

ikasleen balorazioari buruz. 

• Errealiatatearen ulertze eta deskribapen on bat egitea lehenesten da. 

• Galdera irekiak dituen galdera-sortak erabiltzen dira, ikasleen zehaztasunak 

bildu ahal izateko. 

• Analisi kualitatibo-kuantitatiboen irakurketa deskribatzaile-interpretatzaile 

bat gailentzen da. 

Baina ikerketa kuantitaboa ere badela esan dezakegu, ondorengo arrazoiengatik: 

 

• Kategoria desberdinak egingo dira datu kuantitatiboak jaso ahal izateko. 

• Galdera-sortan Likert eskala bat erabiliko da galdera itxietan. 

• Datu kualitatiboen azterketa estatistikoak egingo dira (bataz bestekoak, 

frekuentziak…) ikasleek jaso duten online ikasgaiaren inguruko iritzia 

ezagutzeko.  

Orain artekoa laburbiltzeko asmoz, gure ikerketak ikuspegi kualitatiboaren zein 

kuantitatiboaren ezaugarriak biltzen ditu. Ikuspuntu deskribatzaile-interpretatzaile 

batetik online ikasleen iritzia ezagutu nahi dugu, eta, planteamendu kritikoago 

batetik, hobekuntzarako proposamen bat egiteko asmoz egin dugu lana.  

 

Bestalde, gure ikerketa kasu azterketa baten moduan ere definituko genuke. 

Lehenik eta behin, ikus ditzagun autore ezberdinek emandako kasu azterketen 

definizioak: 

 

Kasu azterketa, teknikoki, edozein aldagai egokiren neurri bakar bat interpretratu 

eta informatzen dugun fenomenu baten moduan defini daiteke (Eckstein, 2002). 

 

Kasu azterketa beste modu honetara ere definitu dute: “Ikerkuntza enpirikoa da, 

bizitza errealeko ingurune batean fenomenu garaikide bat aztertzen duena. Bereziki 
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fenomenu eta ingurunearen arteko mugak ez direnean hain argiak” (Yin, 2003, 

Orr.13). 

 

Yin-ek emandako definizioa gehiago zehaztuz, Stake-ena (1998) aurkitu dugu: 

“Bere jarduera egoeretan ulertzera heltzeko berezitasunaren ikerketa, ez 

orokortzea, eta kasu bereziko konplexutasunekoa. Kasua espezifikoa da, konplexu 

samarra funtzionamendu aldetik” (Stake 1998, Orr.16). 

 

Gurearekin bat datorren beste definizio bat Creswell-ena (2002) da. Autoreak kasu 

azterketa horrela definitzen du: “Ikertua izateko arazo bat da, zeinek kasu baten 

ulermen sakona edo mugatutako sistema bat erakutsiko duen. Honek banako baten 

edo gehiagoren ekitaldi, jarduera edo prozesu erakutsiko du”  (Creswell 2002, Orr. 

61). 

 

Definizio horiek eta beste batzuk kontutan hartuta, gure lana kasu azterketa 

moduan definitzera ausartuko ginateke. Hau esaterakoan ere kontutan izan da Yin-

ek (2003) proposaturiko eskema bat, non hiru alderdi garrantzitsu dauden: 

 

• Erantzun nahi den galdera mota. 

• Ikertzen ari den gaiaren inguruan ikertzaileak duen kontrola. 

• Arazoak gaurkotasuna duen ala ez. 

Azken finean, metodu bakoitza egoera zehatzetan erabiliko da: 

 

Metodua Ikerketaren 

galdera mota 

Gertaeren 

inguruko kontrola 

eskatzen du? 

Gaurkotasuneko 

egoerak dira? 

Esperimentua Nola? Zergatik? Bai Bai 

Itaunketa Nork? Zer? Non? 

Noiz? Zenbatek? 

Ez Bai 

Fitxategien 

analisia 

Nork? Zer? Non? 

Noiz? Zenbatek? 

Ez Bai/Ez 

Historia Nola? Zergatik? Ez Ez 

Kasu-azterketa Nola? Zergatik? Ez Bai 

14.Koadroa: Ikerketa metodua aukeratzeko eskema. Yin (2003) 
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Taula horretan argi ikusten da gurea kasu azterketa bat izango dela, nola eta 

zergatik galderei erantzuten dielako, ez delako ezinbestekoa egoeren kontrola, eta 

gaurkotasuneko gaia delako. 

 

Labur esanda, kasu azterketaren kontzepturik zabalduena ondokoa dela esan 

dezakegu: jarduera bat, giza-unitateak, pertsonak eta beste deskribatu eta 

sakontasunean aztertzen dituen ikerketa bat. Datuak anitzak, iturri askotarikoak, 

eta testuinguruan ongi kokatuak izaten dira.  

 
Beraz, gure ikerketaren metodologia gisa kasu azterketa aukeratu izanak baldintza 

batzuei erantzungo die. Alde batetik, aparteko kasu edo kasu sinple34 batez ari 

gara, eta sail batetako kurtso jakin batzuetan gertatzen den konplexutasuna 

jasotzeko aukera eskaini digu.  

 

Gisa horretako hezkuntza egoeretan, mota desberdinetako informazioa bateratzen 

duen datu bilketa egitea ezinbestekoa da. Teknika kualitatiboetatik teknika 

kualitatiboetara, inpresio subjektiboetatik datu estadistikoetara, sailaren kanpo-

ikuspegi batetik barne ikuspegi batetara... Hori guztia ikerketaren ezaugarriak 

azaldu nahi diren funtzio deskribatzaile35 batetik. Barruko edo berezko ikerketa36 

batean kokatuko genuke, kasu jakin bat aztertuko delako eta sakontasunean 

ulertzen saiatuko delako. 

 

Metodologia hori beste batzuekin alderatuz berri samarra izan arren, haien 

ikerketak metodologia hau erabiliz egin dituzten autoreak aurkitu ditugu  (Altuna, 

2010; Anderson, 2002; Area Moreira, 2005; Martinez, 2002; Olson & Eaton, 1986). 

 

Ikerlariak funtzio desberdinak bete behar izan ditu ikerlanak iraun bitartean. Stake-

ren ustez (1998), hori arrunta da kasu azterketa bidez egindako ikerketetan. 

Besteak beste, irakaslea, biografoa, behatzailea, parte-hartzailea, narratzailea, 

ebaluatzailea eta aholkularia izatea dira funtzio horietako batzuk. 

 

Jarraian, gure ikerlanean pisu gehien izan duten funtzioak azalduko ditugu labur-

labur: 
                                            
34 Yin, R-ek (2003) kasu sinplea terminoa erabiliko du objektu edota egoera bakar baten 
azterketarako. 
35  Yin, R-ek (2003) ikerketaren helburuen zereginetako baten moduan deskribatzen du. 
36 Stake, R.ek (1998) hiru kasu azterketa mota bereiziko ditu: barruko edo berezkoak,  
instrumentalak eta kolektiboak. 
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1) Narratzaile edo biografoa. Nahiz eta Stake-ek (1998) aipatzen duen 

“bizitzako historiak” kontatu ez, bizitakoa jaso eta deskribatu da, ideia eta 

akzio batzuk ilustratzeko asmoarekin. Testuingurua, bizitako egoera eta 

harturiko erabakiak hobeto ulertzen lagunduko dute horiek. 

2) Parte-hartzailea. Ikertzailea bera kasu azterketa honen parte-hartzailea izan 

da. Hark jaso ditu galdera-sorta bidezko ikasleen datuak, eta hark antolatu 

eta kudeatu du eztabaida-taldea. Bestalde, Independent Learning saileko 

online kurtsoen diseinatzailea eta kudeatzailea (Web Course Designer) 

izanik, ikerketaren parte-hartzaile zuzena izan da. 

3) Ebaluatzailea. Ikertzaileak bere lana ebaluatu behar izan du urtez urte egin 

beharrekoak ahalik eta egokien egiteko, eta ahalik eta etekinik handiena 

ateratzeko. Ikertzaileak pertsonalki egin duen ebaluaketaz gain, urte 

hasieran sailak berak eskatzen dio kide bakoitzari urte horretan egindakoen 

eta hurrengo urteetan egin beharrekoen inguruan txosten bat egiteko.  

4) Aholkularia. Ikerlariarekin lanean aritu diren saileko beste kide guztiek, 

hasieratik ezagutu dituzte ikerlanaren lerro nagusiak eta helburuak. Era 

horretara, interesgarria iruditzen zitzaien zerbait ikusiz gero, haiek ere 

ikerlariarekin partekatuko zuten, bi aldeak aberastuz. Bestalde, kide 

horientzat ikerlaria “aditua” izango da gai horretan, eta maiz aholkuak 

eskatuko dizkiote honen edo haren inguruan. 

5.3. Ikerketaren subjektuak 
 
Lehentxeago aipatu bezala, ikasleak eta irakasleak izan dira gure ikerketako 

subjektuak. 2003. urtetik 2008. urtera bitartean, ikasgai amaierako galdera-sorta 

bete duten ikasle guztien iritziak bildu ditugu. Guztiek ez zuten galdera-sorta bera 

erantzun, baina gehiengo nagusi batek galdetegi eredu bera erantzun zuenez, hori 

hartu dugu erreferentzitzat hainbat azterketa estatistiko egiterakoan.  

 

Irakasleei dagokienean, Center for Basque Studies sailak Independent Learning-en 

bidez eskaintzen dituen online kurtsoetan parte hartu duten irakasle guztien iritzia 

bildu dugu, zazpi irakaslerena guztira. Haietako batzuk ikasgai bat baino gehiago 

eskaini zuten urte haietan zehar.  
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5.3.1. Ikasleen lagina 
 
2003tik 2008ra bitartean, kurtso amaierako galdera-sorta erantzun zuten ikasle 

guztien iritzia hartu dugu kontuan. Galdera-sorta eredu desberdinak izan arren, ez 

dago aldaketa handirik haien artean. 

 

Guztira, zortzi galdera-sorta aurkitu ditugu, eta batzuetan erantzun kopurua oso 

baxua izan da.  

 

Ondorengo taulan ikusiko dugu galdera-sorta bakoitzarekin zenbat ikasleren 

erantzunak ditugun, eta zein urtetan erabili zituzten galdetegi horiek: 

 

GALDERA-SORTA LAGINA URTEAK 

0 galdera-sorta 36 2004, 05, 07, 08 

1 galdera-sorta 12 2003, 04 

3 galdera-sorta 11 2004, 05 

4 galdera-sorta 75 2006, 07, 08 

5 galdera-sorta 9 2001, 07, 08 

6 galdera-sorta 12 2004, 05 

7 galdera-sorta 1 2007 

9 galdera-sorta 1 -- 

GUZTIRA 157  

15.Koadroa: Galdera-sorta desberdinen lagina eta erabilitako urtea 

5.3.2. Irakasleen lagina 
 
Ikasleen iritziak bildu eta aztertu ondoren, ikasketa prozesuaren beste subjektu 

garrantzitsu baten iritzia biltzea ezinbestekoa iruditu zitzaigun. Horrexegatik, 

berehala jarri ginen irakasleekin harremanetan, eta haien erantzuna ezin hobea 

izan zen. 

 
Sailak 2003-2008 epean online eskaini zituen kurtso guztietako irakasleen iritzia 

bildu dugu, zazpirena guztira. Haietako batzuk ikasgai bakarra eskaini zuten, eta 

beste batzuk ikasgai bat baino gehiago eta, gainera, lauhilabeteko desberdinetan.  

 

Zazpi irakasleetako bi Center for Basque Studies saileko irakasleak dira orain ere, 

baina beste bostak ez daude sailean. Haietako bateren batek erretiroa hartu du 
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dagoeneko, beste bat UPV/EHUko irakaslea da, eta hirugarren bat Deustuko 

Unibertsitatean ari da lanean. Boise eta Euskal Herriaren artean ikerketa 

desberdinak egiten ditu beste batek, eta garai batean Center for Basque Studies 

saileko burua izan zen. Irakasleetan azkena CBSk egindako liburugintzan dabil, 

zuzentzaile gisa batez ere (senior editor delakoa),  eta itzultzaile moduan ere 

aritzen da hainbat bezerorentzat (UPV/EHUko hainbat sail, Etxepare Institutua, 

Bizkaiko Aldundia eta Tecnalia besteak beste). Azken horrek, urtean zehar 

Donostiako USACerako (University Studies Abroad Consortium37) hainbat hitzaldi 

eman ditu, eta eskola batzuk ere bai Mondragon Unibertsitatean, Eskoriatzan. Orain 

dela gutxi, UPV/EHUko master batean sartzeko aukera izan du irakasle horrek, 

antropologia talde batekin.  

 

Beraz, arazo logistikoak ekiditeko (distantzia, ordu aldaketa…), Renon zeuden hiru 

irakasleekin bideo-hitzaldi bidez “elkartu” ginen, beste birekin Donostian bertan 

bildu ginen, eta gure hitzordura etorri ezin izan zuten bi irakasleen erantzunak e-

posta bidez jaso genituen. Oztopoak oztopo, irakasle guztien hitza biltzeko aukera 

izan genuen.  

5.4. Datu bilketa: teknikak eta lanabesa 
 
Ondorengo atalean, hiru arlo nagusi jorratuko ditugu nagusiki. Alde batetik, gure 

ikerketan datu kuantitatiboak biltzeko erabilitako galderara-sortak aukeratu 

izanaren irizpide nagusiak azalduko ditugu, eta lanabes horren abantailak eta 

desabantaila nagusiak aipatuko ditugu, autore desberdinen iritziak emanaz. 

Bestalde, galdera-sorten artean erantzun gehien bildu dituena sakonago aztertuko 

dugu. Eta bukatzeko, datu kualitatiboen bilketa egiteko kurtso desberdinetako 

irakasleekin egindako eztabaida-taldearen berri emango dugu.  

5.4.1. Bilketa hau egiteko galdera-sorta aukeratu izanaren 

irizpideak  

 
Datuak biltzeko erabili diren galdera-sortetan galdera itxiak eta irekiak nahasten 

dira. Ikerketarako lanabes egokia dela iruditzen zaigu, horiek aztertu eta gero, 

azterketa kualitatiborako eztabaida-taldea erabiliko dugula jakinik beti ere. Horrek 

                                            
37 Partzuergo honen bidez, milaka ikasle University of Nevada, Reno-ko unibertsitatetik beste 
munduko unibertsitate ezberdinetara joango dira beraien ikasketak jarraitzera. Lehen 
elkartruke programa Donostiarekin izan zen. 



5.Kapitulua. Ikerketaren diseinu eta metodologia 
  
 

153 
 

aukera emango digu galdera-sorten bidez lortutako datuetan gehiago sakontzeko  

(Buendía, Colás, & Hernández, 1998). 

 
Buendía eta besteek (1998) eta Selltiz eta besteek (1976) datuak biltzeko lanabes 

gisa galdera-sortak erabiltzeak dituen abantailak eta desabantailak aztertu dituzte: 

 

Abantailak: 

 

• Subjektuei ezartzeko prozedura nahiko erraza eta merkea da. 

• Berdintasuna mantentzen du norbanakoei egiten zaizkien aplikazio 

desberdinetan. 

• Anonimatuaren bermeak erantzunaren askatasuna errazten du. 

• Subjektuak behar duen denbora har dezake erantzuteko, normalean 

denbora tarte bat izango baitu hausnartzeko eta erantzuteko.  

• Helmen handia du, hau da, lagin handi batetik informazio asko lor daiteke. 

Desabantailak 

 

• Akats sistematikoak egon daitezke galdetegia erantzun behar duen giza-

taldea aukeratzerakoan. 

• Galdera asko egon arren, horrek baditu bere mugak. Alde batetik, 

erantzuten duena nekatu egin daiteke eta erantzunen fidagarritasunean 

zalantzak eragin ditzake. 

• Ikerketaren helburuak asko badira, inkesta prozesua motela eta astuna izan 

daiteke. 

Cea D’Ancora-k (1996) ere gai horren inguruko iritzia azaltzen du. Inkesten 

abantailak eta desabantailak azaldu ditu hark ere: 

 

Abantailak 

 

• Galdera mota asko egon daitezke ikerketa bereko galdera-sorta batean. 

• Erantzunen konparaketa bat ahalbidetzen du. 

• Lortutako emaitzak transferitu daitezke, beti ere egindako lagin diseinuaren 

mugak kontutan izanik. 

• Bere gauzatzean akats larririk ez badago behintzat, informazio esanguratsu 

bat lortzeko aukera eskaintzen du. 
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• Abantaila ekonomikoa: informazio kopuru handia lortu daiteke, gutxieneko 

kostu baten truke. 

Desabantailak 

 

• Hitzez komunikatzeko arazoak eta zailtasunak dituztenen ikerketarako ez da 

baliagarria izango. 

• Elkarrizketatzailearen presentziak erantzunetan eragina izan dezake. 

• Norbanakoaren testuingurua ez ezagutzeak eta bizi-erreferentzia gabeziak 

datuen interpretazioan bere mugak izan ditzake.  

• Kausalitatearen ikerketarako zehaztugabetasuna nabarmentzen zaio. 

• Oztopo fisikoek (zaindutako eraikin, erantzungailu edo atezain 

automatikoak) laginaren unitateekiko kontaktua zailtzen dute. 

• Inkesta luze baten garapena konplexua eta garestia izan daiteke (batez ere 

galdera-sorta pertsonaletan). 

Autore horiek eta beste batzuk aipatu dituzten abantailak eta desabantailak aztertu 

ondoren, gure ikerketan planteatutako galderei erantzuteko Independent Learning 

sailak erabilitako galdera-sortak aztertzea egokia iruditu zaigu. Desabantailak ere 

badituela kontuan hartuagatik, lanabes honek eskaintzen dituen abantailak gure 

ikerketaren garapenerako mesedegarriak direla iruditu zaigu.  

 

5.4.2. Ikasleek erantzundako galdera-sorta 
 
Galdera-sorta ereduak (Ikus eranskin17 paperean38) bat baino gehiago izan dira, 

nahiz eta haien arteko aldea oso txikia izan. Kasu batzuetan galdera bat kendu edo 

gehitu diote, eta beste batzuetan erantzun aukera bat aldatu. Dena dela, galdera-

sorta bat izan da erantzun gehien jaso dituena eta horren inguruan arituko gara 

zehatz-mehatz atal honetan. 

 

Lagin handiena 4. galdera-sortan dugunez, eta galdetegi batetik bestera aldaketa 

txikiak direla aintzat hartuta, horren inguruko azalpenak emango ditugu jarraian.  

 

                                            
38 Galdera-sortak bildu ahala zenbakitu genituen, baina bigarrena eta zortzigarrena kurtso 
erdian ikasleak betetzen hasi diren galdera-sortak ziren, eta hauek ez dira kontutan izan 
azterketa honetan. 
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Guztira, 28 galdera ditu galdera-sorta horrek. Guztiak dira galdera itxiak, azken 

hirurak izan ezik. Dena dela, galdera itxien artean hiruk aukera ematen dute 

oharrak gehitzeko. 

 

Ondorengo taulan ikusiko dugu arlo edo azpi-arlo bakoitzean zer galdera kokatuko 

genukeen, hau da, zer galderak galdetzen duen arlo edo azpi-arlo horren inguruan: 

 

ARLOA AZPI-ARLOAK 
 
GALDERAK 

Plataforma 

Eraginkortasuna 
 

 
10 

Erabilgarritasuna 
 

7 
1 

Zerbitzuak 
 
 

 

Laguntza 

Materiala 
 

 
 
5 
 

Informazio nahikoa 
 

 

Laguntza teknikoa 
 

 
 
11 

I.L saila 

Aurrez aurre 21 
Orokorki  
Telefonoz 22 

Matrikulatzeko denbora  
Hobetzeko?  

Curriculuma 

Helburuak 
 

13 

Programa (edukien sekuentzia)  
Lezioak/Ikasgaiak 

(Metodologia) 
 
12 

Jarduerak 
 

2 
 
14 

Ebaluazioa 3 
 

Komunikazioa 

Kontaktua 
 

 

Foroak 
 

15 
 

Interakzioa 9 

Orokorra 
% 

Abant./ 
desab. 

+edo-ikasi 
 

 

Zergatik hartu birtualki? 
 
 

 
24 
8 

Hobekuntzak 
 

 
 

 

Ikasleek 
irakasleen 
balorazioa 

 
Denbora 

 

16 
 
 
 
19 
 

Ebaluaketa 
 

17 
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Komentarioak 
 

18 

Bestelako 
baliabideak 

Testuliburuak 
4 

Estekak  

Besteak 

Gomendagarria 
 

20 

Etorkizunerako nahia 
 

 

Gu ezagutu,nola? 
 

25 
 

Komentarioak 
 

 

16.Koadroa: 4.galdera-sortako arlo eta azpi-arlo bakoitzean kokatzen diren galderak 

 

Galdera-sortaren hasieran esaldi labur bat irakur daiteke. Bertan galdetegia 

anonimoa dela ziurtatzen dute, eta horrez gain, irakasleari ez zaizkiola erakutsiko 

ikasgaia bukatu eta notak jarri arte: 

 
“This is an anonymous evaluation. It will not be given to the instructor 
until after the completion of the course.” 
 

Ondoren, oinarrizko hiru datu eskatzen dira: eguna, irakaslearen izena 

eta kurtsoaren zenbakia. 

 

Eta galdera-sortarekin hasi aurretik, bi paragrafo irakurri ditzakegu: galdera-

sortaren helburu nagusiak zehazten dira batean, eta ohar garrantzitsu batzuk 

aipatzen dituzte bestean: 

 
“Independent Learning wants to ensure that our students are well-served, 
and their educational experience is rewarding. This evaluation from 
attempts to measure your assessment of the course you have just 
completed. Your reseponses are confidential and will not affect your grade. 
The Independent Learning staff and your instructor will see this form 
AFTER your final grade has been submitted. Please answer the following 
questions and submit this with your final examination. 
 
Instructions: Please respond to the following by bubbling in the 
corresponding letter on the scantron sheet provided (unless insctructed 
otherwise). Please use pencil on the scantron sheet and be sure to fill in 
the course number on the scantron sheet as well as on this evaluation 
sheet. Additional comments should be included on this sheet in the space 
provided or on the scantron form.” 

  
Lehenengo bost galderetan, eta 16-19, 21 eta 22 galderetan, Likert motako 

balorazio eskalak erabili dituzte erantzunetan, 1-5 artekoak (Excellent, good, fair, 

poor, N/A). Beraz, 28 galderen artean, 11 mota horretakoak dira. Beste sei 

galderetan ere (10-15) balorazio eskala hori erabili dute, baina baieztapenak izan 

direnez eta ez galdera zehatzak, onarpen maila neurtzen da horietan: guztiz ados 
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(strongly agree), ados (agree), neutro (neutral), desados (disagree) eta erabat 

desados (strongly disagree). Bederatzigarren galdera konparaketa bat da, eta 

balorazio eskala erabiltzen dute. Kasu horretan erantzun posibleak beste batzuk 

dira: askoz gehiago (much higher), gehiago (higher), berdintsu (about the same), 

gutxiago (lower), eta askoz gutxiago (much lower). Beste lau galdera dikotomikoak 

dira (Yes, No). Beste hiruk (8, 24, 25) erantzun desberdinak dituzte aukeran eta 

horien artean nahi beste aukeratu zitzakeen ikasleak. Galdera-sorta ixteko,  galdera 

irekiak dira azkeneko hirurak, ikasleek haien iritzia azaldu dezaten. 

 

Gaur egun, ikasleen pontzentaia handienak sarearen39 bidez erantzuten du, baina 

ikerketarako datuak bildu ziren urteetan egoera bestelakoa zen. Galdera-sorta 

sarean zegoen arren, gehiengo nagusi batek ez zuen betetzen, eta derrigorrezko 

aurrez aurreko azterketa egitera joandakoan inprimatutako eredua betetzen zuten.  

 

Online dagoen galdera-sortak erabiltzearen abantaila eta desabantailen inguruan 

iritzi bat baino gehiago eman izan dute autoreek. Guzmán-ek (2002), esaterako, 

honako abantailak ikusten dizkio: 

• Inkesta erantzun behar duenak, nahi duenean erantzun dezake, era eroso 

batean. 

• Harreman asinkronikoak sortuko dira. 

• Galdera-sorta erantzuten den unetik erantzun horiek jasotzera dagoen 

denbora tartea oso motza izango da. 

• Erabiltzaileak Internet erabiltzeko duen trebezia ere neur daiteke.  

Baina desabantaila batzuk ere azpimarratu ditu ikerlari horrek: 
 

• Arazo teknikoak medio, datuak galtzeko arriskua egon daiteke. 

• Ordenagailuaren aurrean eta Interneti konektatuta erantzun behar da. 

• Ordenagailuaren aurrean egote hori nekagarria izan daiteke erantzun behar 

duenarentzat. 

• Eremu batzuetan 255 baino karaktere gehiago ezin dira idatzi, eta horrek 

mugak jarri diezazkioke erantzuna luzatzeko beharra duenari. 

• Harrera gaitasuna ere gal daiteke. 

                                            
39 Sarearen bidez SurveyMonkey programa erabiltzen da egun. Amerikako Estatu Batuetako 
enpresa horrek sarean inkestak era erraz batean sortzeko aukera eskaintzen digu. 
Kudeatzeko erraza den aplikazio da hau, eta adibide gisa urtez urte aldaketa txikiak egin 
behar badira, aurrekoa bikoiztu eta bertan egin daitezke egin beharrekoak.   
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5.4.3. Irakasleekin eztabaida-taldea 
 
Irakasleen iritzia ezagutzeko asmoz, eta ikasleengandik lortutako datuekin 

kontrastatzeko, eztabaida-talde bat antolatu genuen: bideo-hitzaldi bidez egindako 

eztabaida-taldea40.  

 

Eztabaida-taldea teknika kualitatibo batean oinarritzen da. Ikertzailea parte-

hartzailearen parean jarriko da, eta haiek errealitatea nola ikusten duten 

ezagutzeko aukera izango du. 

Cohen, Manion, & Morrison-ek (2007), hezkuntza-ikerketen inguruan aritzerakoan, 

datu bilketarako eta ikerketarako estrategien inguruan idatzi zuten.  Besteren 

artean, elkarrizketak aipatzen dituzte estrategia baliagarri gisa, eta gure 

ikerketarako aproposa iruditu zaigu talde elkarrizketa eta eztabaida-taldea ere bai 

(focus group). Estrategia horiek, besteek bezala, abantailak eta desabantailak izan 

ditzakete. Watts & Ebbutt-ek (1987), esaterako, erantzun desberdinak jasotzeko 

aukera paregabea eskaintzen duela diote. Haien iritziz, elkarrizketa mota horiek 

erabilgarriak dira kasu askotan: talde bat elkarrekin lanean aritu denean denbora 

jakin batean edo helburu komun batekin, edo garrantzitsua denean batak bestearen 

iritzia ezagutzea. Haien ustetan, talde elkarrizketa batek bakarka egindakoak baino 

erantzun zabalagoa lor dezake. Bodgan & Biklen-ek (1992), aldiz, ondoren egingo 

den bakarkako elkarrizketarako lagungarriak izan daitezkeela uste dute. Horrez 

gain, abantaila praktikoak eta antolaketakoak egon daitezkeela iruditzen zaie. 

Denbora aurrezteaz gain, iritzi askotariko jendea egon daiteke taldean, eta horrek 

taldeen ordezkaritza egin dezake. 

 
Horrez gain, Arksey & Knight-ek (1999) diote elkarrizketatu bat baino gehiago 

izateak gertaeraren bi bertsio desberdin erakutsi ditzakeela, eta bata bestearen 

osagarri izan daitekeela. Ikerlari horientzat ere abantaila izan daiteke elkarrizketatu 

bakoitzak bestearen iritzia nola hobetu, sakondu, eragin edo finkatu dezakeen 

ikustea. 

 

Desabantaila edo arriskuen inguruan ere aritu dira ikertzaileak.  Arksey & Knight-en 

(1999) ustez, iritzi orokorrarekin ados ez dagoenak arazoak izan ditzake bere iritzia 

mahai gainean jartzeko. Autore horien aburuz, iritzi orokor bat egon daiteke, eta 

                                            
40 Eztabaida-taldean hitz egindakoa ikus daiteke eranskinetan dagoen bideoan (Ikus CDko 
eranskinetan bideoa-hitzaldia) 
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pertsonala den iritzi bat baino gehiago. Watts & Ebbutt (1987) ere bat datoz ideia 

horrekin eta horrelako elkarrizketetan “talde uste edo iritzi” (group think)  bat sor 

daitekeela iruditzen zaie, eta iritzi honekin bat ez datorren horrek arazoak izan 

ditzakeela bere iritzia guztien aurrean plazaratzeko.  

 

Orain arte esandakoa talde elkarrizketen ingurukoa izan da. Finean, eztabaida talde 

bat talde elkarrizketa modalitate bat izan daiteke, baina galderak ez ditu 

elkarrizketatzaileak bakarrik egingo, eta erantzunak ez ditu elkarrizketatuak 

bakarrik emago  (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Gai zehatz baten inguruan 

aritzeko elkartzen den gizartearen sektore konkretu bat izango da.   

 

Eztabaida-taldeak ikertu dituzten autore batzuk (Bailey, 1994; Krueger, 1988; 

Morgan, 1988; Robson, 2002) haien erabilgarritasuna aipatu dute, ondorengo 

kasuetan esaterako: 

 

• Interes berezi baten inguruan aritzeko. 

• Populazio baten azpitaldeen datuak sortzeko eta ebaluatzeko. 

• Datu kualitatiboak jasotzeko. 

• Datuak azkar eta merke jasotzeko. 

• Jarrera, balore eta iritzien inguruan datuak jasotzeko. 

• Parte-hartzaileak hitz egitera eta haien hitz propioekin egitera animatzen 

ditu. 

• Alfabetatu gabeko parte-hartzaileak ere hitz egitera animatu. 

• Beste ikerketetatik feedback-a jasotzeko. 

Cohen, Manion & Morrison-ek (2007) eztabaida-taldeen puntu ahulak edo 

desabantailak aipatzen dituzte. Horiek ere kontutan izan genituen gure bideo-

hitzaldia antolatu genuenean: 

 

• Normalean, ez dira datu kontagarriak edota orokorgarriak. 

• Datuak aztertzea ez da erraza izaten. 

• Inplikatutako partaideen kopurua txiki samarra izaten da. 

• Galdera-sorta batekin baino informazio gutxiago bildu ohi da. 

• Jorratzeko gaiak mugatuak egon daitezke. 

• Talde barruko arazoak edo desadostasunak sortu daitezke. 

• Datu orokorrak fidagarritasun orokorra galdu dezakete.  
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Beraz,  gure bideo-hitzaldi bidez antolatutako eztabaida-taldean, autore horiek eta 

beste batzuk esandakoak kontuan hartu genituen, gure ikertaren helburuak modu 

erraz eta zuzen batean lortu ahal izateko.  

5.5. Datu bilketa: prozesua 

5.5.1. Ikasleen galdera-sorta 
 
Aurrez esan bezala, galdera-sortak ez dira ikerlan honetarako sortu; sailak erabili 

zituenak eskuratu ditugu. 

 

Galdetegiak lortzeko, 2009.urteko udaran University of Nevada, Reno-n egindako 

egonaldia baliatu genuen. Galdera-sorten erantzunak sailetik atera ezin zirenez, 

han bertan datuak SPSS programan sartu eta berriro ere sailean bertan gorde 

zituzten. 

5.5.2. Irakasleen eztabaida-taldea 
 

Bideo-hitzaldia41 antolatu aurretik prestakuntza garai bat izan genuen. Analisi 

estatistikoetan lortutako informazioak lagundu zigun irakaslekin antolatu beharreko 

eztabaida-taldea prestatzen. Prozesu horretan laguntzen aditu talde batek hartu 

zuen parte. Alde batetik, parte-hartzailean presentzia bermatu behar zen, eta 

horretarako email bidez jarri ginen haiekin harremanetan (Ikus eranskin18an 

paperean). Beste alde batetik, alderdi teknikoa ere prestatu behar genuen, baita 

UPV/EHUan eta baita University of Nevada, Reno-n ere. Horretarako bi 

unibertsitateetako teknikariekin jarri ginen harremanetan (Ikus eranskin18 

paperean). 

 

Prestakuntza garai horretan eztabadia talde bat ongi kudeatzeko informazioa bilatu 

eta gai hori landu genuen, iturri desberdinetatik edanez. 

 

Behin parte-hartzaileen erantzunak jasota, eta distantziak sor zitzakeen arazoak 

ekiditeko asmoz, bideo-hitzaldiaren eguna zehaztu aurretik lehen proba bat egitea 

iruditu zitzaigun egokiena. Lehen proba horretan arazo teknikoak izan zirenez, 

bigarren bat beharrezkoa izan genuen guztia ondo lotzeko. 

                                            
41 Prestaketa lanean ari ginen bitartean idatziriko egunerokoa irakur daiteke 
eranskin19paperean 
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Behin alderdi teknikoa antolatuta, eztabaida-taldean erabiliko genuen gidoa 

finkatzen hasi ginen. Horretarako, ikasleek erantzundako galdera-sortetatik 

ateratako informazio aztertu genuen, eta eztabaida egunerako lagungarria izango 

zitzaigun gidoi bat prestatu genuen (Ikus eranskin18 paperean). 

 

Bideo-hitzaldia baino egun gutxi batzuk lehenago, gidoia hori parte hartuko zuten 

irakasleei bidali zitzaien, bide batez gure hitzordurako data gogoraraziz. 

 

Dena prest zegoen bideo-hitzaldirako42.  

 

Egun horretan, bideo-hitzaldian lortu nahi genituen datuak eskuratu eta ikasleen 

iritziak osatzeko eta alderatzeko erabat baliagarria izan zitzaigun irakasleen hitza. 

 

Bertaratu ezin izan ziren irakasleekin email bidez jarri ginen harremanetan, eta 

haien hitza ere jaso genuen. Gidoia bati euskaraz bidali genion, eta besteari 

gazteleraz (Ikus 20 paperean). 

5.6. Datuen analisia eta prozesua 

5.6.1. Datu kuantitaboen analisia eta kodifikazioa  
 
Lortutako datu kuantitatiboen analisietarako SPSS-ren 15.0 bertsioa erabili genuen. 

Bertan, eskuz eta banaka sartu genituen lortutako galdetegi guztiak.  Lehentxeago 

esan bezala, galdera-sorta bakarra ez izate horrek, prozesua zaildu eta luzatu egin 

zuen. Urteek aurrera egin ahala, eta kurtso motaren arabera, ebaluaketa bat edo 

beste erantzun zuten ikasleek. Horregatik, erantzun horiek guztiak matriz bakar 

batean sartu beharrean, ebaluaketa bakoitzarentzat matriz desberdin bat sortu eta 

bertan sartu genituen datu guztiak. Era horretara, 8 ebaluaketa mota aurkitu 

genituenez, 8 dokumentu sortu genituen. Ebaluaketa horietan guztietan galdera 

asko eta asko errepikatu egiten dira, nahiz eta orden desberdinean galdetu. 

 

Zortzi ebaluaketa mota genituela jabetuta, taula bat sortzea lagungarria izango 

genuela iruditu zitzaigun, eta taula horretan datuak sartzen hasi ginen. Ebaluaketa 

mota bakoitzean gure helburuak ikertzeko erabilgarrri izango zazkigun galderak 

bat-batean ikusiko ditugu modu horretara (Ikus eranskin21 paperean). 

 
                                            
42 2010eko abenduak 10ean izan zen bideo-hitzaldia. 



5.Kapitulua. Ikerketaren diseinu eta metodologia 
  
 

162 
 

Behin datu horiek esku artean genituela, SPSS programaren bidez datuen matriz 

bat sortu eta bertan hasi ginen datuak sartzen. Jarraian, ondorengo analisiak egin 

genituen: 

 

• Lehenik eta behin, azpiarloekin lotutako aldagai konposatuak sortu genituen. 

Aldagai horien fidagarritasuna neurtu, eta bertatik Cronbach Alpharen 

datuak lortu genituen. 

• Aldagai guztien maiztasunak ikusi genituen ikuspegi orokor bat izateko 

asmoz. 

• Analisi deskribatzaileak ere egin genituen, datuen arteko desbiderazio 

tipikoa, minimoa, maximoa eta bataz bestekoa ezagutzeko asmoz. 

• Aldagaien arteko erlazioa ezagutzeko Pearsonen korrelazioa egin genuen.  

• Chi-karratuaren froga egin genuen aldagai batean faktore baten eragina 

ezagutzeko asmoz, eta baita bataz bestekoen diferentziaren esaguratasun 

maila ezagutzeko ere. 

• Analisi horiek sakontzeko asmoz, eta lortutako aldagaiak sailkatzeko, analisi 

faktorialak egin genituen. 

• Analisi faktorialak egin ondoren, aldagaien artean dauden korrelazioak 

ikustea garrantzitsua iruditu zitzaigun. 

• Analisi hierarkikoak ere egin genituen, ikasleengandik lortutako erantzunak 

taldeka antolatzeko aukerarik genuen ikusteko; hau da, erantzun 

berdintsuak eman dituzten ikasleak nola taldekatu genitzakeen ikusteko.   

5.6.2. Datu kualitatiboen analisia eta kodifikazioa  
 
Irakasleekin egindako eztabaida-taldetik lortutako datuekin analisi kualitatiboak43 

egin genituen. Horretarako NVivo softwarearen 8. bertsioa erabili genuen. Bideoan 

grabatutako eztabaida izan zenez, software horrek aukera paregabea eskaini zigun 

analisi horiek egiterako orduan. 

 

Behin bideoa softwarean bertan inportatu zenean, eztabaida-taldean sortu ziren 

gaiak nodoetan antolatu genituen, zuhaitz formako nodoetan (Ikus eranskin22 

paperean). Nodo horiek alderdi kuantitatiboan sortutako aldagaien arabera egin 

genituen. Alderdi kuantitatiboan lortutako informazioa osatzeko edo gehitzeko 

lagungarria izango da irakasleen iritzi hori. Hasiera batean sortutako nodo horiez 
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gain, nodo eta azpinodo berriak sortu genituen ikerketan planteatutako helburuei 

buruzko informazioa aurkitu genuenean. 

Behin nodo horiek sortuta, informazioa horren arabera antolatu genuen; bideo-

hitzaldiko zein minututan, eta zenbat denboraz aritu ziren gai jakin baten inguruan 

eta, zehatz mehatz, zein irakasle aritu zen. Ikus dezagun adibide bat: 

 

[BideoHitzaldia 31:09,3 - 31:27,5 Irakasle 1] 

 

Adibidea horrela interpretatu beharko genuke: 

 

• BideoHitzaldia da kodifikatu den dokumentuaren izena. 

• 31:09,3-31:27,5 da bideo-hitzaldiko zein minutu eta segundoan hasi den 

irakasle bat gai jakin baten inguruan hizketan. 

• Irakasle 1 izango da subjektuari eman diogun izena, haien izen berezia 

jartzea ekiditeko. 

Hori egin genuen bideo-hitzaldian parte hartu zuten bost irakasleekin. Baina parte-

hartzerik izan ez zuten beste bi irakasleen erantzunak emailez lortu genituenez, 

horiek ere era berean kodifikatu genituen. Azken horiek, beraz, horrela adierazi 

genituen: 

 

[eM 2390 - 2540. Irakasle 7] 

 

Eta horrela interpretatu beharko genuke: 

 

• eM: erantzun hau emailez jaso dugula. 

• 2390-2540: lerro horietan hitz egin dela gai horren inguruan. 

• Irakasle 7 izan da subjektu horri eman genion izena. 

Behin antolaketa egin ondoren, datu kuantitaboetan lortutako informazioa osatu 

genuen eta, horrez gain, ikasleek zuten iritzia irakasleekin alderatzeko aukera 

paregabea eskaini zigun.  

 
5.7. Prozedimendua: faseak eta tenporalizazioa 
 
Ikerketa hau azken urteotan egindako lanaren emaitza besterik ez da izango. 

Zeregin batzuk egin dira urtetan zehar, eta jarraian ikusiko dugu jarraitutako 

faseen laburpen bat: 
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2008-09 ikasturtea 
 

1. Gaiaren lehen hurbilketa bat eta errebisio bibliografiko orokor bat. 

2. Lehen ikerketa helburuen planteamendua eta datu bilketarako lanabesen 

aukeraketa. 

3. Ikerketaren eta helburuen birplanteatzea eta ikerketa proiektuaren idaztea. 

Berau Didaktika eta Eskola Antolakuntza sailean aurkeztuko da. 

4. University of Nevada, Reno-ko Center for Basque Studies eta Independent 

Learning sailekin harremanetan jarri eta haien aztergaia izateko aukera 

proposatu eta hauen onarpena jaso. 

2009ko udara 
 

5. Urtero Renoko unibertsitatean udan egiten duten egonaldia probestuz, 

ikasleek betetako kurtso amaierako galdera-sorta guztiak lortu. 

6. Guztiak sailean zeudenez, egonaldi horretan datu horiek SPSS programan 

sartu. 

2009-10  ikasturtea 
 

7. SPSS erabiliz azterketa estatistikoak jorratu. 

 
2010-11 ikasturtea 
 

8. Eztabaida-taldea prestatu eta egin. 

9. Eztabaida-talden lortutako datuak NVivo 8 programaren bidez aztertu eta 

aurrez lortutako azterketa kuantitatibotik ateratako datuekin elkartu. 

2011-12 ikasturtea 
 

10. Ikerketaren alderdi enpirikoaren ondorioak eta emaitzen lorpena.  

11. Lortutako datuen eta oinarri teorikoen arabera, Independent Learning sailari 

proposamen baten ildo nagusiak aipatu. 

12. Ikerketaren azken idazketa.  

2012-13 
 

13. Zuzenketak eta doktoradutza tesiaren txostenaren entregatzea.  
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5.8. Ikerketaren kalitate irizpideak 
 
Ikerketa honen kalitatearen inguruan aritzeko, lehen zailtasun bat ondokoa 

litzateke: ikerketa kualitatibo batek eta kuantitatibo baten irizpideak desberdinak 

direla.  

 

Ikerketa kuantitaboari ondorengo kalitate irizpideak onartu izan zaizkio: barne 

balioa, kanpo balioa, fidagarritasuna eta objektibitatea.  

 

Ikerketa kualitatiboaren kalitate irizpideak aldatzen eta garatzen joan dira. 

Sandín-ek (2000) lau posizio edo jarrera bereizi zituen ikerkuntza kualitatiboa 

ebaluatzeko irizpide erabilerari dagokionean: 

 

1) Irizpide konbentzionalen ezarpena. Barne baliozkotasuna, kanpo 

baliozkotasuna, fidagarritasuna eta objektibitatea lirateke horiek. 

2) Irizpide paraleloen ezarpena. Ikerketak paradigma kualitatiboarengatik eta 

bere barnetik sortutako irizpideen arabera baloratu behar direla diote. 

Jarrera horren lanik adierazgarrienak Guba eta Lincolnenak dira  (E. G. 

Guba, 1989; Y. Lincoln & Guba, 1985). Autoreek lau termino alternatibo 

proporatzen dituzte ikerketa naturalistaren barruan ikerketa prozesuak 

ebaluatzeko: sinesgarritasuna, transferigarritasuna, menpekotasuna eta 

egiaztagarritasuna. Dena dela, jarrera horiek ere zalantzan jarri izan dituzte, 

zientzia positibistaren egiak ikerketa naturalistara aldatuak bakarrik izan 

baitira. 

3) Berezko irizpideen ezarpena. Guba eta Lincoln-en hurrengo lanetan (Guba & 

Lincoln, 1990; Y. S. Lincoln, 1995), “Fourth Generation Evaluation” deitzen 

duten hori ebaluatzeko bost irizpide berri aipatzen dituzte: 

• Berdintasuna edo justizia (fairness), hau da, pertsonen 

ikuspuntuaren aurkezpena. 

• Ontologia-zinezkotasuna, hau da, pertsonen hainbat gairen 

inguruko kontzientzia hobetua, landua eta birlanduak diren 

ebaluaketan. 

• Hezkuntza zinezkotasuna, hau da, norberaren elaborazioa baino 

harago joatea eta besteenarekin egiaztatzea. 

• Zinezkotasun katalitikoa, hau da, ebaluazio prozesuen bidez, 

ekintza bat estimulatua eta erraztua izan daitekeenaren gradua. 
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• Zinezkotasun taktikoa, hau da, ekintzarako parte-hartzaileen 

“empowerment” edo botere-ematea. 

4) Mundu postmoderno batetarako irizpide berrien ezarpena. Baina 

kuantitatibo-kualitatibo aukeraketa hori gainditu ezkero, galdera izango da 

zeintzuk diren erabili beharreko kalitate irizpideak?  

Irizpide horietako batzuk Denzin & Lincoln-ek (1994 eta 2000) proposatu zituzten, 

beste autore batzuen artean:  

 

• Komunitatea, kalitatean arbitro gisa. Era horretara, lana komunitate 

zientifikoak aitortzen duen unetik, ikerketa bera balioztatzen da.  

• Hitza ematea. Garrantzia ez du esaten denak bakarrik izango, baizik eta 

hitz egiten duenaren egoerak, esan nahi duen hori hobeto ulertzeko, nola 

esaten duen etabar.  

• Subjektibotasun kritikoa. Ikerlariak egiten duen errealitatearen ulertzea 

eta irudikapena erraztuko du. 

• Ikuspegi epistomologikoa. Zeinetatik onartzen den ikuspegi partikularista 

batetik edozein testu partziala dela. Horrexegatik, autorearen aitorpen 

partziala eta subjektibitatea behar beharrezkoak izango dira. 

• Elkarrekikotasuna. Ikerketaren emaitzak ikerketaren subjektuei azalduko 

zaizkie eta haiek ondorioak balioztatuko dituzte.  

• Sacredness. Ikerkuntza zientifikoaren ondorioei dagokienez, ikertzaileen 

kontzientzia sozialari buruz aritzen da, ikertutako pertsonekiko 

errespetuari dagokionez batez ere. 

• Pribilegioak partekatzea. Ikertutako pertsonen errealitatearekiko 

ikertzaileen inplikazioak eraman behar ditu etekinak partekatzera. 

Sandínek (2000), Elliot (1999) aipatuz, era zehatzago batean bilduko ditu 

ikuspuntu kualitatibo zein kuantitaborakoaren ikerketa arauak: 

 
1. Helburuaren eta testuinguru zientifikoaren argitzea. 

2. Metodu egokiak. 

3. Parte-hartzaileekiko errespetua. 

4. Metoduen zehaztea. 

5. Eztabaida egokia. 

6. Aurkezpenaren argitasuna. 

7. Ezagutzaren ekarpena. 
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Jarraian ikus dezagun orain arte esandakoa nola txertatzen den gure ikerketan, hau 

da, gure ikerketan kalitate irizpide moduan ditugun hainbat adierazle: 

 

1. Ikerketaren hasieratik ikerketaren galderak eta lortu nahi ziren helburuak 

ezarri genituen. Helburu nagusia Center for Basque Studies sailak eskaintzen 

dituen online kurtsoen azterketa egitea izango da, bereziki ikasleen 

ikupuntutik egingo den luzetarako azterketa baten bidez.  

2. Galdera-sortetako galdera irekietatik eta eztabaida-taldetik lortutako datu 

kualitatiboak aztertzeko horretarako aproposak diren metoduak erabili 

ditugu. Alde batetik, lortutako testuetan aurkitu genituen kategoriak 

identifikatu eta sailkatu genituen. Horrez gain, galdera-sortetatik lortutako 

datu kuantitatiboak aztertzeko analisi estadistikoak egin genituen, eta haien 

inguruk grafikak lortu.  

3. Horrez gain, analisi bat ere egin dugu galdera-sorta bakoitzaren 

fidagarritasuna neurtzeko. Kontuan hartu diren galdera-sortak gutxieneko 

ikasle kopuru batek erantzundakoak izan dira; 0, 1, 3, 4, 6 galdera-sortak 

hain zuzen ere. Ondorengo emaitzak lortu ditugu: Alfa de Crombach, 554 

eta 682 artekoak guztiak. 

4. Ikerketa honen subjektuak dira, online kurtsoetan parte hartu duten ikasle 

zein irakasleak, kurtsoen inguruan iritzia ematen dutenak. Ikasketa prozesu 

batean murgilduta dauden ikasleei eta irakasleei hitza eman diegu. Horrela, 

aukera izango dute prozesua bera hobetzeko. 

5. Ikasleen iritzia jasotzeko erabili diren galdera-sortek denbora epe motz 

batean informazioa asko biltzeko aukera eskaini digute. Dena dela, behin 

ikerketa hau amaituta, beste era batetarako datu bilketa egiteko aukera 

ikusten dugu, eta horrek beste mota batetako ikerketa lerroak eskainiko 

lizkiguke (ikasleekin foroak…). 

6. Datu kuantitabioen trataerak errealitatearen erretratu bat erakutsi nahi du, 

ez du zertan beste errealitate batzuetara zertan estrapolatu.  

7. Datu kualitatiboekin datu kuantitatiboekin lortutako informazioa egiaztatu 

eta osatu nahi da, bereziki galdera-sorta itxi batetik iritsi ezin den 

alderdietan. Era horretan, triangelketa bat egingo genuke, ikasle eta 

irakasleen hitza batuz eta analisi kualitatibo zein kuantitaboak eginez.  

 

Hori guztia esanda, iruditzen zaigu ikerlan honetan jarraitu ditugun irizpideak, giza-

zientzien ikerketaren korronte postmodernoarenak, ikerketa tradizional 
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kualitatiboaren prozedurarekin bat datozela (Creswell, 1998; Guba, 1989; Johnson, 

1997).  

5.9. Ikerketaren mugak 
 
Ikerketa honek ere, beste edozein ikerketak moduan, baditu bere mugak. Horiek, 

noski, ez diote lanari balioa gutxitzen, baina horiek ezagutzeak lortutako emaitzak 

eta ondorioak hobeto ulertzen lagunduko digute. Ondorioz, jarraian aipatuko ditugu 

gure ikuspuntutik lan honen muga nagusiak zeintzuk izan diren, ondoko irizpideen 

arabera sailkatuta: egileak errealitateari buruz duen ikuspuntua, ikergaiaren 

ezaugarria nagusiak, eta aukeraturiko metodologia eta teknika desberdinak.  

 

Ikerlariaren ikuspuntua 

 

Alderdi teorikoaren hurbilketa urrutiko hezkuntzarekin zerikusia duten ikuspuntu 

desberdinetatik egin daitekeela argi dago, eta horrek zehaztasun maila handiago 

bat eskaini dezakeela. Dena dela, guk dimentsio aniztuna aukeratu dugu, ikasle 

horien iritzia era orokor batean jasotzeko asmoarekin.  

 

Horrez gain, lan honen ikerlaria aztergai izan den Independent Learning saileko 

kide izan da azken hamar urteetan44. Hori ere kontuan hartu beharrekoa dela 

iruditzen zaigu. 

  

Ikergaiaren ezaugarri nagusiak 
 

Urrutiko hezkuntza, eta bereziki e-learning-a izugarri aldatzen ari da azken 

urteetan. Alde batetik, teknologiak eskaintzen dituen aukerak baliatzen dituelako, 

eta, bestaldetik, eskaintza zabaldu egin delako. Horregatik, lortutako emaitzak 

aztertutako urte horietako egoera azalduko dute, eta datozen urteetan egongo den 

egoerarekin alderatzeko baliagarria izan daitezke.  

 
Aukeraturiko metodologia eta teknikak 
 
Datu kuantitatiboak lortzeko erabili diren galdera-sortak ez ditugu guk geuk sortu. 

Sailak berak (Independent Learning) sortu zituen, kurtsoen inguruan ikasleek zuten 

iritzia biltzeko asmoz eta datozen urteetan hobekuntzak egiteko asmoz. Beraz, guk 

                                            
44 Kasu azterketan ikerlariaren funtzioak paragrafoan honen inguruko informazio gehiago 
emango dugu. 
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aztertuko genituzkeen alderdi batzuk ez dute zama berezirik, eta, agian, gure 

ikerketarako interesgarri ez zaizkigun datu batzuk atera daitezke bertatik.  

Bestalde, eskala desberdinak erabili dira; batzuetan 1etik 4ra bitartekoak, eta 

bestetan 1etik 5era bitartekoak. Batzuetan balorazioa eskatu zaie, eta beste 

batzuetan adostasun maila. Horiek guztiak gure ikerketaren mugak izan daitekeela 

jabetzen gara. 

 

Horrez gain, aurreko ataletan azaldu dugun moduan, galdera-sorta bakarra ez 

izateak prozesua bera zaildu egin du. Galdera-sorta bakoitza urte desberdinetan 

erabili delako, batetik, eta urte bakar batean galdera-sorta bat baino gehiago erabili 

delako, bestetik.  

 

Bestalde, lortutako lagina ere ez da handiegia izan, baina horiek dira sailak jaso 

dituen galdera-sorta guztiak. Center for Basque Studies saileko online ikasle 

kopurua ez da handia, hainbat kurtsotan bereziki, eta ondorioz lagina ere ez da 

handia izan. Dena dela, lortutakoak era zehatzago batean aztertzeko aukera eskaini 

digu horrek.  

 

Behin datuak aztertzen hasita, konturatu gara lortutako datuen arabera ikasleek 

oso balorazio positiboa egiten dutela, eta horrek beste erantzunak “kutsatu” 

ditzakeela. Hau da, irakasle bat ona dela iruditzen bazaigu, eta galdetzen badigute 

puntuala den, edo jatorra den, edo laguntzen duen, ziurrenik nota ona emango 

diogu. Alderantziz, irakasle bat txarra iruditzen bazaigu eta puntuala den galdetzen 

badigute, minutu bateko atzerapena izan badu ere puntuala ez dela irudituko zaigu. 

 

Sail horrek dituen leku arazoak tarteko, eta azken urteetako galdera-sorten 

erantzunak txukun gorde dituzten arren, aurreko urteetakoak hala moduz gorde 

zituzten eta oso zaharrak zeudenak zakarretara  bota zituztela esan digute saileko 

buruek (Ikus Cdko eranskinetan metodologia_basement1 etik, 

metodologia_basement16 ra). 
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6.KAPITULUA: IKERKETAREN EMAITZAK 
 
Ikerketaren diseinuaz eta metodologiaz aritu gara 5. kapituluan. Gure ikerketaren 

helburuak zehaztu, diseinua arkeztu eta parte hartu duten subjektuen berri eman 

dugu. Datu bilketari dagokionean, erabili ditugun teknikak eta lanabesak azaltzeaz 

gain, prozesua berari eskaini diogu tarte bat, eta datuen analisia eta prozesu osoa 

kontatuz bukatu dugu. Horrez gain, ikerketaren faseak eta tenporalizazioa azaldu 

ditugu, eta ikerketaren kalitate irizpideak jakinarazi. Bukatzeko, ikerketaren mugak 

azaldu ditugu, kapitulu honetan azaleratuko ditugun emaitzak ulertzeko 

garrantzitsuak izango direlako. 

 

Kapitulu honetan gure ikerketan lortu ditugun emaitza nagusiak azalduko ditugu. 

Hiru atal nagusitan antolatu dugu. Lehen atalean erantzun gehien bildu dituen 

galdera-sortari esker lortutako informazioren irakurketa orokorra egingo dugu. 

Bigarren atalean, aldagai nagusi batzuen arabera, galdera-sorta guztietatik 

lortutako datuak azalduko ditugu. Bigarren hori izango da, inolako zalantzarik gabe, 

atalik sakonena. Azkenik, eta bukatzeko, berriro ere laugarren galdera-sortari 

helduko diogu, eta handik ateratako datuekin analisi hierarkikoak egingo ditugu. 

 

Bigarren atala, kapituluko gairik nagusiena, arlo eta azpi-arloen arabera antolatu 

dugu. Arloak honakoak dira: plataforma, laguntza, Independent Learning saila, 

kurtsoak, irakasleak, curriculuma, komunikazioa eta interakzioa, abantailak eta 

desabantailak, bestelako baliabideak eta besteak. Arlo horietako bakoitzean azpi-

arlo bat baino gehiago egon daiteke. 

6.1. Emaitzen irakurketa orokor bat 
 

Bildu ditugun zortzi galdera-sortak sakonean aztertu baino lehen, erantzun gehien 

bildu dituen galdera-sortu hartu dugu, eta irakurketa orokor bat egiten ahalegindu 

gara. Lehenik eta behin, aldagai konposatuak sortu ditugu. Aldagai horien 

fidagarritasuna neurtzea ezinbestekoa iruditu zaigu, eta ondorengo taulan azaldu 

ditugu Cronbach Alpharen datuak (Ikus Cdko eranskinetan 1-6. Taulak).  
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Aldagai Konposatua Cronbach-en Alpha 
(Fidagarritasuna) 

Plataforma .60 
Laguntza .56 
IL saila .94 
Curriculuma .87 
Komunikazioa .62 
Irakasleekiko iritzia .84 
12.Koadroa: aldagai konposatuen fidagarritasun datuak 
 

Aurreko koadroan agertzen den moduan, aldagai konposatu ia guztiek osatzen 

duten aldagaien arteko kohesioa altua dela ikusi dugu, nahiz eta laguntzaren kasua 

baxu samarra izan.  

 

Behin aldagai konposatuak osatuta, haien analisi deskriptiboak egin ditugu, batez 

bestekoak eta desbiderazio tipikoak ezagutzeko. Aldagai batzuk inguruko galderak 

1-4 eskala baten arabera neurtu ditugu, eta beste batzuk 1-5ko eskala  baten 

bidez. Horrexegatik, lehenik eta behin galdera guztiak 1-4ko eskalan jarri ditugu, 

erantzunak ponderatuz: 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Plataforma 73 3.4726 .55032 

Laguntza 68 3.2250 .62160 

IL saila 56 3.7560 .46053 

Curriculuma 75 3.3312 .60939 

Komunikazioa 73 2.8658 .73941 

Irakasleekiko iritzia 72 3.4792 .61488 

Valid N (listwise) 48   
7. Taula: Azterketa deskriptiboak. Guztiak 1-4ko eskalan jartzeko aldagaien erantzunak 
ponderaturik 
 

Goiko taulan ikusten den moduan, aldagai guztiek emaitza onak jaso dituzte. 

Agerikoa da, beraz, orokorrean ikasleak gustura daudela plataformarekin, 

laguntzarekin, Independent Learning sailarekin, curriculumarekin, 

komunikazioarekin eta irakasleekin. Batez bestekorik altuena Independent Learning 

sailak lortu du (3,75ekoa), eta baxuena komunikazioak (2,86koa). Bataz bestekorik 

altuenetik baxuenera antolatzen baditugu, aldagaien ondoko sailkapena izango 
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dugu: Independent Learning saila, irakasleekiko iritzia, plataforma, curriculuma, 

laguntza eta komunikazioa. 

 

Aldagai konposatu horien batez bestekoak eta desbiderazio tipikoak aztertu 

ondoren, hiru multzotan sailkatu ditzakegu: 

 

1. IL saila da balorazio onena duena, eta haren inguruan dago adostasun 

mailarik handiena. 

2. Plataforma, laguntza, curriculuma eta irakasleekiko iritzia aldagai 

konposatuek ez dute IL sailak bezain batez besteko altua, baina ondo 

baloratzen dituzte ikasleek. 

3. Komunikazioa aldagaiari dagozkion datuak dispertsoagoak dira; hau da, 

lortutako balorazioak anitzagoak dira.  

 

Desbiderazio tipikoei dagokienean, komunikazioa da desbiderazio handiena duena, 

0,73koa hain zuzen ere. Txikiena, berriz, Independent Learning sailak du, 0,46koa. 

Gainerako aldagaien desbiderazioa 0,5 eta -0,6 artekoa da. 

 

Ondorengo taulan ikus daitekeenez, orain arte egindako analisian sakontzeko eta 

lortutako aldagaiak sailkatzeko analisi faktorialak egin ditugu: 

The explained variation percentage  

Component 

Initial eigenvalues 

Amounts of the 

saturations of the 

extraction squared 

Saturations sum of the 

square of the rotation 

Total 

the 

variation 

% 

cumulative 

% Total 

the 

variation 

% 

cumulative 

% Total 

the 

variation 

% 

cumulative 

% 

1 2,743 45,722 45,722 2,743 45,722 45,722 2,579 42,985 42,985 

2 1,609 26,816 72,538 1,609 26,816 72,538 1,773 29,553 72,538 

3 ,651 10,855 83,393       

4 ,498 8,307 91,700       
5 ,282 4,706 96,406       
6 ,216 3,594 100,000       

8. Taula: Analisi faktorialak 
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Goiko taulan agertzen den moduan, sei faktore daude eta lehenengo biek azaltzen 

dute lortutako emaitzen %72ko bariantza. Bi faktore horiek erabiliko ditugu  

aldagaien sailkapena egiteko.  

 

Lehenengo faktoreak plataforma, curriculuma, komunikazioa eta irakasleekiko 

iritzia aldagaiak elkartzen ditu, eta bariantzaren %26,81 azaltzen du. Bertan, 

plataformaren pisua 0,71koa da, komunikazioarena 0,78koa, irakasleen iritziarena 

0,76koa eta curriculumarena 0,89koa. Bigarren faktoreak, berriz, I.L saila eta 

laguntza aldagaiak elkartzen ditu, eta bariantzaren %45,72 azaltzen du; horien 

artean I.L saila aldagaiaren pisua 0,93koa da, eta laguntza aldagaiarena 0,90ekoa 

(Ikus CDko eranskinetan 9.Taula). 

 

Aldagai konposatuak bi faktore horiekiko nola kokatzen diren argiago ikusteko sortu 

dugu ondorengo grafikoa. Argi ikusten denez, alde batetik Independent Learning 

saila eta laguntza ditugu, eta bestetik gainerako aldagai guztiak: plataforma, 

komunikazioa, irakasleekiko iritzia eta curriculuma. 

 
3.Grafikoa: Aldagai konposatuak bi faktoreekiko nola antolatzen diren 
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Ikuspegi teoriko batetik aztertuz, lortutako sailkapenak zentzua duela ondorioztatu 

dezakegu. Bigarren faktorearen inguruan elkartzen dira IL saila eta dagokion 

funtzio nagusiena: ikasleei e-learning ikasketa prozesuan laguntza eskaintzea.  

Lehen faktorearen inguruan elkartzen diren beste aldagai konposatuak azaltzea 

zailagoa egiten zaigu, eta horregatik egin ditugu korrelazioak, horretan gehiago 

sakontzeko asmoz. 

 

Analisi faktorialak egin ondoren, aldagaien artean dauden korrelazioak ikustea 

garrantzitsua iruditu zaigu. Taula honetan ikusten dugun moduan, badago 

harremanik horietako batzuen artean: 

 
10. Taula: Aldagaien arteko korrelazioak 
 
Taula horretan argi eta garbi ikusten da, plataforma ia beste aldagai guztiekin 

dagoela erlazionatuta: laguntzarekin, Independent Learning sailarekin, 

curriculumarekin, komunikazioarekin eta baita irakasleekiko duten iritziarekin ere.  

Gainera, erlazio hori esanguratsua izateaz gain, kasu guztietan positiboa da. Beraz, 

esan dezakegu, plataforma txukun, ongi antolatuta eta eguneratuta mantentzea 

garrantzitsua dela, ikasleak kurtsoko beste arloak ondo baloratu ditzan. Adibide 

gisa esan dezakegu, plataforma modu egoki batean izateak taldeko komunikazioa 

bultzatuko duela. 

 

Bestalde, taula horretan argi ikusten da beste kontu bat ere: Independent Learning 

saila laguntzarekin bakarrik dagoela erlazionatuta, hau da, ikasleek oso ongi 
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bereizten dutela Independent Learning sailak egiten duen lana. Gainera erlazio hori, 

esanguratsua izateaz gain, positiboa ere bada. Analisi faktorialean lortutako 

emaitzak baieztatzen dira, beraz. Independent Learning eta laguntza aldagaiek 

bikote sendo eta indartsua osatzen dute, eta biek dute balorazio oso positiboa. 

 

Azkenik, irakasleekiko duten iritziak hainbat aldagairekin erlazio esanguratsu eta 

positiboa duela nabarmentzen da taulan; plataformarekin, curriculumarekin eta 

komunikazioarekin, esaterako. Hemen ere argi ikusten da ikasleek ongi bereizten 

dutela irakaslearen ardura direla curriculuma eta baita kurtsoan sor daitekeen 

komunikazioa ere. Beraz, irakasleak komunikazio hori bultzatzen badu, ikasleek 

ondo baloratuko dute hark egindako lana. 

6.2. Aldagaika egindako irakurketa 
 
Atal honetan, University on Nevada, Reno-ko (AEB) Independent Learning sailak, 

urtetan zehar ikasleen iritzia jasotzeko erabili dituen galdera-sortetatik lortu 

ditugun emaitzak azalduko ditugu. Bestetik, irakasleekin egindako bideo hitzaldi 

bidezko eztabaida-taldetik ateratako datuak ere azaleratuko ditugu.  

 

Ikasleei zortzi galdera-sorta eredu pasa zizkieten, eta nahiz eta maiz galderak 

berdinak edo antzekoak izan, zortzi izate horrek irakurketa prozesua pixka bat 

zaildu egin digu. Baina aberasgarria ere izan da, sailak egin zituen aldaketa horiek 

galdera-sortek izan zitzaketen hutsuneak konpontzeko egin zirelako. Horrez gain, 

urte bakoitzean ez zuten galdera-sorta bakar bat erabili. Urte bakar batean 

galdera-sorta bat baino gehiago erabili zuten modu berean, hainbat urtetan 

galdera-sorta bera erabili zuten. Adibide gisa, 2004. urtean 4 galdera-sorta 

ezberdinetatik jaso ditugu erantzunak, eta 4. galdera-sorta 3 urte ezberdinetan 

erabili zuten.  

 

Dena dela, oztopo edo arazo horiei guztiei aurre egiteko, zortzi galdera-sortak 

aztertu ondoren komunean zituzten arloak eta azpi-arloak atera ditugu. Behin hori 

eginda, galdera-sorta bakoitzean arlo eta azpi-arlo horien inguruko galderak aztertu 

eta errepikatzen direnak bereizi genituen. Beraz, lortu genituen azpi-arlo bererako 

galdera-sorta ezberdinetako galderak. Horretarako taula bat sortu genuen, eta 

horrek azterketa kuantitatiboa posible egin digu (Ikus  CDko eranskin21 paperan). 
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Behin taula osatuta, arlo bakoitza banan-bana aztertzen hasi ginen, eta horretarako 

galdera-sorta bakoitzeko galderak hartu eta elkartu egin genituen. Horrek ere lana 

dezente zaildu zigun. Azterketa horren ondorio nagusiak aipatuko ditugu jarraian, 

alorrez alor. 

 

Irakasleei dagokienean, bideo bidezko hitzaldira etortzerik izan ez zuten bi 

irakasleen iritzia ere bildu nahi genuenez, haiekin posta elektronikoa erabiliz egin 

genuen datu bilketa ere aztertu dugu. 

6.2.1. Plataforma 

 
Atal honetan, ikasleek zein irakasleek urte hauetan zehar online kurtsoetan 

erabilitako plataformaren inguruan duten iritzia azaltzen saiatuko gara.  

Independent Learning sailak eskaintzen dituen kurtso guztietan WebCT (gero 

WebCampus eta egun Blackboard Learn+) plataforma erabiltzen da gaur egun. 

Beraz, Center for Basque Studies sailak ere WebCT erabiltzen du online kurtsoak 

eskaintzeko.  

 
Sailaren hastapenetan aldiz, zuzenean HTML hizkuntza erabiliz egindako kurtsoen 

bidez eskaintzen zituzten ikasgaiak. Lehen urteetan, horrela irakatsi ziren euskara 

zein euskal kulturaren inguruko kurtsoak. Ondoren, WebCT plataforma erabiltzen 

hasi ziren, baina open-enrollment erakoak zirenez gehienak eta ikasle bakoitzak 

bere erritmoa zuenez, BASQ 101 (Elementary Basque, Oinarrizko Euskara) 

jarraitzen zuten ikasleek kaseteetan grabatzen zituzten ariketak, eta horiek posta 

arruntez bidaltzen zizkioten irakasleari. Edozein hizkuntza kurtsotan ahozkotasunak 

garrantzi handia du, baina are gehiago euskara hain arrotza eta kalean entzuteko 

hain zaila den ikasleentzat: 

 
“Beste guztia "old fashion" zen. 5-6 ikasle genituen talde bakoitzean, eta 
ikasgaiak postaz bidaltzen ziren ILera eta bertatik irakasleei. 2006an arte 
dena oso old fashion zen. Hizkuntza kurtsoan oso zaila zen, ez zegoen 
komunikazioarik, praktikatzea ere zaila zen. Historiako klasean agian 
errazagaoa zen. Guk egiten genuena zen ikasleak etxekolanak irakurri 
eta grabatu egin zituzten eta guri bidali kasetak bidali. No real time 
practice with the students. Dinasauri bat bezala sentitzen naiz.” 
[BideoHitzaldia 23:12,5 - 25:48,3. Irakasle 2] 

 
 

Guztira, 9 kurtso eskaini ditu Center for Basque Studiesek bere ibilbidean. Hainbat 

kasutan irakaslea errepikatu bada ere, 9 izan dira Renoko unibertsitatearen bidez 
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edonon zeuden ikasleek jarraitu zitzaketen kurtsoak. Dena dela, irakasle jakin 

batek eskainitako kurtsoek izan dute bereziki ikasle kopururik altuena. 

 

Plataformaren inguruan ari garenean plataformaren beraren abantailak edo alderdi 

onak eta desabantailak edo ahuleziak bildu ditugu, ikasle zein irakasleengandik. 

Ikasleentzat berebiziko garrantzia izango dute plataformaren ezaugarri horiek, 

kurtsoaren inguruko edukiak ikasteko eta baita aurrera begira beste kurtso baten 

parte hartu edo ez erabakitzeko.  

6.2.1.1. Eraginkortasuna 
 
Oro har, argi eta garbi ikusten da ikasleak gustura daudela jaso dituzten online 

kurtsoetan erabili den plataformarekin. Arestian aipatu dugun moduan, sekulako 

garrantzia izango du horrek kurtsoari dagozkion edukiak jasotzeko, eta baita 

helburuak betetzeko ere. Bestalde, garrantzitsua da aipatzea, Center for Basque 

Studiesek plataforma bidez eskaintzen dituen online kurtso guztietan plataforma 

bera erabili dela. Beraz, behin kurtso bat jarraituz gero, errazagoa izango zaie 

ikasleei bigarren bat hartzerakoan lanabesa ezaguna izatea. Horrexegatik, 

plataforma erabiltzen hasi ziren lehen urteetan gaur egun baino arazo gehiago 

izaten zituzten, plataformak berak ematen zituen arazo teknikoengatik eta 

irakasleek nahiz ikasleek era egoki batean erabiltzen ez zekitelako. Horrez gain, 

ikasle zein irakasleen IKTen inguruko konpetentzia orokorra altuagoa da orain 

hastapenetan baino, eta hori ere lagungarria izango da. Egun plataformarekin 

ohituta daude eta arazo gutxiago egoten dira ikasturtean zehar: 

 
“Niri  iruditzen zait gero eta arazo gutxiago dagoela. Lehen egoten zan 
arazo asko nola sartu etabar, orain gero eta keja gutxiago, jende, ikasle 
gehiagok dakite nola funtzionatu sistema honekin eta haseran bezala 
orain ez da sortzen hainbeste arazo eta sekulan dagoenean beti egoten 
da, semestre honetan  ere egon dira 5-6 aldiz batenbat sartu zein zena... 
Gero eta efizienteago dagoela, nik ez dut arazorik aurkitu semestre 
honetan. Nik oso efizientea ikusten dut.” [BideoHitzaldia 1:32:44,1 – 
1:33:36,3  Irakasle 1] 

  
Horrez gain, ikasleei kurtsoaren aurkezpena argia eta ongi antolatua iruditu zaie eta 

horrek, beste aldagai batzuekin batera, plataforma eraginkorra egiten duela esan 

dezakegu: 
“It was clear and understandable”  (GS3-10) 
 
“Everything was clear cut.” (GS3-8) 
 
“Very much enjoyed the structure of the class” (GS3-9) 
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Irakasleek ere gustura erabili dute plataforma, eta praktikoa eta eraginkorra dela 

iruditu zaie, jasotako iritzien arabera: 

 
“Plataforma bera oso egokia, praktikoa, erraza, efizientea...mejoratzeko 
gauzak egongo dira baina oinarrian oso gustora nagoela esan behar dut.” 
[BideoHitzaldia 31:09,3 - 31:27,5 Irakasle 1 ] 
 

Nork bere kurtsoak egituratzen laguntzeko ere eraginkorra iruditu zaie plataforma. 

Laguntza hori online kurtsoetan ez ezik, aurrez aurrekoetan ere izango dute.  

Hainbat irakaslek online irakasten duten kurtso bera aurrez aurre ere irakasten 

dute; lauhilabeteko batean online irakasten dute eta hurrengoan aurrez aurre. 

Beraz, online kurtsorako egiten duten lana baliagarria izango zaie aurrez 

aurrekoetarako: 

 
“Hasieratik, lagundu zidan (plataformak) estrukturatzen zentzu honetan, 
14 asteetan 28 gai, beren irakurgaiak, beren oinarrizko galderak gaia 
zehaztu,... gai horren inguruan estrukturatzen,... nire kontura ematen 
badut gertatu daiteke antzekoa dut syllabusean, baina behartzen zaitu, 
estudiantea behartzen du gaiz gaiz jarraitzea. Behartu ninduen lan hau 
egitera eta honengatik nire kanpusekoa klaseak estrukturatugoak daude, 
Bai, bai.”  [BideoHitzaldia 31:45,4 - 32:41,4. Irakasle 1]  
 
“Benetan lortzen duzu buruan antolatzea nola emango duzun irakasgaia, 
zer eskatuko duzun, alde horretatik da, eskatzen dizu gainean egotea.” 
[BideoHitzaldia 00:32:46:30 - 00:33:13:00 Irakasle 1]  

 
Erantzun duten ikasleen gehiengo handi batek web orriaren aurkezpena eta edukiak 

eraginkorrak direla uste du; hain zuzen ere, baliagarriak diren erantzunen %97,5ak 

horrela erabaki du ikasleei galdera dikotomikoa aurkezterakoan (Eraginkorra al da 

plataforma?). Izan ere, 47 ikasleen artean, 7 datu galdu dira, 39 ikaslek baiezkoa 

erantzun dute, eta bakar batek bakarrik uste du ez direla eraginkorrak web gunea 

eta bertako edukiak. Gainera, urteei dagokionean ere ez da aldaketa berezirik 

nabaritu, hau da, ez dago desberdintasun esanguratsurik urte desberdinetan 

kurtsoaren aurkezpenaren inguruan duten iritzien artean (Ikus  CDko eranskinetan 

12.Taula).  

 

Kurtsoko edukiei dagokionean, ulerterrazak edo ulertzeko zailak izan diren ere 

galdetu zaie ikasleei. Lortutako erantzun irekien artean, bakar batek ulerterrazak  

direla  esan duen bezala,  beste bat eskaneaturiko materialen kalitateaz kexu da: 

 
“It was clear and understandable” (GS3-10) 
 
“More materials covered, and perhaps the pdf scans redone. Some of the 
material was very difficult to read (wavy, tilted, dark-scans...)” (GS4-29)             
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Ikasle batzuk irakurgaiak sarean izatearen abantailaz mintzatu dira: 
 

“Learned a great deal about the Basque culture from not only the class, 
but researching outside sources to better grasp the subject matter.” 
(GS3-9) 
 

Webgunearen aurkezpena eta edukiak eraginkorrak izan direla uste izateaz gain, 

ikasleak orokorki gustura azaldu dira kurtsoan erabilitako teknologiarekin. Beheko 

taulan ikus dezakegun moduan, bildutako erantzunen %40,3 erabat ados agertu da 

kurtsoko edukiak ikasteko erabili den teknologia eraginkorra izan dela 

baieztatzerakoan, eta %37,7 ados. Baieztapen horrekin desados %1,3 bainok ez 

dago; hau da, kurtsoan erabili den teknologia ez zaio eraginkorra iruditu. Bestalde, 

erabat desados dagoenik ez dago erantzun duten ikasleen artean. 

 

13.Taula: Kurtso honetan erabilitako teknologia eraginkorra izan denaren portzentai eta 
maiztasunak 

Bestalde, analisi estatistiko deskribatzaileei dagokionean esan, lortutako datuen 

arteko desbiderazio tipikoa ,801ekoa dela, minimoa 2, maximoa 4 eta 

batezbestekoa 4,17 (Ikus CDko eranskinetan 14.Taula). 

 

Horrez gain, komenigarria iruditu zaigu ikustea ea iritzi hori beste aldagai batzuen 

arabera aldatzen den, bereziki urtearen eta kurtsoaren arabera. Horretarako 

egindako Chi-karratuaren (Pearson) frogaren bidez ikusi dugu kurtso 

desberdinetako ikasleen arteko iritzien artean ez dagoela desberdintasun 

esanguratsurik, kurtsoan zehar erabili den teknologia edukiak ikasteko eraginkorra 

izan den edo ez esaterako orduan (p=0,671) (Ikus CDko eranskinetan 15.Taula). 

 

Bestalde, online kurtso bat aukeratu duten edo ez duten ikasleek kurtsoko 

teknologien egokitasunaz duten iritzien artean ez dago desberdintasun 

esanguratsurik; hau da, hau da, lortutako emaitza zoriaren ondorio bat besterik ez 
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dela izan (p=0,324) (Ikus CDko eranskinetan 16.Taula). Horrek adiera nahi du e-

learning formazioan eskarmentua duten ikasleen oniritzia duela erabilitako 

plataformak. 

 

Kurtsoko plataformak eskaintzen dituen zerbitzuekin orokorrean ikasleak gustura 

azaldu badira ere,  hobekuntzarako hainbat proposamen egin dituzte,  txat sistema 

baten txertatzea edo testulibururik gabeko kurtsoen eskaintza zabaltzea, 

esaterako: 
“I would like to see a live chat system set up.” (GS4-48) 

 
 
“I would like to see more classes not require a textbook” (GS4-56) 

 

6.2.1.2. Erabilgarritasuna 
 

Kurtsoko plataformaren inguruan galdetu zaienean, erabilgarria eta erabilerraza 

den jakitea interesgarria iruditu zaigu. Horretarako, kurtsora lehen aldiz azkar eta 

erraz sartu diren galdetu zaien moduan, kurtsoko web gunearen kalitatearekin 

gustura dauden jakitea ere komenigarria iruditu zaigu.  

 

Kurtsoko sarrera erraza eta azkarra izatea gustuko izaten dute normalean, 

horretarako denbora gehiegi galdu behar izan gabe. Azpiko taulan agertzen den 

moduan, ikasleen gehiengo nagusi bati kurtsora erraz eta azkar sartu dela iruditzen 

zaio; hau da, beheko taulan ikusten dugun moduan, lortutako iritzien %90,8-k uste 

du hori: 

17.Taula: Kurtsora azkar eta erraz sartu izanaren maiztasuna eta portzentaia 
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Kurtsora erraz eta azkar sartu diren jakiteaz gain, irakasleak ere orokorki gustura 

agertu dira plataformaren erabilgarritasunarekin. Ez dugu inolako arazo eta kexurik 

jaso gai horri dagokionean: 

“Nire kasuan plataforma erraza da, oso argia ez dauka zailtasunik”  

[BideoHitzaldia 32:46,3 - 33:13,0. Irakasle 5] 

 

Arestian aipatu bezala, WebCT (WebCampus) izan da Center for Basque Studies 

sailak bere kurtsoak eskaintzeko erabili duen plataforma bakarra. Ondorioz, 

irakasleak hastapenetatik erabili duten lanabesa izanik, erabat eroso sentitzen dira 

plataforman lanean ari direnean. University of Nevada, Reno-n irakasteaz gain, 

hainbat irakaslek beste unibertsitate batean ere burutu dituzte irakaskuntza lanak, 

eta haietan plataforma bera erabili duten kasuetan ere, erosotasuna da aipatu 

duten zerbait: 

 
“Erabili dut plataforma bera beste unibertsitatean: UNEDen. Alde 
horretatik oso erosoa da niretzat” [BideoHitzaldia 33:22,2 - 33:42,5.  
Irakasle 5] 

6.2.1.3. Besteak 
 

Erabilgarritasuna eta eraginkortasunaz gain, irakasleek plataforma horri dagozkion 

beste hainbat abantaila azpimarratu dituzte. Alde batetik, ikasleen arteko 

desberdintasunak ikusteko erabat lagungarri dela aipatu dute; hau da, ikasle 

estandarrak eta goi mailakoak bereizten laguntzen du, era erraz batean. 

Plataformari esker berehala ikusten da zein den ikasle estandarra eta zeinek 

eskainiko duen gehiago: 

 
“Ikastaro hauetan oso erraz ikusten da ikasle oso langile, onak eta oso 
apasionatuak eta arruntak, jarraituko dutenak assignmentak45 egiten 
astero, erraza da, gaindituko dutenak.. Irakaslearentzat oso erraza da 
ikustea alde abismal hori ikasle oso ona artean eta estandarren artean. 
Zuzenean nabaritzen den bezala. Hemen ere nabaritzen duzu. Hau 
detektatzen oso ona da plataforma” [BideoHitzaldia 34:05,8 - 34:49,6. 
Irakasle 5]  

 
Horrez gain, irakasleen ustez plataformak asko laguntzen du tenporalizazioa 

optimizatzen. Syllabus egoki bat sortzen ere laguntzen du, astez asteko jarduerak, 

irakurgaiak eta gainerakoak ere antolatu behar baitira: 

 

                                            
45 Egin beharreko jarduerak. 
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“Plataformak laguntzen du tenporalizazioa optimizatzen, astero daukazu 
orduan pentsatu behar duzu... antolatzen. Hortarako da oso ona, osea 
plum, plum, ariketak, irakurgaiak pentsatu... da syllabus on bat, 
egituratu behar duzu eta  taka taka taka” [BideoHitzaldia 54:50,3 - 
55:22,9. Irakasle 5]  

 
Berriro ikasleen iritzira bueltatuz, Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren 

ikusi dugunaren arabera, esan dezakegu ez dagoela desberdintasun esanguratsurik 

kurtsora azkar eta erraz sartu diren ikasleen urte desberdinetako iritzien artean 

(p=0,390) (Ikus CDko eranskinetan 18.Taula). 

 

Era berean, urteekin gertatzen den gauza bera esan dezakegu irakasleekin ere 

(Ikus CDko eranskinetan 19.Taula): ez dago desberdintasun esanguratsurik irakasle 

desberdinen ikasleen iritzien artean kurtsora azkar eta erraz sartu diren erantzun 

dutenean (p=0,721). 

 

Lehentxeago esan dugun moduan, plataformaren erabilgarritasuna neurtzen 

lagunduko digun beste aldagai bat webgunearen kalitatea46 izango da; hau da, ea 

ikasleek gustuko izan duten kurtsoko webgunea. Bildutako datuen arabera, ikasleen 

gehiengoak, orokorrean, oso gustuko izan du jarraitu duen kurtsoko web orria. 

Lortutako baliozko datuen artean, %66,3k ezin hobetzat jo du orria, eta %25,8k 

ontzat. Bestalde, analisi estatistiko deskribatzaileei dagokienean, minimoa 1, 

maximoa 4, batez bestekoa 3,60koa eta desbiderazio tipikoa 0,635koa da.  

 

Interesgarria iruditu zaigu ikustea ea web gunearen kalitatearen iritzi hauek beste 

aldagai batzuen arabera aldatzen diren, eta horretarako Chi-karratuaren (Pearson) 

froga egin dugu. Ikusten da ikasleek kalitateari buruz duten iritzia ez dela aldatu 

kurtso desberdinetan egindako galdera-sortetan (p=0,616) (Ikus CDko 

eranskinetan 8.11 taula).  Baina behean jarri dugun taulan argi ikusten den 

moduan, desberditasun esanguratsua ikusten da webgunearen kalitatearen 

inguruan irakasle desberdinen ikasleek dituzten iritzien artean (p=0,027).  

                                            
46 Ikasleak webgunearekin gustora sentitu diren. Erraz aurkitu duten behar zuten 
informazioa, hau da, intuitiboki informazioa aurkitzea erraza den. 
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20.Taulak (A+B): Pearsonen korrelazioa kurtsoaren kalitatea eta irakasle desberdinen 
ikasleen iritzien artean. 
 
Hasteko esan behar dugu, Irakasle 1-aren erantzun dezente ditugun moduan, beste 

guztienak oso mugatuak izan direla. Irakasle 1-aren 75 erantzun ditugu, eta horien 

artean %69,3k ezin hobe moduan definitu du kurtsoko web orria ; hau da, erantzun 

duten ikasleen gehiengoak horrela definitu du. Besteen artean, %19,4k on moduan, 

%2,7k zuzen, bidezko moduan, %1,3k pobre moduan, eta %1,3k ez erantzutea 

erabaki du. Irakasle 4-aren kasuan, aldiz, sei erantzun besterik ez ditugu lortu, eta 

horien artean %50k ontzat definitu du, %33,3k ezin hobetzat, %16,7k bidezkotzat 

eta inork ez du pobretzat definitu eta ez erantzutea aukeratu. Irakasle 5-ari 

dagokionean hiru erantzun jaso  ditugu, eta horietako batek ez du erantzun, beste 

batek zuzentzat definitu du eta azken batek ontzat. Irakasle 6-aren kasuan  

erantzun bakar bat bildu dugu, eta horri ezin hobea iruditu zaio kurtsoko 

webgunea. Azkenik, Irakasle 7-aren kasuan 4 erantzun jaso ditugu eta guztiek ezin 

hobe moduan definitu dute kurtsoko webgunea. (Ikus CDko eranskinetan 21.Taula) 
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Horrek esan nahi du irakaslearen jokaerak eragina duela ikasleek webgunearen 

kalitateari buruz duten iritzian. Horrela izanik, irakasleek webguneari buruz duten 

iritzia hobetu edo kaltetu dezakete. 

 

Irakasle baten (Irakasle 1) erantzun asko ditugunez eta gainerakoenak gutxi, 

aldagai konposatu bat sortu dugu erantzun asko ditugun irakasle horren erantzunak 

ez diren beste guztiekin. Chi-karratuaren (Pearson) froga egin dugu berriro ere, eta 

ikusi dugu ez dagoela desberdintasun esanguratsurik webgunearen kalitateaz  

Irakasle 1-en eta gainerako irakasleen ikasleek emandako iritzien artean. 

(p=0,184) (Ikus CDko eranskinetan 22.Taula). Beraz, aurretik lortutako datuaren 

zergatia datu kopuru mugatua dugulako izan daiteke ; irakasle baten kasuan 

bakarra dugu, adibidez. 

6.2.1.4. Plataformaren hainbat desabantaila 
 

Plataformak dituen desabantailen inguruan behin eta berriz atera den idea bat 

ondokoa da: Open-enrollment kurtsoetan ez dela erabilgarria eta probetxuzkoa 

plataforma bera, bai ordea Semester-Based kurtsoetan. Alde batetik, lehen motako 

kurtsoetan ikasle oso gutxi izaten direlako aldiro. Bestetik, dauden ikasle gutxi 

horiek ez direlako gai berdina lantzen ari eta eta bakoitza bere erritmoan ari 

delako. Semester-Based kurtsoetan, berriz, oro har ikasle kopurua altuagoa da eta 

ikasle guztiak elkarrekin doaz gaiak lantzen: 

 
“Nik plataforma ez dut batere erabiltzen. Oso ikasle gutxi ditut, 2000tik 
hona guztira 10 bat-edo izan ditut, eta bakoitza bere erritmoan, 
momentu honetan neska bat dut, batzuk izena ematen dute, egiten 
dituzte 3 ikasgai eta gero 3-4 hilabetean ez dut entzuten ezer gehiago 
eta gero berriro ... epeak eta graduatu behar direlako, amaitu behar 
dutelako, dena arineketan egiten dute,  baina niretzat ez da praktikoa. Ni 
ezin naiz egon astean begiratzen ea zer edo zer dagoen, normalean ez 
delako ezer egoten. Nik emailez egiten dut dena.” [BideoHitzaldia 
41:49,4 – 42:17,6. Irakasle 6] 
 

Horrez gain, irakasle batzuren ustez, plataformak berak kurtsoa egituratu egiten 

du, horrek dituen abantaila eta desabantailekin. Baina maiz gertatzen da, hain 

egituratuta egoteagatik, irakaslea erosoegi bihurtzea eta aurrez aurreko ikasgai 

batek duen berezkotasuna eta freskotasuna galtzeko arriskua handia izatea: 

 
“Galtzen du niretzat, hain da erosoa, hain daukazu egituratua, eroso 
bihurtzen zarela. Nahi dut esan espontaneidadea galtzen duzu irakasten 
duzunean irakasgaia.”  [BideoHitzaldia 33:40,8 – 34:04,4.  Irakasle 5] 
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6.2.2. Laguntza 

Ikasleek kurtsoa hasi aurretik informazio sorta bat jasotzen dute IL sailaren 

eskutik, Web Packet delakoa (Ikus eranskin23 paperean). Web Packet horretan 

lagungarria izango zaien ondorengo informazioa dute ikasleek: ongietorri bat egiten 

zaie, kurtsoko data esanguratsuenak azpimarratzen dira, online ikasleek izan behar 

dituzten konpetentzia teknologikoak azaltzen dira, online ikasle egoki bat izateko 

hainbat pista eskaintzen zaizkie, kurtsoko testuliburuak zeintzuk diren eta non erosi 

ditzaketen azaltzen zaie, FAQ orrialde bat, eta online kurtsoa hartzen duten lehen 

urtea bada, unibertsitateak eskaintzen dituen hainbat formakuntza kurtsoren berri 

ematen zaie. 

 

Horrez gain, kurtsoan lanean ari diren bitartean ere, laguntza teknikoa jasotzeko 

aukera dute. Laguntza hori IL sailaren eskutik eta plataformak berak eskaintzen 

duen Help aukeraren bidez jaso dezakete.  

 

Atal honetan, maiz errepikatu ditugu gurutze berdinak; hau da, aldagai batzuek 

beste batzuen eraginez izan ditzaketen aldaketak ikusi nahi izan ditugu. Kasu 

gehienetan, urteak, kurtsoa, irakaslea eta lehenik online kurtso bat jaso duten edo 

ez izan dira aldagaiak. Gurutzeak horiekin egitea iruditu zaigu interesgarria. Alde 

batetik, urtea, kurtsoa eta irakaslearen arabera laguntza aldatu daitekeela uste 

genuelako eta, bestetik, online kurtso bat lehen aldiz jasotzen ari den ikasle baten 

eta aurrez halakoetan esperientzia duenaren laguntza beharra desberdina izan 

daitekeela pentsatu genuelako.  

6.2.2.1. Informazioa 
 

Kurtsoa hasteko unean eroso sentitzeko informazio nahikoa jasotzen duten ere 

galdetu zaie ikasleei. Lortutako datuen artean %85,5 gustura azaldu da jaso duen 

informazio lagungarri horrekin, eta %14,5 ez da eroso sentitu. (Ikus CDko 

eranskinetan 23.Taula). Gustura agertu direnen artean esaterako, pausoz pauso 

eskaini zitzaizkien urratsak erabat lagungarriak izan zitzaizkiela aipatu dute, eta 

baita Independent Learning programako langile eta profesionalak ere: 

 
“The step by step instructions were very helpful and the staff was very 
understanding and helpful too.” (GS3-5)                
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Online kurtsoa hasteko behar beharrezkoa den informazio jasotzeko sarean sartu 

behar zutela aipatu dute ikasle batzuk. Era horretara, haien kurtsoan sartzeko irrika 

eta nahia piztu dakieke, aldez aurretik guztia eskura eman beharrean. 

 
“Understood that I needed to get online when the semester started to 
receive all pertinent course information” (GS3-8) 
 

Jasotako informazioa urria iruditu zaien ikasleak ere badira. Batez ere, lehen online 

kurtsoa jaso duten ikasleak izan dira iritzi horretakoak: 

 
“Needed a little more instruction especially since this was on of my first 
online classes.” (GS0-29) 
                      

Ikasleengandik jasotako datu numerikoetara bueltatuz, Chi-karratuaren (Pearson) 

froga egin ondoren lortutako taula honen arabera ikusi dugu kurtso desberdinetan 

informazio nahikoa jaso dutela uste duten ikasleen artean ez dagoela ezberdintasun 

esanguratsurik (p= 0,061). (Ikus CDko eranskinetan 24.Taula) 

 

Ondoko taulan ikusi daitekeenez, jasotzen duten materialaren kalitatearen inguruan 

iritzi aldaketa esanguratsuak daude ikasleen artean, eduki duten irakaslearen 

arabera (p=0,045). Guztira, 55 ikasleren erantzunak bildu ditugu; haietako 38 

Irakasle 1ari dagozkion ikasleak dira, 8 Irakasle 7ari dagozkionak, 5 Irakasle 3ari 

dagozkionak eta 4 baino ez Irakasle 6ari dagozkionak.  Irakasle 1ari dagokionean, 

%92.1ak informazio nahikoa jaso duela dio. Irakasle 7ari dagokionean %87,5ek 

erantzun du baiezkoa. Irakasle 6ari dagokionean, berriz, bik baietz erantzun dute 

eta beste bik ezetz. Eta Irakasle 3ari dagokionean, %60ari informazio nahikoa jaso 

duela iruditu zaio, eta %40ari ez dela nahikoa izan. 
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25.Taulak (A+B): Pearsonen korrelazioa jasotzen duten hasierako materialaren kalitatearen 
iritzia eta irakasle desberdinen kurtsoen artean 
 
Horrekin uler dezakegu, irakasle batzuk bitartekari lana egin dutela kurtso hasieran 

jasotako informazioa ulergarriagoa egiterakoan. 

 

Galdera hori erantzun duten ikasleen artean ere, gehiengo nagusi bat irakasle bati 

dagozkion (Irakasle 1) ikasleak izan dira. Horregatik, aldagai konposatu bat sortu 

dugu Irakasle 1 ez beste irakasle guztiekin.  Horiekin ere Chi-karratuaren (Pearson) 

froga egin ondoren ikusi dugu, irakasle desberdinen kurtsoa hasi aurretik 

informazio nahikoa jaso dutela iruditu zaien ikasleen artean badagoela 

desberdintasun esanguratsurik (p=0,036) . Kasu horretan ere argi eta garbi ikusten 

da, kurtso hasieran eroso sentitzeko informazio nahikoa jaso duten ikasleen 

portzentaia altuago dela Irakasle 1en ikasleen artean, beste irakasleen ikasleen 

artean baino (Ikus CDko eranskinetan 26.Taula)  

6.2.2.2. Materiala 

Kurtsoa hasi aurretik zein kurtsoan zehar, Center for Basque Studies sailean online 

kurtsoak jarraitzen dituzten ikasleek laguntza jasotzen dute. Kurtsoan izena ematen 

dutenean hasteko, eta kurtsoari ekiteko aste bat edo hamar egun falta direnean,  

Web Packet (Ikus eranskin23) delako informazio pakete lagungarria jasota. Horren 

ondoren, dituzten beharren arabera jasoko dute mota bateko edo besteko laguntza. 

 

Lortuko datuen arabarera ikusi dugu, Web packet delakoa gustuko dutela ikasleek, 

kurtso hasi aurretik inguruarekin erosoago sentiarazten laguntzen baitie. Material 

lagungarri hori oso ongi baloratzen dute ikasleek. Ikasleen %46,5ek ezin hobea 

bezala definitu du materiala, eta %38,4k on moduan.  Bestalde,  galdekatuen %7k 

ez du galdera hori erantzun nahi izan, eta %4,7ak besterik ez du definitu materiala 

pobretzat.  
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Galdera horren analisi estatistiko deskribatzaileak aztertzen baditugu, ikusiko dugu 

minimoa 1 dela, maximoa 5, batazbestekoa 4,13koa eta desbiderazio tipikoa 

1.146koa: 

 

27.Taula: Web-Packetaren kalitatearen inguruko analisi deskribatzailea 

Laguntza behar desberdinak izan ditzakete lehen aldiz online kurtso bat hartzen 

duten ikasleek eta aurrez beste kurtsoren bat hartu dutenek. Online kurtso bat 

lehen aldiz jarraitzen ari den ikaslea errazago sentitu daiteke desoroso lanabes edo 

plataforma berarekin. Horregatik, gehiago eskertu ditzake kurtsoa hasi aurretik 

nahiz kurtsoan zehar eskaintzen zaizkion laguntza mota guztiak. Chi-karratuaren 

(Pearson) froga egin ondoren ikusi dugu, Web packet-aren kalitatearen inguruan 

duten iritzia ez dela aldatzen ikasleek aurretik online kurtso bat hartu badute edo 

ez badute. (p=0,056) (Ikus CDko eranskinetan 28.Taula) 

 

Ikasleek kurtsoan izena eman ondoren, baino kurtsoa hasi aurretik jasotzen duten 

Web Packet delakoaz gain, oinarrizko informazioa jasotzen duen Student Handbook 

izeneko liburuxka izango dute. Antza denez, material hori ere oso gustura 

irakurtzen dute ikasleek. Ikasleen %32,1ek ezin hobe moduan definitu du material 

lagungarri hori, eta %28,3k on moduan. Erantzun dutenen artean, %3,8k bakarrik 

definitu du pobretzat. Dena dela, ez dakit ez dut erantzuten aukeratu duten 

ikasleen portzentaia ere handia da, %30,2koa hain zuzen ere. Ziurtasunez ez 

dakigu zergatik izan ditugun hainbeste datu galdu. Agian, plataforma ezagutzen 

dutenek Student Handbook delakoa ez dutelako irakurri izan daiteke. Baina hori 

baieztatu gabeko susmo bat besterik ez da, eta etorkizunerako ikerketa lerroa izan 

daiteke. Guzti horiek erantzungo balute, lortutako beste datuen emaitza nola 

aldatuko litzatekeen jakitea zaila da. Bestalde, aipagarria da arlo horretan lortu dela 

galdutako datuen portzentairik altuena. Erantzun ez duten horiek kontutan hartuko 

ez bagenitu, ondo baloratzeko joera nabarmena ematen dela esan dezakegu (Ikus 

CDko eranskinetan 29.Taula).  

 
Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren, argi ikusten dugu urte desberdinei 

erreparatu ezkero badagoela desberdintasun esanguratsurik kurtso hasieran 

entregatzen zaien materialari buruzko iritzien artean (p=0,025). Guztira, 53 
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erantzun jaso ditugu eta horien artean 18 2005ekoak izan dira, 17 2004koak, 

2007koak 8, 2009koak 4 eta 2008 eta 2003ko 3 besterik ez. Irakurketa kronologiko 

bat eginez, 2003ari dagozkion erantzunen artean, %66,7k ezin hobe moduan 

definitu du Student handbook-a, eta %33,3k zuzen moduan. Hori izan da lortutako 

3 datu horien banaketa. 2004an, berriz, 17 erantzun ditugu; gehiengo nagusi batek 

(%47.1ak) ezin hobe moduan definitu duen moduan, %35,3k on moduan definitu 

zuen, %5,9k pobre moduan, eta %11,8k ez erantzutea erabaki du. Inork ez du 

zuzen, justu moduan definitu. 2005. urteko 18 datuen artean, gehiengo nagusi 

batek, %55,6k, ez erantzutea erabaki du; hori izan da, inolako zalantzarik gabe, ez 

erantzutea aukeratu dutenen artean portzentairik altuena. Erantzun dutenen 

%22,2k on moduan definitu du, %16,7k ezin hobe moduan, eta %5,6k zuzen 

moduan. 2007 urteko 8 datu jaso ditugu, eta haien erdiek ere ez erantzutea 

erabaki dute. Ikasle bakar batek definitu du pobretzat, beste batek justu, 

zuzentzat, bakar batek ontzat, eta beste batek ezin hobetzat. 2008. urteari 

dagozkion 3 erantzun besterik ez ditugu eta hirurek erabaki dute Student 

Handbooka ona dela. Azkenik, 2009an 4 erantzun ditugu, horien artean hiruk ezin 

hobe moduan definitu dute (%75ak), eta bakar batek on moduan. 

 

 
30.Taulal (A+B): Pearsonen korrelazioa Student Handbookaren inguruko iritzia eta urte 
desberdinen artean 
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6.2.2.3. Laguntza teknikoa 
 

Kurtsoa hasi aurretik eta hasi eta berehala jasotzen duten laguntzaz gain, ikasleek 

zein irakasleek kurtso osoan zehar dute laguntza teknikoa jasotzeko aukera, 

plataformaren goiko aldean duten Help aukera sakatu ezkero. Ikasle batzuk 

laguntza hori gehiago erabiliko dute eta beste batzuk gutxiago, baina laguntza hor 

dagoela jakitea ziurrenik ikasleentzat lasaigarria izango dela uste dute irakasleek: 

 
“The more technical information they have the better and the less 
afraid they will be to add their own media to assignments, or for 
general discussion.” [eM 2390 - 2540. Irakasle 7] 

 
Orokorrean, ikasleen erdiak baino gutxiagok behar izaten du eta jasotzen du 

laguntza tekniko hori kurtsoan zehar, ikasleen %43,6k baino ez.   

 

Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren, ikusi dugu desberdintasun 

esanguratsu bat badagoela lehendik online kurtso bat jaso duten edo ez duten 

ikasleen artean, laguntza teknikoa jaso eta behar izan duten aukeratzerakoan  

(p=0,001). Aurretik online kurtso bat jarraitu duten ikasleen artean, laguntza 

teknikorako beharra txikiagoa dela ikusten da. Ikasleen %43,6k laguntza teknikoa 

behar izan duela eta jaso duela onartu du; horien artean, %38,2arentzat lehen 

online kurtsoa izan da, eta %5,5ak aurrez jasoa zuen modu horretako beste kurtso 

bat. Alderantziz, ikasleen %56,4k ez du laguntza teknikorik jaso kurtsoan zehar; 

horien artean %25,5 online ikasle berria izan da, eta %30,9 ez (Ikus CDko 

eranskinetan 31.Taula). 

 

Alderdi teknikoari dagokionean, ikasleek iritzi ona dute orokorrean izan ditzaketen 

zalantza teknikoei erantzuteko dagoen laguntza sistemaren inguruan. Ikasleen 

%31,6ari iruditu zaio laguntza behar zutenean han aurkitu dutela laguntza hori. 

Bestalde, %32,9 neutral agertu da baieztapen horren aurrean, berau izan delarik 

kopururik altuena. Bestalde, %1,3 besterik ez dago erabat desados baieztapen 

horrekin. (Ikus CDko eranskinetan 4.Grafikoa). 

 

Arestian esan bezala, ikasleek ez ezik, irakasleek ere badute laguntza tekniko hori 

erabiltzeko aukera. Dena dela, hainbat kasutan laguntza hori egon dagoenik ere ez 

dute jakiten. Horretarako, eta beste hainbat arazo, zalantza edo kezka argitzeko, 

Independent Learning sailarekin jartzen dira harremanetan emailez, telefonoz edo 

aurrez aurre bulegora joanez: 
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“Nik ez nekin zegoenik ere.” [BideoHitzaldia 1:35:26,4 – 1:35:31,5. JZ] 
 

Halere, hainbat irakasleren iritziak bildu ditugunean, ikusi dugu irakasleei egokia 

iruditu zaiela laguntza teknikoa hori ikasleentzat, nahiz eta gai horren inguruan ez 

duten maiz hitz egin: 

 
“Inpresioa ematen dit ikasleak eroso sentitzen direla emandako 
laguntzarekin. Behintzat, ez dut kontrako iritzirik jaso. Arlo tekniko 
honetan oso gutxitan hitz egiten dut ikasleekin.” [eM 2033 - 2225. 
Irakasle 3]   
 

Laguntza tekniko hori bereziki aproposa eta beharrezkoa ikusten du irakasle batek 

Nevadako Estatuko ikasleentzat. Alde batetik, bertako ikasleek ez dutelako IKTen 

inguruko formakuntza handirik, eta horrez gain, Nevada oso estatu zabala eta 

biztanle kopuru txikikoa izanik, ikasleak maiz isolatu samar egoten direlako eta ez 

dutelako bestelako laguntza jasotzeko aukerarik. Eta azkenik, maiz ikusten delako 

ikasleen IKTen beharrari buruzko interes falta: 

 
“Yes, I think the information is necessary especially in Nevada, were 
there are often poor students who are not high tech students, or isolated 
students that have no access to help, and also older students who do not 
understand technology at the necessary level.” [eM 1983 - 2252 Irakasle 
7]   

 

6.2.3. Independent Learning Saila (IL) 

 
Independent Learning sailarentzat ere garrantzitsua da egiten duten lana ikasleek 

nola baloratzen duten jakitea. Maiz irakasleen eta ikasleen arteko bitartekari lana 

ere egiten du sail horrek, eta ikasleen iritzia kontutan hartuko du burutzen duen lan 

hori era egoki batean egiteko.  

 

Orokorrean, sail hau guztiz lagungarria suertatu zaiela diote ikasleek, nahiz eta 

ñabardura batzuk agertu dituzten zenbait erantzunetan: 

 
“Always helpful” (GS0-1) 
 
“Always available to assist” (GS4-9) 
 
“Very helpful.”(GS4-30) 
 
“They were always were helpful” (GS4-36) 
 
“Overall, extremely helpful” (GS5-6) 
 
“I.L staff was polite and friendly”   (GS5-3) 
  
“The departmental office staff was helpful, understanding and have done 
a wonderful job of helping me.” (GS0-29) 
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“The staff in Independent Learning has been of big help as well” (GS4-9) 

 
Bestalde, saileko kideek eskaini dioten tratuarekin ere gustura agertu dira ikasleak. 

   
“Very professional and easy going” (GS0-1) 
 
 
“Friendly” (GS0-2) 
 
 
“I.L staff was polite and friendly” (GS5-3) 
 

Ikasleak bezala, irakasleak ere gustura daude sailak azken urteetan beraiekin egin 

duen lanarekin. Irakasleak ere maiz jartzen dira harremanetan saileko kideekin. 

Hainbat kasutan arazo teknikoak dituztelako, beste kasu batzuetan metodologia 

aldetik zalantzaren bat argitzeko, eta baita aurrez aurre egin behar diren azterketa 

kudeatzeko ere. Kasu guzti horietan, IL sailak egiten duen lana goraipatzen dute 

irakasleek: 

 
“Nik arazoak izan ditudanean beti konpondu dute oso ondo, oso erraz.” 
[BideoHitzaldia 01:33:59:00 - 01:34:32:20 Irakasle 6] 
 
“Nik asko erabiltzen dut eta oso gustura egon naiz, bai despatxokoekin 
baina zurekin, idatzi eta segituan erantzuna, segituan konpondu, ezin 
egokiago iruditzen zait hori. Ezinhobeto funtzionatzen duela iruditzen zait 
nire kasuan.” [BideoHitzaldia 1:30:42,5 - 1:31:04,5 Irakasle 1] 
 

Dena dela, bereziki Open-enrollment eran gehiago irakatsi duten irakasleen ustez, 

sail horrek ere badu hobetzekorik. Sailaren arreta handiena Semester-Based 

kurtsoei zuzenduta dago irakasle horien ustez, ikasle kopuru handiago dutelako edo 

beste arrazoi bat dela tarteko. Ondorioz, batzuetan baztertuta sentitzen dira 

irakasleak eta dituzten beharrei ez zaie hain azkar erantzuten: 

 
“Baina iritsi da momentu bat euskara kurtsoarekin gauzak ari direla 
gertatzen baina ez didate ezer esaten. Adibidez, badut ikasle bat esanez 
ezin zela sartu nire kurtsoan otsaila arte. Nik ez nekien ezer ez. Ez nekien 
nire kurtsoa blokeatua zegoenik, orduan. Hori da orain, baina beste azken 
urteetan oso pozik ibili naiz  beraiekin eta ez zegoen inolako arazorik. 
Baina orain badago diferentzia bat hor ere.” [BideoHitzaldia 1:30:42,5 - 
1:31:04,5 Irakasle 4] 
 
“Niri ere gertatzen zait, Katen moduan, hain ikasle gutxi ditugu eta hain 
dispertsatutakoak, bakoitza bere aldetik eta batzutan gu ere galdu egiten 
garela, kosta egiten zaigu jartzea, edo ez gara enteratu, edo ez dugu 
jakin... “[BideoHitzaldia 1:33:59,0 - 1:34:32,2 Irakasle 6] 
 
 

Baina galdera sorten bidez, sailak aurrez aurre, telefonoz eta posta elektronikoz 

eskaintzen duen laguntzaren kalitatearen inguruko iritziak bildu dira. Galdera horien 

bidez lortutako emaitzak azalduko ditugu jarraian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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6.2.3.1. Aurrez aurre 
 

Ikasleek, orokorrean, oso ongi baloratzen dute Independent Learning sailak egiten 

duen lana. Pixka bat zehaztuz esan dezakegu, aurrez aurre egiten duen lan hori 

ezin hobetzat definitzen du %71,7k, eta %17,5k ontzat. Bestalde, esan beharra 

dago ikasle bakar batek ere ez duela txartzat definitu. Erantzun nahi izan ez duten 

ikasleen kopurua %9,2koa izan da (Ikus CDko eranskinetan  32.Taula) 

 

Bestalde, analisi deskribatzailearen bidez ikusi dugu, minimoa 2 izan dela, maximoa 

4, bataz bestekoa 3,77 eta desbiderazio tipikoa 0,461koa  (Ikus CDko eranskinetan 

33.Taula). 

 

Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren ikusten da, ez dagoela 

desberdintasun esanguratsurik urte desberdinetan Independent Learrning sailak 

aurrez aurre egiten duen lanaren inguruan ikasleek duten iritzietan (p=0,967). 

(Ikus CDko eranskinetan 34.Taula). Beraz, ondorioztatu dezakegu sailak eskaintzen 

duen laguntza sistema sendoa dela. 

6.2.3.2. Telefono bidez 
 

Aurrez aurre gertatzen den moduan, Independent Learning sailak telefonoz egiten 

duen lana ere oso ongi baloratzen dute ikasleek. Ikasleen %73,7k ezin hobe 

moduan definitzen du sailak telefono bidez egiten duen lana, eta %18,6k on 

moduan. Aipagarria iruditu zaigu 0,8k besterik ez duela pobre gisa definitu. Kasu 

horretan, erantzun nahi izan ez dutenen portzentaia aurrez aurrekoan baino 

baxuagoa izan da, %5,1 hain zuzen (Ikus CDko eranskinetan 35.Taula). 

 
Analisi estatistiko deskribatzaileei esker lortutako datuen arabera, minimoa 1, 

maximoa 4, batez bestekoa 3,741 eta desbiderazio tipikoa 0,532koa izan da. 

Bestalde, Chi-karratuaren (Pearson) frogari esker (Ikus CDko eranskinetan 

36.Taula), argi ikusten da ez dagoela desberdintasun esanguratsurik urte 

desberdinetan Independent Learning sailak telefonoz eskaintzen duen zerbitzu eta 

laguntzari buruzko iritzietan (p=0,855). 
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6.2.3.3. Matrikulazio prozesua 
 

Independent Learning sailak, duela gutxi arte, ikasleen matrikularen prozesu osoa 

kontrolatzen zuen; hau da, ikasle batek sailak eskaintzen zuen ikasgairen bat 

jarraitu nahiko balu, sailetik pasa beharko luke, izena eman eta orduan ematen 

zitzaion kurtsora sartzeko beharrezko informazioa. Horregatik, Independent 

Learning sailak ikasleak matrikulatzeko behar duen denboraren inguruan ere 

galdetu zaie ikasleei, eta duten iritzia oso baikorra da. Ikasleen %69,8k ezin hobe 

moduan definitzen du, eta %23,3k on moduan. Bestalde, erantzun ez duten 

ikasleen kopurua, matrikulazio prozesua pobre moduan definitu dutenena, eta justu 

moduan definitu dutenena berdinak dira, %2,3 besterik ez: 

 
37.Taula: IL sailak ikasleak matrikulatzeko behar duen denboraren inguruko iritzia 
 
Bestalde, analisi estatistiko deskriptiboen arabera esan dezakegu, minimoa 1, 

maximoa 5 eta batez bestekoa 3,64 eta desbiderazio tipikoa 0,655ekoa dela (Ikus 

CDko eranskinetan 38.Taula). 

 

Chi-karratua (Pearson) froga egin ondoren ikusi dugu, urte desberdinen artean 

sailak matrikulatzeko behar duen denboraren inguruko iritzietan ez dagoela 

desberdintasun esanguratsurik  (p=0,087). (Ikus CDko eranskinetan 39.Taula). 

6.2.3.4. Hobekuntzak 
 

Aurreko datuetan ikusi den moduan, orokorrean ikasleak gustura daude 

Independent Learning sailak eskaintzen duen zerbitzuarekin. Dena dela,  galdera-

sorten artean, bazegoen galdera bat non ikasleei galdetzen zitzaien sailak ba ote 

zuen hobetu beharreko zerbait, eta ikasleen gehiengoak baietz erantzun zuen.  

Ikasleen %72,7k sailak hobetzeko zerbait baduela uste du, eta %27,3k dio hobetu 

beharreko ezer ez duela. (Ikus CDko eranskinetan 40.Taula). 
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Galdera-sorta ezberdinetan jaso ditugun erantzunen artean, hobetzeko hainbat 

proposamen iradoki dituzte ikasleek: 

 

1) Denborari dagokionean. Ikasleak kexu dira kurtsoan izena ematen duten 

une berean hasten delako kontatzen denbora, eta ez beharrezko materiala 

eskuratzen dutenean. Bestalde, azterketen eta jardueren ebaluaketa 

jasotzeko denbora tartea murriztu beharko litzateke. Horrez gain, aste 

bakoitzean bi astetako jarduerak baino gehiago entregatzeko aukera 

izango balute, kurtsoa lehenago bukatuko luketela uste dute. 

“Maybe the clock should start ticking when the student gets her books, 
not when she enrolls.” (GS5-7)  
 
“Their turnaround time for menting my exam to the proctor or waiting 
my grade was atrocious” (GS5-9) 
 
“I'm sure you have your only letting me submit 2 lessons per week, but it 
really threw off my rhythm. There were times, that I had quite a few 
lessons in envelopes just waiting to go out, and in the meantime I wasn't 
getting much practice or feedback”  (GS5-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
2) Eraginkortasunari dagokionean. Euskara irakasteko sailaren gaitasuna 

hobetu beharko litzateke. 

“Ultimately ineffective in helping me learn basque” (GS5-3) 
 

3) Araudiari dagokionean. Sailen arteko komunikazioa bultzatu beharko luke 

araudiak. Hori, bereziki, online ikasle berrientzat izango litzateke 

lagungarria, baita ordenagailuekin adituegiak ez direnentzat ere. 

“Eliminate pester letters about shots from Admissions! You can change 
university policy! If it is state legislation making dumb requirements, you 
can change that too. UNR needs to improve their inter-departmental 
communication. Internet students are some external graft that doesn't fit 
existing definitions. It is not simple and easy for newbie internet students 
and /or newbie computer users. It's instead confusing, with multiple 
contacts from different departments. “ (GS5-5) 

 
4) Baliabideei dagokionean. Testuliburuak eta ariketen liburuak berriro 

egiaztatu beharko lirateke, dena ongi dagoela ziurtatzeko. Horrez gain, 

kurtsoan ikusi behar diren bideoak ere ikasleen herriko liburutegietan egon 

beharko lirateke. 

“The lesson and exercise books need to be proofread a few more times. 
At this point it seems changes were made in one or the other which often 
in later lessons made it confusing.” (GS5-4) 
        
“Find a way to make all the videos available for purchase by people's 
local  libraries” (GS1-6) 
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5) Aurre-informaziori dagokionean. Kurtsoan izena eman aurretik, hari buruzko 

informazio gehiago izatea lagungarria izango litzateke, batez ere, lan zama 

neurtzeko orduan. 

“It would be nice to know more about  the  course before I committed to 
it. If I'd know it'd be 120 pages or reading, 2 essays, and 2 bulletin 
boards posting per week, I might have held off. Between this class and 
work I had little personal life for the last 3 months.”  (GS1-7)  

 
6) Azterketei dagokionean. Azterketak bulegoan egiten direnean eskuz idatzi 

behar izaten da, eta komenigarria izango litzateke ordenagailuz egiteko 

aukera izatea, egun zaila baitzaigu hainbeste eskuz  idaztea. 

“Yes, this class had major essay test that we had to some in to your 
office and take. Is there any way to set up computers so we can be 
typing our essay? Hand writing then pages is almost impossible to do 
anymore!” (GS3-7) 

 
Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren (Ikus CDko eranskinetan 41.Taula), 

ikusi dugu ez dagoela desberdintasun esanguratsurik Independent Learning Sailak 

hobetzeko zerbait duela edo ez duela uste duten iritzietan, urte desberdinetan 

lortutako emaitzen artean (p=0,233). 

 

6.2.4. Kurtsoak 
 

Center for Basque Studies sailak Independent Learning sailaren bitartez eskaintzen 

dituen kurtsoen inguruan ikasleek duten iritzia jakitea ere funtsezkoa da. Alde 

batetik, ordurarte eskainitako kurtsoen alderdi positiboak eta gabeziak ezagutzeko, 

eta, bestetik, aurrera begira egin beharreko aldaketak edo moldaketak ezagutzeko. 

 

Kurtsoei dagokionean, haien kalitateari, edukiei, antolaketari eta etorkizunean 

gustura jasoko lituzketen kurtsoei buruz aritu dira ikasleak. Kalitateari 

dagokionean, ikasleen gehiengo handi bat oso gustura agertu da kurtsoarekin: 

 
“Extremely vigorous and highly rewarding course” (GS0-27) 
 
“I'm very surprised at how much I learned in this class. The subject 
matter was thought provoing ranging form history to culture and the 
economy”   (GS3-9) 
 
“I'm actually a professor at BYU and am well acquainted w/Independent 
Study course (I've been a grader for myself). This course was absolutely 
superb, in every respect.”  (GS0-27)            
 
“I really enjoyed taking this online course. The material was structured 
perfectly and I learned a great deal about Basque culture as a whole.” 
(GS4-55) 
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“Absolutely  excellent class and instructor” (GS4-70)              
 
Jaso ditugun erantzunen gehiengoa oso positiboa izan arren, bateren batek aipatu  

du irakurgaiek batzuetan ez zutela lotura handirik gaiarekin: 

 
“Some of the readings were pointless” (GS0-4) !!!!!!!!!!!!!!!

!
Kurtsoko edukiei dagokienean, gehien errepikatu den ideia ikasleak gustura jaso 

dituztela izan da. Kurtsoko edukiak iturri desberdinetatik lortu dituztenez, eta 

jarduera mota ezberdinak burutu behar izan dituztenez, ikasketa prozesua 

aberasgarria iruditu zaie orokorrean ikasleei: 

                     

“I was exposed to many different texts which enabled to get a more 
rounded learning experience of the Basque Culture.” (GS4-2) 
 
“Lectures were insightful, readings and assignments interesting. The 
variety of choice in assignment questions.”  (GS4-71) 
  

Kurtsoko antolaketaren inguruko iritziak ere jaso ditugu galdera-sorta ezberdinetan. 

Jasotako erantzunen artean batzuk gustura agertu dira antolaketarekin, eta egitura 

ulerterraza zuela iruditu zaie; gauzak horrela erraza egin zaie irakurgaiak eta 

jarduerak aurkitzea: 

 
“Again, liked how the class was setup. Easy to find assignments, notes 
and readings” (GS3-9) 
 
“I love the set up. Enjoyed my classes!” (GS4-67)                 
 

Jasotako informazion agertu den beste aldagai bat egutegiaren antolaketarekiko 

desadostasuna izan da. Udaberriko oporraldiak online eskaintzen diren kurtsoetan 

ere errespetatu beharko liratekeela diote zenbaitzuk, aurrez aurrekoetan egiten den 

moduan: 
“If a class is going to be semester based assignments should also 
correspond with breaks.” (GS4-27) 
 
“If the course is to be semester based it should correspond with breaks 
as well.” (GS4-33) 
 

Ikasleek etorkizunerako dituzten nahiak ezagutzea ere interesgarria da sailarentzat, 

datozen urteetan nahi horiek asetu ahal izateko. Jasotako gomendioen artean, 

gehienak gai edo arlo desberdinen ingurukoak izan dira, eta beste batzuk eskaini 

beharko luketen mailaren ingurukoak. Horrez gain, behin baino gehiagotan 

errepikatu da eskaintza zabaltzearen ideia; hau da, haien arloko online kurtso 

gehiago eskaintzea:  
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“Specifically? I would love to see more Psychology courses offered 
online. But of course, that is due to my major being Psychology. 
Generally? More courses! working 60+ hours a week is the only way I 
can support myself, and I have no support network “  (GS4-29) 
 
“I would love to be able to get a master in Linguistics, but the closest 
program to me is over 120 miles away. If it were available through UNR 
Independent Learning I would definitely do it.”( GS5-7) 
 
“Upper level Psy courses-basically, is rather taught to complete a degree 
with only online. Classes after 5:30pm. More classes would help”  (GS4-
32) 

 

6.2.5. Irakasleak 
Galdera-sorta horietan irakasleen inguruan duten iritzia ere galdetu zaie ikasleei. 

Iritzi hori ezagutzea garrantzitsua da Independent Learning Sailarentzat, Center for 

Basque Studies-entzat eta baita irakasleentzat ere. Irakasleekin antolatutako 

eztabaida-taldean ere, ikasleek irakasleengadik eskertzen dutenaz galdetu zaie 

irakasleei beraiei. Bestalde, ikasleen lan zamaren inguruan aritu garen moduan, 

irakasleen lan zamari ere eskainiko diogu tarte bat. 

 

Ondorengo hiru arloren inguruan aritu dira, bereziki, ikasleak zein irakasleak: 

irakaslearen ezaugarriak, irakaslearen gaitasunak, irakaslearen jarrerak eta online 

irakasleak izan ditzakeen arriskuak. Horrez gain, zalantzak edo kezkak erantzuteko 

irakasleek behar izan duten denboraren inguruan, eta ebaluaketaren eta egiten 

dituen komentarioen ingurukoan ere galdetu zaie ikasleei. Irakasleek gaiaren 

inguruan duten ezagutzari buruz ere aritu dira, eta jasotako erantzun guztietan 

ikasleen balorazioa oso positiboa izan da:  

 
“She is very intelligent and thoughtful instructor. I wish I would have had 
the chance to take a lecture class from her” (GS0-22) 
 
“Her remarks in regards to Basque were excellent.” (GS5-3)  
 
“I very much enjoyed the readings which were written by him. He seems 
authoritative on the subjects “ (GS3-2) 
 
“This course has been really intellectually stimulating thanks to the 
professors knowledge of materials to read, the possibility of exchanging 
opinions on the subjects with others I have learned a lot at things related 
to the subject and acquired a new perspective on it.”  (GS4-9) 

6.2.5.1  Irakasleen iritzia ikasleei buruz 
 
Irakasleei azken urteetan izan dituzten ikasleen inguruan galdetu zaie. Haien 

jatorria ezagutzeko asmoz, batetik, eta ikasleen ezaugarri nagusien berri izateko, 

bestetik. Online ikasleek duten lan zamaren inguruan ere aritu dira eztabaida-

taldean parte hartu duten irakasleak. 
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Jatorriari dagokionean, Center for Basque Studies sailak eskaintzen dituen 

kurtsoetako ikasle batzuk euskal jatorria dutela, baina beste askok ez. Oro har, 

euskaldunen presentzia kurtsoetan gaiaren araberakoa da. Esaterako, euskara 

hizkuntza irakasten duten kurtsoetan, hasiera batean, ia gehienak euskaldunak 

baziren ere, gaur egun erdiak dira euskal jatorrikoak eta beste erdiak ez: 

 
“Lehen euskaldun gehiagok hartzen zuten euskara, renotik kanpo 
zirenak,  baina orain semester-based horretan, nik uste half and half 
zirela gutxi gora behera” [BideoHitzaldia 1:44:46,6 - 1:45:04,6 Irakasle 
4]  
 

Soziolinguistikako kurtsoan izandako ikasle kopuru baxu horri dagokionean, 

gehiengo nagusi bat euskal jatorrikoa da, nahiz eta bateren batek beste jatorri bat 

izan. Kasu batzuetan bigarren belaunaldiko euskaldunak dira, eta beste batzuetan 

hirugarren belaunaldikoak: 

 
“Nireak bai, beno ez denak, batzutan, orain aita kroaziarra duen neska 
bat daukat, ez dakit oso ondo zergatik. Baina ohikoagoa da, familia eta 
arbasoz, batzutan arbaso nahiko urrunekoak, baina bai, euskaldunak.” 
[BideoHitzaldia 1:43:03,3 - 1:43:43,8  Irakasle 6]  

 
Gai orokorragoa duten kurtsoetan, esaterako Euskal Kulturako kurtsoan, ikasleen 

portzentairik handiena ez da euskal jatorrikoa izaten. Oso portzentaia baxua da 

ikasle horiena: 

 
“Nireak euskal jatorrikoak oso gutxi dira. 10etik 1 euskaldun jatorrikoa. 
Nik esan dut 10etik 1 baina agian hori exageratua da. Abizenak 10etik 1 
baina askotan esaten dute nire amamak... ez dakit zer. Abizen inglesa 
baina backgroundean badute etxeko...10etik 2 edo 3 igual dira horrela.” 
[BideoHitzaldia 1:45:06,0 - 1:45:37,2   Irakasle 6]  
 
“No, the great majority of my students were not Basque, but they had 
heard about my on campus class and could not attend, so wanted to take 
the online class.” [eM 11471 – 11637. Irakasle 7]  
 

Ikasle horien ezaugarri nagusiei dagokienean, behin baino gehiagotan azaldu da 

honako ideia: ikasle hauek oso langileak direla eta motibazio handia dutela. Online 

kurtso bat jarraitu ahal izateko, beharrezkoa da motibazio eta esfortzu hori. Maiz 

gertatzen da ikasleak lauhilabeteko bukaeran graduatzen direla, edo ikasgai horren 

faltan daudela zerbait bukatzeko. Beraz, egin behar duten esfortzurako badute 

motibazio handi bat: 

 
“Nik uste kontutan hartu behar dela, online egiten dituzten ikasleak beste 
ikasle mota bat direla.  Semester-based kurtso bat egiteko  online beste 
ikasle mota bat izan behar duzu. Ez da lan erraza. Egin behar duzu lan 
asko, nire esperintzian aurrez aurre askoz ere lan gutxiago egin behar 
duzu. Hori kontuan hartu behar duzu ere. Online egiten baduzu 
normalean ikasle horiek oso seriosak dira, eta amaitu behar dute, 
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graduatu behar dute edo oso motibatuak direla.” [BideoHitzaldia  46:55,6 
- 47:35,3 Irakasle 4]  
 
“Normalean, ikasle onenekin harreman estuagoak ditut. Honek erakusten 
du, nire ustez, konpromiso handiagoa daukatela bai nirekin pertsonalki 
bai eta klase edo gaiarekin ere bai.” [eM 9915 – 10100. Irakasle 3]  
 

Kurtsoa gainditzeko ikasleek duten lan zama ere handia dela diote eztabaida-

taldean parte hartu duten irakasleek. Irakurgaiek, idazlanek eta foroan parte hartuz 

eginiko eztabaidek lan zama handia gehitzen diote ikaslearen egunerokoari. Ikasgai 

bera aurrez aurre eta online eskaini duen irakasleak ere argi du, ikasgai bera izanik 

ere, online ikasleek lan gehiago egin behar dutela gainditu ahal izateko: 

 
“Bai, nik biak eman ditudanean esango nuke horregatik online 
estudianteak lan gehiago egitera behartuak zauden. Onlinekoak aste 
bakoitzean  egin behar ditu bi lezio, nik akordatzen det 4- 6 ordu eman 
ditzaketela, akaso egin ditzake bian, baina irakurri behar badituzte 50 
orri, laburtu eta idatzi 2 orri ta erdi behar dituzte 4 edo 5 ordu, eta egin 
behar badute astean bi aldiz ...Sin mas kurtsora joaten denak, atenditzen 
dut bi ordu astean, baina irakurketak  ez dakit egin dituen, dedikatu dio 
ordu bat, orduan nik sentitzen nuen onlinekoak dudari gabe behartua 
zegoela pasatzen 6-8 ordu astean, etortzen baziran, ze failatzen zuten 
noizean behin, askoz  gutxiago... Eta gero, gauza bat da han 
pasibamente egotea entzuten edo zuk idatzi behar lan bat. Orduan 
zentzu horretan exigenteagoa da. Kuantitatiboki da askoz ere garbia, 
exigenteago online bestea baino, orain kualitatiboki asumitzen dugu 
irakaslearen hitzean beste gauza bat dagoela. Hor dago diferentzia hori. 
baina lan lan aldetik exigenteagoa da online.” [BideoHitzaldia 47:57,2 - 
49:32,7 Irakasle 1]  

 
Horrexegatik, irakasle batzuk ikasleen kexuak jasotzen dituzte lauhilabetekoan 

zehar, bai jarduera kopuru aldetik, eta baita irakurgaien kantitearengatik ere: 

 
“Hau da, ikasleen kritika gehienek egin behar dituzten lanekin zerikusia 
daukate (batez ere, noski, lan gehiegi dagoela esanez, edo irakurketa 
arloan edo jarduera arloan edo bi arlo hauetan).” [eM 2991 - 3190. 
Irakasle 3]  
 

Motibazio eta esfortzu handi horrez gain, ikasleak esker onekoak direla diote 

irakasleek. Estatu espainiarreko ikasleekin alderatuz, alde handia omen dago arlo 

horri dagokionean, eta desberdintasuna kulturala dela diote. AEBetan lanaren 

kultura dagoela aipatzen dute, eta hori asko baloratzen dela: 

 
“Nik badaukat diferentzia irakasten dudanean Madrileko kurtsoan eta 
ikasle amerikarrak, han adibidez oso eskuzabalak dira loreak emateko, 
botatzeko edo eskertzeko garaian zure erantzuna, zure lana.  Hau da, 
lanaren kultura bat dago, eta asko baloratzen da. AEBetan. Marabillosoak 
dira. Oh you are so cute. Eta daukazu etengabe ikasle zuri esaten 
eskerrik asko, eskertzen dut zure denbora, eskertzen dut zure kezka... 
sentitzen zara erregina. Esaten duzu joe, a ze jatorrak. Kultura bat da, 
nahi dute esan, madrilekoekin atentzio bera daukat eta batzuk eskertzen 
dute  baina beste batzuk ez dute ezer esaten. Beti erantzuten dute egun 
berean, bai, oso esker onekoak dira hango ikasleak. Dira jo, oso 
motibagarria da klaseak ematea. Oso gaizki egin behar duzu, ze lan 
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egiten baduzu erantzuna da inmediatoa. Kulturala da.” [BideoHitzaldia  
1:23:54,5 – 1:24:48,7. Irakasle 5]  
 

Irakasleetako batek ez du hain ikuspegi baikorra, eta online kurtsoetako ikasleek 

nahi duten nota lortzeko egin beharreko gutxienekoa egiten dutela dio: 
“I found that most students did the least amount of work to still earn a C, 
B or A.  They did whatever they thought would be on the test, and not 
whatever they were inquisitive about.”  [eM 10935 - 11125. Irakasle 7]  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6.2.5.2. Irakaslearen ezaugarriak 
 
Ikasleek irakasleen inguruko ezaugarriez hitz egin dutenean, balorazio oso 

positiboa egin dute orokorrean. Irakasleak definitzeko ondoko ezaugarriak 

nabarmendu dituzte: bizkorrak, langileak eta interesgarriak: 

 
“She is very intelligent and thoughtful instructor. I wish I would have 
had the chance to take a lecture class from her” (GS0-22) 
 
“Linda is to be commended for the volume of work she accomplishes” 
(GSO-1) 
 
“He was great, responsive, interesting”( GS1-6) 
 
“Her notes and … were very  clear” (GS4-32) 

 
Kasu askotan, irakaslearekin orokorrean oso gustura aritu direla aipatzen dute 

ikasleek, zehatz mehatz arloa zehaztu gabe: 

 
“Great teacher” (GS0-33) 
 
“Loved the instructor through and through…” (GS4-29) 
 
“Very impressed” (GS4-30) 
 
“The instructor was excellent… “   (GS4-36) 
 
“He's great! I've taken two classes from him! I've learned a lot!” (GS3-
10) 

 
“Irakasle 1 is a master teacher and it has been my privilege to take from 
him. Thank you for a wonderful class!!!!” ( GS4-13)  
 

 
Ikasleek zehaztu ez arren, irakasleek uste dute ikasleek bereziki irakasleen 

berehalako feedback-a eskertzen eta baloratzen dutela. Aurrez aurreko 

irakaslearekin duten bat-bateko erantzun hori lortzea zaila bada ere, horretara 

gehien hurbiltzen dena lortu nahiko lukete. Erantzun hori ez badator berehalakoan, 

ikasleek motibazioa galdu dezaketela iruditzen zaie irakasleei: 
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“Nik uste bitala dela hori, ze estudiantea dago urduri asteko lan hori nola 
bidali, eta zuk ez badiozu erantzuten bi astera esan nahi du galdu egiten 
du bere motibazioa, astero egon behar dut irakurtzen etabar, arazo hori 
ez baduzu konpondu egunean edo bi egunera desmotibatu egiten du eta 
orduan zentsu hori eukitzeko dena mantxan dijoala, eta beste aldean 
irakaslea han dagoela, eguneroko zera hori inportantea da” 
[BideoHitzaldia 1:22:39,7 - 1:23:21,4 Irakasle 1]  
 
“Gloria VERY important that students have immediate feedback, 
otherwise they forget the topic and issues.” [eM 7780 - 7885, 
Irakasle 7] 
 

6.2.5.3.  Irakaslearen lan zama 
 

Online irakasleek duten lan zamaren inguruan ere aritu dira irakasleak. Bat datoz 

online aritzeak denei lan gehiago eskatzen diela aipatzerakoan; denbora gehiago 

beharko dute ikasleen mezuak erantzuteko, foroko eztabaidak irakurtzeko, ikasleen 

lanak zuzentzeko eta itzultze lan bat egiteko. Horrez gain, maiz gertatzen zaie 

ikasle batek baino gehiagok galdera bera izaten duela, eta behin eta berriz gauza 

bera erantzun behar du irakasleak: 

 
“It was much more time consuming for the instructor as well I think.  I 
had to read all of their debates, discussions, questions and often they 
were confused so I had to answer the similar questions over and over.  
Sometime it was like teaching one student at a time and much more 
work.”[eM 3762 – 4056. Irakasle 7] 

 
Noski, ikasle kopurua handiagoa bada lan zama ere handitu egiten zaiela diote. 

Hainbat kasutan, irakasle batzuk ikasle kopuru oso murritza dutenez, lan zama ez 

da handiegia izaten: 

 
“Ikasleak baleude, lan handia izango litzateke, baina nik adibidez lehengo 
urtean baditut bi, eta bigarren mailan bat edo bi. Xuxen ezin dizuet esan, 
galtzen dira hortxe bidean. 20 ikasle balira bai, orduan lan asko da, eta 
denbora eta abar, baina nire kasuan, ez ditut sekulan ukan 10 ikasle aldi 
berean”  [BideoHitzaldia 01:04:33:00 - 01:05:08:70 Irakasle 4] 
 

Dena dela, aurrez aurrekoak eskatzen dituen hainbat gauza ez ditu eskatzen online 

irakaskuntzak, irakasleetako batek komentatu duenez. Ikaslea askoz gehiago 

motibatu behar omen duzu aurrez aurrekoan, “torero” lana egin behar omen du 

irakasleak. Ondorioz, aurrez aurrekoan lortutako gaitasun hori online kurtsoetan 

erabiltzea ere komeni dela dio: 

 
“Bestean exigitzen dizu piska bat torero izatea, joan behar duzu eta klase 
bati aurpegia eman behar diozu eta ez badaukazu egun on bat aurpegi 
ona jarri behar duzu eta erakutsi behar duzu zenbat dakizun eta ze 
interesgarriak diren zure ideiak, gauzak, eta nola bait zaude beste zera 
horretan. Eta nik neuk online kurtso hauen ondoren sentitu izan naiz 
behartea a ser mas torero, neuri buruari  eta baita beraiei ere, merezi 
ote die nire klasera etortzeak, eta nik erakutsiko diedana, cuando irakurri 
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dezakete nire zean, eta torero behartu behar dut  para que les interese 
algo. Aldatu egin naiz online kurtsoaren ondoren. Galdtzen diot zer dago 
berezia hemen? behartu nau aldez aurreko klase hauetan gehiago hitz 
egitera, neure esperientzia direktoaz, bestela ez dielako merezi nire 
klasetara etortzeak. Orduan badago hor zerbait, non nire aurrez aurreko 
klasea mejoratu egin da orain, badakidalako bestela ez diela merezi nire 
klasetara etortzeak. Orduan toreroago bihurtu naiz. Igual  ari naiz hemen 
kurtso narzizista batean, baina ....”   [BideoHitzaldia 57:03,1 - 1:00:10,6 
Irakasle 1] 

6.2.5.4. Irakaslearen gaitasunak eta jarrerak 
 
Ikasleak irakasleak dituzten gaitasunez aritu dira hainbat galdera-sortetako 

erantzun irekietan, eta horietan ere irakaslearekin gustura agertu dira ikasleak: 

 
“Cameron  Watson far exceeded my expectations. He was truly 
exceptional, especially in his written comments.” (GS0-27) 
 
“Dr. Zulaika was very helpful and really challenged me to conceptualize 
the  material by the questions he asked” (GS0-4) 
 

Haien lana mekanizatuegia izatearen arriskua ikusten dute online irakasleek:  

 
“Arriskua ikusten dut nik hau komodoegi sentitzeko eta hau 
mekanizatuegi egiteko” [BideoHitzaldia 30:58,6 - 31:09,4 Irakasle 1]  
 

Horrek ekar lezake, irakasleen ustetan beti ere, ebaluatzeko orduan, egin 

beharrekoa egiten dutenean, nota maximoa jartzea. Hau da, foroan bi eztabaidatan 

parte hartu behar badute eta bost orritako lan bat egin, hori betetzean gehinezko 

nota ematen zaie, ebaluaketa kuantitaboegia eginez eta ez kualitatiboa: 

 
“Nik ere erantsiko nioke, arriskua da askotan, ni konturatzen naiz, gehien 
bat irakurtzen ditut, jo dezagun gai bati buruz bertsoa, baserria, 
familia... egiten dutenean kuantitatiboki egin behar dutena, eta azaltzen 
dutenean irakurri dutela etabar, egin dute beraien lana, eta orduan dira 
nolabait denak onak. Eta denen artean ez dut gehiegi distingitzen, 
mekanikoki onartzen dudala, egiten badute lana, irakurri, ulertu eta 
oinarrizko komentarioak, denei ematen diet 20, edo ia denei eta 
zalantzan jar dezaket ez ote den kuantitaboegia, alegia  exigitzen 
diedana da kontralatzea informazioa, orduan arriskua dago 
mekanizatuegia izateko, nik arrisku hori dut ” [BideoHitzaldia 36:17,4 - 
37:24,5 Irakasle 1]  
 
“Irakasleak izan dezaken erru handiena da, irakasleok dugun tentazioa 
mekanikoegi nota emateko, ba lana egin dutenean graduazio  maximoa. 
Lan egin dute, irakurri dute, eta zu ari zara, lanak irakurtzen eta zuk 
hartzen duzu karrerilla modukoa  eta ematen duzu 20, 20. 20, akaso hor 
dago arrisku handiena, nik ematea marka  altuena assignmenta egin 
dutenean.” [BideoHitzaldia 1:09:24,7 - 1:10:06,7 Irakasle 1]  

 
Irakasleen jarreraren inguruan aritu diren galderetan, ikasleek behin eta berriro 

errepikatzen duten ideia izan da irakaslea beti laguntzeko prest agertu dela. 

Irakaslearekin harremanetan jarri direnean erantzun bat jaso dutela. Online kurtso 

batean, eta aurrez aurre irakaslea ez izanik, eskertzen da laguntza hori izatea: 
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“I really appreciate professor Zulaika's assistance in all issues during the 
course” (GS4-9) 
 
“However, when she did not have answers to other questions, she should 
have asked responsible people or linked me to them”( GS5-3) 
 
 
“He was very helpful and extremely understanding all the time.” (GS3-7) 
 
“I contacted her frequently and she was always available to help.” (GS0-
35) 
 

 
Laguntzeko prest agertu den moduan, gomendio-emailea, adore-emailea eta 

atsegina izan dela ere erantzun dute ikasleek galdera-sortetan: 
 
“Questions for advice on lessons I didn't know if I understood correctly” 
(GS5-2) 
 
“There seemed to be slight discrepancy between the way the instructor 
graded and the TA. Instructor was much more encouraging” (GS0-2) 
 
“…and gentle in her teaching.” (GS5-3) 

6.2.5.5. Irakasleen gogobetetzea 
 
Irakasleak online kurtsoetan duten irakasle jarduerak gogobetetzen dituen ere aritu 

dira. Jasotako iritzien artean, gehiengo bat oso gustura agertu da bere lanarekin. 

Aurrez aurre eta online egiten duten lanaren artean ezberdintasun handiak dauden 

arren, orokorrean gustura daude. Dena dela, irakasle batek komentatu duenaren 

arabera, aurrez aurrekoa desagertu eta dena online izango balitz, irakasle izateari 

utziko lioke: 

“Hau da nik oso argi daukat  ez nintzatekeela irakasle izango baldin eta 
ikasgai guztiak online eman beharko banitu. Osea ezingo nuke. Nire 
irakaskuntza izugarri gustatzen zait, nik behar dut. Ordun onlinek, egia da 
lan egiten dutela eta baduzu sentsazioa irakurtzen dutela baina baita ere 
egia ikasten dutela nola egin assignment bat, nola egin lau bost aipu, eta 
hori teknika bat da. Orduan gelditzen zaizu niri behintzat zalantza ze 
mailetaino nik neurtzen nuen  inpaktoa, hau da, barneratzen zuten 
asignaturana.” [BideoHitzaldia 49:33,5 - 51:25,0 Irakasle 5] 

Beste irakasle batek, aldiz, ikasgai bera aurrez aurre eta online irakasten duenez 

lauhilabeteko ezerberdinetan, erraz alderatu ditzake batean eta bestean lortutako 

gogobetetzeak. Maiz iruditu zaio online ikasleen lanak aurrez aurrekoek egindakoak 

baino hobeak izan direla, eta hori gogobetetze izugarria da edozein irakaslerentzat, 

bai aurrez aurrekoarentzat eta baita online irakasten duenarentzat ere: 

“Gehiago esango nizuke, behin edo bitan kurtso bera irakatsi dut online eta 
oncampus (aurrez aurre) eta akaberan gustorago geratu nintzen online 
ikasleekin. Oncampusean bazauden 2-3-4 ikasle oso lan onak egiten 
zituztela, 2-4 ikasle hauek kenduta ni seguruago nengoen online 
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ikasleekin, banekien online ikasleek egin zuten lana, lan zabalagoa, 
seguruagoa, banekien irakurri zutela. 25 ikasle nuen maximoa” 
[BideoHitzaldia 29:53,5 - 30:45,6 Irakasle 1] 

6.2.5.6. Denboraren kudeaketa 
 
Denborari dagokionean ikasleei galdetu zaie nola baloratuko luketen irakasleek 

jardueren itzultzea egiteko behar duten denbora. Lortutako datuen arabera, 

ikasleak oso ongi baloratzen dute denbora hori, eta denbora epe egoki batean 

egiten dutela iruditzen zaie. Ikasleen %61,5k ezin hobe moduan definitzen du 

irakasleak behar duen denbora, %31,5k on moduan, %4,9k justu moduan eta 

%2,1ek pobre moduan. (Ikus CDko eranskinetan 42.Taula) 

 

Ikasleen balorazioa oso positiboa izateaz gain, irakasleek jardueren itzultzea 

egiteko behar duten denbora positiboki baloratzeko joera garbia ikusten da: 

 
5.Grafikoa: Irakasleen inguruko iritzia: jardueren itzultzea egiteko behar duten 
denborari dagokionean 

Pearson-en frogaren ondorioz ikusi dugu, irakasle desberdineei dagokionean, 

denboraren inguruan ikasleek irakasle horiengan duten iritziaren artean ez dagoela 

desberdintasun esanguratsurik (p=0,331).  (Ikus CDko eranskinetan 43.Taula). 

Beraz, ikasleek berdintsu baloratzen dituzte irakasleak jarduerak itzultzeko 

denborari dagokionean. 

 

Denboraren gaiarekin jarraituz, irakasleek e-mailak erantzuteko behar duten 

denboraren inguruan ikasleen iritzia jakin nahi izan dugu. Orokorrean, kasu 

honetan ere, %54,55k ezinhobetzat jotzen du irakasleak hartzen duen denbora, eta 
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%29,9k on moduan. Bestalde, aipagarria da %5,2ak bakarrik jotzen duela 

pobretzat (Ikus CDko eranskinetan 44.Taula). 

 

Bestalde, jardueren itzultzea egiteko behar duten denborarekin gertatzen den 

moduan, e-mailak erantzuteko behar duten denbora positiboki baloratzeko joera 

garbia ikusten da: 

 
6.Grafikoa: Irakasleen inguruko iritzia: emailak erantzuteko behar duten denborari 
dagokionean 

 
Bestalde, komenigarria iruditu zaigu aztertzea ea datu hau beste aldagai batzuen 

arabera aldatzen den edo ez, bereziki irakaslea bera aldagai moduan hartuta. Chi-

karratuaren (Pearson) froga egin ondoren (Ikus CDko eranskinetan 45.taula), esan 

dezakegu ez dagoela desberdintasun esanguratsurik irakasle desberdinek emailak 

erantzuteko behar duen denboraren inguruko iritzien artean (p=0,856). Beraz, 

ondorioztatu dezakegu irakasle guztiek garaiz erantzuten dituztela emailak eta 

jardueren feedback-a ere epe laburrean egiten dutela. 

6.2.5.7. Irakasleen zintzotasuna ebaluazioan 
 

Denboraren inguruan galdetzeaz gain, ikasleei galdetu zaie nola baloratu duten 

irakasleek egindako ebaluaketa; hau da, irakasleak ikasleak ebaluatzeko orduan 

zuzen jokatu duen galdetu zaie. Ikasleek oso ondo baloratu dute irakasleak egin 

duen lan hori, orokorrean; %70,6k ezin hobea dela erantzun du, eta 23,1k ondo 

egina dagoela.  Ikasleen %4,2k bakarrik definitu du zuzen moduan, eta %2,1ek 
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pobre moduan. Beraz, ikusten dugunez, ikasleak gustura geratu dira haien 

ebaluaketarekin (Ikus CDko eranskinetan  46.Taula). 

 

Bestalde, lortutako emaitzetan goranzko joera garbia ikusten da ondorengo 

grafikoan argi ikusten den moduan: 

 
7. Grafikoa: Ikasleen iritzia irakasleen ebaluaketaren inguruan 
 
Ebaluaketa zuzena izan dela erantzun duten ikasleen artean, batzuk emaitza 

onegiak lortu dituztela ere aipatu dute: 

 
“My grades were good. I don't think I deserved such good grades, 
although I really did work hard…I don't think I deserved such good 
grades, although I really did work hard.” (GS1-8) 
 

Beste ikasle batzuentzat, aldiz, lortutako emaitzak justuak eta zuzenak izan dira, ez 

zuten gehiago merezi, baina ezta gutxiago ere: 

 
“Grading extremely fair” (GS4-38)          
 
“My instructor was very fair in her grading… “(GS5-3)      

 
Bestalde, sarritan errepikatu den ideia ebaluaketa sistemarena izan da. Oso 

gustuko izan dutela azaldu dute, argiak direla adieraziz: 

 
“Her notes and grading practices were very  clear”  (GS5-7) 
 

Emaitzekin gustura geratu ez direnen artean, batzuk ez justu moduan definitu 

zuten lortutako emaitza: 
“…but the assignment did not grade the same way on level” (GS4-36) 
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“Sometimes I disagreed with her grading or I caught a mistake in her 
answer key” (GS5-9)        

 

Beste ikasle batek irakasle laguntzailearen (Teaching Assistant) eta irakaslearen 

beraren arteko desberdintasuna aipatu zuen ikasleen lana ebaluatzeko momentuan: 

 
"Slightly inconsistent when assistant was grading” (GS4-38) 

 
Horrez gain, interesgarria iruditu zaigu ikustea ea irakaslearen ebaluaketaren 

inguruan dituzten iritziak beste aldagai batzuen arabera aldatzen diren edo ez. 

Horretarako Chi-karratuaren (Pearson) froga egin dugu. Ikusten denez (Ikus CDko 

eranskinetan 47.Taula), ikasleek irakaslearen ebaluaketaren inguruan urte 

desberdinetan duten iritzien artean ez dago desberdintasun esanguratsurik 

(p=0,326). Gauza bera gertatzen da (Ikus CDko eranskinetan 48.Taula), irakasle 

desberdinen ikasleen iritzien artean, hau da, irakasle desberdinen ikasleek 

ebaluaketaren inguruan dituzten iritzien artean ere ez dago desberdintasun 

esanguratsurik (p=0,329). 

6.2.5.8. Irakasleen itzultze lanaren ebaluazioa 
 
Irakasleek egiten dituzten komentario edo itzultzeen inguruan ere galdetu zaie 

ikasleei, eta orokorrean oso balorazio ona egin dute. Ikasleen %69,2k ezin hobe 

moduan definitu ditu irakasleek egiten dituzten komentarioak, eta %22,4k on 

moduan. Ikasleen %4,9k baino ez du justu edo zuzen moduan definitu, eta %3,5ek 

pobre moduan. (Ikus CDko eranskinetan 49.Taula). 

 
“I loved the instructor feedback, it went above and beyond!” (GS0-3) 
 
“He far exceeded my expectations. He was truly exceptional, especially in 
his written comments.”  (GS0-27) 
 
“Great Feedback” (GS0-32) 

“Fantastic and gave great feedback on assignments.”  (GS4-49)                   
 
“Likeable and very helpful” (GS3-3)  
 
“Feedback was helpful.” (GS4-38) 
 
“I was strongly motivated and encouraged by the comments given to me 
on almost all of the essays” (GS4-56)  
 

Ikasleak, irakasleek egiten dizkieten komentarioen inguruan ari direnean,  

horretarako irakasleek behar duten denborak ikasleengan garrantzi handia izango 

duela dirudi. Hau da, online kurtso batean, garrantzitsua da irakasleak ikasleen 

zalantza, galdera, komentario edo jarduerei garaiz erantzuteak. Hona hemen 
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irakasleak behar izan duen denbora tartearekin gustura geratu diren ikasleen 

iritziak: 
“Professor Zulaika was amazing and although he is living in Spain, it did 
not hinder his ability to give us    feedback right away.” (GS4-2)  
“He answered all email questions promptly and was in his office 
whenever I called him” (GS3-2) 
 
“He was very up to date with our assignments and if we needed help he 
answered our questions in a timely manner” (GS3-) 
 

 
Bestalde, hainbat ikaslerentzat irakasleak denbora tarte luzeegia behar izan du 

erantzuteko: 
“Everything was SLOW! also, instructor refused to continue grading 
lessons until lesson resubmissions were done but failed to request said 
resubmissions until after I had completed and turned NINE other lessons 
over a period of THREE months” (GS0-29)  
 
“Three times after waiting one week I would have to email my instructor 
to grade my assignments. She was very slow at times. “ (GS5-9) 
 
“Not just grading but also getting answered questions about course took 
long long time.” (GS0-4) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ondorengo grafikoan ikusten den moduan, irakasleen komentarioak positiboki 

baloratzeko joera garbia da: 

 
8. Grafikoa:  Irakasleen komentarioen inguruko iritzia 
Bestalde, komenigarria iruditu zaigu aztertzea ea datu hau beste aldagai batzuen 

arabera aldatzen den, bereziki irakaslea bera edo urtea aldagai moduan hartuta. 

Chi-karratuaren (Pearson) froga eginda esan dezakegu (Ikus CDko eranskinetan 

50.Taula), ez dagoela desberdintasun esanguratsurik ikasleek irakasleen 

komentarioen inguruan duten urte desberdinetako iritzien artean (p=0,254). Gauza 
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bera esan dezakegu (Ikus CDko eranskinetan 51.Taula), irakasle desberdinen 

ikasleek irakasleen komentarioei buruz duten iritzien artean ere (p=0,055). 

 

Laburbilduz, ondorengo taulan ikasleek irakasleek egiten dituzten komentarioen 

inguruko iritzien azterketa deskribatzaileen bidez lortutako emaitzak aipatzen 

ditugu:  

 
 Minimoa Maximoa Bataz 

bestekoa 
Desbiderazio 
tipikoa 

Jardueren 
itzulera 

1 4 3,52 0,69 

Emailen 
erantzuna 

1 1 3,39 0,84 

Ebaluaketa 1 4 3,62 0,669 
Komentarioak 1 4 3,57 0,745 
17.Koadroa: Irakasleek inguruko iritziei dagozkion atalen analisi deskribatzaileak (Ikus CDko 
eranskinetan 52.-55.Taula) 
 

Aurreko datuei so eginez ikusten dugu irakasleek orokorki balorazio positiboa 

jasotzen dutela alderdi formalei dagokienean, esaterako, emailen eta jardueren 

itzultzeak, baina hobeto baloratuak izan dira egiten duten ebaluaketa eta 

komentarioak.  

 

6.2.6. Curriculuma 

Atal honetan ikasleek zein irakasleek kurtsoen curriculumari buruz duten iritzia 

azaltzen saiatuko gara. Curriculumaren barruan helburuak, programa edo edukien 

sekuentzia, metodologia, jarduerak eta ebaluaketaren inguruan arituko gara. Ezin 

uka curriculumak berebiziko garrantzia izango duela ikasleen ikasketa prozesu 

honetan, eta beraien iritziak garrantzia handia izango du Center for Basque Studies 

sailarentzat, Independent Learning sailarentzat eta, nola ez, University of Nevada, 

Reno-rentzat. 

 

Aurreratu dezakegu, ikasleek zein irakasleek duten iritzia ere ona dela atal 

horretan. Jasotako erantzunak aztertu ondoren, gustura azaldu direla esan 

dezakegu.  

6.2.6.1. Helburuak 
 
Ikasleek iritzi ona dute kurtsoaren antolaketaren inguruan, eta bertan agertzen 

diren helburuak era argi batean azaltzen direla uste dute. Ikasleen %59,21 erabat 
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ados dago kurtsoko helburuak ongi agertzen direla baieztatzerakoan, eta %28,95 

ados dago. Beraz, argi dago portzentaia handi bat gustura dagoela helburuak 

agertzen diren moduarekin. Ikasleen %1,32 besterik ez dago erabat desados aurrez 

esandakoarekin, eta %2,63 desados (Ikus CDko eranskinetan 56.Taula). 

 

Bestalde, ondorengo grafikoan agertzen den moduan, helburuen inguruko iritziak 

positiboki baloratzeko joera garbia da: 

 
9.Grafikoa: Kurtsoa ongi antolatua zegoen eta atal bakoitzeko helburuak era argi batean 
azaltzen ziren 
 

Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren (Ikus CDko eranskinetan 57.Taula) 

esan dezakegu  kurtsoko helburuen antolaketaren inguruko ikasleen iritzia ez dela 

aldatu urtetan zehar (p=0,584). Gauza bera gertatzen da irakasleen arabera egiten 

badugu froga (Ikus CDKo eranskinetan 58.Taula); hau da, ikasleek kurtsoko 

helburuen antolaketaren inguruan duten iritzia ez da aldatzen irakasleen arabera 

(p=0,964). 

6.2.6.2. Programa 
 
Kurtsoari buruzko informazio orokorra azaltzeko programa (syllabus-a) bat jartzen 

du irakasle bakoitzak online kurtsoaren hasieran. Hiru atal nagusi izaten ditu: 

kurtsoari buruzko informazio orokorra, kurtsoko eginbeharrak eta bestelako 

informazio interesgarria. Lehen atal nagusi horretan kurtsoaren deskribapena, 

irakasleari buruzko informazioa, kurtsoaren helburuak eta beharrezkoa den 

materiala azalduko da. Bigarrenean egutegia, burutu beharreko jarduerak, 
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azterketei buruzko informazioa eta ebaluaketa sistemaren inguruko argibideak 

azalduko dira. Azkenik, hirugarren atal nagusian, beharrezkoak diren baldintza  

teknologikoak, FAQ, eta beste hainbat informazio irakurri ahal izango dute ikasleek. 

 

Lortutako datuak kontutan hartuta, argi ikusten dugu ikasleek iritzi ona dutela 

kurtso hasieran jasotzen duten material horren inguruan.  

 

Ikasleek iritzi oso ona dute kurtsoaren informazio-materialaren inguruan, kurtso 

haseratik irakasleek online jartzen duten syllabus-aren inguruan hain zuzen ere. 

Ikasleen %58,5ek ezin hobe moduan definitzen du, eta %34k on moduan. Ikasleen 

%1,9k ez erantzutea erabaki du, eta %5,7k egoki moduan definitu du. Bestalde, 

aipagarria da inork ez duela pobre moduan definitu (Ikusi CDko eranskinetan 

59.Taula). Datu horiei erreparatzen badiegu, eta ondorengo grafikoan argi eta garbi 

agertzen den moduan, iritziak positiboki baloratzeko joera garbia da: 

 
10.Grafikoa: Ikasleek Syllabus-aren inguruan duten iritzia 
Bestalde, Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren (Ikus CDko eranskinetan 

60.Taula), esan dezakegu syllabus-aren kalitatearen inguruko iritziak urteetan 

zehar ez duela aldaketa nabaririk izan, eta egon daitezkeen desberdintasun txikiak 

zoriari zor zaizkiola (p=0,674).  

6.2.6.3. Metodologia 
 
Kurtsoko ikasgaiei edo lezioei dagokienean ere, ikasleek duten iritzia ona da. 

Jasotako erantzunen arabera, ikasleak gustura daude jarraitu dituzten kurtsoetako 
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lezioekin. Ikasleen %51,52k kurtsoko lezioak ezin hobeak direla esan du, eta 

%34,85ek onak direla. Bestalde, %4,55ek bakarrik dio pobreak direla (Ikus CDko 

eranskinetan 61.Taula). 

 

Bestalde, ondorengo grafikoaren laguntzarekin, argi eta garbi ikusten da lezioen 

inguruko iritziak positiboki baloratzeko joera garbia: 

 
11.Grafikoa: kurtsoko lezioen gainean duten iritzia 

Guzti horrez gain, Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren (Ikus CDko 

eranskinetan 62.Taula), ikusten dugu kurtso desberdinetan lezioen inguruan duten 

iritzien artean desberdintasun esanguratsuak daudela (p=0,026). 

 

Horrez gain, kurtsoa irakatsi den erak ere berebiziko garrantzia izango du ikasleen 

ikasketa prozesuan. Arlo horretan ikasleak pozik agertu dira irakasleek egin duten 

lanarekin. Ikasleen %43,42 erabat ados dago kurtsoa irakatsi den moduarekin, hau 

da, ikasketa esperientzia baliagarri bat izan duela baieztapenarekin, eta %30,26 

ados agertu da. Portzentai oso baxu bati besterik ez zaio iruditu ikasketa ez dela 

esperientzia baliagarria bat izan, %1,32ari hain zuzen ere (Ikus CDko eranskinetan 

63.taula). 

 

Horrez gain, ondorengo grafikoan agertzen den moduan, kurtsoa irakasteko eraren 

inguruko iritziak positiboki baloratzeko joera garbia da: 
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12.Grafikoa: Kurtsoa irakatsi den moduagatik ikasketa esperientzia baliagarri bat izan da 
 
Beraz, laburbilduz, orokorrean ikasleak gustura daude kurtsoak irakasteko ikasleek 

erabiltzen duten metodologiarekin. Irakasleei dagokionean ere, batzuei online 

kurtsoak irakasteko metodologia aldatu behar izan dutela iruditzen zaie, eta hori 

bera aurrez aurreko kurtsoetan egitea ez zaie erraza iruditu. Beraz, esan daiteke, 

online hezkuntzak ohiko metodologia aldatzera eta birplanteatzera behartu dituela 

irakasleak: 
“Neretzako, karo, aurrez aurreko klasean exigitu dezakezu, baina nik 
neuk inkapaz izan naiz nire esperientzian aurrez aurreko ikasleei, 
kurtsoan zehar exigitzen diozu pare bat lan, edo eskatu izan dut gehigo 
ere, baina funtsean, azkeneko examina duzu,  edo erdiko examina baina 
ez diozu astero eskatzen. Hamalau astetik eskatzen badituzu bi edo hiru 
lan como que ya, dago  pentsamendu bat edo estandar bat non etzera 
hortik pasatzen, ni neu ez naiz atrebitu izan. orduan niretzako diferentzia 
nabarmenetako bat da astero idatzi behar horrek ikasleari behartzen dion 
zera.” [BideoHitzaldia 56:00,8 – 57:04,5 Irakasle 1]  

 
Beste irakasle batzuen ustez, aldiz, online hezkuntzak edo plataformak berak ez du 

metodologia aldaketa bat bermatzen. Metodologia bera jarraitu daiteke batean zein 

bestean, hau da, aurrez aurreko hezkuntzan zein birtualean: 

 
“Zuk asignment bat agintzen duzunean izan zaitezke lehengo garaiko 
irakaslea ta orduan izan zaitezke irakasle txarra itxaroten erantzungo 
dizutela zuk nahi duzun hori eta agian ez duzu ezer transigituko, agian 
eskatuko duzu mota bateko relatua... ari zara plataforma bat erabiltzen 
baina ez duzu feedbackik nahi” [BideoHitzaldia 54:15,0 - 54:50,4 
Irakasle 5]  
 
“Nik uste dut ez duzula  ziurtatzen. Igual lagundu egingo du behartzen 
badugu. Baina orain badaude ikasteko gidak, ANECAk eta planteatzen 
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duena eta beste eta buen beste euskarri bat da metodologia eta 
aldatzeko. Baina nik ez dakit benetan aldatzen dan. Nik uste bermea ez 
duzula izango, euskarriak ez dizula emango bermea jendeak metodologia 
aldatzen duen. Aldatzen da itsuraz, epeak daudelako, fitxa bat bete behar 
delako, .. hori  bai, baina sakonean ez du aldatzen” [BideoHitzaldia 
53:10,7 - 54:16,1 Irakasle 6]  

6.2.6.4. Jarduerak 
 
Ikasleek jarduera batzuk burutu behar dituzte kurtsoa gainditu ahal izateko.  

Ikasleek unibertsitatean burutu behar dituzten jarduera mota desberdinak daude, 

horien artean, klase magistralak, galdera-sorten erantzunak, mintegiak,  

laborategiko praktikak eta eztabaidak bereizi daitezke, besteak beste  (Goñi, 2005: 

131). Independent Learning sailak eskaintzen dituen kurtsoetan jarduera batzuk 

foroaren bitartez lantzen dituzte, beste batzuk zuzenean irakasleari bidaltzen 

dizkiote, eta hark irakurri, zuzendu eta ebaluatuko ditu. Ikasleei jarduera horiei 

buruzko iritzia galdetu zaienean, orokorrean iritzi oso ona dutela ikusi dugu.  

Ikasleen erdiak on moduan definitzen ditu jarduerak, eta %32,89k ezin hobe 

moduan. Portzentaia oso baxu batek definitzen ditu pobre moduan, %2,63k hain 

zuzen ere (Ikus CDko eranskinetan 64.Taula). Dena dela, maiz errepikatzen dute 

kurtso desberdinetako ikasleek lan zama handiegia izan dela hainbat jardueretan: 

 
“… but I have to be honest. I could not recommend this course to others 
based upon the workload. Though I found my time well spent on this 
course, I know that most of my friends would not be able to maintain the  
amount of work required to turn out almost 1600 words/week” (GS4-29) 
 
 
 
“I think that this course was difficult in relating abstract ideas to course 
literature. I definitely spent a lot  of outside time on the course (off 
computer). It seemed more difficult and to require more than other 
capstone classes I have talked to people about.” (GS4-12) 
 
 

Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren (Ikus CDko eranskinetan 65.Taula), 

ikusten da ez dagoela desberdintasun esanguratsurik jardueren inguruan dituzten 

iritzietan lehen aldiz online kurtso bat hartu duten edota lehenago ere beste 

horrelako kurtso bat hartu duten ikasleen artean (p=0,909).  

 

Baina, bestalde, froga berdin hori egin ondoren (Chi-karratua), ikusten da 

desberdintsun esanguratsu bat dagoela irakasle baten zein beste baten jardueren 

kalitateari buruzko iritzian  (p= 0,048).  Kasu horretan ere, eta lehentxeago gertatu 

zaigun bezala, Irakasle 1ari dagozkion erantzunak ditugu bereziki, 76tik 67 hain 

zuzen ere.  67 ikasle horien artean %34,3k (22 ikaslek) ezin hobe moduan definitu 

ditu egin beharreko jarduerak, %49,3k on moduan, %14,9k justu, zuzen moduan 
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eta %1,5ek pobre gisa. Irakasle 4aren 5 erantzun besterik ez ditugu jaso, eta 

horien artean lau ikaslek on moduan definitu dute eta bakar batek ezin hobe 

moduan. Irakasle 5aren jasotako hiru erantzunen artean, batek pobre moduan 

definitu du, beste batek justu, zuzen moduan eta beste batek on moduan. Eta, 

azkenik, Irakasle 6aren erantzun bakarra bildu dugu, eta hari ezin hobeak iruditu 

zaizkio kurtsoan zehar egin beharreko jarduerak. 

 

 
66.Taulak (A+B): Pearsonen korrelazio jardueren inguruko eta irakasleen artean 

 
Dena dela, Irakasle 1ari ez dagozkion erantzunak oso mugatuak direnez, beste 

irakasle guztiei dagozkien ikasleen erantzunak batu, aldagai konposatu bat sortu 

eta froga bera egin dugu. Froga horri esker (Ikus CDko eranskinetan 67.Taula) 

ikusten dugu ez dagoela desberdintasun esanguratsurik irakasle desberdinen 

jardueren kalitatearen iritzietan (p=0,35). Beraz, lehentxeago lortu dugun 

desberdintasun esanguratsu horren arrazoia erantzun kopuru mugatua  izan 

daiteke, Irakasle 6ari dagokion erantzun bakar bat dugu eta. 

 

Jarduera horiek ikasleen edukien inguruko ezagutza egiaztatzeko baliagarriak izan 

diren edo ez galdetu zaie ikasleei. Hemen ere nahikoa iritzi adostua egon da. 
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Ikasleen %53,9 erabat ados agertu da, eta %31,6 ados. Aipagarria da %2,6ari ez 

zaizkiola jarduerak baliagarriak iruditu bere edukien inguruko ezagutza frogatzeko 

(Ikus CDko eranskinetan 68.taula).  

 

Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren lortutako datuen arabera (Ikus CDko 

eranskinetan 69.Taula), ikusten da jarduerak ikasleen edukien inguruko ezagutza 

frogatzeko edo erakusteko baliagarriak diren edo ez duten iritzietan ez dagoela 

desberdintasun esanguratsurik kurtso ezberdinen artean (p=0,415). 

6.2.6.5. Ebaluaketa 
 
Ikasleek, nahiz eta kurtso osoa online egiteko aukera izan, azterketa bat gutxienez 

aurrez aurre egin beharko dute, horretarako eskaintzen zaizkien toki aukerak 

aprobetxatuz. Irakasle batzuk azterketa guztiak online egiten badituzte ere, beste 

batzuk sarean egiten dute bat eta aurrez aurre bestea. Azterketen inguruko 

ikasleen zein irakasleen iritziak bildu ditugu, eta horratx lortutako emaitzak: 

 

Ikasleek kurtsoan erabilitako ebaluaziori buruzko iritzi ona dute; %45,39k on 

moduan definitzen dute, eta %42,55k ezin hobe moduan. Ikasleen %2,13ari 

bakarrik iruditu zaio pobrea azterketen kalitatea (Ikus CDko eranskinetan 

70.Taula). Azterketen inguruko iritzi ona izateaz gain, grafikoan agertzen den 

moduan erabilitako ebaluaziori buruzko iritziak positiboki baloratzeko joera garbia 

da: 
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         13.Grafikoa: Azterketen inguruko iritzia 
 
Ikasleekin gertatzen den moduan, irakasleak ere pozik agertu dira orokorrean 

azterketekin. Ebaluaketa sistema egokia iruditzen zaie. Irakasle bakoitzak 

aukeratuko du azken notan zer balio izango duen azterketak, baina guztiek egin 

beharko dute. Orokorrean, irakasle batzuen ustez, kurtsoan zehar egindako 

jarduerekin eta foroan sortutako eztabaidekin hainbat kasutan ez da argiegi ikusten 

ikasi beharrekoa ikasi duten eta helburuak lortu dituzten. Horregatik, azterketak 

beharrezkoak eta baliagarriak direla iruditzen zaizkie: 

 
“Azterketak gure kontzientzia lasaitzen du, irakasleona, nahi det esan, 
assignmentak oso onak direnak bistakoa da, badute ya nota jarrita ze 
ikusten duzu lan asko,baina direnak konpromisozko lan horiek, direnak 
justu  3 orri horiek, espazio bikoitza, letra handia, eta oso komentario 
pertsonalak eginez, hor ez badaukazu lan bat edo azterketa bat bukaeran 
gelditzen zara zalantzarekin, honek ze demontre egin du nire 
asignaturan? Nahi dut esan, aldeak dira oso, estandar bat badago beti, 
ordun azkenengo lanak ematen dizut garantia bat zerbait gehiago egin 
dutela. Brillanteekin ez da behar azkenengo azterketa” [BideoHitzaldia 
1:06:15,0 – 1:07:05,7. Irakasle 5]  
 
“Examinak ziurtatzen dizu benetan egin duten lana, ez da izan 
kuantitatiboegia baizik eta ulertu dute etabar” [BideoHitzaldia 1:07:18,9 
– 1:09:12,7. Irakasle 1] 
 

Beste alde batetik, irakasleentzat lagungarria izaten da hainbat kasutan 

ikasleengandik bi eginbehar mota desberdin jasotzea, jarduerak eta azterketak 

esaterako. Era horretara, bi erreferentzia desberdin izango dituzte azken nota 

jartzeko unean: 
“Inoiz gertatu izan zait niri ikasle bat bere assignmentak txukun egitea 
eta gero azterketa eskas, hori gertatzen zait kurtso bakoitzean dozena 
erdi batekin. Gelditzen zait zalantza nota altuegiak ez ote dizkiedan eman 
assignmenetan, ez zela benetako... baina esango nuke normalean 
gehienean ondo egiten duen estudianteak examinak ere nahi ondo, eta 
denetik sentitzen duzu. baina alde horretatik Irakasle 5ak esan duen 
bezala, kontrol horretarako behar beharrezkoa da bi azterketa horiek. 
Posible da estudiante  batek beste norbaitengandik kopiatzea  edo 
aurreko urtekoak. Inoiz nik kezka txiki bat izan dut aunque ez zait inoiz 
gertatu, lehengo urtean iruditu zitzaidan norbait plagiatzen ari zela, 
enfrentatu nuen eta ez zen ari plagiatzen. nik uste orokorki hainbeste lan 
egin behar dutela, eta konbinazio horiekin, eta graduondoa bada beste 
paper berezi bat egin behar dute akabera, nahiko kontrol ona gelditzen 
dela.” [BideoHitzaldia 1:07:18,9 – 1:09:12,7. Irakasle 1] 
 

Esan bezala, ikasleen gehiengo nagusi bat gustura agertu da kurtsoan zehar burutu 

behar izan dituzten azterketekin. Dena dela, ikasle batzuei azterketak forma aldetik 

luzeegiak iruditu zaizkie: 

 
“Also, the exams were a bit too long. 3 or 4 essays would be enough or 
else allow mover than 2 hours” (GS1-7) 
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Beste zenbait kasutan, azterketen edukiei dagokionean, galderak zehatzegiak ziren 

kurtsoan zehar landu zituzten eduki zabalekin alderatuz: 

 
“Instead of just listing questions on exams, putting some summary of 
those questions would help me to write more about each topic. Each 
question is so specific form huge topic we covered by course that I had 
hard time finding answers” (GS0-7) 
        

Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren (Ikus CDko eranskinetan 71.Taula), 

ikusten da ikasleek azterketen inguruan duten iritzia ez dela aldatzen kurtsoaren 

arabera (p=0,280). 

 
Laburbilduz, ondorengo taulan curriculumari dagozkion arloen azterketa 

deskribaileen bidez lorturiko emaitzak aipatzen ditugu:  

 
 Minimoa Maximoa Bataz 

bestekoa 
Desbiderazio 
tipikoa 

Helburuak47 1 4 3,62 0,853 
Programa 2 4 3,53 0,609 
Metodologia 1 4 3,33 0,828 
Jarduerak  1 4 3,13 0,754 
Ebaluaketa 1 4 3,29 0,724 
18.Koadroa: Curriculmari dagozkion atalen analisi deskribatzaileak  
 
Aurreko taulan ikusten den moduan, curriculumari dagozkion arlo guztiek lortu 

dituzte emaitza altuak; hau da, ikasleek orokorki ongi baloratu dituzte alderdi guzti 

horiek. Dena dela, batez besteko altuena helburuak lortu duen moduan (3,53), 

baxuena jarduerek lortu dute (3,13); eta bien artean geratu dira programa, 3,53ko 

batez bestekoarekin; metodologia, 3,33koarekin; eta ebaluaketa, 3,29koarekin. 

Bestalde, arlo guztietan minimoa 1 izan da programan izan ezik, inork ez baitu 

pobre moduan definitu, eta maximoa 4. 

 

6.2.7. Komunikazioa eta interakzioa 
 

Online kurtsoetan, aurrez aurreko kurtsoetan bezala, ikasleen parte-hartzea 

garrantzitsua izango da. Dena dela, online kurtsoetan zailagoa gerta daiteke 

komunikazio hau suspertzea eta bultzatzea. Horren inguruan, ondorengo arloak 

aztertuko ditugu: irakasleekin izan behar izan dituzten kontaktuak, foroak eta 

interakzioa.  

                                            
47 Item honetan lortutako emaitzak ponderatuak izan dira, galdera horretan erabilitako 
eskala 1-4koa izan beharrean 1-5koa izan baitzen. 
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6.2.7.1. Kontaktua 
 
Ikasleen gehiengoak kurtsoan zehar irakaslearekin harremanetan jartzeko beharra 

izan du; hau da, %69,2k irakaslearekin kontaktatu du, eta %30,8k ez du 

kontaktatzeko beharrik izan (Ikus CDko eranskinetan 72.Taula). Nahiz eta 

kontaktatu dutenen portzentaia kontaktatu ez dutenena baina altuagoa izan, 

harrigarria iruditu zaigu %30,8ko portzentaia hori. Ikasleen ia heren batek ez du  

irakaslearekin kontaktatzeko beharrik izan kurtso osoan zehar. Galdera bera  

nahaspilatua ez ote dagoen beldur gara. Interpretazio desberdina egin daiteke 

galderaren inguruan-eta. Irakaslearekin kontaktatzeko beharra uler daiteke, 

laguntza behar zuelako edo jarduerak entregatzeko, zalantzak argitzeko edo 

kurtsoari dagozkioan gaien inguruan aritzeko. Beraz, agian kurtsoko informazioa 

argi eta garbi zegoela ikusi zuten ikasleek, eta horregatik galdera horretan ezezkoa 

erantzun dute.  

 

Galdera irekietan irakaslearekin kontaktatzeko beharren zergatiak azaltzeko aukera 

izan dute ikasleek, eta jarraian aipatuko ditugu lortutako datuak, gehiengotik 

gutxiengora antolatuta. Antza denez, ikasleen gehiengo nagusi batek, 

irakaslearekin kontaktatu behar izan du arazo orokorrak direla medio:  

 
“Just to ask for ass. back.” (GS0-6) 
 
“Just with questions about little things” (GS0-10) 
 
Just  general questions” (GS0-13) 
 
“I contacted her frequently, because I was in Asia while taking this course 
and needed help.”( GS0-22)        
 
“Questions about the content and general conversation” (GS0-26) 
 
“Whenever I needed help he helped” (GS0-33)   
 
“I contacted her frequently and she was always available to help.” (GS0-
35)   
    

Curriculumari dagokionean irakurgaien inguruko hainbat galdera, zalantza edo 

kezka izan dituzte ikasleek, eta horregatik jarri dira harremanetan irakasleekin:  

 
“With help with understanding the readings” (GS0-7) 
 
“Lessons mixed ups in reading or missing” (GS0-23) 

 
Irakurgaiez gain, jardueren ingurukoak ere izan dira ikasle batzuen kezkak:  

 
“There was some confusion with the assignment dates and problems 
getting the required reading” (GS0-12)              
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“For guidance on in individual research project” (GS1-7) 
 
“I guess I asked questions now and then with the assignments” (GS1-8) 
 
“Discuss different assign” (GS0-36) 

 
Bestalde, kurtsoa gainditzeko ezinbestekoa den azterketaren inguruko zalantzak 

ere izan dituzte ikasleek: 

 
“To ask why none of my work had been graded or returned to me so I 
might schedule my final.” (GS0-29) 
 
“Questions regarding exam content” (GS0-32) 

 
Horrez guztiaz gain, ikasle batzuk arazo teknikoak zirela medio kontaktatu behar 

izan dute irakaslea: 

 
“I had some technical problems with course resources” (GS0-2) 
 
“There was some confusion with the assignment dates and problems 
getting the required reading” (GS0-12) 
 
“Problems with web site at times” (GS0-24)   

 
Beste ikasle batzuk informazio eske jo zuten irakaslearengana: 
 

“Just to keep informed. He was very prompt in responding” (GS0-19)    
 
Egon da kasuren bat ere, irakaslearekin kontaktatzeko nahi hutsagatik jarri zirela 

harremanetan harekin: 

 
“I often communicate with him by choice“ (GS0-27) 
 

Chi-karratuaren (Pearson) froga egin ondoren, esan dezakegu, kurtso desberdinen 

artean irakasleek kontaktatzeko beharra izan dutela edo ez dutela erantzun duten 

ikasleen artean ez dagoela desberdintasun esanguratsurik (p= 0,269).  

 
73.Taula: Pearsonen korrelazioa irakasleek kontaktatzeko beharra izan duten eta kurtso 
desberdinen artean 
 
Berriro ere Chi-karratua (Pearson) froga egin dugu ikusteko ea desberdintasun 

esanguratsurik dagoen kurtsoen artean (Ikus CDko eranskinetan 74.Taula), 
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irakaslea kontaktatu behar izan edo ez izan duten ikasleen artean. Eta argi ikusten 

da ez dagoela desberdintasun esanguratsurik (p=0,946). 

6.2.7.2. Foroak 
 
Foroen inguruan ikasleei zein irakasleei galdetu zaie ea lanabes edo tresna horrek, 

beste ikaskideekin kurtsoan zehar ikasitako edukien inguruan eztabaidatzeko balio 

izan dien. Orokorrean, ikasleek tresna horren inguruko iritzi ona azaldu dute, baina 

horra hor lortutako datu zehatzak: %35,1 erabat ados agertu da, %29,73 ados, 

%24,32 neutral, %6,76 desados eta, azkenik, %4,05 erabat desados.  Ikusten 

denez, nahiko baikor agertu dira ikasleak tresna horren inguruan (Ikus CDko 

eranskinetan 75.Taula). 

 

Datuak nahiko baikorrak izateaz gain, argi ikusten da foroen inguruko iritziak 

positiboki baloratzeko joera garbia dela: 

 
14.Grafikoa: Foroa tresna erabilgarria izan da beste ikaskideekin kurtsoko 
 edukiak eztabaidatzeko 
 

Bestalde, analisi estatistiko deskribatzaileak egin ondoren ikusi dugu, minimoa 1 

izan dela, maximoa 5, batez bestekoa 3,85 eta desbiderazio tipikoa 1,106koa (Ikus 

CDko eranskinetan 76.Taula). 

 
Pearson-en froga egin ondoren ikusi dugu (Ikus CDko eranskinetan 77.Taula), 

aurrez online kurtso bat hartu dutenen edo ez dutenen artean ez dagoela 

desberdintasun esanguratsurik kurtsoko edukien inguruan eztabaidatzeko foroa 
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erabilgarria izan den edo ez esaterakoan (p= 0,129). Bestalde, froga hori erabiliz 

(Ikus CDko eranskinetan 78.Taula) ikusi dugu ez dagoela desberdintasun 

esanguratsurik zein irakasle izan duten eta foroa erabilgarria iruditu zaienen artean 

(p=0,836). 

 

Foroak bereziki izan daitezke aproposak ikasleak haien artean gai ezberdinen 

artean eztabaidatzeko, aurrez aurreko kurtso batean egiten den moduan. Dena 

den, irakasleen ustez ez dute etekin handiegia ateratzen horietatik: 

 
“Although there was little interaction amongst students” [eM 5439 – 
5486, Irakalse 7] 
 

Irakasleak foroan asterako galderak planteatzen ditu eta ikasleek horiek erantzun 

behar izaten dituzte. Horiek azken notan balio bat izango dute, hainbat kasutan 

emaitzaren %10, eta beste hainbatetan %15.  Ikasleek galdera horiek erantzuten 

dituzte, norberak bereak; hau da, ez dituzte beste ikaskideen erantzunak 

irakurtzen, aztertzen eta erantzuten: 

 
“they did not discuss alot the questions I had given them for each 
lesson.” [eM 1146– 1219. Irakasle 7]   
 
“They simply entered and left statements but did not really debate each 
other or keep a conversation going- that would take more time to read 
everyone else’s input and take them more time.” [eM 5488 – 5683. 
Irakasle 7]   

 

Irakasle batzuen ustez, ikasleek foroan egiten duten parte-hartzea %10 edo %15 

hori lortzeko besterik ez da izaten; hau da, era erraz bat izan daiteke notaren 

portzentaje hori lortzeko foroan parte-hartze hutsa, kalitateari kasu handirik egin 

gabe hainbat kasutan: 

 
“Nire kasuan, nik somatzen nuen parte hartzen zutela notaren %10 edo 
15 hori lortzeko, parte hartze hutsagatik. Naukan sentimentua ez zela 
benetako foroa, edo gauza pertsonaletara joaten ziren, eta orduan erraza 
zen 15 puntuak lortzea, ulertzen duzue?, ze parte hartzen zuten eta hori 
da kondizioa, parte hartzeak kontabilizatzen du  partehartzeagatik, ez 
zer esaten duten, piska bat, nola esango nizuke, dauka ironia hori, 
hartzen dute parte baina ez da benetako foro bat.  Nik batzutan egiten 
nun disparateak bota galderetan probokatzeko, eta konturatzen zinen 
erantzunak zirela berdintsuak disparatearekin edo disparaterik gabe. hau 
da, parte hartzen zuten notaren %15a hor zegoelako, eta kontabilizatu 
behar zutelako kasilleroan sartu zirela foroan. Orduan piska bat 
pikareska txikia da. Niretzako ez dio gehiegi eransten foroak., ez da 
benetako foroa. Behintzat  undergraduate mailakoa, gero beste maila 
batean ez dakit, baina undergraduate ez da, ez dago benetako 
eztabaida.Oso gauza pertsonalak. Feelinak kontatzen dituzte, egiten dute 
terreno, ez dakit, zaila da bai partehartzeagatik zu jarri duzu syllabusean 
kontatzen duela punturako eta hori egiten dute, parte hartu.” [eM 
1:16:16,8 – 1:18:05,5. Irakasle 5] 
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Halere, ez dute irakasle guztiek jarrera hain ezkorra foroaren inguruan. Batzuk 

gustura erabiltzen dute, eta iruditzen zaie eztabaidak sortzeko eta informazioa 

partekatzeko lanabes aproposa izan daiteekela: 

 
“Baina  idazten dute, elkarren artean komunikatzen dira, sortzen dira 
debateak, eta  nik akaberan ematen diet nolabait komentario orokor bat, 
gai horren inguruan nola ikusi dudan debatea” [BideoHitzaldia 1:12:29,4 
- 1:14:56,8  Irakasle 1] 
 

Aurreko aipamen horretan susmatzen den moduan, foro horiek ondo funtzionatu 

ahal izateko eta behar den etekina ateratzeko, irakaslean presentzia eta parte-

hartzea ezinbestekoa dela iruditzen zaie irakasleei. Irakaslek hor egon behar du, 

eta sortzen diren eztabaida horietan parte hartu behar du. Ikasleek irakaslearen 

ekarpen horiek behar dituzte eztabaidak aurrera jarraitu ahal izateko: 

 
“Alegia, ikasleak idazten dute parrafo bat, elkarri erantzuten diote, 
egoten dira debatitzen normalean, eta karo, hor ere irakaslearen denbora 
da igual motibatuko duena edo dinamizatuko duena gehiago.” 
[BideoHitzaldia 1:12:29,4 - 1:14:56,8  Irakasle 1] 

 

Orain arte esandakoa Semester-Based kurtsoak eskaintzen dituzten irakasleen 

iritzia izan da, batez ere. Open-enrollment kurtsoetan oso zaila edo ia ezinezkoa da 

foroak erabiltzea, ikasle bakoitza kurtsoaren atal desberdin batean egon baitaiteke, 

eta, beraz, ezin dira eztabaidak sortu. Horrez gain, Open-enrollment kurtsoetan 

maiz gertatzen da ikasle kopurua oso baxua izatea eta, ondorioz, eztabaida horiek 

sortzeak ez du zentzu handirik: 

 

“Bestalde, hain gutxi ikasle dagoenez aldi berean, ez dut uste 
beraien arteko interakzioa dagoenik eta foroak ez dira erabiltzen nire 
kasuan.” [eM 4732 - 4880, Irakasle 3] 

6.2.7.3. Interakzioa 
 

Egindako azterketen arabera, eta aurrez aurreko kurtso batekin alderatuz, ikasleen 

gehiengoak hartutako online kurtsoetan gutxi gora behera parte-hartze bera izan 

duela esan dezakegu. Ikasleen %34,2ak hori horrela dela uste du, %19,5ak 

altuagoa izan dela, eta beste %19,5ak askoz altuagoa izan dela. Ikasleen %3ak 

bakarrik uste du bere parte-hartzea aurrez aurreko kurtso batean baino txikiago 

izan dela (Ikus CDko eranskinetan 79.Taula). 
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Horrez gain, analisi estatistiko deskribatzaileak eginik, ikusten dugu minimoa 1 

dela, maximoa 5, batez bestekoa 3,29 eta desbiderazio tipikoa 1,141koa (Ikus 

CDko eranskinetan 80.Taula). Beraz, aukera guztiak aukeratu badituzte ere, 

balorazio orokorra oso altu mantentzen da.  

 

Chi-karratuaren (Pearson) froga egitea lagungarria izan zaigu ikusteko badagoela 

desberdintasun esanguratsu bat ikasleen parte-hartzea nolakoa izan den aurrez 

aurreko kurtso batekin alderatuz (Ikus eranskinetan 81.Taula), irakasle 

desberdinak kontutan hartuz (p=0,000). Taulan ikusten den moduan, Irakasle 1en 

ikasleen parte-hartzea handiagoa izan da online kurtsoan aurrez aurrekoetan baino.  

 

Bestalde, beti ere Pearson-en froga egin ondoren (Ikus CDko eranskinetan 

82.Taula), ikusi dugu ez dagoela desberdintasun esanguratsurik urte desberdinetan 

zehar aurrez aurreko kurtso batekin konparatuz ikasleen parte-hartzea nolakoa izan 

den adierazterakoan (p=0,336). 

Orain arte esandakoa ikasleek duten iritzia izan da, baina irakasleek ez dute ikasle-

irakasle arteko komunikazioa hain modu baikorrean ikusi. Batzuentzat ez da 

komunikaziorik egon haien artean, eta egon dena oso hotza eta eskasa izan da: 

 
“Baina konturatzen naiz ez dagoela komunikazio ona gu bion artean, 
asko nigatik, nik ere ez dudalako ematen josebak ematen duen denbora 
guzti hori irakasgai bakoitzean ebaluazio oso ona ematen, arinago egiten 
dut, nik galdetu egiten diet arazorik baduzue esan...komunikazioa oso 
hotza da” 42:35,3 – 43:38,8 [BideoHitzaldia 00:42:35:30 - 00:43:38:80 
Irakalse 6] 
 

Komunikazio hori urria eta hotza izateaz gain, kalitate eskasekoa izan dela ere 

iruditu zaie hainbat irakasleri: 

 
“But they were very poor quality communications.” [eM 5336 – 5383, 
Irakasle 7] 

 

6.2.8. Abantailak eta desabantailak 
 

Online kurtso bat jarraitzearen abantailak eta desabantailak hamaika izan daitezke 

ikasle zein irakasle bakoitzarentzat. Ikasleei, hasiera batean, online kurtso bat 

hartzearen arrazoien inguruan galdetu zaie galdera-sorta ezberdinetan. Ondoren, 

aurrez aurreko kurtso batekin alderatuz gero gehiago, gutxiago edo berdin ikasi 

duten ere galdetu zaie. Irakasleekin ere aritu gara kurtsoen abantaila eta 

desabantaila horien inguruan. 
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6.2.8.1. Zergatik hartu online kurtso bat? 
 
Aipatu bezala, ikasleei galdetu zaie online kurtso bat hartzearen arrazoia zein izan 

den; hau da, jarraitu duten kurtso hori zergatik egin duten online, aurrez aurre egin 

beharrean. Ikasle bakoitzak erantzun bat baino gehiago aukeratu zezakeen. 

Jasotako erantzunen arabera (Ikus CDko eranskinetan 83.Taula), ikasle 

gehienentzat online kurtso bat jarraitzearen arrazoia kurtso horiek duten 

malgutasuna eta komenentzia izan da (%80,3). Horrez gain, multzo handi batek 

(%68,9) beste kurtsoetako ordutegiekin bateragarria egiteko errazagoa delako 

erabaki du (Ikus CDko eranskinetan 84.Taula) : 

 
“Didn't have time to commute throughout the school year, commitment 
to job and family”  (GS5-4) 
 
“I work away from home frequently and cannot take conventional 
classes” (GS0-4) 
 

Irakasleentzat ere erosoa eta aproposa da egunero bulegora joan behar ez izatea 

haien lana modu eraginkor batean burutzeko: 

 
“Ni neuk nere konbenientziarko hau egin ahal izatea, nire bulegotik edota 
etxetik edo nagoen tokitik eta efikazia hau mantentzea” [BideoHitzaldia 
28:27,1 - 29:02,3  Irakasle 1] 
 
“Bestalde, online klase batek askatasuna emante dit irakasle bezala lan 
egiteko nahi dudan tokian” [eM 8570 - 8673 Irakasle 3]   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ikasleen %62,3k laneko ordutegiarekin bateragarria delako aukeratu du bide hori 

(Ikus CDko eranskinetan 85.Taula). Beste ikasle talde batek (%25), berriz, 

distantziagatik unibertsitatera joatea ezinezkoa zitzaielako aukeratu zuten online 

kurtsoa (Ikus CDko eranskinetan 86.Taula): 

 
“I don't live in Reno and the commute could be very difficult “ (GS0-1) 
 
“Because I was studying abroad and working abroad” (GS0-23) 
 
“I am no longer living in Reno so option was not available” (GS0-30) 
 

Familia ardurak dituelako aukeratu du online kurtsoen bidea %18k (Ikus CDko 

eranskinetan 87.Taula). Ikasleen %16,7k ez du zehaztu zergatia, “besteak” 

erantzuna aukeratu baitu (Ikus CDko eranskinetan 88.Taula). Azkenik, lortutako 

portzentairik baxuena %13,1 izan da; beste esperientzia bat bizi nahi izan dutela 

aukeratu dutenek eta etxean haien beharra duen norbait dutelako eta ezin direlako 

etxetik urrundu erantzun dutenek osatzen dute multzo hori (Ikus CDko 

eranskinetan 89.Taula). 
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“Wanted something fun and interesting to do in off-campus time.“ (GS0-
25) 
 
“I wanted to take a web classes” (GS0-8) 

 
Bestalde, ikasleei online kurtso batek dituen abantailez galdetu zaienean, erantzun 

desberdinak lortu ditugu. Aipagarria iruditu zaigu, %9,6k soilik erantzun duela ez 

duela abantailarik ikusi. Hemen ere, ikasle bakoitzak abantaila bat baino gehiago 

aukeratu ahal izan du, eta beraz, frekuentzien batez bestekoen batuketak ez du 

100 ematen. Daturik altuena gauzak errazten dizkiolako aukerak lortu du (%69,9). 

Bigarren portzentairik altuena ikasteko errazagoa delako izan da (%43,1). Gastuak 

murrizten dituztelako ere aukeratu dute zenbaitzuk (%21,9). Eta aukera berriak 

ematen dizkielako %15,1ek aukeratu du (Ikus CDko eranskinetan 90.- 93.taulak). 

 

Irakasleen hitzetan maiz agertu da euskal gaiak hain selektiboak izatearen kontua. 

Alde horretatik, online hezkuntza abantaila nabaria da Renotik kanpo dauden 

ikasleek ere kurtsoak jarraitzeko aukera paregabea izan dezaten: 

 
“Baina ematen dut aukera Renotik kanpo bizi direnentzat euskara ikastea” 
[BideoHitzaldia 01:37:24:20 - 01:37:53:80 Irakasle 4] 
 
“Gure  kasuan, euskal irakaskuntza hemen hain da selektiboa dalako, hau oso 
zaigu beharrezkoa, bere desabantailekin ere” [BideoHitzaldia 01:37:56:20 - 
01:42:49:70 Irakasle 1] 

 

6.2.8.2. Aurrez aurreko kurtsoekin konparatuz 
 
Online kurtso bat jarraitzearen arrazoiak ere ezagutu nahi izan genituen. Alde 

batetik, online kurtso bat hartzearen abantailen eta desabantailen inguruko 

ikasleen iritziak jaso genituen galdera-sorten bidez, eta baita irakasleen iritziak ere, 

eztabaida-taldeari esker. Bestetik, aurrez aurre baino gehiago ikasi duten galdetu 

zaie eta, azkenik, jarraitu duten kurtso zergatik egin duten birtualki, aurrez aurre 

hartu beharrean. 

 
Online kurtsoaren abantailei dagokionean, ikasleek zein irakasleek ondorengoak 

aipatu dituzte: 

 
! Denbora. Norberak duen denbora hobeto antolatzeko aukera ematen du: 

“I'm a teacher and don't have time to attend class with a family too” (GS5-2) 
 

! Hainbat gaitasun hobetzen lagundu dezake: 
 



6.Kapitulua. Ikerketaren emaitzak 
  
 

229 
 

 
◦ Edukiak barneratzeko. Beste inoren iritziak jaso gabe, testuaren 

edukiak jasotzeko aukera ematen du: 

 
“I was allowed to absorb the texts on my own without someone else's 
opinion I feel that I learned more because of this” (GS0-6) 
 

◦ Arreta gehitu. Beste ikaskideekin egotea batzutan arreta galtzeko 

aukera paregabea da eta, horregatik, online kurtsoek arreta gehitu 

dezakete: 

“Learned more, because I can work through what to think of the readings 
without interruption from other students” (GS3-2) 
 
“I learn better this way the classroom is a distraction for me and its more 
covenant and relaxing working from home. I feel I meet my potential 
more at home” (GS3-10) 

 
◦ Denbora kudeatzeko. Norbera gai da bere denbora antolatzeko. 

Batzuk denbora gehiago aprobetxatzen dute goizean goiz, eta beste 

batzuk gau partean. Horregatik, kurtso horiek abantaila bat izan 

daitezke aurrez aurreko kurtsoen ordutegira egokitzen ez diren ikasle 

horientzat: 

 
“This is my first Internet class and I would say that it is a procrastinator’s 
nightmare. I am procrastinator and I have spent many nights’ ups past 
midnight to finish a paper. I probably would have been rushing to finish 
just before the 9am deadline, but I can't wake up that early. I think I 
learnt more in this class than a classroom, since I really had a 
concentrate to finish the assignments because of that late hours when I 
did the work “ (GS0-2) 

 
◦ Ikuspegia zabaltzeko. Beste ikasleekin iritziak elkartrukatzea 

aberasgarria izan daiteke oso. 

 
“I think it is a great idea to be able to take on-line courses in personally 
challenged situations.  This course has been really intellectually 
stimulating thanks to the professors knowledge of materials to read, the 
possibility of exchanging opinions on the subjects with others I have 
learned a lot at things related to the subject and acquired a new 
perspective on it.” (GS4-9) 

 
 

◦ Idazkera hobetzeko. Kurtso horietan asko idatzi behar izaten denez, 

idazkera ere hobetu daiteke. 

 
“And I also was able to become a better writer through this class.” (GS4-
56) 
 
“The course was great felt that it helped me improve my writing skills.” 
(GS4-71) 
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! Norberaren erritmoa. Nork bere erritmoa markatzen du kurtsoan zehar, eta 

horrela gehiago ikasi dutela iruditu zaie: 

“Because I was allowed to go through the course relatively at my own 
pace, I feel that I did learn more” (GS3-3) 

 
 

! Distantzia murriztu edota desagertarazi. Ikasle batzuei aurrez aurreko 

kurtso batean adina ikasi dutela iruditu zaie, nahiz eta egokiagoa izan 

batzuentzat unibertsitatera joan behar ez izatea: 

“I feel I probably learned the same but this was much more convenient 
for me not living in Reno.” (GS3-7)  
 

Irakasleei ere, munduko edozein bazterretatik lan egiteko aukera eskaintzen 

die,  eta horrek askatasun handia ematen: 

“Bestalde, online klase batek askatasuna ematen dit irakasle bezala 
lan egiteko nahi dudan tokian.” [eM 2390 - 2540. Irakasle 3] 
 

 
! Eduki gehiago jasotzeko aukera. 

 
“I feel the online course allowed me to take more information away from 
the class then I could otherwise. I was looking forward for this class, 
which I took for "fun" but found myself overwhelmed with the amount of 
information that I was required to memorize. I did well on most 
homework since I could look up information if I was lost and it only 
focused on a few items but found myself lost and clueless on tests. I fell 
smaller vocabulary would allow for a deep understanding and better 
handle of the basque language. I will continue to work on Basque from 
the lecture notes which I found very useful (more than the book). I 
would recommned the class as I felt I learned more with the online 
course than in past face-to-face language classes, because I was able to 
view detailed lecture notes, while actually speaking the language outloud 
(something I wouldn't do in a face to face class).” (GS4-51) 

 

! Irakasle batzuen ustez, online kurtso bat irakasten dutenean, haien aurrez 

aurreko kurtsorako ere mesede izaten da. Iruditzen zaie, aurrez aurrekoak 

zerbait gehiago eskaini behar diela ikasleei klasera joateko, bestela guztiek 

egingo luketelako birtualki. Horregatik, aurrez aurrekoak ere onura izango 

du: 

“Nik uste exigenteagoa egiten du aurrez aurreko irakaskuntza onlinek, 
behartzen zaitu zehozer berezia eman behar duzula. Zergatik merezi 
zaion estudianteari zuregana etortzea” [BideoHitzaldia 01:37:56:20 - 
01:42:49:70 Irakasle 1] 

! Ebaluaketa jarraitua egiteko erraztasuna. Irakasleei online 

hezkuntzak ebaluaketa jarraitua egiteko erraztasuna ematen 

diela iruditzen zaie. Aurrez aurreko kurtsoetan ebaluaketa 
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berdina egiteko aukera izan arren, zailtasun handiagoak dituztela 

iruditzen zaie: 

“Neretzako, karo, aurrez aurreko klasean exigitu dezakezu, baina nik neuk 
inkapaz izan naiz nire esperientzian aurrez aurreko ikasleei, kurtsoan 
zehar exigitzen diozu pare bat lan, edo eskatu izan dut gehigo ere, baina 
funtsean, azkeneko examina duzu,  edo erdiko examina baina ez diozu 
astero eskatzen. Hamalau astetik eskatzen badituzu bi edo hiru lan como 
que ya, dago  pentsamendu bat edo estandar bat non etzera hortik 
pasatzen, ni neu ez naiz atrebitu izan. Orduan niretzako diferentzia 
nabarmenetako bat da astero idatzi behar horrek ikasleari behartzen dion 
zera. Hori da niretzatko diferentzia handia metodologikoki plataformaren 
laguntzarekin” [BideoHitzaldia 56:00,8 - 57:04,5 Irakasle 1] 
 
 

Online kurtsoen inguruko abantailen inguruan aritu diren moduan, desabantailak 

ere nabarmentzen dituzte ikasle batzuk: 

 
! Hizkuntza bat ikasteko zailtasuna. Ikasleen ustez, hizkuntza bat online edo 

urruneko hezkuntzaren bidez ikastea ez da batere erraza, eta agian 

egokiagoa da aurrez aurreko kurtso bat: 

“Probably, language by correspondence is very difficult. …Independent 
Study of a foreign language, is insane!” (GS5-3) 
 
“Of course, with any language, it's better in a classroom setting” (GS5-7) 
 

! Hainbat eduki edo gai ikasteko zailtasuna. Hainbat eduki ikasteko aurrez 

aurreko giro bat egokiagoa dela iruditzen zaie hainbat ikasleri. 

“Could have learned more, in a class that focuses on something as 
intangible as culture, discussion and other opinions would have been 
enlightening“(GS0-3) 
 
“I think this is a subject best explored in a class environment” (GS0-22) 

 
! Bat-batekotasuna galdu. Aurrez aurrekoak duen freskotasuna, harremana 

eta naturaltasuna galtzea erraza da online kurtso batean:  
“It was not as easy to ask questions about concepts that "flew over one's 
head" teacher was available via email quite readily though.” (GS0-5) 
 
“Niretzat kontua da aurrez aurre ez izateak galtzen duela 
espontaneidadea , feedbacka, harreman pertsonala, hori galdu egiten 
da.” [BideoHitzaldia 51:34,3 - 52:40,7 Irakasle 6] 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
! Entzunez gehiago ikasten da. Antza denez, ikasketa estilo desberdinak 

dituzten ikasle batzuentzat, errazagoa da gaiak entzuten ikastea irakurtzen 

baino: 

 
“I learn more when listening to lectures” (GS0-23)  
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! Emozioa ere galdu egiten da hainbat irakasleren ustetan. Aurrez aurreko 

kurtso batean erraz lortzen dute gogoa berotzea, eta hori zailagoa egiten 

zaie online den kurtso batean. Orokorrean oso irakaskuntza hotza iruditzen 

zaie sarean egiten dena. Horrez gain, ikasleak ere motibatu egin behar dira, 

guztia monotonoa izan ez dadin: 

 
“Niri kosta egiten zitzaidan entusiasmatzea eta ikasleak alimentatzeko 
egon behar duzu denbora guztian esaten, bueno marijo "egiozu 
komentario luzea" hori mantendu behar duzu etengabe. Bestela bihurtzen 
da oso gauza monotonoa. Orduan zure aldetik da etengabe, bakoitzarekin” 
[BideoHitzaldia 00:49:33:50 - 00:51:25:00 Irakasle 5] 
 

! Irakasleei kosta egiten zaie duten energia hori plataformaren bidez ikasleei 

transmititzea: 

 
“Adibidez nire liburuan, testuan, badakit informazioa ematen diet, espero 
dut barre piskabat egingo dutela, baina ez nago han ikaslearekin, 
horregatik sonidoak eta denak wegunean daude, baina ikasleak dena egin 
behar dut irakaslerik gabe, ezin diet energiarik eman.” [BideoHitzaldia 
01:01:09:20 - 01:02:53:00 Irakasle 2] 

 
! Irakasleen ustez arriskuetako bat erosoegi bihurtzearena da. Kurtsoa hain 

dago egina eta antolatuta, erraza dela irakaslearentzat eroso bihurtzea. Eta 

batzuetan zalantza ere izaten dute justuak izaten ari ote diren ikasleek egin 

beharreko jarduerak zuzentzen dituztenean: 
 

“Hain dago egina, egituratua... zuzentzen ere badakizu zer esango diozun 
assigment bakoitzaren bukaeran, gutxi gora behera.” [BideoHitzaldia 
00:34:50:80 - 00:35:43:40 Irakasle 5] 
 
“Batzutan zalantza injustua ote nintzen, askotan ikusten nune nire burua, 
batez ere hamargarren ikasgaira iristen denea, bi aldiz irakurtzen  
assigmentak, a ver marijo, fijatu ondo, eztakit zer...” [BideoHitzaldia 00: 
37:26,6 – 00:37:53,2 Irakasle 5] 
 

 
! Arestian esandakoaz gain, hizkuntzak sarean irakasten dituzten irakasleak, 

bat datoz horiek irakasteko zailtasun dezenterekin topo egiten dutela 

esaterakoan: 

 
“Euskararen kasuan, ez da proportzionala euskara ikastea online” 
[BideoHitzaldia 01:37:24:20 - 01:37:53:80 Irakasle 2] 
 

“it´s dificult to talk in terms of the students participation with regard to a 
language class, because what we ask them to do specially since it´s 
elementary language offered in correspondence, they really don´t have a 
chance to shine, they only have the chance to show you what quind of 
students they are. All they can do is do the esercises and turn them in, 
because we don´t have the face to face, we don´t get to know them, we 
loose all fo that personality. So it´s very differente in a language class. … 
know what quind of materials we are using in first and second year 
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basque. So they don´t have a chance to go behing those parametres. It´s 
very difficult. I feel the students are working very hard. Having said that, 
they can´t show us how dedicate they are, we know the students are 
tremendously dedicated to learn basque.”  [BideoHitzaldia 1:25:31,9 - 
1:29:15,2 Irakasle 2] 

! Orokorrean, klasean aurrez aurre ez egoteak ikasketa prozesua kaltetu 

dezakeela iruditzen zaie irakasle batzuei: 

“This is what is lacking in the online course: in the on campus course 
other students bring their own personal experiences, readings, other 
coursework that pertains to the subject and it is discussed in class and 
students are learning from each other.  In the online course, the 
student is somewhat isolated and doesn’t learn anything from other 
students unless the discussion forum is lively.” [eM 10533 - 10933. 
Irakasle 7] 
 
“Appropriate levels of “stress” are shown to improve learning: 
pressure to not appear stupid in front of other students, desire to want 
to impress the teacher among other issues.  Students are learning by 
DOING in my live classes because they have to give presentations, 
make arguments and back them up in front of everyone, use the 
Powerpoint to make maps, charts and graphs etc.” [eM 6985 - 7372 
Irakasle 7] 

 
Ondorengo taulan ikusten dugun moduan, orokorrean ikasleen gehiengoari iruditu 

zaio online jarraitu duten kurtsoetan aurrez aurrekoetan baino gehiago ikasi dutela: 

 

 
94.Taula:  Aurrez aurreko kurtso batekin alderatu online gehiago edo gutxiago ikasi dute 
ikasleek 
 
Bestalde, analisi estatistiko deskribatzaileak egin ondoren ikusi dugu minimoa 1, 

maximoa 3, batez bestekoa 2,27 eta desbiderazio tipikoa  0,758koa dela (Ikus 

CDko eranskinetan 95.Taula). 

 

Chi-karratuaren (Pearson) frogaren bidez lortutako emaitzaren arabera, ikusten 

dugu badagoela desberdintasun esanguratsurik kurtso desberdinetan online 

kurtsoari buruz gehiago edo gutxiago ikasi dutela erabakitzerakoan (p= 0,037). 

Guztira, 49 erantzun jaso ditugu gai horri buruz, eta kopururik altuena 22 izan da, 

BASQU471/671/ANTH414 kurtsoarena hain zuzen ere. Kasu horretan, ikasleen 

%50ak aurrez aurreko kurtso batean bezainbeste ikasi duela esan du, %45,5k 
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gehiago ikasi duela, eta %4,5k gutxiago. BASQU 466/ANTH 413 kurtsoari 

dagozkioen 8 erantzun bildu ditugu; haietako %75ari gehiago ikasi duela iruditu 

zaio, eta %25ari berdin ikasi duela. BASQU 472ari dagozkion 6 erantzun bildu  

ditugu; erdiek uste dute aurrez aurre gehiago ikasiko dutela eta beste erdiek 

berdina ikasiko dutela pentsatu dute. BASQU 456aren 5 erantzun ditugu eta horien 

artean %60k aurrez aurre gehiago ikasiko lukeela pentsatzen du, %20k berdin 

ikasiko lukeela eta beste hainbestek gehiago ikasiko lukeela. BASQU 431ari 

dagozkion lau erantzun jaso ditugu; bik gehiago ikasi dutela uste dute, batek 

berdina ikasi duela, eta beste batek gutxiago ikasi duela. BASQU 102 kurtsoari 

dagokionez, hiru erantzun bildu ditugu, horietatik bik gehiago ikasi dutela uste dute 

eta batek gutxiago. Azkenik, BASQ 211ari dagokion erantzun bakarra dugu, eta 

horrek gehiago ikasi duela uste du.  

Beraz, laburbilduz, aurrez aurreko kurtso batekin alderatzen badugu, gehiago ikasi 

dutela erantzun du ikasle kopuru handi batek. Gehiago ikasi dutela erantzun duten 

ikasleen portzentaiak altuenetik baxuenera antolatuta, horrela geratuko lirateke: 

BASQ 211(%100), BASQ 466/ANTH 413 (%75),  BASQ 102 (%66,7), BASQ 431 

(%50), BASQ 461/617/ANTH 414 (%45.5), BASQ 456 (%20) eta BASQ 472 (%0).  

BASQ 211eko ikasle bakar baten erantzuna jaso dugu, eta horrek gehiago ikasi 

duela erantzun du. 

 

 

 



6.Kapitulua. Ikerketaren emaitzak 
  
 

235 
 

96.Taulak (A+B): Pearsonen korrelazioa aurrez aurreko kurtso batekin alderaturik ikasi  
dutena eta kurtsoaren artekoa 
 
Beste galdera-sorta batean galdera bera egin zaie, baina beste modu batean; hau 

da, galdera dikotomiko bat egin dute (Bai/Ez). Bertatik bildutako erantzunen 

arabera, %81,8k online aurrez aurre baino gehiago ikasi duela dio, eta gainontzeko 

%18,2k kontrako iritzia du (Ikus CDko eranskinetan 97.Taula). 

 

Atal honetan, ez dugu Chi-karratuaren (Pearson) froga egin gutxiago edo gehiago 

ikasi duten irakasle desberdinetako ikasleen iritzien arteko desberdintasunak 

ikusteko, ditugun datu guztiak, bakar bat izan ezik, irakasle berarenak baitira. 

6.2.9. Bestelako baliabideak 

Ikasleei kurtsoan dituzten beste baliabideen inguruan ere iritzia eskatu zaie. 

Batetik, kurtsoan dauden kanporako esteken inguruan galdetu zaie eta, bestetik, 

testuliburuen inguruan.  

6.2.9.1. Estekak 
 

Ikasleei galdetu diete ea estekak erabili dituzten eta lagungarriak iruditu zaizkien.  

Orokorrean, ikasleek gustura erabili dituzte estekak; %46,51ri oso lagungarriak 

iruditu zaizkio, eta %27,91ri nahiko  lagungarriak: 

 
“I like the links for the lecture notes to other information sites. They 
aren't part of the readings, but really help when you need more 
information”  (GS3-1) 
 
“Used links to readings, worked great” (GS0-33) 

 
Ikasleen %25,58k ez dakit erantzun du galdera horretan. Kopuru hori ere nahiko 

altua da. Litekeena da estekak erabili ez dituztelako izatea. Aipagarria da, bestalde, 

inori ez zaizkiola ez lagungarriak iruditu (Ikus erankinetan 98.Taula).  

 

Ikasle batzuk kurtsoko informazioa osatzeko edo gehitzeko erabili dituzte estekak: 

 
“Used when wanting more information about the Bilbao culture” (GS3-8) 

 
Analisi estatistiko deskribatzaileen arabera, minimo 2, maximoa 3, batez bestekoa 

2,62 eta desbiderazio tipikoa 0,491ekoa izan da (Ikus CDko eranskinetan 

99.Taula). 
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Ondorengo grafikoan ikusten den moduan, estekak positiboki baloratzeko joera 

garbia da: 

 
15.Grafikoa: kurtsoko esteken inguruan ikasleek duten iritzia 
 
Horrez gain, ikusi nahi izan dugu ea esteken lagungarritasunaren inguruko iritzia 

beste aldagai batzuen arabera aldatzen den, bereziki kurtsoaren arabera. 

Horretarako, Chi-karratuaren (Pearson) froga egin dugu (Ikus CDko eranskinetan 

100.Taula) eta ikusi dugu ez dagoela desberdintasun esanguratsurik kurtso batean 

eta bestean bildutako iritzien artean. (p=0,346). Beraz, esteken funtzionaltasuna 

urtetan zehar mantendu dela esan dezakegu. 

 

Zenbait galdera-sortetan (0, 1, 4, 5, 6, 7 eta 9 galdetegietan) galdetu zaie (baiezko 

eta ezezko erantzun posibleekin) ea estekak lagungarriak eta informatiboak izan 

diren, eta ikasleen %90,9k baiezkoa erantzun du (Ikus CDko eranskintean 

101.Taula). Horrek, noski, esteken erabilgarritasuna indartzen du. 

 

Hori aintzat hartuta, komenigarria iruditu zaigu datu horiek beste aldagai batzuen 

arabera aldatzen diren ikustea, bereziki kurtsoaren arabera. Horretarako, Chi-

karratuaren (Pearson) froga egin dugu (Ikus CDKo eranskinetan 102.Taulan) eta 

ikusi ez dagoela desberdintasun esanguratsurik kurtso desberdinetako esteken 

inguruan duten iritzien artean (p=0,6332). Kasu horretan ere, esteken balorazioa 

positiboa izan da urtetan zehar. 
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6.2.9.2. Testuliburuak 
 
Center for Basque Studies sailak eskaintzen dituen kurtso batzuetan testuliburuak 

ere erabiliko dituzte. Horretarako, kurtso hasieran esango zaie ikasleei informazio 

hori non eta nola lortu dezaketen.  

 

Ikasleek iritzi ona dute kurtsoan erabili duten edo dituzten testiliburuen inguruan. 

Erantzun dutenen %33,6k ezin hobeak direla esan du, eta %20k onak direla. 

Bestalde, %17,1ek esan du zuzenak direla, eta %1,4k baino ez du pobre moduan 

definitu. Dena den, erantzun nahi izan ez duten ikasle kopurua handia izan da, 

%27,86 hain zuzen ere. 

 
Erantzun ez duten ikasleak kontutan hartuko ez banitu, ondoko grafikoan ikusten 

den moduan, goranzko joera agerikoa da erantzunetan. 

 

 
16.Grafikoa: testuliburuen inguruko ikasleen iritzia 
 
Horrez gain, analisi estatistiko deskribatzaileak egin ondoren, ikusi dugu minimoa 1 

dela, maximoa 4, batez bestekoak 3,18 eta desbiderazio tipikoa 0,868koa (Ikus 

CDko eranskinetan 103.Taula). Beraz, ikusten da balorazioa nahiko positiboa dela. 

 

Bestalde, komenigarria iruditu zaigu testuliburuen kalitateari buruzko iritzi horiek 

beste aldagai batzuen arabera aldatzen diren ikustea, eta horretarako Chi-

karratuaren (Pearson) froga egin dugu (Ikus CDko eranskinetan 104.Taula taula). 
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Ikusi dugu ez dagoela desberdintasun esanguratsurik urte desberdinetako ikasleek 

testuliburuen inguruan duten iritzietan (p=0,420). Baina kurtso bera aldagai 

moduan hartuta, ikusi dugu badagoela desberdintasun esanguratsurik; hau da, 

kurtso desberdinetako ikasleek testuliburuen inguruan duten iritzien artean badago 

desberdintasun esanguratsurik (p=0,000). Horren zergatia ondorengoa izan 

daiteke: lortu dugun erantzun kopurua 140koa izan arren, kurtso batean erantzun 

dezente jaso ditugu eta beste batean bakar bat baino ez. Adibidez,  BASQ 

471/671/ANTH 414 kurtsoan 71 erantzun lortu ditugu, BASQ 101-an 11, BASQ 

102-an 4, BASQ 211an 1 baino ez, BASQ 431n 4, BASQ 452an 3, BASQU 466/ANTH 

313an 33, BASQ 456ean 7 eta  BASQ 472an 6. Datu horiekin ikusi dugu BASQ 211 

izan dela balorazio altuena jaso duena, eta kurtso horretako ikasleen %100ak ezin 

hobetzat definitu ditu testuliburuak. Baina kurtso horretako erantzun bakar bat 

dugunez, lortutako datu horrek ez digu informaziorik emango.  

 
105.Taulak (A+B): Pearsonen korrelazioa testuliburuen inguruko iritzia eta kurtso 
desberdinen artean 
 
 
Horregatik, hemen ere, erantzun gutxi ditugun kurtsoak elkartuz aldagai konposatu  

bat sortu  dugu (Ikus CDko eranskinetan  106.Taula), eta erantzun dezente ditugun 

kurtsoarekin alderatu dugu. Ondorioztatu dugu ez dagoela desberdintasun 



6.Kapitulua. Ikerketaren emaitzak 
  
 

239 
 

esanguratsurik BASQ 471 eta beste kurtsoen inguruko testuliburuei buruz ikasleek 

duten iritzien artean (p=0,645). 

 
6.2.10. Besteak 

6.2.10.1. Gomendagarria 
 
Hainbat galdera-sortetan ikasleei galdetu zaie jasotako online kurtsoa beste 

ikaskideei gomendatuko lieketen, eta kurtsoa gomendagarria iruditu zaien. Horrek 

hasierako informazio bat ematen digu ikasleen satisfazio maila zein izan den 

jakiteko. Lortutako datuen arabera, argi ikusten da ikasleak orokorrean gustura 

daudela kurtsoekin; ikasleen %75,3k gomendatu egingo duela erantzun du, eta 

%24,7k ezetz (Ikus CDko eranskinetan 107. Taula). 

 

Interesgarria iruditu zaigu ikustea, ea ikasleei jasotako kurtso hori gomendagarria 

iruditu zaien edo ez  iritzia aldatzen zaien aldagai batzuen arabera, eta horretarako 

Chi-karratuaren (Pearson) froga egin dugu. Ondorioztatu dugu kurtsoa 

gomendagarria iruditu zaien edo ez, desberdintasun esanguratsuak daudela urte 

desberdinetan jaotako datuen artean (p=0,028): 

 

 

 
108.Taulak (A+B): Pearsonen korrelazioa kurtsoa beste ikaskideei gomendatuko zenieken 
eta eskaini den urtearen artekoa 
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Aurreko taulan azaltzen dugun moduan, 2006, 2007 eta 2008 urteetako erantzunak 

ditugu. 2006 eta 2008 urteetan kurtsoa gomendagarria iruditu zaien ikasle gehiago 

dauden moduan, 2007an ikasleen erdiek gomendatuko lukete eta beste erdiek ez. 

2006. urtean ikasleen %73,3k esan du gomendatuko duela, eta %26,7k ezetz. 

2008an ikasleen %86,1ari gomendagarria iruditu zai eta %13,9ri ez.   

 

Froga bera egin dugu urtea aldagai moduan hartu beharrean kurtsoa bera hartuta 

(Ikus CDko eranskinetan 109.Taula). Ikusi  dugu ez dagoela desberdintasun 

esanguratsurik kurtso desberdinen inguruan lortutako datuen artean (p=0,210). 

6.2.10.2. Independent Learning Saila ezagutzeko erak 
 
Galdera-sorten bidez ikasleei galdetu zaie ea nola ezagutu duten Independent 

Learning saila eta, bereziki, nola izan zuten sailak eskaintzen dituen kurtsoen berri. 

Zituzten aukeren artean bat baino gehiago aukeratu zezaketen, eta ondorioz 

ehunekoak batzen baditugu ez dugu 100eko zifra lortuko. Hau da, ikasle bakoitzak 

bide desberdinak erabiliz ezagutu baitezake saila.  

 
  

BAI % 
IL katalogoa 54,2 

Telebistako iragarkia 0 

DBHko aholkularia 0 
 

UNR kanpoko aholkularia 0 

UNRko irakasle/pertsonala 13,6 

Familia/lagunak 11,9 

Idazkaritza 5,1 

Online 22,0 

Egunkaria 1,7 

Poster 1,7 

Peterson Gida 1,7 

Bestea 6,9 

 
Taulan ikusten den moduan, aukera dezente egon arren, ikasleen gehiengo nagusi 

batek sailaren katalogoaren bitartez izan du kurtsoen eta sailak egiten duen 
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eskaintzaren berri, ikasleen %54,2k hain zuzen. Aukeren artean telebistan ikusitako 

iragarkiak ere bazegoen, baina ez omen du sailaren berri medio horri esker izan, 

ezta DBHko edo UNR kanpoko aholkulari baten bidez ere. Bigarren portzentairik 

altuena Online aukerak izan du, %22 hain zuzen ere. UNRko irakasle edo 

pertsonalaren bitartez %13,6k izan zuen kurtsoen berri, eta %11,9k familiako kide 

edo lagun bati esker. Ikasleen %6,9k beste bide baten bidez izan zuen sailaren 

berri; CBS (Center for Basque Studies) sailaren bidez, derrigorrezko kurtsoen 

zerrendaren bidez, edo haien saileko aholkulariaren bidez, besteak beste. 

Gainerako %5,1k unibertsitateko idazkaritzari esker izan zuen kurtsoaren berri, eta  

%1,7k egunkariari, poster bati edo Peterson Gidari esker ezagutu zuen sailaren 

eskaintza (Ikus CDko eranskinetan 110-122.Taulak). 

6.3. Analisi hierarkioak 
 
Laugarren galdera-sortan lortutako datuen azterketa zabaltzeko asmoz, analisi 

hierarkikoak egin ditugu, ikasleen aldetik lortutako erantzunak taldeka antolatu 

ditzakegun ikusteko; hau da, erantzun berdintsuak eman dituzten ikasleak nola 

taldekatu ditzakegun ikusteko.   

 

Galdera-sortan dauden galdera guztien inguruan ikasleek emandako erantzunen 

arabera ikasleak hiru taldetan, lau taldetan eta bost taldetan antolatu ditugu, eta 

lortutako emaitzak ondorengoak izan dira: hiru taldetan banatzen baditugu, A 

taldean 36 ikasle geratzen dira, B taldean bakar bat eta D taldean lau ikasle. Aldiz, 

lau taldetan banatzen baditugu, A taldean 29 ikasle geratzen dira, B taldean 7, D 

taldean 1 eta E taldean 4. Bost taldetan banatzen baditugu A taldean 29 ikasle 

geratuko  dira, B taldean  bi ikasle, D taldean bakar bat, E taldean 5 ikasle eta F 

taldean 4 ikasle (Ikus CDko eranskinetan 122-124.Taulak): 

 

 A Taldea  B Taldea  D Taldea E Taldea F Taldea 
3 taldetan 36 1 4   
4 taldetan 29 7 1 4  
5 taldetan 29 2 1 5 4 

19.Koadroa: Analisi hierarkikoak egin ondoren, ikasleak 3, 4 eta 5 taldetan banaturik 

 

Goiko taulan ondo ikusten denez, ikasleak 3, 4 zein 5 taldetan banatzen baditugu, 

guztietan agertzen da talde bakar batean geratzen den ikasle bat. Ikasle horren 

erantzunak aztertu ondoren ikusi dugu, gainerako ikasleek ez bezala, IL sailaren 
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inguruko iritziaz gain, kurtsoko aldagaiak ere ez dituela ondo baloratzen; ez 

plataforma, ez curriculuma, ez komunikazioa, ez laguntza, ez irakaslea, eta ezta 

beste baliabideak ere. Ondoko taulan ikusten dugu ikasle horren eta talde osoaren 

batez bestekoen artean dagoen aldea: 

 

Aldagai konposatua Ondo baloratu  
ez duen ikaslea 

Taldea bere 
osotasunean 

Plataforma 2,1 3,4726 
Laguntza 2,5 3,2250 
Curriculuma 0,8 3,3312 
Komunikazioa 0,8 2,8658 
Irakasleekiko Iritizia 1,5 3,4792 
20.Koadroa: Ikasle bakar horren eta talde osoaren bataz bestekoak aldagai desberdinetan 

 

Ikasle horrek taldeen eratzea baldintzatu dezakeenez, hark emandako erantzunak 

kontuan ez hartzea erabaki dugu taldeak berriro egiterakon. Azkenerako, horrela 

geratu zaizkigu taldeak eta bakoitzean dagoen taldekide kopurua (Ikus CDko 

eranskinetan 125-127.Taulak): 

 

 A Taldea  B Taldea  D Taldea E Taldea F Taldea 
3 taldetan 29 7 4   
4 taldetan 29 2 5 4  
5 taldetan 22 2 7 5 4 

21.Koadroa: Analisi hierarkikoak egin, ikasle bat kendu eta taldeen antolaketa 

 

Aurreko taula horretan argi ikus dezakegu, subjektuen banaketa oso antzekoa dela 

3, 4 eta 5 taldetan banatzerakoan. Kasu guztietan dago ikasleen gehiengoa biltzen 

den talde bat eta beste talde minoritario  batzuk, non ikasle kopuru murritza aurki 

dezakegun. 

 

Aldagai konposatuei dagokienean, talde handiaren eta minoritarioen arteko 

desberdintasunak eta antzekotasunak ezagutzeko asmoarekin ondoko analisiak 

egin ditugu, 3 multzotan (A, B eta D) banatzen dituen analisi hierarkikoak aintzat 

hartuz. Horrela, taldeen arteko iritziak konparatuko ditugu, hasiera batean 

ezarritako aldagai konposatuen arabera (plataforma, laguntza, curriculuma…). 
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PLATAFORMA 

Descriptives     

     

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

 

 

F 

 

 

Sig. 

Subset for 

alpha=0.05 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 2 

A  28 3.71 .358 .067 3.57 3.84 2.70 4.00 

11.35 .000 

 3.71 

B  

 

7 3.02 .228 .086 2.81 3.24 2.70 3.20 3.02  

D  4 3.70 .382 .191 3.09 4.30 3.20 4.00  3.7 

Tot. 39 3.58 .425 .068 3.44 3.72 2.70 4.00   

128.Taula: 3 taldeen iritziak plataformaren inguruan 

 

Taula horretan ikusten den moduan, plataformari buruz duten iritzian A taldearen 

(28 ikaslez osatua) batez bestekoa 3,71ekoa izan da, B taldearena (7 ikaslez 

osatua) 3,02koa eta D taldearena (4 ikaslez osatua) 3,7koa. Batez besteko guztiak 

altuak izan badira ere, B taldearena izan da baxuena, eta beste biak oso antzekoak.  

Desbiderazio tipikoarekin ere antzeko zerbait gertatzen da: A eta D taldeek antzeko 

desbiderazio tipikoa dute (A-k ,35ekoa eta D-k ,3823koa) eta B taldeak baxuagoa, 

,22koa hain zuzen ere. Bestalde, argi ikusi dugu, desberditasun esanguratsua 

dagoela talde desberdinetako kideek plataformaren inguruan duten iritzien artean  

(p=0,000). Horrez guztiaz gain, Tukey  analisia egin ondoren, taldeen arteko batez 

bestekoen artean desberdintasuna ikusi dugu; alde batetik B taldea kokatuko 

genuke (3,02), eta bestetik A (3,71) eta D taldeak (3,70). 
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LAGUNTZA 

 
129.Taula: 3 taldeen iritzia laguntzaren inguruan 
 
Laguntza  aldagai konposatuaren inguruan A, B eta D taldeek duten iritzia azaltzen 

zaigu goiko taulan. Kasu horretan, 36 ikasleren iritziak ditugu; 25 A taldean daude, 

7 B taldean eta azken lau ikasleak D taldean. Batez bestekoei dagokionean ere 

ikusten da nahiko altuak direla hiru kasuetan, baina B taldearena izan da hemen 

ere baxuena, 2,74koa hain zuzen. A eta D taldeenak altuagoak  izateaz gain, haien 

artean antzekotasuna dute (3,37 eta 3,55). Bestalde, argi ikusi dugu, 

desberditasun esanguratsua dagoela talde desberdinetako kideek laguntzaren 

inguruan duten iritzien artean (p=0,16). Laguntza aldagai konposatuarekin 

amaitzeko, eta Tukey  analisia egin ondoren, taldeen arteko batez bestekoen artean 

desberdintasuna ikusten ditugula esan dezakegu; alde batetik B taldea kokatuko 

genuke (2,74), eta bestetik A (3,37) eta D taldeak (3,55). 

 

IL SAILA 

 

Descriptives 

 

  

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

F Sig.  
Lower 

Bound Upper Bound 

A  29 3.85 .340 .063 3.72 3.98 3.00 4.00 

1.78 .192 
B  2 3.50 .707 .500 -2.85 9.85 3.00 4.00 

D * 0        

Tot. 31 3.82 .363 .065 3.69 3.96 3.00 4.00 

130.Taula: 3 taldeen iritzia IL sailaren inguruan 
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* Talde horretako ikasleek ez dituzte erantzun aldagai konposatu horretako item 

guztiak 

 

Independent Sailaren inguruan A, B eta D taldeek duten iritziaren inguruko 

informazioa ematen digu goiko taulak.  A taldeak (29 kide) 3,85eko batez bestekoa 

lortu du sailaren inguruko iritzietan eta B taldeak (2 kide) 3,5ekoa. Bi taldeen 

desbiderazio tipikoaren  datuak ere nahiko desberdinak dira: A taldeak ,34koa 

desbiderazio tipikoa duen bitartean, B taldeak ,70ekoa du. Bi kasuetan minimoa 

3koa izan da eta maxikoa 4koa. Aldagai konposatu horri dagokionez, ez dago 

desberdintasun esanguratsurik talde desberdinen artean Independent Learning 

sailaren inguruan duten  iritzietan (p=,192). 

 
CURRICULUMA 

 
131.Taula: 3 taldeen iritzia curriculumaren inguruan 
 

Curriculumaren inguruan ere aldaketa batzuk ikusten dira hiru taldeen artean. Oro 

har, A ta D taldeen arteko datuek antzekotasun handiagoa dute. A taldean 29 ikasle 

daude, eta batez bestekoa 3,57koa da. B taldean 7 ikasle daude, eta 2,57koa da. 

Azkenik, 4 ikaslez osatutako D taldearena 3,72koa da. Desbiderazio tipikoari 

dagokionean ere, A eta D taldeko datuak berdintsuak dira (,40 eta ,36), eta B 

taldearenak baxuagoak (,29). Minimo eta maximoei dagokienean, minimorik 

baxuena B taldearena izan da (2,08) eta maximorik altuena, berriz, A eta D 

taldeena, 4koa hain zuzen ere. Bestalde, argi ikusten dugu, desberditasun 

esanguratsua dagoela talde desberdinetako kideek curriculumaren inguruan duten 

iritzien artean  (p=,000).  Azkenik, Tukey  analisia egin ondoren, beste aldagaiekin 

antzeman dugun moduan,  taldeen arteko batez bestekoen artean desberdintasuna 

ikusi dugu; alde batetik B taldea kokatuko genuke (2,57), eta bestetik A (3,57) eta 

D taldeak (3,72), elkarrekin. 
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KOMUNIKAZIOA 

 
132.Taula: 3 taldeen iritzia komunikazioaren inguruan 
 

Aldagai honetan ere aurreko aldagaia aztertu dugunean izandako ikasle kopuru  

bera kokatzen da talde bakoitzean, 40 ikasle guztira. Kasu horretan ere B taldeak 

lortu du batez bestekorik baxuena (2,05), eta D taldeak altuena (3,2). Desbiderazio 

tipikoari dagokionean ,60-a du A taldeak, ,27koa B taldeak eta ,32koa D taldeak. 

Minimorik baxuena ere B taldeak lortu du (1,60) eta maximorik altuena A taldeak 

(4). Horrez gain, argi ikusi dugu, desberditasun esanguratsua dagoela talde 

ezberdinetako kideek komunikazioaren inguruan duten iritzien artean (p=,000). 

Azkenik, Tukey analisia egin ondoren, aurreko aldagaiekin ere antzeman dugun 

moduan, taldeen arteko batez bestekoen artean desberdintasunak ikusten ditugu; 

alde batetik B taldea kokatuko genuke (2,05), eta bestetik A (3,14) eta D taldeak 

(3,2). 

 

IRAKASLEEKIKO IRITZIA 

133.Taula: 3 taldeen iritzia irakasleen inguruan 
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Irakasleekiko iritziak onak izan dira, orokorrean, hiru taldeetako kideen artean, 

baina badira desberdintasun txiki batzuk. Batez bestekoei dagokionean esaterako, 

altuena D taldeak izan du (3,93) eta baxuena B taldeak (2,96). Desbiderazio 

tipikoei dagokionean A eta B taldeenak berdintsuak badira ere (,54 eta ,52), D 

taldearena dezente baxuagoa izan da (,12). Minimoei dagokionean ere, A eta B 

taldeek 2,25ko minimoa lortu dute eta D taldeak 3,75koa. Maximoei dagokienean, 

berriz, 3 taldeek lortu dute maximo altua: A eta D taldeek lortu dute 4ko maximoa 

eta B taldeak, 3,75koa. Horrez gain, argi ikusi dugu, desberdintasun esanguratsua 

dagoela talde desberdinetako kideek irakasleekiko duten iritzien artean  (p=,15). 

Azkenik, Tukey  analisia egin ondoren, aurreko aldagaiekin gertatu ez den bezala,  

bereziki bi taldeen arteko batez bestekoen artean bakarrik antzematen dira 

desberdintasunak, B (2,96) eta D taldeak (3,93). A taldearen batez bestekoa (3.45) 

bi taldeetan kokatu dezakegula esan dezakegu, bai B taldean eta baita D taldean 

ere.  

 

LABURBILDUZ 

Aurreko atalean esandako guztia laburbiltzeko, zera esan dezakegu: egindako 

analisi hierarkikoen ondoren ikasleek emandako erantzunen arabera, beti talde 

handi bat eta beste txikiago batzuk sortzen direla. Hiru talde horien batez 

bestekoak aldagai konposatu guztietan nahiko altuak izan dira. Dena dela, B taldea 

izan da kasu guztietan batez bestekorik baxuena lortu duena, eta aldagai batzuen 

kasuan batez besteko hori 3-ra ere ez da iritsi.  

 

Aldagai 
konposatua 

A Taldea 
bataz 
best. 

B Taldea 
bataz 
best. 

D Taldea 
bataz 
best. 

Plataforma ** 3,71 3,02 3,70 

Laguntza ** 3,37 2,74 3,55 

IL Saila 3,85 3,50 ----* 

Curriculuma ** 3,57 2,57 3,72 

Komunikazioa ** 3,14 2,05 3,20 

Irakasleekiko 
Iritizia ** 

3,45 2,96 3,93 

22.Koadroa: 3 talderen aldagai konposatuen bataz bestekoak 

* Talde horretako ikasleek ez dituzte erantzun aldagai konposatu horretako item 

guztiak 
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** Aldagai konposatu horietan desberdintasun esanguratsuak daude taldeen 

artean. 

 

Independent Learning saila aldagai konposatuan izan ez ezik, beste aldagai 

guztietan desberdintasun esanguratsuak daude talde desberdinek aldagai 

bakoitzaren inguruan duten iritzien artean. Horrez gain, Tukey analisia egin 

ondoren Irakasleekiko Iritzia aldagai konposatuan izan ezik, beste aldagai guztietan 

A eta D taldeen batez bestekoak oso antzekoak izan dira eta B-renak baxuagoak. 

Irakasleekiko Iritziak aldagaiean, aldiz, B eta D taldeen batez bestekoak izan dira 

ezberdinak haien artean, baina A talderena B zein D taldearen antzekoa izan da.  

 

Horrez gain, hiru talde horien (A, B eta D) profilak atera nahi izan izan ditugu 

hainbat aldagairen arabera; ikastaroak, irakasleak, urteak eta haien lehen online 

kurtsoa izan den edo ez aldagaien arabera, hain zuzen. Lehen hiru tauletan argi eta 

garbi ikusten da talde handi bat dugula (A Taldea), eta beste bi taldeak txikiagoak 

direla (B eta D Taldeak).  

 

 

 A Taldea B  Taldea D Taldea 

Kurtsoa F % F % F % 

BASQ  101 1 3,4 -------- -------- -------- -------- 

BASQ 466/ANTH 

413 

9 31,0 4 57,1 3 75,0 

BASQ 

471/671/ANTH 414 

19 65,5 3 42,9 1 25,0 

23.Koadroa: 3 taldeen profilak kurtsoka 

 

Taula horren arabera, argi eta garbi ikusten da A taldean, ikasle kopuru altuena 

BASQ 471/671/ANTH 414 ikasgaian aritu dela, eta baxuena BASQ 101 ikasgaian. B 

taldean, aldiz, ikasle kopurua berdintsua izan da BASQ 466/ANTH 413 eta BASQ 

471/671/ANTH 414 kurtsoetan. D taldean, ikasle kopurua txikia izanik, ikasleen 

%75 BASQ 466/ANTH 413 ikasgaiko ikasle izan da, eta %25 BASQ 471/671/ANTH 

414-a ikasgaikoa. 

 A Taldea B  Taldea D Taldea 

Irakaslea F % F % F % 
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Irakasle 1 28 96,6 7 100 4 100 

Irakasle 4 1 3,4 -------- -------- -------- -------- 

24.Koadroa: 3 taldeen profilak irakasleka 

 

Irakasleei dagokionean, kopururik altuena Irakasle 1-ek izan zuen, inolako 

zalantzarik gabe. A taldean 28 ikaslek parte hartu zuten bere kurtsoan, hau da, 

ikasle kopuru guztiaren %966k, eta B eta D taldeetan %100ak. 

 

 A Taldea B  Taldea D Taldea 

Urtea F % F % F % 

2006 7 24,1 1 14,3 -------- -------- 

2007 3 10,3 3 42,9 1 50,0 

2008 17 58,6 2 28,6 1 50,0 

25.Koadroa: 3 taldeen profilak urteka 

 

Urteei dagokienean, berriz, 2008. urteko ikasleen galdera-sortak izan dira gehien 

batu ditugunak, baina oreka handiago dago irakasleen banaketan baino. A taldean 

esaterako, %58,6 2008koa da, %24,1 2006koa eta %10,3 2007koa. B taldean 

%42,9 da 2007koa, %28,6 2008koa eta %14,3 2006. urtekoa. Eta azkenik, D 

taldean 2007 eta 2008 urteetakoak %50a dira. 

 

 A Taldea B Taldea D Taldea 

Lehen online kurtsoa F % F % F % 

Bai 18 62,06 6 85,71 2 50 

Ez 11 37,94 1 14,29 2 50 

26.Koadroa: 3 taldeen profilak lehen online kurtsoa izan den edo ez aldagaiaren arabera 

 

Ikasleek egindako lehenengo online kurtsoa izan den edo ez aztertzerakoan, ikusi 

da lehen bi taldeetan lehenengo online kurtsoa izan dela gehiengo handi batentzat, 

eta D taldean, aldiz, erdientzat lehenengoa izan da eta beste erdientzat ez. 

 

Beraz, aurreko taula horien arabera, ondokoa esan dezakegu: A taldean dauden 

ikasleen gehiengoa BASQ 471/671/ANTH 414 kurtsoko ikasleak izan direla, Irakasle 

1aren ikasleak, 2008an hartu dutela kurtsoa eta gehienentzat berau lehen online 

kurtsoa izan dela. B taldean dauden ikasleen gehiengoa, berriz, BASQ 466/ANTH 

413 ikaslea izan da, Irakasle 1arekin egon dira, 2007. Urtean, eta hau izan zuten 
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lehenengo online kurtsoa. Eta azkenik, D taldean dauden ikasleen gehiengoa 

BASQU 466/ANTH 413 kurtsokoa izan da, Irakasle 1aren ikasleak izan dira, eta 

erdiek 2007an burutu zuten kurtsoa. Hori izan zen haien lehenengo online kurtsoa, 

eta beste erdiek 2008an bukatu zuten eta hori ez zen haien lehenengo online 

kurtsoa izan.  
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7.KAPITULUA: ONDORIOAK ETA ETORKIZUNERAKO 
IKERKETA LERROAK 
 
 
Aurreko kapituluan, gure ikerketan lortutako emaitza nagusiak azaldu ditugu, eta 

emaitzen irakurketa orokor bat egin. Jarraian, aldagaien arabera lortutako emaitzak 

azaldu eta analisi hierarkiko batzuk egin ditugu. Aldagaien arabera lortutakoak, 

arloka eta azpi-arloka joan gara azaltzen. 

 

Kapitulu honetan gure ikerlana bukatu ondoren atera ditugun ondorio eta eztabaida 

nagusiak eta etorkizunerako interesgarriak iruditzen zaizkigun ikerketa lerro batzuk 

aipatuko ditugu.  

 

Guk lortutako emaitzak beste ikerketa batzuekin lotu ditugu. Aurreko ataletan 

aipatu ditugun ikerketa batzuekin, batetik, baina baita aztergaia izan dugun 

aldagaia landu duten beste ikerketa batzuekin ere. Horrek parada ona eman digu 

Center for Basque Studies sailak eskaintzen duen online irakaskuntza goi mailako 

beste ikastetxeek eskaintzen dutenarekin alderatzeko. 

 

Ikerlan honen helburu nagusia Center for Basque Studies saileko online ikasleen 

iritzia aldagai batzuekiko nola aldatzen den aztertzea izan da. Luzetara egindako 

azterketa bada ere, emaitzen atalean ikusi dugu aztertutako urteetan ez dela 

aldaketa nabarmenik eman. Horregatik, aurrerago azalduko ditugun ondorio 

nagusiak unitate bakar bat bezala aukeztuko ditugu. 

 

Atal honetan gure ikuspuntutik lagungarriak izan daitezkeen gomendio batzuk ere 

eman ditugu, etorkizunean sailari eskaintzeko asmoz.  

7.1. Ondorio eta eztabaida nagusiak 
 

Renoko unibertsitateak formakuntza birtuala eskaintzeko erabiltzen duen 

WebCampus INGURUNE BIRTUALA erabilgarria da ikaskuntza-irakaskuntza 

prozesu egoki bat izateko, eta irakasleari aurre-diagnostikoa egiterako 

unean lagundu egiten dio. 

Gure ikerlanean lortutako datuen arabera ikusi dugu, ikasleei nahiz irakasleei 

WebCT ingurune birtuala erabilgarria iruditu zaiela kalitatezko hezkuntza bat 

jasotzeko (lortutako emaitzen %90,8k positiboki baloratu du ingurunea). Berau izan 
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da aztertutako epean sailak erabili duen ingurune birtual bakarra. Hori bigarren 

online kurtsoa jarraitzen duen ikaslearentzat lagungarri izango da, ordurako ikasia 

izango baitu ingurunearen funtzionamendua. Ingurune bera erabiltzeaz gain, 

kurtsoen egitura eta kurtsoko atalak ere oso antzekoak izango dira. 

Irakasleekin ingurune horren erabilgarritasunaren zein eraginkortasunaren inguruan 

aritu garenean, beste abantaila bat ere azpimarratu dute: ikasleen arteko 

desberdintasunak ikusteko erabat lagungarria dela, hots, ikasle estandarrak eta goi 

mailakoak bereizten laguntzen duela modu errazean. Plataformari esker berehala 

ikusten da zein den ikasle estandarra eta zeinek eskainiko duen gehiago. Beraz, 

esan dezakegu badagoela lotura bat plataformaren eta alderdi didaktikoen artean, 

bereziki, irakas-ikaskuntza prozesuko lehenengo fasean, hau da, diagnostikoan. 

Edozein irakaskuntza-ikaskuntza prozesuren oinarrian sekuentzia logiko batean 

antolatutako lau oinarrizko momento aurkituko ditugu (Kettner, Moroney, & Martin, 

1990; Perez Serrano, 1993; Roure, 1992): diagnostikoa, diseinua, garapena eta 

ebaluazioa.  

 

Beraz, plataformak berak lehen asteetatik lagundu dezake lehen diagnostiko hori 

egiterakoan. Lehen asteetatik irakasleak jakingo du bere kurtsoko ikasle bakoitzak 

zer maila duen (aurrezagutza, trebetasun eta jarrerei dagokionean), eta horrek 

lagundu diezaioke ekintzen diseinuan eta garapenean ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Irudia: Irakas-ikaskuntza prozesuren oinarrizko momentuak. Kettner, Moroney, & Martin, 
1990; Perez Serrano, 1993; Roure, 1992 
 

1. Diagnostikoa  

(zer behar da?) 

2. Diseinua 

 (zer ahal/behar da?) 

3. Garapena 

4. Ebaluaketa 
 (zer lortu da?) 
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Sánchez, Muntadas, Sánchez, & Sancho-en (2008) hitzetan, plataformak 

eskaintzen dituen abantailei dagokionean, ingurune birtuala erabiltzeak (gure 

kasuan WebCT) haien burua hobeto ezagutzen lagundu diela diote irakasle batzuk.  

Gure ikerlanean lortutako datuen arabera, haien burua ezagutzeko baino gehiago, 

kurtsoa bera egituratzen lagundu die irakasleei. Antolaketa hori mesedegarria 

izango da, noski, online kurtsoetarako, baina baita aurrez aurrekoetarako ere.  

Lehenago aipatu dugun moduan, gure aztergaia izan den saileko irakasle batzuk 

online eta aurrez aurre eskaintzen dutenez ikasgaia, online lortzen duten abantaila 

hori aurrez aurrekoetan ere probestu dezakete. Era horretan, Syllabus egoki bat 

lortuko dute, bai aurrez aurreko saioetarako eta baita sarean duten kurtsorako ere. 

Susmatu dezakegu, horrexegatik ikasleek ere hain ondo baloratzen dituztela 

Syllabusean agertzen diren alderdi desberdinak.  

 
Independent Learning sailak ikasleei eskaintzen dien LAGUNTZA oso ondo 

baloratzen dute ikasleek, bai Web Packet-a eta baita orokorki eskaintzen 

diena ere. Dena dela, sailaren hobekuntzarako hainbat proposamen egiten 

dituzte ikasleek.  

 

Aurreko ataletan aipatu dugun moduan, Independent Learning sailak online ikasleei 

laguntza eskaintzen die, bai kurtsoa hasi baino lehen, eta baita ikasgaiak aurrera 

egiten duen bitartean ere. Galdera-sortetan lortutako datuek sail horrek aurrez 

aurre eta telefonoz egiten duen lanari buruzko informazioa emateaz gain, bere 

ardura izan den matrikulazio prozesuko iritzia ere bildu da. Horrez gain, ikasle zein 

irakasleen ustetan sailak hobetzeko dituen alderdiak ere aztertu dira. Lortutako 

datuen arabera, ikasleek zein irakasleek orokorrean oso ongi baloratzen dute sailak 

eskaintzen dien zerbitzua. Ikusi da sailak eskaintzen duen aurrez aurreko laguntza 

ez dela urtetan aldatu; beraz, esan dezakegu, laguntza hori sendoa izan dela eta, 

aldatu ez izana, ondo funtzionatzen duenaren seinale izan daitekeela. 

Laguntzaz ari garenean, bereziki ondokoa da ikasleek baloratzen dutena: 

• Kurtsoa hasi aurretik eroso sentitzeko informazio nahikoa jasotzen duten. 

• Web packet delakoa; hau da, kurtsoa hasi baino astebete lehenago-edo 

jasotzen dute kurtsoari buruzko informazio orokorra. 

• Behin kurtsoan izena eman eta kurtsoko sarrera dutenean, kurtsoan 

zintzilikatuta aurkituko duten Student Handbook delakoa. 
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• Kurtsoan zehar jaso dezaketen laguntza teknikoa, bai IL sailaren eskutik eta 

baita ingurune birtualen eskutik ere. 

Kurtso hasieran ikasleek jasotzen duten informazio orokorra (Web Packet 

delakoarekin) oso ongi baloratzen du gehiengo handi batek. Aurrez aurrekoa ez den 

kurtso batek sor ditzakeen kezka edo zalantzak argitzeko lagungarria da hasierako 

informazio hori. Horrez gain, nork bere burua kokatzeko ere baliagarria izan da. 

Beraz, datuak aztertu ondoren ondorioztatu dezakegu, sailak egiten duen saiakera 

hori aproposa dela online ikasle guztientzat eta, bereziki, lehen online kurtso bat 

jarraitzen ari den ikaslearentzat. Sail horrek eskaintzen dituen kurtso 

gehientsuenen egitura eta antolaketa berbera denez, ikasgai bat jarraitu duena 

eroso sentituko da bigarren bat jarraitzerako orduan. 

Laguntza teknikoaren inguruko datuak bildu direnean, ikusi da, desberdintasun 

esanguratsua dagoela lehenagotik online kurtso bat hartu duen eta lehenengo 

online kurtsoa duen ikaslearen artean. Hau da, lehen aldiz online kurtsoa jarraitzen 

ari den ikasle horrek gehiago erabiliko du laguntza teknikoa, metodologia horretan 

aurretik esperientzia duen ikasleak baino. Hemendik ondorioztatu dezakegu, online 

ikastaroak jarraitu dituztenek plataforman aritzerakoan trebetasun batzuk garatu 

dituztela, eta trebetasun horiek lagungarriak izango dituztela hurrengo online 

kurtso batean izena ematerakoan.  

 

Hori horrela izanik, irakasleentzat komenigarria izango litzateke kurtsoak hasi baino 

lehen jakitea zein ikaslerentzat den lehenengo online kurtsoa eta norentzat ez den 

aurrenekoa. Hori, adibidez, ikasleak matrikulatzen diren unean galdetu dezakete. 

Era horretan, ikasgaia hasi aurretik, ikasleari eroso sentitzeko beharko duen 

materiala, informazioa edo laguntza eskainiko zaio.  

 

Online kurtsoen kalitatea bermatzeko irizpideen inguruan aritu garenean ere, ikusi 

da Quality On the Line: Benchmarks for Success in Internet-based Distance 

Education txostenean esaterako, 45 ezaugarri agertzen direla. Zazpi mailatan 

antolatzen dira horiek: laguntza instituzionala, kurtsoaren garapena, irakaskuntza-

ikaskuntza prozesua, kurtsoaren egitura, irakasleen laguntza, ikasleen laguntza eta 

ebaluaketa eta jarduerak. Hau da, hiru laguntza mota ezberdin aurkituko ditugu 

zazpi horien artean. Bertatik ondorioztatu dezakegu online kurtsoetan laguntza 

funtsezkoa izango dela, bai irakasleentzat eta baita ikasleentzat ere. Hori, gainera, 

era zuzen batean eskaintzea garrantzitsua izango da, ikasketa prozesua 
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arrakastatsua eta kalitatezkoa izan dadin. Independent Learning sailak izango du 

horren ardura eta, beraz, bere lana txukun egitea ezinbestekoa da. Horrez gain, 

etorkizunera begira hobetu daitezkeenak ezagutzea ere ezinbestekoa izango da. 

Horrexegatik, galdera-sorten bidez galdetu zaie ikasleei sailak hobetzekorik ba ote 

duen, eta erantzuna baiezkoa bada zer den hobetzeko dagoena. Ordurarte 

aztertuko datu guztien artean, ikasle guztiak sailak egiten duen lanarekin erabat 

gustura egon arren, zerbait hobetzekorik duen galdetu zaienean, %72,73k baiezkoa 

erantzun du. Hobekuntzen inguruan lortutako informazioaren arabera, ondorengoak 

hobetu ditzake sailak etorkizunera begira: 

 
1) Denborari dagokionean, bereziki hiru alderdiren inguruan aritu dira: 

• Kurtsoan izena ematen duten une berean hasten delako kontatzen 

denbora, eta ez beharrezkoa den materiala eskuratzen dutenean. 

• Azterketen eta jardueren ebaluaketa jasotzeko denbora tartea 

murriztu beharko litzateke.  

• Astero bi jarduera baino gehiago entregatzeko aukera izango balute, 

kurtsoa lehenago bukatzeko aukera izango lukete. 

 
2) Eraginkortasunari dagokionean, euskara irakasteko sailaren gaitasuna 

hobetu beharko litzateke. 

3) Araudiari dagokionean, sailen arteko komunikazioa bultzatu beharko luke 

araudiak. 

4) Baliabideei dagokionean, testuliburuak eta ariketa liburuak berriro egiaztatu 

beharko lirateke, dena ongi dagoela ziurtatzeko. Horrez gain, ikusi 

beharrezko bideoak ikasleen herriko liburutegietan egon beharko lirateke. 

5) Aurre-informaziori dagokionean, kurtsoan izena eman aurretik, hari buruzko 

informazio gehiago izatea lagungarria  izango litzateke, batez ere, lan zama 

neurtzeko orduan. 

6) Azterketei dagokionean, azterketak bulegoan egiten direnean eskuz idatzi 

behar izaten da, eta komenigarria izango litzateke ordenagailu bidez egiteko 

aukera izango balitz,  egun zaila baitzaigu horrenbeste eskuz idaztea. 
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Sailak egin ditu dagoeneko ikasleek proposatzen dituzten hobekuntza horietako 

batzuk. Guk dakigula, gutxienez azken bi proposamenak kontutan izan dituzte. 

Esaterako, sailaren webgunean kurtso bakoitzaren inguruko informazio nagusia pdf 

formatoan zintzilikatzen da, eta egun azterketa ia guztiak ordenagailu bidez egiteko 

aukera dago. Beraz, komenigarria izango litzateke sailak hobekuntza prozedura 

horrekin jarraitzea eta ikasleen iritziaren arabera egin beharreko hobekuntzak 

kontutan izatea.  

 

Sailaren etorkizunari dagokionean ikasle bakoitzak bere beharrak eta interesak 

adierazi ditu, eta kurtso gehiago eskaintzea izan da errepikatu den ideietako bat. 

Beraz, ikasleek kurtso aukera zabalago bat nahiko lukete haien beharrak 

asebetetzeko.  

 
Irakaskuntza-ikasketa prozesuaren helburuak lortzeko erabiltzen diren 

LANABESEN inguruko jarrera baikorra azaldu dute ikasleek. Dena den,  

ezinbestekoa da bertako parte-hartzea zuzena izatea. 

 

Gure ikerlanean aztertutako kurtsoetan komunikaziorako lanabes desberdinak 

erabiltzen dituzte beharren arabera. Dena dela, ikasgai guztiek foroa erabiltzen 

dute ikasleen eta irakasleen arteko komunikazio tresna gisa. Horrek ikasleen arteko 

interakzioa suspertu dezake. 

 

Foroa aproposa da oso aurrez aurreko ikasgai batean eskoletan egiten diren 

eztabaidak burutzeko. Buil, Hernández, Sesé, & Urquizu-ren (2012) arabera, 

ondorengoak dira lanabes horren ezaugarri nagusiak: 

 

1. Informazioa gaika antolatu daiteke. 

2. Komunean interes bat dute bertan parte hartzen dutenek. 

3. Lanabes asinkronoa da. 

4. Norabide anitzeko kanala da. 

5. Erabiltzaile anitzak izango ditu. 

6. Edukien elkar-sorkuntza bat egongo da. 

7. Hausnarketa komunikazioa izango da nagusi. 
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Gure ikerketan parte hartu duten ikasleek jarrera baikorra izan dute lanabes horren 

inguruan. Gehiengo nagusi batek “ondo” eta “oso ondo” artean baloratu du foroak  

haien ikasketa prozesuan eskaini dien aukera. Dena dela, irakasleren bat kexu 

agertu da azken ebaluaketari begira ezinbestekoa edo gutxienekoa lortzeko 

besterik ez dutelako parte hartzen eztabaida horietan. Horrela izanik, irakasleak  

parte-hartze hutsarengatik dagokien portzentaia emango die, kalitateari jaramonik 

egin gabe. Beraien ustez, benetako eztabaida egon dadin eta behar den etekina 

atera ahal izateko, irakaslearen presentzia eta parte-hartzea ezinbestekoa da.  

 

Gai horren inguruan, Buil, Hernández, Sesé eta Urquizu-k (2012) foroetan ikasleen 

parte-hartzean eragina duten faktoreak aipatuko dituzte. Horretarako, disziplina 

akademikoetan oinarritzen diren teoriak hartuko dituzten aintzat: 

 

• Balasubramanian eta Mahajan (2001) adituek garatutako giza-

interakzioaren teoria. Bertan azaltzen da parte-hartzaileak sozialak 

direla, eta parte hartzen duten ekintza guztiak ikuspuntu sozial batetik 

aztertu behar direla. Beraz, elkarrenganako motibazioa ezinbestekoa 

izango da eztabaida horien parte-hartzean. Elkarrenganako motibazio 

horren artean aurki ditzakegu 1) ezagutza partekatzeko desioa  (Bock, 

Zmud, & Kim, 2005); 2) interes komunak dituen talde bateko partaide 

izatea (Algesheimer, Dholakia, & Herrmann, 2005); 3) ikaslearen 

erabakian beste ikaskideen giza-eragina egotea (Hung & Chang, 2005; 

Luarn P. & Li, 2005; Rodríguez & Prieto Pinto, 2009)  eta 4) ikaslearen 

altruismoa eta eztabaietan gehitutako informazioarekin beste ikaskideei 

laguntzeko desioa  (Hsu & Lin, 2008; Vergeer & Pelzer, 2009). Motibazio 

horiek guztiak beste parte-hartzaileek harreman jarraitu bat 

mantentzeko desioaren isla besterik ez dira izango, taldearen ongizatea 

areagotzeko eta komuneko helburuak lortzeko nahiarekin (Buil, 

Hernández, Sesé, & Urquizu, 2012). 

• Gizabanakoaren motibazio pertsonalak, horiek soilik ikaslearen etekinean 

eragiten duten arrazoizko sustagarrietan oinarrituta daudelarik  (Bock, 

Zmud, & Kim, 2005). Irakaskuntza birtualaren kasuan 1) irakaslearen 

onarpena; eta 2) bere taldearen onarpena  (Granovetter, 1985; Hwang & 

Francesco, 2004)  izan daitezke helburu pertsonalak lortzeko elementu 

garrantzitsuak: azken nota, beste ikaskideen artean ospea… 
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• Badira banakoaren hautemateak soilik teknologiaren alderdi estrintsekoei 

buruz estudiatzen dituzten beste teoria batzuk (Buil, Hernández, Sesé, & 

Urquizu, 2012). Bertan eragiten duten faktoreek, ikasketa prozesuan 

ikaslearen hautematea aztertuko dute teknologia erabili ondoren. 

Beraz, foroak ikasketa prozesua hobetu ahal izateko hainbat faktore hartu behar 

dira kontuan, eta online kurtso bat sarean jartzen denean horiek gogoan izatea 

komeni da. Foroa, eta fororako galderak diseinatzen direnean, faktore guzti horiek 

kontuan hartuz gero, foroko parte-hartzea aktiboagoa eta aberasgarriagoa izan 

daiteke, bai ikasleentzat eta baita irakasleentzat ere. Ondorioz, esan dezakegu, 

ezinbestekoak izango direla: 

 

o Ikaslearen kolaborazioa, ezagueraren eraikuntza eta haien konpetentzia 

garapena sustatzea. 

o Erabiltzeko errazak diren eztabaida-foroak sortzea eta ikasleentzako etekin 

edo onura hautemangarriak izatea. 

o Eztabaida-foroen erabilera areagotzeko ikaslearen harreman sozialak 

bultzatzea. 

Orain arte esandakoak foroaren ingurukoak izan dira, baina ezin da ahaztu badirela 

beste hainbat lanabes hezkuntza birtualerako egokiak izan daitezkeenak. Gure 

ustez, beste tresna batzuk erabiltzea aproposa izan daiteke, gaiaren arabera, noski. 

Une jakin batean, irakasleari txata erabiltzea komenigarria iruditu dakioke, 

tutoretza orduak egiteko, adibidez. Horren abantailak probestuz gero, ikasketa 

prozesuan onura nabaritu dezakegu. Txataren kasuan abantaila nagusiak besteak 

beste ondorengoak dira  (Castro, Gómez, & Rueda, 1998): 

1. Ebaluaketarako eta eskola birtual txikietarako jarduera izan daiteke. 

2. Hezkuntza berrikuntzaren mesederako da. 

3. IKTen aurrean jarrera ireki bat izatea lagunduko du. 

4. Klaseko parte-hartzea bultzatzen du. 

5. Irudi, bideo eta audioa erabil daiteke. 
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Horrekin adierazi nahi dugu lanabes bakoitzak bere abantailak eskainiko dizkiola 

iraskakuntza-ikaskuntza prozesuari, eta une bakoitzean lortu nahi diren helburuen 

arabera tresna egokia aukeratzea garrantzitsua dela.  

CURRICULUMA osatzen duten alderdi nagusien inguruko balorazio oso ona 

egiten dute ikasleek. Hainbat kasutan online egiten duten lan hau aurrez 

aurreko kurtsoetarako ere mesedegarria izango da irakasleentzat.  

 
Jarraian, kurtsoko curriculuma osatzen duten alderdi nagusien inguruan  (Gagné & 

Briggs, 1976) ikasleek duten iritzia azaltzen saiatuko gara.  

 

Kurtsoaren helburuak oso ongi baloratu dituzte ikasleek, eta horiek era argi 

batean azaldu dizkietela baieztatu dute (%59,21 erabat ados dago, eta %28,95 

ados). Kurtsoko antolaketa ere ongi baloratu duten arren, denboraren 

antolaketaren inguruan badute desadostasun bat: aurrez aurreko kurtsoekin 

egutegiak bat ez egitea. Hau da, aurrez aurrekoan jai duten udaberriko aste 

horretan (Spring Break) online kurtsoak aurrera jarraitu duela, eta aste horretan 

ere ikasleek bete behar batzuk egin behar izan dituztela. Eskaera hori urte 

desberdinetan zehar mantendu dute, eta egun irakasleen esku dago udaberriko 

aste horretan eskolak eman edo ez. Aurrez aurreko azterketa jartzea ezinezkoa 

izango zaie, baina irakasle bakoitzak erabakiko du aste horretan jarduerak jarri edo 

ez. 

 

Helburuak, beste hainbat informaziorekin batera, kurtsoko Syllabus-ean zehazten 

dituzte, eta hori ere, bere osotasunean, oso ongi baloratzen dute ikasleek (%58,5k 

ezin hobe moduan baloratu du, %34k on moduan eta inork ez pobre moduan). 

Aurreko ondorioetako batean aipatu dugunez, ingurune birtualak lagundu dezake 

Syllabus egoki bat sortzen. 

 

Metodologiari dagokionean ere, ikasleek oso ongi baloratu dute irakasleen 

irakasteko era. Hainbat kasutan, irakasleak bere metodologia aldatu behar izan 

duela baieztatu dute. Beste irakasle batzuen ustez kurtsoa online izateak ez du 

metodologia aldaketa bermatzen; hau da, metodologia bera erabili daiteke batean 

zein bestean.  

 

Metodologiaz ari garenean, ikasleek bereziki ondokoa baloratzen dute: 
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• Irakasleak egiten dituen lezioak. 

• Irakaslearen irakasteko era. 

 

Jarduerei dagokionean bereziki bi alderdiren inguruan arituko dira ikasleak. Alde 

batetik,  jarduera horiek ikasleen ikasketa prozesurako baliagarriak izan diren, eta, 

bestetik, ongi antolatuta edo planifikatuta dauden.  

 

Gure ikerlanean lortutako datuen arabera, ikasleak oso ongi baloratu dituzte 

kurtsoan zehar burutu dituzten jarduerak, horiek edozein motakoak izanik ere. 

Aurreko atal batean aipatu dugun moduan, ikasleek bi jarduera mota egin behar 

izan dituzte kurtso guztietan: eztabaida foroen bitartez egindakoak (discussions 

lanabesaren bidez), eta zuzenean irakasleari bidali behar izan dizkiotenak 

(assignments lanabesaren bidez).  

 

Horrez gain, ikasleek edukien inguruan duten ezagutza egiaztatzeko baliagarriak 

izan direla iruditu zaio ikasle kopuru nagusi bati. Kopuru oso txiki bati ez zaizkio 

iruditu baliogarriak, %2,6ari hain zuzen ere.  

 

Dena dela, emaitzetan behin eta berriro errepikatu den ideia da online ikasleek 

duten lan zama aurrez aurrekoetan dutena baino askoz ere handiagoa dela.  

Jarduera horiek astero zuzen bete ahal izateko, ikasleen lan zama handia izango 

da; haien iritziz, aurrez aurreko ikasleena baino askoz ere handiagoa. Kurtsoa 

diseinatzerakoan kontutan hartu beharrekoa dela iruditzen zaigu, horrek eragina 

izan dezakeelako ikasleen ikasketan eta estres mailan. Beraz, komenigarria da 

syllabus-ean edo kurtsoaren oinarrizko informazioan ikasle batek online kurtsoa 

gainditzeko beharko duen batez besteko denbora zehaztea. Era horretan, ikasle 

bakoitzak antolatuko du bere egutegia, eta dituen aukera desberdinak aztertuko 

ditu. Ikasleek kurtsoan izango duten lan zama ezagutu dezaten, kurtsoan bertan 

lan zamaren inguruko eta kurtsoa gainditzeko ikasleek beharko duten denboraren 

inguruko informazioa agertzen da (ikasleek lan zama kalkulatzeko, ikasleekin lan 

zama horren inguruan aritzeko, ikasleak lan zama hori antolatzen laguntzeko 

dokumentuak, esaterako). Center for Basque Studies-en online kurtsoetan ere, 

gutxienez bi aldiz agertzen da gai horren inguruko informazioa kurtso guztietan. 

Alde batetik, syllabus-ean beti agertuko da online kurtso batean arrakasta izateko 

informazio orokorra (Important Information to help you succeed in your online 

class), eta, bestetik, ikasleei emango zaien Student Handbook-ean (Ikus 
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eranskin24 paperean) behin eta berriro egongo dira mota honetako aipamenak: 

ikasle arrunta edo hobea izanda ere, astero gutxienez hiru ordu eskaini beharko 

dizkiozu kurtsoari, kreditu bakoitzeko (If you are an average or better student, 

you will spend a mínimum of three or more hours per credit per week to 

complete each lesson satisfactorily, regardless of delivery method). Horrez gain, 

atal bat izango du eskuliburu horrek online kurtsoan aritzeko hamabi 

gomendiorekin. Horietako batzuk online kurtso bat jarraitzeko antolaketaren 

beharra azalduko dute: denborarekin antolatu, maiztasunez sartu kurtsora, 

egutegian azaltzen diren data garrantzitsuenak ezagutu, eguneratuta aritu eta 

azterketarako garaiz eman izena, besteak beste.  

Beraz, ondorioztatu dezakegu, kurtsoa antolatzeko unean arreta berezia eskaini 

behar zaiola ikasleek izango duten lan zamaren berri emateari, kurtsoan zehar 

ito ez daitezen. Ikasle bakoitzak gai batean edo bestean beharko duen denbora 

desberdina izan arren, batez besteko denbora tarte bat adieraztea lagungarria 

izan daiteke. Posible balitz, ikasleak kurtsoan izena eman baino lehen horren 

berri izatea komenigarria litzateke; dituen beste egitekoekin bateragarria izango 

den baloratzeko aukera izango baitu.  

Ebaluaketari dagokionean, lauhilabetekoan zehar egin beharko dituzten jarduerez 

gain, aurrez aurre egin beharreko azken azterketa bat egongo da, gutxienez (kasu 

batzuetan azterketa bat baino gehiago). Aurrez aurre egin behar horrek sor 

lezakeen malgutasun ezak ez du inolako pisurik izan ikasleen iritzietan. Orokorrean, 

ikasleek zein irakasleek ongi baloratzen dute ebaluaketa mota hori. Azterketak oso 

ongi baloratu dituzte ikasleek; %45,39ari onak iruditu zaizkio, eta %42,55ari ezin 

hobeak. Ikasleek izan dituzten kexa bakarrak azterketaren luzerari eta edukiari 

buruzkoak izan dira (hain gai zabalerako galdera zehatzegiak izatea, hain zuzen 

ere). Irakasleei ere azterketak beharrezkoak iruditu zaizkie, eta ebaluaketan 

eginbehar desberdinak izatea (irakaslearentzat jarduerak, foroak eta azterketak)  

abantaila moduan hartu dute. 

Egungo IKTek eskaintzen dituzten aukerak probestu beharko lirateke ebaluatzeko 

jarduerak prestatzeko unean (Lorenzo & Ittelson, 2005). Center for Basque 

Studies-en kurtsoen kasuan, hain gai eta antolaketa ezberdinetako kurtsoek 

ebaluaketa sistema bera edo oso antzekoa izateak harritu gaitu. Esaterako, 

Oinarrizko Euskara eta Euskal Herriko Historia kurtsoek jarduera mota berdinak 

dituzte.  
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Ikuspegi konstruktibista batetik, komenigarria izango litzateke jarduera mota 

desberdinak planteatzea kurtso bakoitzaren eta kurtso horietako gaien arabera. Era 

horretara, ikasleek gaitasun eta konpetentzia desberdinak jorratuko lituzkete, eta 

hori aberasgarria izan liteke edozein ikasketa prozesutan.  

Esaterako, Universitat Oberta de Catalunyan egindako ikerketa batean  (Guardia & 

Sangrá, 2005) 396 ikasgai aztertu ziren, hau da, eskaintzen dituzten kurtso guztien 

%70, guztiak unibertsitateko tituluetakoak. Ikerketa horrek sarean egiten den 

ebaluaketaren hezkuntza diseinuaren joerak azalduko dizkigu. Bertan, 14 jarduera 

tipologia agertuko dira: e-portfolioa, rol-jokoak, simulazioa, agertoki-konparaketa, 

kontzeptualizazioa eta produktu baten diseinua, gatazka ebazpena, aplikazioen 

menperatzea eta lenguaia informatikoa, informazio bilaketa, karrera amaierako 

lanak, practicum eta proiektuak, galdera itxiak, analisi eta testu, irudi, webgune eta 

beste elementu batzuen komentarioak, kasu azterketa, laburpen jarduerak eta 

informazio aurkezpenak, eztabaida jarduerak eta galdera irekiak.  

 

 
10.Irudia: Ebaluazio froga tipologia ezberdinak. Guardia, L. y Sangrá, A. 2005 

 

Irudi horretan ikusten den moduan, galdera irekiena izan da gehien erabilitako 

ebaluaketa tipologia, eta simulazioak izan dira gutxien erabilitakoak. Horrez gain, 

egun puri-purian dauden rol jokoak eta e-portfolioak ez dituzte erabiltzen (Guardia, 

L. y Sangrá, A. 2005). 

 



7.Kapitulua. Ondorioak, eztabaida nagusiak eta etorkizunerako ikerketa lerroak 
 
  
 

263 
 

Center for Basque Studies saileko kurtsoek oinarrian bi tipologia besterik ez 

erabiltzearen arrazoia zein izan daitekeen ulertzen saiatu gara. Alde batetik, 

iruditzen zaigu, Independent Learning sailak kurtsoak sarean jartzerako unean 

irakasleei ematen dizkien orientabideetan bi jarduera mota hauek proposatzen 

dizkiela gutxieneko moduan: eztabaida foroa, aurrez aurreko ikasgaietan egoten 

diren eztabaidak ordezkatzeko, eta irakasleari bidaltzen zaizkion jarduerak, 

hausnarketa luzeagoa eskatzen duten gaiak lantzeko. Beraz, CBS-eko irakasleek 

hori hartu zuten hasiera batean oinarritzat, eta horiekin jarraitzen dute. Horrez 

gain, beste jarduera mota batzuk diseinatu eta mantentzeak irakaslearen lan zama 

handituko du, eta hainbat alderditan ezagutza handiagoa izan beharko dute 

(IKTekin erlazionaturikoak). Guardia eta  Sangrá-k (2005) dioten moduan, jarduera 

desberdin batzuen kontzeptualizazioa eta diseinua konplexua eta sortzeko garestia 

izan daiteke, horrexegatik irakasleek jarduera sinpleagoak diseinatzea erabakiko 

du. Autore horiek dioten moduan, horrek ez du esan nahi egokiak ez direnik, baina 

agian ikasketa-ebaluazio prozesua aberastuko luketen hainbat alderdi alde batera 

geratu daitezke. 

 

Beraz, Independent Learning saileko kideek egin dezakete lan hau etorkizunean 

CBS sailean irakatsiko duten irakasleekin. Era erraz eta erabilgarri batean azaldu 

beharko litzaizkieke haiei egun dauden ebaluazio tipologia ezberdinak eta bakoitzak 

eskaintzen dituen aukerak. Era horretan, irakasle bakoitzak aukeratuko du 

egokiena zaiona, gaiaren eta lortu nahi dituen helburuen arabera.  

 
Center for Basque Studies sailak eskaintzen dituen kurtsoetako 

FORMAKUNTZA BIRTUALAREN ABANTAILA nagusiak malgutasuna eta 

komenentzia dira ikasleen ustez, eta irakasleei ebaluaketa jarraitua egitea 

errazten die. 

 

Ikasle batek ikasgai bat online hartzearen arrazoiak hamaika izan daitezke. Autore 

desberdinek hezkuntza modalitate horren abantaila nagusiak aipatzen dituzte 

(Mestre, 2010; Quiroz, 2009) eta ondorengo arloetan antolatu ditugu: 

 

1. Malgutasuna denbora eta distantzian: kurtso horietan ez dira oztopo izango 

ez denbora eta ezta distantzia ere. 

2. Dirua aurreztea: unibertsitatera hurbiltzea beharrezkoa ez izanik, dirua 

aurreztu daiteke garraioan. 
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3. Automotibazioa eta ikasleen rola: ikasleak automotibatzen dira kurtsoan 

aurrera egin ahal izateko eta haien rola, oro har, aktiboagoa izaten da. 

 

Autore horiekin bat etorriz, gure ikerlanean lortutako datuen arabera, Center for 

Basque Studies saileko ikasle kopuru nagusi batek duten malgutasunagatik eta 

komenentziarengatik aukeratu dituzte kurtso horiek. Irakasleekin egindako 

eztabaida-taldean ere atera den ideia izan da malgutasunarena. Haiek ere 

eskertzen dute irakaskuntza mota honek ematen dien aukera hori. 

 

Alderdi teorikoan ikusi dugun moduan, malgutasuna da e-learning-aren ezaugarri 

eta abantaila nagusietako bat. Aditu batzuk (Barberá, 2008; Rosenberg, 2001), 

irakaskuntza mota horren abantailak aipatzerakoan, lehen ezaugarri moduan 

aipatzen dute.  Malgutasun hori, noski, denboraren eta tokiaren araberakoa izango 

da; hau da, ikasleak nahiz irakasleak edonondik eta edonoiz sar daitezke 

kurtsoetan, eta edonon eta edonoiz egin ditzakete egin beharrekoak. Rosenbergek 

(2001) 24/7 kontzeptua aipatzen du “ikasi” definitzerakoan; hau da, eguneko 24 

ordutan eta asteko 7 egunetan egin daitekeen zerbait moduan. 

 

Kurtsoak antolatzeko eta prestatzeko kontutan hartu beharreko zerbait dela 

iruditzen zaigu. Komunikazio tresnei dagokienean esaterako, batzuk besteek baino 

malgutasun gehiago eskaintzen diote ikasleari. Esaterako, derrigorrezko txat saio 

asko dituen ikastaro batean, malgutasuna gutxitu daiteke eta ikasleek zein 

irakasleek desabantaila moduan ikusi dezakete. Komunikaziorako lanabes horrek 

beste abantaila batzuk izango dituela kontutan hartuz, bat-batekotasuna esaterako, 

irakasleak erabaki beharko du une bakoitzean zer tresna erabiltzea komeni zaion, 

tresna bakoitzaren abantailak eta desabantailak aztertu ondoren. 

 

Horrez gain, aurrez aurreko kurtso batekin alderatuz, online ikastaroek dituzten 

abantailak aipatu dituzte gure ikerlanean ikasleek eta irakasleek. Aurreko kapitulu 

batean azaldu dugun moduan, irakasle gehientsuenek ikasgai bera aurrez aurre eta 

sarean eskaini dutenez, alderaketa egitea ez da zaila izan. Aipatutako 

malgutasunaz gain, mota horretako kurtsoek hainbat gaitasun hobetzen lagundu 

dezaketela diote irakasle batzuk. Gaitasun horietako batzuk edukiak hobeto 

barneratzea, denboraren kudeaketa egokiagoa egitea, beste ikasleekin iritziak 

elkartrukatuz ikuspegia zabaltzea, eta idazkera hobetzea dira.  

 



7.Kapitulua. Ondorioak, eztabaida nagusiak eta etorkizunerako ikerketa lerroak 
 
  
 

265 
 

Horrez gain, eztabaida-taldean jasotako informazioaren arabera, online kurtsoak 

ebaluaketa jarraitua egiteko erraztasuna eskaintzen die irakasleei. Datu horiek 

baieztatzen dituzte Delgado eta Oliver-ek (2006) lortutako emaitzek. Bi aditu horiek 

aurrez aurrekoen eta online kurtsoen ebaluazio jarraituaren arteko 

desberdintasunak aztertu dituzte. Haien iritziz, hezkuntza birtualean eskola-aldian 

zehar garatutako jarduerak nahitaez bihurtzen dira ebaluagarriak. Irakaslearen rola 

desberdina delako, klase magistralik ez dagoelako eta sistema ikaslearen ikasketan 

oinarritzen delako gertatzen da hori. Horrez gain, irakaslearen eta ikaslearen arteko 

komunikazioa oso arina izatera heltzen da ikasketa prozesuan eta jardueren 

inguruko erabaki zuzena nola bideratu jakiterakoan. Online kurtsoetan ikasleek 

zalantzarik izanez gero, bat-batean iritsiko zaizkio irakasleari, eta zalantza horien 

erantzuna ere bat-batekoa izan daiteke. Jarduera bateko nota ere hurrengoa hasi 

aurretik argitaratzen da maiz, eta horrek hurrengo jarduera hobetzeko aukera 

emango dio ikasleari. Eta azkenik, aipatzen dute, irakaskuntza birtualak dituen 

ezaugarriei esker, nahitaezkoak direla ondo pentsatutako plangintza bat eta 

irakasle baten koordinaziopean ikasgaian parte hartzen duten irakasle guztien 

parte-hartzea. 

 

IRAKASLEAK EBALUATZEKO Center for Basque Studies sailean egiten duten 

kanpo-ebaluaketatik (ikasleek egiten dutena) lortutako datuak oso 

baikorrak izan dira, baina barne-ebaluaketa eta lortutako emaitzetatik 

egiten denaren datuak ez ditu biltzen. 

 

Gure iritziz garrantzitsua da ingurune birtualean eskaintza bat egiten duen edozein 

unibertsitatek, kurtsoan zehar egiten diren ebaluaketen bidez, ikasleekin zuzeneko 

harremana duten irakasleen kalitate maila ezagutzea. Era horretara, formakuntza 

prozesuaren etengabeko hobekuntza bat ekarriko duen sistema jarriko da martxan  

(Duart, Salomón, & Lara, 2006). 

 

Ebaluaketa horien helburua, azken finean, irakaskuntzaren kalitatea bermatzea 

izango da. Era objektibo batean, ingurune birtualetan irakasleen lan errendimendua 

neurtzeko prozesu sistematiko bat izango da. Duart eta Martínez (2004) adituen 

ustez, prozesu horrek ondoko ezaugarriak izan beharko ditu eraginkorra izan dadin:  

 

• Sistematikoa. Ebaluaketa hau aldian-aldian egin behar da, ez da puntualki 

egingo diren ekintza batzuen bilduma izango. Gainera, dimentsio 
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deskribatzailea gainditu beharko du, erakundearen eredu pedagogikoaren 

zerbitzura tresna egokia izan dadin. Beste hitz batzuetan esanda, ebaluaketa 

horrek helburu bat eduki beharko du, eta helburu hori bat etorriko da eredu 

pedagogikoekin. 

• Objektiboa. Ahal den neurrian, ebaluaketen objektibitatea bermatu beharko 

da. 

• Parte-hartzailea. Erakunde guztiak, ebaluatua izango denetik hasita, 

sistemaren definizioan eta ezarpenean parte hartu beharko du. 

• Malgua. Sistema bat izango da, ez teknika bat. Beraz, erakundearen 

ezaugarrien arabera aukeratu beharko da ebaluaketa metodoa.    

Dena dela, nork ebaluatu beharko lituzke irakasleak? Ikasleek bakarrik? Duart eta 

Martínez-en (2004) ustez, ebaluaketa hori Center for Basque Studies sailean 

gertatzen den moduan, ikasleek bakarrik egiten badute, hanka-motz geratzeko 

arriskua du. Beraz, hiru iturri desberdinetatik lortu beharko lituzkete datuak: 

ikasleekin egiten duten kanpo-ebaluaketa batetik, irakasleek egiten duten barne-

ebaluaketa batetik eta, azkenik, lortutako emaitza akademikoetatik.  

 

Center for Basque Studies sailean egiten duten kanpo-ebaluaketatik lortutako 

datuak oso baikorrak izan dira. Ikasleek oso ondo baloratu dituzte haien irakasleak.  

Zehaztu ez arren, irakasleen ustez ikasleek berehalako feedback-a eskertzen eta 

baloratzen dute gehienbat, hau da, irakaslearen presentzia. Ez da erraza aurrez 

aurreko irakaslearekin duten bat-bateko erantzuna lortzea, baina horretara gehien 

hurbiltzen dena lortu nahi dute. Erantzun hori ez badator bat-batean, ikasleen 

aldetik motibazioa galtzeko arriskua egon daitekeela uste dute saileko irakasleek.   

 

Irakaslearen presentzia horrekin bat dator, ikasleek irakasleak beti laguntzeko prest 

agertu direla eskertu izana. Hori, noski, bereziki garrantzitsua izango da, irakaslea 

ez dutelako aurrez aurre izango. Laguntzeko prest agertzeaz gain, irakaslea 

gomendio-emailea, adore-emailea eta atsegina izan dela diote ikasleek. 

 

Ikasleen iritziz, ebaluaketa ere zuzena izan da. Hau da, irakasleek haien lana ondo 

ebaluatu dutela iruditu zaie ikasleei.  

 

Feedback-a berehalakoa izateaz gain, irakasleek egiten duten itzultzea ere oso 

egokia iruditu zaie ikasleei. Ikasleen %69,2k ezin hobetzat jo ditu irakasleek egiten 
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dituzten komentarioak, eta %22,4k ontzat. Ikasleen %4,9k besterik ez du justu 

edo zuzen moduan definitu, eta %3,5ak pobre moduan. 

 

Jarduerak itzultzeko, emailak erantzuteko, ebaluatzeko edo komentarioak egiteko 

ikasleak zenbat denbora behar duen ere aipatu dute ikasleek. Eta guztietan 

lortutako batez bestekoak altuak izan dira, 3.39 eta 3.62 artekoak, minimoa 1 eta 

maximoa 4 izanik. 

 

Beraz, esan dezakegu, irakaslearen eginbeharretako bat ikasleei garaiz feedback 

bat ematea izango dela. Martínez-en (2004) ustez, bi eginbehar nagusi izango ditu 

irakasle edo tutoreak: 

 

1) Feedback-a ematea. Feedback-a egokia ematea izango da edozein 

irakasleren lana. Hau da, ikasleari egiten ari denari buruzko informazio 

egokia eskaintzea izango da irakasleen eginbeharretako bat. Horretarako 

ezinbestekoak izango ditu ikasleak egin beharreko proiektu bat izatea, 

lan inguru bat, bete beharreko rol bat, bete beharreko helburu batzuk 

eta jarduerak, besteak beste. Aditu horren ustez, “feedback-a 

eskaintzeko, ikasleak zerbait zalantzatan jarri beharko du, eta horrek era 

berean zalantzatan jartzen duten beste ikaskideekin partekatzea 

eskatuko die. Guzti hori egiteko, zerbait EGITEN laguntzen dien adituak 

izango dituzte inguruan” Martínez (2004). 

 

2) Pertsonen arteko harremanak indartzea. Martínez-en (2004) ustez 

irakaslearen ardura nagusia ez da ikasgaian aditua izatea, giza 

gaitasunen ikasketan eta pertsona arteko harremanen ikasketan 

laguntzea baizik. Taldean egiten dugu lan, familian bizi gara eta 

besteekin ditugun harremanak ezinbestekoak dira gure izaterako. Gure 

eguneroko bizitzan ditugun harremanak (lanean, etxean, lagunekin…) 

izugarrizko garrantzia dute. Horiek ez badute ongi funtzionatzen, 

kaltetua ez da gure ongizatea (bienestar) izango, gure ongi egotea 

(estar bien) baizik.  

  



7.Kapitulua. Ondorioak, eztabaida nagusiak eta etorkizunerako ikerketa lerroak 
 
  
 

268 
 

Gure ikerketan lortutako informazioaren arabera, online kurtso batek ondo 

funtzionatu dezan badira aldagai komenigarri batzuk. Ikus ditzagun 

zeintzuk diren. 

 

Maiz hitzegiten da e-learning-aren kalitate faktoreen inguruan. Vallejok (2012), 

esaterako, ondorengo faktoreak aipatzen ditu: eredu pedagogikoa, eduki 

interaktiboak, laguntza, ingurune birtual egokiak eta elkarlanean aritzeko ikasketa 

inguruneak. Eredu pedagogiko horrek, Vallejoren ustez, ezinbestekoak izango 

ditu ikasleen arteko kolaborazioa eta interaktibitatea, ikasketa aktiboa eta 

esanguratsua, ebaluaketa jarraitua, komunikazio arina eta etengabekoa, eta 

laguntza sistemen eta edukien gaurkotzea. Eduki interaktiboak gaurkotuak eta 

praktikoak izan beharko dira. Laguntzari dagokionean, gizakiaren presentzia 

behar-beharrezkoa izango da. Kalitatezko ingurune birtual batek eduki behar 

dituen oinarrizko lanabesak hauexek dira: kurtsoaren inguruko informazio orokorra, 

formakuntza lanabesak, parte-hartzaileentzako komunikazioa eta interakzio 

lanabesak, eta ikasketaren ebaluaketa eta ikaslearen hobekuntzak ezagutzea 

ahalbidetuko duten lanabesak. Elkarlanean aritzeko ikasketa inguruneei 

dagokionean, blogak, sare sozialak eta wikiak erabiltzeko aukera eskaini beharko 

luke, esaterako.  

   
Gure ikerlanaren ondorioz lortu ditugun datuen arabera, Vallejok (2012) aipatutako 

alderdi horiekin bat baldin bagatoz ere, ikasleek online kurtso bat ongi baloratzeko 

hainbat aldagai izatea ezinbestekoa dela ikusi dugu: 

 

1. Laguntza: kurtsoa hasi aurretik eroso sentitzeko nahikoa laguntza jasoko 

dutela bermatzea. Horrez gain, kurtsoan zehar ere edozein galdera, zalantza 

edo kezka izanez gero, horiek argituko dizkien zerbitzu bat egotea eskertzen 

dute. Irakasleak hori egiterik ez badu, beste zerbitzu edo sail batek egin 

dezake. 

2. Malgutasuna irakasleei eta lanabesei dagokionean: online kurtso bat 

hartzen dute ikasleek malgutasuna eskertzen dute, hori baita online kurtso 

bat jarraitzearen arrazoi nagusietako bat. Malgutasun hori bermatzeko, 

kurtsoan erabili beharko dituzten lanabesak diseinatzeko orduan kontuan 

hartu beharko luke hori irakasleak. Horretarako, bereziki kurtsoan egin 

beharreko jarduerak aurrez hitzartutako egun eta ordu zehatz batean ez 

egin behar izatea beharrezkoa da. Beraz, asinkronoak diren lanabesak 
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aproposagoak izango dira derrigorrezkoak diren jardueretarako. Horrez gain, 

irakasleak ere jarduerak jasotzeko denbora tarte bat izatea eskertzen dute; 

hau da, egun zehatz batetik bestera, edo ordu jakin batetik bestera. Gauzak 

horrela, ikasleak erabakiko du noiz egin. 

3. Kurtsoan zehar egin beharreko jarduera, irakurketa eta gainerako egiteko 

guztiak ikasturte hasieratik ikaslearen eskura egotea: irakasle batzuk 

aukeratzen dute kurtsoa asteka irekitzea, hau da, aste bakoitzean aste 

horretako fitxategiak ikusgai jartzea. Era horretan, ikasleek elkarrekin 

egingo dituzte lanak. Dena dela, ikasleek eskertzen dute, haien lana ondo 

antolatzeko, aste bakoitzean egin beharreko jarduerak aurrez ezagutzea. 

Era horretara, egin beharrekoak aurreratzen joan daitezke. Hori ere, 

aurrerago aipatu dugun malgutasunarekin bat etorriko da. 

4. Irakaslearen “presentzia”: ingurune birtualean irakaslea ikusterik edo 

entzuterik izan ez arren, hura “gertu” sentitzea baloratzen dute ikasleek. 

Horretarako, ikasleen zalantzak irakasleak garaiz erantzutea ezinbestekoa 

izango da. Ikasleak sarearen beste aldean norbait dagoela sentituko du. 

Horretan ere ikasleek lagundu dezakegu, hau da, ikasle batek foroan gairen 

bat proposatzen badu, beste ikaskideen parte-hartzea beharrezkoa izango 

da. 

5. Ingurunea birtual erabilgarria eta eraginkorra: horrelako ingurunean 

aritzeko ohitura handirik ez duten ikasleek eskertuko dute berau erabilgarria 

izatea, eta ikasketa prozesurako eraginkorra. Horrez gain, plataforma hori 

darabilten kurtsoen egitura haien artean antzekoa bada, kurtso bat baino 

gehiago jarraitzen duen ikasleak eskertuko du, antolaketa ordurako 

ezagutuko duelako. 

6. Lan zama: ikasleak eskertuko du kurtsoan izena eman aurretik izango duen 

lan zamaren berri izatea. Horrek lagunduko dio dituen beste eginbeharrak 

antolatu eta bateragarri egitea. Horrez gain, lan zama gehiegizkoa ez izatea 

eskertuko lukete. 

7. Syllabus-a: Syllabus-a ondo antolatuta egotea eta bertan kurtsoari buruzko 

oinarrizko informazioa argi eta garbi azaltzea garrantzitsua izango da. 

Curriculumaren alderdi nagusiak txukun egotea eskertuko dute ikasleek, 

ebaluaketa irizpideak, metodologia eta egin beharreko jarduerak, besteak 

beste. Syllabus-a kurtsoan izena eman aurretik eskura izatea ere 

komenigarria da, ikasle bakoitzak aukeratu dezan bere beharretara ondoen 

egokitzen dena. Horrez gain, inprimagarria izatea komeni da, eta 



7.Kapitulua. Ondorioak, eztabaida nagusiak eta etorkizunerako ikerketa lerroak 
 
  
 

270 
 

horretarako .pdf edo antzeko formato batean egotea lagungarria izango da. 

8. Ikasleen parte-hartzea ezinbestekoa den lanabesetan, irakaslearen lana 

ere ezinbestekoa izango da: nahiz eta ikasleena izan parte-hartzea, 

irakasleak badu zeresanik horien arrakastan edo arrakastarik ezan.  

Irakasleak berak sustatu beharko luke ikaslearen kolaborazioa, ezagueraren 

eraikuntza eta konpetentzien garapena. Horrez gain, lanabes horiek 

erabilerrazak izan behar dute guztientzat, bai aurretik online kurtso bat 

hartu duen ikaslearentzat eta baita lehen aldiz hartu duenarentzat ere. 

Eskaintzen dituen aukera desberdinak guztiz ezagutu ez arren, oinarrizkoa 

egiteko errazak izan behar duten. 

9. Lanabes desberdinen erabilera: Lortu nahi diren helburuen arabera eta 

ikasgaiaren ezaugarri nagusien arabera, lanabes desberdinak erabiltzea 

komenigarria izango da. Egun, IKTen laguntzarekin lanabes aukera zabala 

dute ingurune birtual gehientsuenek, eta horiek probestu beharko lituzke 

irakasleak.  

10. Aurrekoarekin lotuta, erakunde bakoitzak irakasleei laguntza 

eskaintzeko sail bat izatea mesedegarria izango da. Sail horrek, laguntza 

teknikoaz gain, laguntza didaktikoa eskainiko die online kurtso bat martxan 

jarri nahi duten irakasleei. Azken hori 8. puntuan azaldu dugun ideiarekin 

bat dator. Maiz irakasleek ez dute denborarik edo ezagutzarik izango 

lanabes desberdinak erabiltzeko, eta sail horrek lagunduko lieke. Laguntza 

hori gainera, sarean egoteaz gain, aurrez aurrekoarentzat ere izan daiteke. 

Beraz, irakasle batek nahiko balu, sail horretako kideekin elkartuko litzateke 

eta bere helburuak lortzeko dauden lanabes egokienak aukeratzen 

lagunduko liekete. Sail horrek eskaini ditzake hainbat formakuntza kurtso 

orokor ere (hastapen kurtso bat, lanabes desberdinen inguruko bat...). 

 

Bukatzeko, eta atal honetan esandakoa laburbiltzeko asmoz, ondorio bakoitzean 

esandako ideia nagusiak gogoraraziko ditugu. Ikusten da Center for Basque Studies 

saileko ikasleek ongi baloratzen dutela erabiltzen duten ingurune birtuala 

(WebCampus). Horrez gain, irakaslearentzat ere hasierako diagnostikoa egitea ere 

lagungarria izan daiteke. Independent Learning sailak eskaintzen dien laguntza ongi 

baloratzen duten arren, hobekuntzarako hainbat proposamen egin dituzte azken 

urteetan, eta ikusi dugu kontuan hartzen dituztela, haietariko batzuk azken 

urteetan aldatu egin dituztelako. Bestalde, lanabesen inguruan ere aritu dira eta, 

bereziki, foroaren inguruko iritzia bildu dute, hori baita kurtsoetan gehien erabiltzen 
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den lanabesetako bat. Foroa ongi baloratu badute ere, bertako parte-hartzea 

ezinbestekoa da bere helburuak bete ahal izateko. Parte-hartze horretan eragina 

izango duten faktore batzuk ere aipatu ditugu. Curriculumari dagokionean ere 

balorazio positiboa egin dute ikasleek, orokorrean. Jarduerak bereziki bi 

motatakoak dira sail horretako kurtsoetan, eta agian komenigarria izan daiteke 

IKTek eskaintzen dituzten beste aukera batzuk ere aztertzea, jakinda horrek 

irakaslearentzat lan zama handiagoa eta IKTen inguruko ezagutza zabalagoa 

eskatzen duela. Formakuntza birtualak dituen abantailak ere azaldu dira eta, 

lortutako datuen arabera, malgutasuna izan da abantaila nagusietako bat. Azkenik, 

irakasleak ebaluatzeko Independent Learning sailak kanpo-ebaluaketa besterik ez 

du egiten, hau da, ikasleek egiten dutena. Ebaluaketa mota horretan balorazio oso 

positiboa egin arren, komenigarria izan daiteke beste ebaluaketa mota batzuk 

kontuan izatea (barnekoa eta lortutako emaitza akademikoekin egiten dena). 

 

7.2.  Etorkizunerako ikerketa lerro berriak 
 

Ikerketa honetarako bilketa, analisi eta elaborazio prozesuan zehar, hasiera batean 

planteatutako galderei erantzuteaz eta helburuak betetzeaz gain, etorkizunerako 

interesgarriak izan daitezkeen ikerketa lerro berriak sortu dira. Ikerketa lerro horiek 

bi ataletan banatu ditugu: ikerketa honekin zerikusi zuzena dutenak, batetik, eta 

ikerketarekin zerikusirik izan ez arren, gaiarekin lotura estua dutenak, bestetik. 

 

Gure ikerketarekin zerikusia dutenak 

Ikerketa jarraitu ahal izateko interesgarria irudituko litzaiguke gutxienez ikasle 

batzuekin eztabaida-talde moduko bat antolatzea. Era horretan, triangelketa bat 

egiteko aukera izango genuke, eta horrek beste datu batzuk eskainiko lizkigukeela 

uste dugu. 

 

Horrez gain, gure datuak bildu genituenetik gaur egun arte, Center for Basque 

Studies saileko ikasleen iritzia aztertzea eta guk ditugun datuekin alderatzea 

interesgarria iruditzen zaigu. Era horretan, iritzien garapena ikusteko aukera izango 

genuke. 

 

University of Nevada, Reno-ko beste sail batzuk ere antolatzen dituzte online 

kurtsoak, Independent Learning sailaren laguntza erabili gabe. Kurtso horietan 

parte hartu duten ikasleen iritzia ezagutzea ere komenigarria izango litzateke. 
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Gehientsuenek ingurune birtual bera erabiltzen dute, hau da, Blackboard Learn + 

(gure ikerketan WebCT zena); beraz, lanabesa komunean izanik eta ingurune 

berean kokatuta daudenez (University of Nevada, Reno), ikasleen iritzia zein den 

ikustea gustatuko litzaiguke.  

 

Bestalde, teknologiek aurrera egiten duten heinean, Independent Learning sailak 

izango lukeen garapena ikustea interesatuko litzaiguke. Sailak eskaintzen dituen 

kurtso kopurua aldatu ote den jakitea, ikasleen jarrera nolakoa den ikustea, 

kurtsoetan erabiltzen den metodologia ezagutu eta gaur egungoarekin alderatzea, 

ikasle-irakasle eta ikasleen arteko komunikazioa nolakoa den zehaztea eta 

horretarako erabiltzen diren lanabesak ezagutzea izan daitezke aztertzea gustatuko 

litzaizkigukeen alderdietako batzuk. 

 

Ondorioetan aipatu dugun moduan, eta metodologiari dagokionean, irakasle batzuk 

online kurtso bat eskaintzerako unean haien metodologia aldatu behar izan dutela 

baieztatu digute, eta beste batzuk, aldiz, ez dute aldatu behar izan. Ikerlan honetan 

gai horren inguruan gehiago sakontzeko aukerarik izan ez dugunez, etorkizunean 

gai hori lantzea komenigarria iruditzen zaigu. 

 

Gure ikerlanean lortutako datuen arabera, irakasle desberdinen ikasleek ez dute 

berdin baloratzen kurtso hasieran jasotzen duten oinarrizko informazioa. Informazio 

hori ikasle guztientzat berbera izanik, pentsatu dezakegu irakasle bakoitzak 

bitartekari lana egin beharko duela informazio hori ulergarria egiteko. Ideia hori 

gehiago zabaltzea interesgarria iruditzen zaigu etorkizun batean. Irakasle bakoitzak 

bitartekari lan hori nola egiten duen ikustea komenigarria izango litzateke. 

 

Ikasleek Student handbook delakoaren balorazioa oso ona egiten duten arren, 

portzentai oso handi batek ez du fitxategi horren inguruko galdera erantzun, 

%30,2k hain zuzen ere. Gure susmoa da ingurune birtuala ongi ezagutzen dutenek 

ez dutela fitxategi hori erabiltzen. Dena dela, susmo hori baieztatzea edo susmoa 

besterik ez den jakitea gustatuko litzaiguke etorkizunean. Horretarako, ikasleen 

iritzi zabalagoa bilduko genuke. 

 

Gaiarekin lotura estua dutenak 

Gure lanean aipatu dugun Blended-learningaren inguruan gehiago sakontzea 

gustatuko litzaiguke etorkizunera begira. Berau ikasketa-irakaskuntza eredu eta 
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teoria ezberdinak biltzen dituen metodo gisa aztertu nahi genuke. Horretarako, 

UPV/EHUko hainbat irakaslek erabiltzen duten metodologia beste unibertsitate 

batzuetakoekin alderatzea gustatuko litzaiguke. Hasteko eta behin, Renoko 

unibertsitatearekin alderatuko genuke, bertan sail dezentek metodo horri esker 

irakasten baitituzte ikasgai batzuk.  

 

Bestalde, etorkizunerako ikerketa lerro berri moduan, Mooc (Massively Open Online 

Courses48) delakoek egungo e-learning-aren inguruan dugun ikuspuntua aldatuko 

ote duten ikustea gustatuko litzaiguke. Mooc-ak sarean dauden doaneko kurtso 

irekiak dira. 2012ko uztailean AEBetako goi mailako 12 unibertsitatek, hitzarmen 

bat sinatu zuten Coursera enpresarekin, apirilean beste hiru unibertsitatek egin 

zuten moduan (Princeton, Michigan, Stanford eta Pennsylvaniako unibertsitateak). 

Kurtso horien ezaugarri nagusiak ondokoak dira: 

 

• Parte-hartzea doan izan arren, Mooc kurtso batzuetan ikasleak akreditazio 

moduko bat nahiko balu, zerbait ordaindu beharko luke. 

• Betebehar zehatzak ez baditu ere, asteka antolatutako epe batzuk izango 

ditu, guztien arteko eztabaida egoki bat egon dadin. 

• Kurtso horien ardatza, bertan sortzen diren ideien hausnarketan, eztabaiden 

argitalpenean eta baliabide desberdinen partekatzean oinarritzen da.  

 

Mooc kurtsoen abantailei eta desabantailei dagokienean zera esan dezakegu 

(http://www.elearnspace.org/blog/;http://www.convergemag.com/policy/MOOCs-

Here-to-Stay.html eta http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course 

2012ko irailaren 22an kontsultatua): 

 

Abantaila nagusiak: 

 

• Doan kalitatezko materiala eskuratzera iritsi gaitezke. 

• Ezagutza hobetzen du. 

• Ikasle kopuru handi bat erakarriko du. 

• Erakundearentzat marketing tresna boteretsu bat izan daiteke. 

 

 

 
                                            
48 Irekiak diren online kurtso jendetsuak 
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Desabantaila nagusiak: 

 

• Zehaztasunarekin ebaluatzeko zailtasunak. 

• Lortutako gaitasunak eta ezagutzak egiaztatzeko zailtasunak. 

• Mooc kurtsoen etorkizun zalantzazkoa. 

 

Kurtso horiek izango duten joera eta etorkizuna ikustea gustatuko litzaiguke. Egun 

kurtso horien eskaintza zabala da, eta 18 kategoriatan antolatutako ia 200 kurtso 

eskaintzen dira era horretara. Datozen hilabeteetan eskaintza horren joera nolakoa 

izango den ikustea interesgarria izan daiteke. Bertan parte hartzen duten ikasleen 

iritzia ezagutzea ere gustatuko litzaiguke. 

 

Horrez gain, eta bukatzeko, sare sozialek eta e-learning-ak etorkizunean izan 

dezaketen lotura aztertu nahiko genuke. Ikasleentzat sare sozialak ingurune natural 

bat izango dira eta bertan sortuko dira gustukoen dituzten eduki eta elkarrizketak. 

Horrexegatik sare horiek formakuntzarako erabiltzea aproposa izan daiteke. Ikusi 

beharko litzateke dagoeneko sortu diren sare sozial ezagunak erabiliko diren 

horretarako (Facebook, Twitter…) edo sare sozial pribatuak sortu beharko 

liratekeen. 
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CBS saileko ikasleen matrikulazio eta uzte 
kopurua 

  





Fall 2008
Completed 7
Withdrawn 3
Total 10

Spring 2006
Completed 5
Withdrawn 1
Total 6

Fall 2004 Fall 2004
Completed 13 Completed 0
Withdrawn 7 Withdrawn 0
Total 20 Total 0

Spring 2007 Spring 2007
Completed 9 Completed 0
Withdrawn 1 Withdrawn 0
Total 10 Total 0

Spring 2005 Spring 2005
Completed 12 Completd 11
Withdrawn 7 Withdrawn 7
Total 19 Total 18

Spring 2006 Spring 2006
Completd 11 Completd 8
Withdrawn 4 Withdrawn 2
Total 15 Total 10

Fall 2008 Fall 2008
Completed 17 Completed 4
Withdrawn 1 Withdrawn 0
Total 18 Total 4

Fall 2009 Fall 2009
Completed 16 Completed 9
Withdrawn 3 Withdrawn 0
Total 19 Total 9

Fall 2010 Fall 2010
Completed 10 Completed 16
Withdrawn 4 Withdrawn 0
Total 14 Total 16

Fall 2011 Fall 2011
Completed 15 Completed 9
Withdrawn 1 Withdrawn 3

BASQ 101.WC1

BASQ 452.WC1

BASQ 471.WC1 ANTH 414.WC1

BASQ 466.WC1 ART 466.WC1



Total 16 Total 12

Spring 2005 Spring 2005
Completed 3 Completed 1
Withdrawn 3 Withdrawn 1
Total 6 Total 2

Spring 2005 Spring 2005
Completed 1 Completed 0
Withdrawn 1 Withdrawn 0
Total 2 Total 0

Spring 2006 Spring 2006
Completed 2 Completed 0
Withdrawn 0 Withdrawn 0
Total 2 Total 0

Fall 2008 Fall 2008
Completed 0 Completed 0
Withdrawn 0 Withdrawn 0
Total 0 Total 0

Fall 2009 Fall 2009
Completed 0 Completed 2
Withdrawn 0 Withdrawn 0
Total 0 Total 2

Fall 2010 Fall 2010
Completed 2 Completed 0
Withdrawn 0 Withdrawn 0
Total 2 Total 0

Fall 2011 Fall 2011
Completed 0 Completed 0
Withdrawn 0 Withdrawn 0
Total 0 Total 0

BASQ 671.WC1 ANTH 614.WC1

BASQ 472.WC1 ANTH 415.WC1
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Contacts and Help 

Online and Independent Learning 

Contact Online and Independent Learning with questions concerning: 

 Scheduling exams  
 Requesting loan materials (films, CDs, etc.)  

Online and Independent Learning 
Phone: (775) 784–4652 or (800) 233–8928, ext. 4652 
Email: istudy@unr.edu 
Location: 1041 N. Virginia St., Continuing Education Building, Room 225. 
Office hours: Monday through Friday from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. 

UNR Help Desk 

Contact the UNR Help Desk with questions concerning: 

 Technical problems/issues  
 Browser help  
 Forgotten password  

UNR Help Desk 
Phone: (775) 682–5000 
Email: help@unr.edu 
Location: Mathewson-IGT Knowledge Center, first floor 

Your Instructor 

Contact your instructor through the internal mail tool with any questions concerning the content 
of this course. Additional contact information is provided below; please only attempt contact 
through these means if you are unable to reach your instructor via WebCampus Mail. 

Joseba Zulaika 
Department: Center for Basque Studies 
Email: zulaika@unr.edu  

Communicating with Your Instructor 

Your instructor has listed contact information and preferred methods of contact in the course site, 
and you should be cognizant of these preferences. In most classes, all communication with your 
instructor will be done via email and/or the various communication tools in WebCampus (such 

http://istudy.unr.edu/
mailto:istudy@unr.edu
http://www.it.unr.edu/
mailto:%20help@unr.edu
http://basque.unr.edu/
mailto:zulaika@unr.edu


as mail, discussions, and chat). You should feel free to contact your instructor in the manner(s) 
specified whenever you have questions about the content or structure of the course. 

Because this is an online course, however, it is important to note that instructors are not available 
to meet one-on-one with students, and they are unable to provide support equivalent to individual 
tutoring sessions. Your instructor is responsible for leading the online educational experience of 
all students in the class and does not have the resources to provide extensive individualized 
attention to everyone. With that said, if you find you are struggling with the course material and 
are in need of such support, please contact your instructor so you can be referred to one of the 
tutoring services provided on the University of Nevada, Reno campus. Students living outside 
the Reno/Sparks area will be responsible for finding a local tutor on their own. 

Helpful Links 

 Changing Your Password  
 Frequently Asked Questions  
 Disability Resource Center  
 Browser Tune-up  

 

https://netid.unr.edu/
https://webct.unr.edu/webct/urw/lc1013008395041.tp1013835046011/displayContentPageTargetedResource.dowebct?tocID=1013835160011&tocLinkID=1013835647011&pageID=1013835143011&newWindow=true&relativePath=/syllabus/policy_pages/faq.html
http://www.unr.edu/stsv/slservices/drc/
http://www.webct.com/tuneup
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Irakasle agurgarri hori, 
 
Zurekin jartzen naiz harremanetan CBSeko online irakasle zaren moduan.   
Dakizun bezala, "Renoko Unibertsitateko Center for Basque   
Studies sailak eskaintzen duen online formakuntzaren analisia"   
izenburua duen doktoradutza tesia idazten nabil azken urte hauetan.    
Horretarako, lehenik eta behin ikasleek kurtso amaieran betetzen   
dituzten ebaluaketak aztertzen aritu naiz. 
 
Momentu honetan aldiz, zuen iritzia ere entzun nahiko nuke.   
Horretarako, zuekin mahai-inguruko bat antolatu nahiko nuke. Zuetariko   
batzuk Renon eta beste batzuk Euskal Herrian zaudetenez, bideo   
hitzaldi bat antolatzea bururatu zait, era honetan birtualki bada ere   
"elkarrekin" egon gaitezke. 
 
Guztiei ondo datorkigun eguna eta ordua aukeratzen hasteko, hona hemen   
nire galdera. Zer moduz datorzkizu, abenduaren 10ean Renoko goizeko   
9etan eta Euskal Herriko arratsaldeko 6retan "elkartzen" bagara? Renon   
Knowledge Center-en izango litzateke hitzordua eta Euskal Herrian   
Gipuzkoako kanpuseko bideo hitzaldi aretoren batean (oraindik   
zehazteke). 
 
Alderdi teknikoa lotzen ari gara, baina bitartean zuen egutegiak nola   
dauden jakitea gustatuko litzaidake. 
 
Eskertuko nizueke lehenik eta behin nirekin harremanetan jarriko   
bazina abenduak 10eko hitzordua posible izango zenukeen adieraziz. 
 
Edozein zalantza izan ezkero, jarri lasai harremanetan nirekin. 
 
Aldez aurretik zure laguntza eskertuz, agurtzen naiz: 
 
Nere Amenabar 
 
Ps. Abenduaren 19rako gure lehen haurra espero dugu (Peru), eta ez   
nuke zuekin hitzordu hau askoz gehiago atzeratu nahi. 

 



Hola Iñaki, 
Soy Nere Amenabar, profesora de la Escuela de Magisterio. 
Estoy trabajando en mi tesis, y en Diciembre me gustaría utilizar 
alguna de las salas de videoconferencia en Donostia. Necesito hablar con un 
grupo de profesores que se encuentran en la Universidad de Nevada, 
Reno (USA) y con otros que en este momento están en Euskal Herria. 
 
Es la primera vez que intento organizar una video conferencia y me 
gustaría  poder hablar con alguien para concretar detalles. 
 
Eres tú la persona encargada de esto? Podríamos quedar algún día para 
charlar 10 minutos y ver como  lo podemos organizar? 
 
Un saludo y muchísimas gracias por tu ayuda 
 
Nere 

 



Kaixo Joseba, Kate, Linda, Marijo eta Esti, 

Datorren astean izango da gure egun handia. Geratu ginen moduan, 

abenduaren 10ean Renoko goizeko 8:15etan eta EHeko 5:15etan, birtualki 

bada ere, elkartuko gara mahai-inguruko horretan.  

 

Email honetan prestatu dudan mahai ingurukoaren eskematxo bat eransten 

dizuet, orokorki bada ere lantzea gustatuko litzaidaken gaiak ezagutu 

ditzazuen. Dena dena, beste edozer gairen inguruan ere hitz egin nahi 

baduzue, nik gustura entzungo zaituztet. 

 

Nire transkribapen lana errazteko elkarrizketa grabatzea gustatuko 

litzaidake, zuen aldatik arazorik ez badago behintzat.   

 

Donostiakoak Filosofia eta Hezkuntza Zientzien fakultateko sarreran 

elkartuko gara arratsaldeko 17:00etan. Mahai ingurukoa bertako multimedia 

gelan izango da. Renokoak berriz, zuek antolatzea izango da hoberena. 

Goizeko 8:15etarako bideo-hitzaldia egingo dugun gelan egotea eskertuko 

nizueke. Zuek badakizue non dagoen? Zalantzarik izango bazenukete jarri 

lasai harremanetan nirekin. 

 

Mesedetxo bat eskatuko nizueke: ordu eta erdi pasatsu dugunez, posible 

izango balitz, puntual hastea gustatuko litzaiguke. Beraz, 8:15etatik 10ak 

arteko tartea izango dugu Renon, eta 17:15etatik 19:00ak artekoa EHan. 

Besterik gabe, berriro ere zuen laguntza eskertuz agurtzen naiz. Abenduak 

10 arte, ondo segi 

 

Nere 

 

PS. Mesedez, konfirmatu email hau jaso duzuela eta bertan izango zaretela 

abenduak 10ean. 

 

 

Erantsitako fitxategia: 

Abenduak 10eko bideo-hitzaldirako eskema 

Dakizuen bezala, “Renoko unibertsitateko Center for Basque Studies sailak 

eskaintzen duen online formakuntzaren analisia” izenburua duen tesia 

idazten ari naiz azken aldi honetan. Lehenik eta behin, Independent 



Learning sailak kurtso amaieran ikasleei pasatzen dien ebaluaketak aztertu 

ditugu. Bertatik hainbat datu interesgarri atera eta orain zuekin hitz egiteko 

ordua  iritsi zaigu. Ebaluaketa hauek piska bat aztertu ondoren, bertan 

hainbat aldagaien inguruan galdetzen zaiela ikusi dugu, hala  nola, 

plataforma, komunikazioa, curriculuma, e-learning-aren abantailak eta 

desabantailak, zuen inguruan ikasleek duten iritzia eta abar. Beraz, ondo 

iruditzen bazaizu horien inguruan arituko gara bereziki. Dena dela, 

esatekorik duzuen besterik badago, bota lasai. Gustura jasoko dugu eta!  

 

Aurrera orduan! 

 

Plataforma (WebCT--Webcampus) 

Dakizuen bezala, Renoko unibertsitateak azken urte hauetan WebCT 

(WebCampus) plataforma erabili du. Zer iruditzen zaizue plataforma hau?  

 

Laguntza 

Ikasleek jasotzen duten laguntza hori, hiru  epetan banatu dugu. Alde  

batetik, kurtsoa hasi aurretik ikasleek jasotzen duten informazioaren 

inguruan aritu dira. Bestalde, kurtsoa hasi eta berehala eskura duten 

laguntza informazioaren inguruan (Student Handbook edota Web packet-a). 

Azkenik kurtso osoan zehar duten laguntza teknikoaren inguruan.  Zer 

nolakoa iruditzen zaizue laguntza hau?  

 

Curriculuma 

Arlo honetan bereziki, helburuen, programaren, metodologiaren, jardueren 

eta ebaluaketaren inguruan aritu dira  orokorki. Zer iritzi duzu honen 

inguruan?  

 

Komunikazioa eta interakzioa 

Aurrez aurre askotan  errazagoa da komunikazio eta interakzio hau  

suspertzea. Zer moduz moldatu zarete honekin? Erraza al da? Edo 

zailtasunak dituzue?  

 

Irakasleekiko iritzia 

Orokorki, oso gustura agertu dira ikasleak zuek irakasle moduan egiten 

duzuen lanarekin. Zuen ezaugarri, gaitasun, jarrera, jarduerak itzultzeko 

denbora eta ebaluaketarako erabiltzen duzuen sistemaren inguruan galdetu 

zaie, eta oso balorazio positiboa egin duten ikasleek orokorki.   



 

Independent Learning Saila 

Zuei buruz galdetu zaien bezala, gure sailaren inguruan ere galdetu diegu 

ikasleei ebaluaketa hauetan, hau da, Independent Learning sailari buruz 

duten iritziaz. Batez ere, aurrera begira hobetu ditzakegun aldagaiak 

ezagutzeko asmoz. Sailarekin ere orokorki gustura dauden arren, 

hobekuntzarako hainbat proposamen egin dizkigute. 

 

Abantailak eta desabantailak 

Argi dago kurtso bat aurrez aurre edota online jasotzea  oso desberdina 

dela, baina baita aurrez aurre edota online eskaintzea ere. Zuentzat 

abantailak ditu zuen kurtsoak online eskaintzeak? Eta desabantailak?  

 

Beste baliabideak 

Zuen kurtsoetan zuek idatziriko Lecture Notes-ez gain ikasleek badituzte 

hainbat baliabide zuek emandako informazio hori osatzeko, alderatzeko, 

gehitzeko… Zer iruditzen zaizkizue hauek? Beharrezkoak al dira?  

 

Besteak 

Bertan kurtsoa gomendagarria iruditu zaien galdetu zaie eta beste ikasleren 

bati gomendatuko Gogoratzen duzue urte horretan gertatu zen zerbait? 

Aldaketaren bat edo egon al zen? 
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Prestaketa lanean ari ginen bitartean 
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Mahai!inguruako!prestatzen______________________________!

Ikasleengandik! jasotako! galdera6sortetatik! lorturiko! informazio! aztertu! ! ondoren,! interesgarria! iruditu!
zitzaigun!irakasleekin!egotea!eta!beraien!iritzia!ere!biltzea.!Horretarako!!lehen!arazo!logistikoa!distantzia!
izan! zen,! hau! da,! irakasle! taldetxo! bat! Renon! bertan! zegoela! eta! ! beste! bat! Euskal! herri.! Arazo! horri!
aurre!egiteko!bideo!hitzaldia!erabiltzea!iruditu!zitzaigun!biderik!egokiena.!!

Analisi! estatistikoetan! lorturiko! informazioak! lagundu! zigun! irakasle! hauekin! antolatu! genuen! mahai6
ingurukoa!prestatzen.!!!Prozesu!honetan!adituen!laguntza!talde!batek!hartu!zuen!!parte.!!

Behin! galderak! eta! mahai6ingurukoan! jorratu! nahi! genituen! gai! nagusiak! prest! genituenean,! sei!
irakasleei! bertan! ! parte! hartzeko! gonbidapena! luzatu! ! zitzaien.! Horretarako! ondorengo! emaila! igorri!
zitzaien:!

Irakasle(agurgarri(hori,(
(
Zurekin(jartzen(naiz(harremanetan(CBSeko(online(irakasle(zaren(moduan.(((
Dakizun(bezala,("Renoko(Unibertsitateko(Center(for(Basque(((
Studies(sailak(eskaintzen(duen(online(formakuntzaren(analisia"(((
izenburua(duen(doktoradutza(tesia(idazten(nabil(azken(urte(hauetan.((((
Horretarako,(lehenik(eta(behin(ikasleek(kurtso(amaieran(betetzen(((
dituzten(ebaluaketak(aztertzen(aritu(naiz.(
(
Momentu(honetan(aldiz,(zuen(iritzia(ere(entzun(nahiko(nuke.(((
Horretarako,(zuekin(mahaiCinguruko(bat(antolatu(nahiko(nuke.(Zuetariko(((
batzuk(Renon(eta(beste(batzuk(Euskal(Herrian(zaudetenez,(bideo(((
hitzaldi(bat(antolatzea(bururatu(zait,(era(honetan(birtualki(bada(ere(((
"elkarrekin"(egon(gaitezke.(
(
Guztiei(ondo(datorkigun(eguna(eta(ordua(aukeratzen(hasteko,(hona(hemen(((
nire(galdera.(Zer(moduz(datorzkizu,(abenduaren(10ean(Renoko(goizeko(((
9etan(eta(Euskal(Herriko(arratsaldeko(6retan("elkartzen"(bagara?(Renon(((
Knowledge(CenterCen(izango(litzateke(hitzordua(eta(Euskal(Herrian(((
Gipuzkoako(kanpuseko(bideo(hitzaldi(aretoren(batean((oraindik(((
zehazteke).(
(
Alderdi(teknikoa(lotzen(ari(gara,(baina(bitartean(zuen(egutegiak(nola(((
dauden(jakitea(gustatuko(litzaidake.(
(
Eskertuko(nizueke(lehenik(eta(behin(nirekin(harremanetan(jarriko(((
bazina(abenduak(10eko(hitzordua(posible(izango(zenukeen(adieraziz.(
(
Edozein(zalantza(izan(ezkero,(jarri(lasai(harremanetan(nirekin.(
(
Aldez(aurretik(zure(laguntza(eskertuz,(agurtzen(naiz:(
(
Nere(Amenabar(
(
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Ps.(Abenduaren(19rako(gure(lehen(haurra(espero(dugu((Peru),(eta(ez(((
nuke(zuekin(hitzordu(hau(askoz(gehiago(atzeratu(nahi.(

Irakasleen!erantzunak!jaso!bitartean!Euskal!Herriko!Unibertsitateko!CIDIR6eko!!zein!langilek!zuen!bideo!
hitzaldien!gelen!ardura!ezagutu!eta!email!bat!bidali!genion!berarekin!harremanetan!!jartzeko!asmoz:!

Hola(Iñaki,(

Soy(Nere(Amenabar,(profesora(de(la(Escuela(de(Magisterio.(
Estoy(trabajando(en(mi(tesis,(y(en(Diciembre(me(gustaría(utilizar(
alguna(de(las(salas(de(videoconferencia(en(Donostia.(Necesito(hablar(con(un(
grupo(de(profesores(que(se(encuentran(en(la(Universidad(de(Nevada,(
Reno((USA)(y(con(otros(que(en(este(momento(están(en(Euskal(Herria.(
(
Es(la(primera(vez(que(intento(organizar(una(video(conferencia(y(me(gustaría((poder(hablar(con(alguien(para(concretar(
detalles.(
(
Eres(tú(la(persona(encargada(de(esto?(Podríamos(quedar(algún(día(para(charlar(10(minutos(y(ver(como((lo(podemos(
organizar?(
(
Un(saludo(y(muchísimas(gracias(por(tu(ayuda(
(
Nere(

 

Berehala! jaso! genuen! erantzuna! Iñaki! Lasaren! eskutik! eta! Joxe!Mari! Korta! ! eraikinean! elkartu! ginen,!
bideo!hitzaldirako!pare!bat!gela!dauden!tokian!hain!zuzen!ere.!!Berarekin!hitzegiten!ari!ginen!bitartean!
arazo! batzuekin! egin! genuen! topo.! Alde! batetik,! Reno! eta! Euskal! Herriaren! artean! 9! orduko! aldaketa!
dago,!hau!da,!Renon!goizeko!9ak!direnean!EHan!arratsaldeko!6ak.!!Ordu!horretareko,!Donostiako!bideo!
hitzaldirako!!aretoetan!dauden!AZPkoa!langileek!bukatu!dute!beraien!lanaldia,!eta!geratzen!den!bakarra!
Leioako!!aretoan!egongo!da.!!Beraz,!harekin!hitzordu!beharko!genuke!handik!berak!ere!laguntza!eskaini!
zezan.!Horrez!gain,!bideo6hitzaldia!grabatzea!komeni!zaitzaigula!komentatu!!genion!eta!horrek!ere!beste!
arazo!bat!zekarren!berarekin:!grabatzaile!dena!aretoarekin!ere!harremanetan! jarri!beharko!genukeela,!
hau!da,!ez!Renoko!eta!EHko!aretoa!beraien!artean!bakarrik,!baizik!eta!baita!grabatzailea!den!beste!areto!
hau.!Beraz,!3!areto!batera.!!Grabatu!ahal!izateko!ere,!baimena!eman!beharko!genuke.!

I.Lasarekin! adostu! eta! gero! Renoko! unibertsitateko! teknikariarekin! ere! harremanetan! jarri! beharko!
ginateke.! Horretarako! CBS6eko! Kate! Camino! irakasleari! laguntza! eskatu! eta! honek! Kevin! E! Hutchins!
teknikariarengana!bidali!gintuen.!Hark!hainbat!informazio!jaso!ondoren,!alde!batetik!froga!bat!egin!nahi!
genuela!komentatu!genion,!gauzak!ondo!joango!direla!ziurtatzeko,!eta!gero!abenduaren!10ean!mahai6
ingurukoa!!antolatu!nahi!genuela.!!

Bitartean,! irakasleen! erantzunak! jasotzen! hasi! ginen! ikerketa! honetan! beraien! laguntza! eskaintzeko!
asmoarekin.!Bideo!hitzaldira!etorri!ez!zitezkeen!bi!irakasleri!emailez!igorriko!zaizkio!galderak!haien!iritzia!!
ere!jaso!dezagun.!!

Mahai6inguruko!bat!ongi!kudeatzeko!informazio!bila!hasi!ginen!eta!gai!hori!landu!genuen.!

!

!
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Hona!hemen!irakasleei!galdetuko!zaizkien!galderak:!

Dakizuen! bezala,! “Renoko! unibertsitateko! Center! for! Basque! Studies! sailak! eskaintzen! duen! online!
formakuntzaren!analisia”! izenburua!duen! tesia! idazten!ari!naiz!azken!aldi!honetan.! Lehenik!eta!behin,!
Independent!Learning!sailak!kurtso!amaieran!ikasleei!pasatzen!dien!ebaluaketak!aztertu!ditugu.!Bertatik!
hainbat!datu! interesgarri!atera!eta!orain!zuekin!hitz!egiteko!ordua! ! iritsi!zaigu.!Ebaluaketa!hauek!piska!
bat! aztertu! ondoren,! bertan! hainbat! aldagaien! inguruan! galdetzen! zaiela! ikusi! dugu,! hala! ! nola,!
plataforma,! komunikazioa,! curriculuma,! e6learning6aren! abantailak! eta! desabantailak,! zuen! inguruan!
ikasleek!duten!iritzia!eta!abar.!Beraz,!ondo!iruditzen!bazaizu!horien!inguruan!arituko!gara!bereziki.!Dena!
dela,!esatekorik!duzuen!besterik!badago,!bota!lasai.!Gustura!jasoko!dugu!eta!!!

Aurrera!orduan!!

Plataforma)(WebCT0WebCampus))

Beraz,! aldagaiz! aldagai! joango! gara.!Has! gaitezken!plataformarekin! adibidez.!Dakizuen!bezala,! Renoko!
unibertsitateak! azken! urte! hauetan!WebCT! (WebCampus)! plataforma! erabili! du.! Zer! iruditzen! zaizue!
plataforma! hau?! Eraginkorra! eta! erabilgarria! dela! iruditzen! zaizue?! Zein! izan! da! zuen! esperientzia!
honekin?!Zuek!irakasleak!eroso!sentitzen!zarete?!eta! ikasleak!horrela!sentitzen!direla! iruditzen!zaizue?!
Beste!plataformarik!ezagutzen!baduzue,!zein!desberdintasun! ikusten!dituzue!honen!eta!haren!artean?!
Aldatuko!zenukete?!

Galdera!zehatzagoak:!

1) Ikasleentzat!eta! irakasleentzat!beti!plataforma!bera!erabiltzea!(WebCampus)!abantaila!bat!da?!!
Ikasleak!agian!errazago!animatuko!dira!beste!online!kurtso!bat!hartzera!jakinik!lanabesa!ezaguna!
zaiela?!(8.1.1!Plataforma666Eraginkortasuna)!!

2) CBSek!bere! online! kurtsoetarako!beti! plataforma!bera! erabili! du! ezta?!Hau! abantaila!moduan!
ikusten! duzute,! edota! beste! zerbait! frogatzea! ondo! egongo! litzateke! irakasleentzat?! (8.1.1!
Plataforma666Eraginkortasuna)!

3) Kurtsora! azkar! eta! erraz! sartu! direla! dio! ikasleen! gehiengo! nagusi! batek.! Horrela! izan! al! da!

zuretzat! ere?! Edo! zailtasunak! izan! dituzu?! Horrela! izan! bada,! zeintzuk?! (8.1.2.! Plataforma6

Erabilgarritasuna)!

Laguntza)

Hurrengo!aldagaia! laguntza! izango!genuke.! Ikasleek! jasotzen!duten! laguntza!hori,!hiru! !epetan!banatu!
dugu.! Alde! ! batetik,! kurtsoa! hasi! aurretik! ikasleek! jasotzen! duten! informazioaren! inguruan! aritu! dira!
(Webpacket).! Bestalde,! kurtsoa! hasi! eta! berehala! eskura! duten! laguntza! informazioaren! inguruan!
(Student( Handbook).! Azkenik! kurtso! osoan! zehar! duten! laguntza! teknikoaren! inguruan.! ! Zer! nolakoa!
iruditzen! zaizue! laguntza! hau?! Ikasleak! eroso! sentitzen! dira! laguntza! honekin?! Eta! zuek?! Irakasle!
moduan!zerbaiten!falta!somatzen!duzute!arlo!honetan!edota!zuen!beharrak!asetuak!geratzen!dira?!Zein!
kasutan!erabili!duzute!gehien!laguntza!hau?!Zertarako?!
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Galdera!zehatzagoak:!

1) Desberdintasunak! ikusten! al! dituzue! aurrez! online! kurtso! bat! hartu! duten! eta! ikasle! berrien!
artean!laguntza!beharrei!dagokienean?!(8.2.2.!Laguntza6666Materiala)!

2) Webpacket(delakoa!materialaren! kalitatearen! inguruan! galdetu! zaienean,! ikasleen!portzentaia!

%7ak! ez! dakit,! ez! dut( erantzuten( aukeratu! ! du.! Zergatik! iruditzen! zaizu! izan! daitekeela!

portzentaia!!altu!samar!hau?!(8.2.2.!Laguntza6666Materiala)!

3) Student(Handbook! delako!baloratzeko!orduan,!datu! galdu!dexente! izan!ditugu,!hau!da,!%30.2!
hain! zuzen! ere.! Ez! dakigu! ziurtasun! osoz! zergatik! izan! ditugun! hainbeste! datu! galdu.! Agian!
plataforma! ezagutzen! dutenek! ez! dutelako! dokumentu! hau! irakurri.! Dena! den,! hau! baieztatu!
gabeko! susmo! bat! besterik! ez! da.! Horrela! izan! daitekeela! iruditzen! zaizu?! (8.2.2.! Laguntza6666
Materiala)!

4) 2005! eta! 2007.! urteetan! N/A! aukeratu! duten! ! ikasleen! ! kopurua! oso! altua! izan! da,! Student(
Handbookari(dagokionean.!!Zergatik!izan!daiteke!hori?!(8.2.2.!Laguntza6666Materiala)!

5) Chi6karratuaren! (Pearson)! froga! egin! ondoren,! argi! ikusten! dugu! badagoela! desberdintasun!
esanguratsurik! kurtso! haseran! entregatzen! zaien! materialaren! iritzietan! ! urte! desberdinei!
erreparatu! ezkero.! Gogoratzen! duzue! 2007.! urtean! arazorik! egon! zen! kurtsoetan?! (8.2.2.!
Laguntza6666Materiala)!

6) Zuek! kurtsoan! zehar! izaten! al! duzue! laguntza! teknikoaren! beharrik?! Zertan! zehatz! mehatz?!
Independent!Learning!sailak!ondo!asetzen!al!du!zuen!eta!ikasleen!behar!hori?!(8.2.3!Laguntza—
Laguntza!teknikoa)!

7) Kurtsoa!hasi!baino! lehen!eta!hasi! eta!berehala! jasotzen!duten! laguntzaz!gain,! ! ikasleek!kurtso!
osoan! zehar! laguntza! teknikoa! jasotzeko! aukera! dute.! Ikasle! batzuk! laguntza! hau! gehiago! eta!
beste!batzuk!gutxiago!erabiliko!duten!arren,!hor!dagoela!jakitea!ikasleentzat,!zein!irakasleentzat!
lasaigarria! izango! dela! iruditzen! zaizu?! (8.2.3! Laguntza—Laguntza! teknikoa)! Nolakoa! dela!
iruditzen!zaizue!laguntza!hau?!

Curriculuma)

Ebaluaketa!horietan!dauden!galderetan!aurkitu!dugun!beste!aldagai!bat!curriculuma!bera!izan!da.!Ezin!
uka! curriculumak! ! berebiziko! garrantzia! izango! duela! ikasleen! ikasketa! prozesuan! eta! horregatik,! hau!
ezagutzea! oso! garrantzitsua! izan! daiteke,! bai! CBS6rentzat,! bai! Independent! Learning6entzat! eta! baita!
zuentzat! ere.! Arlo! honetan! bereziki,! helburuen,! programaren,! metodologiaren,! jardueren! eta!
ebaluaketaren!inguruan!aritu!dira!!orokorki.!Zer!iritzi!duzu!honen!inguruan?!Zer!diote!ikasleek!adibidez!
burutu!behar!dituzten!jardueren!edota!azteketa!presentzialen!inguruan?!Gustora!daude?!Eta!zuek?!

Galdera!zehatzak:!

1) Zeinek! erabakitzen! du! curriculuma! (hau! da! zer! helburuak! jarri,! zer! nolako! jarduerak! zehaztu,!
nola!ebaluatu)?!Irakasle!bakoitzak!edo!irakasle6ekipo!batek?!!
!
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2) Ikasleek! egin! behar! dituzten! azterketak! ongi! baloratu! dizuzte! orokorki.! Zuek! ere! gustora! al!
zaudete! ebaluaketa! sistema! honekin?! Edota! zerbait! aldatuko! zenukete?! (8.5.4! Curriculuma6

Jarduerak)!

3) Kurtsoan!burutu!behar!izan!dituzten!jarduerak!egokiak!al!dira!beraien!ikasketa!prozesurako?!

4) Eta!kurtsoan!erabili!den!metodologia!nolakoa!da!zuen!iritziz?!Egokia!izan!da?!!

5) Ikasleek! lan! zama!handia! izan!dutela! diote! kurtsoan.!Nola! ikusten!duzute! zuek?! Zuek! ere! hau!

jasotzen!duzute!ikasleengatik?!Zergatik!izan!daiteke!!hau?!(8.5.4!Curriculuma6Jarduerak)!

6) Curriculum6eko!atal!guztietan!(helburuak,! jarduerak,!metodologia,!programa)!ebaluaketan! izan!

ezik,! ikusten!da!emaitzek!balorazio!positiborako! joera! garbia!dutela.! Ebaluaketan!berriz! “ona”!

aukerako! portzentaia! “ezin! hobea”! baina! altuagoa! izan! da.! Zergatik! izan! daiteke! hori?! (8.5.5!

Curriculuma6Ebaluaketa)!

Komunikazioa)eta)interakzioa)

Ebaluaketa!hauetan!ere!kurtsoan!zehar!!egon!den!komunikazioari!eta!interakzioari!buruz!aritu!!dira!zuen!

ikasleak.!Aurrez!aurre!gertatzen!den!moduan,!online!eskaintzen!diren!kurtsoetan!ere!!oso!garrantzitsua!!
da! ikasle6ikasle,! eta! ikasle6irakasle! arteko! komunikazioa.! Aurrez! aurre! askotan! ! errazagoa! da!

komunikazio! eta! interakzio! hau! ! suspertzea.! Zer! moduz! moldatu! zarete! honekin?! Erraza! al! da?! Edo!

zailtasunak! dituzue?! Foroak! ere! erabiltzen! dituzue! zuen! kurtsoetan! askok! ezta?! Eta?! Lanabes!

garrantzitsua! ! dela! iruditzen! zaizue! ikasle6ikasle! komunikazio,! elkartruke! hau! bultzatzeko?! Foroan!

sortzen! diren! eztabaiden! eta! aurrez! aurreko! kurtsoan! sortzen! diren! eztabaiden! inguruan! zein!

desberdintasun!ikusten!dituzue?!

Galdera!zehatzagoak:!

1) Online(kurtsoetan!aurrez!aurreko!kurtsoetan!bezala!ikasleen!partehartzea!garrantzitsua!!izango!
da.! Dena! den,! online! kurtsoetan! zailagoa! gerta! daiteke! partehartzea! hau! kontrolatzea! edota!
bultzatzea.! ! Horrela! al! da! zure! kasuan?! Zer! egin! hau! hobetzeko?! (8.6.! Komunikazioa! eta!

interakzioa)!

2) Ikasleak!maiz!jartzen!al!dira!harremanetan!zuekin?!Egiten!dutenean!zeintzuk!izaten!dira!beraien!

zalantzak!edota!komentarioak?!(8.6.3.!Komunikazioa!eta!interakzioa—Kontatktua)!

3) Ikasleen! iritziz! online! kurtsoan! aurrez! aurreko! batean! besteko! partehartzea! dute! gutxi! gora!
behera.! Zuk! ere! hori! horrela! dela! uste! al! duzu?! (8.6.3.! Komunikazioa! eta! interakzioa—

Interakzioa)!

4) Ikasle6ikasle!arteko!harreman,!komunikazio!hori!nolakoa!izaten!da?!Zuek!suspertu!behar!izaten!

duzue!edota!automatikoki!sortzen!den!zerbait!da?!Nola!egiten!da!hori!online!kurtso!batean?!

Irakasleekiko)iritzia)

Hurrengo!aldagaia! ikasleek!zuei!buruz!duten! iritzia!da.!Orokorki,!oso!gustura!agertu!dira! ikasleak! zuek!

irakasle!moduan!egiten!duzuen!lanarekin.!Zuen!ezaugarri,!gaitasun,!jarrera,!jarduerak!itzultzeko!denbora!

eta!ebaluaketarako!erabiltzen!duzuen!sistemaren!inguruan!galdetu!zaie,!eta!oso!balorazio!positiboa!egin!

duten!ikasleek!orokorki.!!!
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Galdera!zehatzagoak:!

1) Ikasleei! zuek! egiten! duzuten! lana! baloratzeko! eskatzen! zaienean,! jarduerak! edota! emailak!
erantzuteko!behar!duzuten!denboraren! inguruan!galdetzen!zaie.!Orokorki,!gustora!agertu!dira!
zuek! behar! duzuten! denbora! horrekin.! Online! kurtso! batean,! ikasleentzat! garrantzitsua! dela!
iruditzen! zaizu! jarduerak! zein! emailak! erantzuteko! denbora! ez! luzeegia! izatea?! (8.8! .4!
Irakasleekiko!iritzia.!Denbora)!!

2) Denboraz!gain,!zein!da!zuen!ustez!ikasleek!apreziatzen!duten!online!irakasleen!ezaugarriren!bat?!

Independent)Learning)Saila)

Zuei!buruz!galdetu!zaien!bezala,!gure!sailaren! inguruan!ere!galdetu!diegu! ikasleei!ebaluaketa!hauetan,!
hau!da,! Independent( Learning! sailari!buruz!duten! iritziaz.!Batez!ere,!aurrera!begira!hobetu!ditzakegun!
aldagaiak! ezagutzeko! asmoz.! Sailarekin! ere! orokorki! gustura! dauden! arren,! hobekuntzarako! hainbat!
proposamen!egin!dizkigute!eta!hauek!kontutan!hartuko!ditugu!aurrera!begira.!!

Galdera!zehatzak:!

1) Zein!da!zuen!iritzia!sailaren!inguruan?!Ongi!betetzen!al!dute!bere!eginbeharra?!Zerbait!aldatuko!
zenukete?!Zerbait!!somatzen!duzu!faltan?!(8.3!Independent!learning)!
!

Abantailak)eta)desabantailak)

Argi!dago!kurtso!bat!aurrez!aurre!edota!online! jasotzea! !oso!desberdina!dela,!baina!baita!aurrez!aurre!
edota! online! eskaintzea! ere.! Zuentzat! abantailak! ditu! zuen! kurtsoak( online! eskaintzeak?! Eta!
desabantailak?!Aurrez! aurre!eta!online! eskaintzen!dituzuen!kurtsoetan! zein!da! alde! ! nagusia?! Zein!da!
zuen!esperientzia?!

Galdera!zehatzak:!

1) Online!irakasten!duzun!kurtsoa!aurrez!aurre!ere!irakasten!baduzu,!zer!iruditzen!zaizu,!ikasleek!
aurrez!aurre!online!baino!gehiago!ikasten!dutela,!edota!alderantziz?!Antzekotasunak,!!
abantailak,!desabantailak?!(8.7.!Abantailak!eta!desabantailak)!

Beste)baliabideak)

Dagoeneko!bukatzen!ari!!gara,!beraz!animo!!!!!!

Zuen! kurtsoetan! zuek! idatziriko! Lecture( Notes6ez! gain! ikasleek! badituzte! hainbat! baliabide! zuek!
emandako! informazio! hori! osatzeko,! alderatzeko,! gehitzeko…! Adibidez,! maiz! izaten! dute! irakurri!
beharreko! testulibururen! bat! edota! gaiarekin! zerikusia! duten! estekak.! ! Zer! iruditzen! zaizkizue! hauek?!
Beharrezkoak!al!dira?!Lagungarriak?!Zertarako?asko!erabiltzen!al!dituzte?!Zein! ikasle!motak!erabiltzen!
ditu!gehien?!

Galdera!zehatzak:!
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1) Zure!kurtsoan,!!zure!Lecture(Notes6ez!gain!badira!irakurri!eta!landu!behar!dituzten!testuliburu!
batzuk.!Horien!inguruko!iritzi!ona!dute!ikasleek.!Dena!dela,!ikasle!kopuru!altu!batek!galdera!!hau!

ez!erantzutea!erabaki!du.!Zein!izan!daiteke!honen!arrazoia?!(8.9.!2!Bestelako!baliabideak.!

Testuliburuak))

Besteak)

Azkenik! eta! bukatzeko,! besteak! izena! jarri! diogun! aldagai! bat! dugu.! ! Bertan! kurtsoa! gomendagarria!

iruditu!zaien!galdetu!zaie!eta!beste!ikasleren!bati!gomendatuko!lioketen!galdetu!!zaie.!Orokorki,!ikasleei!

erabat! gomendarriak! iruditu! zaizkie! zuen! kurtsoak.! ! Dena! den,! 2007.urtean! hain! zuzen! ere!

gomendagarria! iruditu!zaien! ikasle!horien!portzentaia!beste!urteetan!baina!dezente!baxuagoa! izan!da.!

Gogoratzen!duzue!urte!horretan!gertatu!zen!zerbait?!Aldaketaren!bat!edo!egon!al!zen?!!!(8.10.1!Besteak.!

Gomendagarria).!

Galdera!zehatzak:!

1) Ikasleen!profila!ezagutzen!duzue?!Zein!da!beraien!jatorria?!Familia!eta!lagunei!esker!izan!dute!

Independent!Learning!sailaren!berri,!eta!ondorioz!zuen!kurtsoen!berri.!(8.10.2!Besteak666

Independent!learning!ezagutzeko!erak.)!

Azkenean,! Kortan! egin! beharrean! FICEn! egitea! erabaki! genuen,! dagoeneko! filosofiako! Xabier! Insausti!

irakasleak! eginak! baititu! Reno! eta! Donosti! artean! hainbat! bideo! hitzaldi! beraien! ikasleekin! eta! hark!

lagunduko! gintuela! esan! zigun.! Beraz,! berarekin! hitzegitera! joan! eta! berak! teknikariarengana! eraman!

gintuen!(Maite!Maestro).!Maiterekin!beharrezkoa!zuen!informazioaren!eta!guk!nahi!genituen!baldintzen!

inguruan!aritu!ondoren,! froga!bat!egitea!ezinbestekoa! zela! ikusi! genuen.!Baina,!Reno!eta!EH!arteko!9!

ordutako!diferentzia!izan!dugu!beti!oztopo.!!Maite!ostiraletan!3ak!arte!bakarrik!dago!eta!asteartetan!4ak!

arte,! beraz,! egun! horietan! bakarrik! moldatu! beharko! genuke.! Kasualitatez! abenduak! 10eko! eguna!

ostirala! da! eta! Renok! froga! egiteko! eman! zigun! eguna,! azaroak! 23a,! asteartea.! Beraz,! azaroak! 23an!

frogaren!froga!egitera!joan!ginen!FICEra!Maitek!nola!egin!azaltzeko!eta!gero!arratsaldeko!7etan!Renoko!

benetako!froga.!!!

Azaroak! 23ko! arratsaldeko! 3retako! frogan! nahiko! zalantza,! batez! ere! deia! jasoko! ote! duten,! guk!

emandako!IPa!FICEkoa!baitzen!eta!ez!grabadorakoa.!Eta!grabadorak!egingo!die!deia.!Bestalde,!Kevinek!

emandako!IPa!eta!konfirmazioa!ageratzen!direnak!ez!dira!berdinak.!Beraz,!batek!daki!nola!aterako!den.!!

Espero!bezala,!azaroak!23ko!froga!ez!zen!ondo!atera,!grabadoraren!IPa!gaizki!eman!genielako,!besteak!

beste.!Beraz,!hitzegitera!lortu!genuen,!deia!manualki!eginez,!baina!ez!genuen!grabatu.!

Beraz,!beste!froga!baten!beharra!ikusi!genuen!eta!arazo!tekniko!guztiei!aurre!eginez,!abenduak!3an!jarri!

genuen!hitzordua!beste!froga!bat!egiteko.!Gure!arratsaldeko!5etan,!beraien!goizeko!8etan.!Ea!hau!ondo!

ateratzen!den.!Astebete!bakarrik!falta!baita!irakasleekin!elkartzeko.!

Irakasle! gonbidatuei! beste! email! bat! bidaltzea! pentsatu! dugu.! Alde! batetik! mahai! ingurukoarekin!

eskema!txiki!batekin!eta!bestetik!data!gogorarazteko:!
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Kaixo(Joseba,(Kate,(Linda,(Marijo(eta(Esti,(

Datorren(astean(izango(da(gure(egun(handia.(Geratu(ginen(moduan,(abenduaren(10ean(Renoko(goizeko(8:15etan(eta(
EHeko(5:15etan,(birtualki(bada(ere,(elkartuko(gara(mahaiCinguruko(horretan.((

Email( honetan( prestatu( dudan( mahai( ingurukoaren( eskematxo( bat( eransten( dizuet,( orokorki( bada( ere( lantzea(
gustatuko(litzaidaken(gaiak(ezagutu(ditzazuen.(Dena(dena,(beste(edozer(gairen(inguruan(ere(hitz(egin(nahi(baduzue,(
nik(gustura(entzungo(zaituztet.(

Nire( transkribapen( lana( errazteko( elkarrizketa( grabatzea( gustatuko( litzaidake,( zuen( aldatik( arazorik( ez( badago(
behintzat.(((

Donostiakoak( Filosofia( eta(Hezkuntza( Zientzien( fakultateko( sarreran( elkartuko( gara( arratsaldeko( 17:00etan.(Mahai(
ingurukoa( bertako( multimedia( gelan( izango( da.( Renokoak( berriz,( zuek( antolatzea( izango( da( hoberena.( Goizeko(
8:15etarako(bideoChitzaldia(egingo(dugun(gelan(egotea(eskertuko(nizueke.(Zuek(badakizue(non(dagoen?(Zalantzarik(
izango(bazenukete(jarri(lasai(harremanetan(nirekin.(

Mesedetxo( bat( eskatuko( nizueke:( ordu( eta( erdi( pasatsu( dugunez,( posible( izango( balitz,( puntual( hastea( gustatuko(
litzaiguke.(Beraz,(8:15etatik(10ak(arteko(tartea(izango(dugu(Renon,(eta(17:15etatik(19:00ak(artekoa(EHan.(

Besterik(gabe,(berriro(ere(zuen(laguntza(eskertuz(agurtzen(naiz.(Abenduak(10(arte,(ondo(segi(

(Nere(

PS.(Mesedez,(konfirmatu(email(hau(jaso(duzuela(eta(bertan(izango(zaretela(abenduak(10ean.(

Erantsitako!fitxategia:!

Abenduak)10eko)bideo:hitzaldirako)eskema)

Dakizuen! bezala,! “Renoko! unibertsitateko! Center! for! Basque! Studies! sailak! eskaintzen! duen!
online! formakuntzaren! analisia”! izenburua! duen! tesia! idazten! ari! naiz! azken! aldi! honetan.!
Lehenik! eta! behin,! Independent! Learning! sailak! kurtso! amaieran! ikasleei! pasatzen! dien!
ebaluaketak!aztertu!ditugu.!Bertatik!hainbat!datu!interesgarri!atera!eta!orain!zuekin!hitz!egiteko!
ordua! ! iritsi! zaigu.! Ebaluaketa! hauek! piska! bat! aztertu! ondoren,! bertan! hainbat! aldagaien!
inguruan! galdetzen! zaiela! ikusi! dugu,! hala! ! nola,! plataforma,! komunikazioa,! curriculuma,! e6
learning6aren!abantailak!eta!desabantailak,!zuen!inguruan!ikasleek!duten!iritzia!eta!abar.!Beraz,!
ondo! iruditzen! bazaizu! horien! inguruan! arituko! gara! bereziki.! Dena! dela,! esatekorik! duzuen!
besterik!badago,!bota!lasai.!Gustura!jasoko!dugu!eta!!Aurrera!orduan!!

Plataforma)(WebCT00Webcampus))

Dakizuen!bezala,!Renoko!unibertsitateak!azken!urte!hauetan!WebCT!(WebCampus)!plataforma!
erabili!du.!Zer!iruditzen!zaizue!plataforma!hau?!!

Laguntza)
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Ikasleek! jasotzen! duten! laguntza! hori,! hiru! ! epetan! banatu! dugu.! Alde! ! batetik,! kurtsoa! hasi!
aurretik! ikasleek! jasotzen!duten! informazioaren! inguruan!aritu!dira.!Bestalde,! kurtsoa!hasi!eta!
berehala!eskura!duten!laguntza!informazioaren!inguruan!(Student(Handbook!edota!Web(packet6
a).! Azkenik! kurtso! osoan! zehar! duten! laguntza! teknikoaren! inguruan.! ! Zer! nolakoa! iruditzen!
zaizue!laguntza!hau?!!

Curriculuma)

Arlo!honetan!bereziki,! helburuen,! programaren,!metodologiaren,! jardueren!eta! ebaluaketaren!
inguruan!aritu!dira!!orokorki.!Zer!iritzi!duzu!honen!inguruan?!!

Komunikazioa)eta)interakzioa)

Aurrez! aurre! askotan! ! errazagoa! da! komunikazio! eta! interakzio! hau! ! suspertzea.! Zer! moduz!
moldatu!zarete!honekin?!Erraza!al!da?!Edo!zailtasunak!dituzue?!!

Irakasleekiko)iritzia)

Orokorki,!oso!gustura!agertu!dira!ikasleak!zuek!irakasle!moduan!egiten!duzuen!lanarekin.!Zuen!
ezaugarri,!gaitasun,!jarrera,!jarduerak!itzultzeko!denbora!eta!ebaluaketarako!erabiltzen!duzuen!
sistemaren!inguruan!galdetu!zaie,!eta!oso!balorazio!positiboa!egin!duten!ikasleek!orokorki.!!!

Independent)Learning)Saila)

Zuei! buruz! galdetu! zaien! bezala,! gure! sailaren! inguruan! ere! galdetu! diegu! ikasleei! ebaluaketa!
hauetan,! hau! da,! Independent( Learning! sailari! buruz! duten! iritziaz.! Batez! ere,! aurrera! begira!
hobetu!ditzakegun!aldagaiak!ezagutzeko!asmoz.! Sailarekin!ere!orokorki! gustura!dauden!arren,!
hobekuntzarako!hainbat!proposamen!egin!dizkigute.!

Abantailak)eta)desabantailak)

Argi!dago!kurtso!bat!aurrez!aurre!edota!online!jasotzea!!oso!desberdina!dela,!baina!baita!aurrez!
aurre! edota!online! eskaintzea! ere.! Zuentzat! abantailak! ditu! zuen! kurtsoak( online! eskaintzeak?!
Eta!desabantailak?!!

Beste)baliabideak)

Zuen!kurtsoetan!zuek!idatziriko!Lecture(Notes6ez!gain!ikasleek!badituzte!hainbat!baliabide!zuek!
emandako! informazio! hori! osatzeko,! alderatzeko,! gehitzeko…! Zer! iruditzen! zaizkizue! hauek?!
Beharrezkoak!al!dira?!!

Besteak)

Bertan!kurtsoa!gomendagarria! iruditu!zaien!galdetu!zaie!eta!beste!ikasleren!bati!gomendatuko!
Gogoratzen!duzue!urte!horretan!gertatu!zen!zerbait?!Aldaketaren!bat!edo!egon!al!zen?!

!
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Orduan,!banan!bana!konfirmatu!digute!abenduaren!10ean!bideo6hitzaldian!egongo!direla.!!

Maiterekin!hitz!egin!dut!eta!berak!ere!audioa!grabatuko!du,!Kortatik!egingo!dute!deia!eta!grabaketa!eta!
ea!dena!primeran!ateratzen!den.!

!

!

!

ESKERTU:!Maite!Maestro,!Inaki!Lasa,!Roberto!Lahidalga,!Xabier!Insausti,!!
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Cameroni)bidalitako)abenduak)10eko)
bideo!hitzaldian)erabilitako)eskema"
Dakizuen bezala, “Renoko unibertsitateko Center for Basque Studies sailak eskaintzen duen 
online formakuntzaren analisia” izenburua duen tesia idazten ari naiz azken aldi honetan. 
Lehenik eta behin, Independent Learning sailak kurtso amaieran ikasleei pasatzen dien 
ebaluaketak aztertu ditugu. Bertatik hainbat datu interesgarri atera eta orain zuekin hitz 
egiteko ordua  iritsi zaigu. Ebaluaketa hauek piska bat aztertu ondoren, bertan hainbat 
aldagaien inguruan galdetzen zaiela ikusi dugu, hala  nola, plataforma, komunikazioa, 
curriculuma, e-learning-aren abantailak eta desabantailak, zuen inguruan ikasleek duten 
iritzia eta abar.  

Plataforma (WebCT--Webcampus) 

Dakizuen bezala, Renoko unibertsitateak azken urte hauetan WebCT (WebCampus) 
plataforma erabili du. Zer iruditzen zaizue plataforma hau? Eraginkorra eta erabilgarria dela 
iruditzen zaizue? Zein izan da zuen esperientzia honekin? Zuek irakasleak eroso sentitzen 
zarete? eta ikasleak horrela sentitzen direla iruditzen zaizue? Beste plataformarik ezagutzen 
baduzue, zein desberdintasun ikusten dituzue honen eta haren artean? Aldatuko zenukete? 

Laguntza 

Alde  batetik, kurtsoa hasi aurretik ikasleek jasotzen duten informazioaren inguruan aritu 
dira (Webpacket). Bestalde, kurtsoa hasi eta berehala eskura duten laguntza informazioaren 
inguruan (Student Handbook). Azkenik kurtso osoan zehar duten laguntza teknikoaren 
inguruan.  Zer nolakoa iruditzen zaizue laguntza hau? Ikasleak eroso sentitzen dira laguntza 
honekin? Eta zuek? Irakasle moduan zerbaiten falta somatzen duzute arlo honetan edota 
zuen beharrak asetuak geratzen dira? Zein kasutan erabili duzute gehien laguntza hau? 
Zertarako? 

Curriculuma 

Ebaluaketa horietan dauden galderetan aurkitu dugun beste aldagai bat curriculuma bera 
izan da. Ezin uka curriculumak  berebiziko garrantzia izango duela ikasleen ikasketa 
prozesuan eta horregatik, hau ezagutzea oso garrantzitsua izan daiteke, bai CBS-rentzat, 
bai Independent Learning-entzat eta baita zuentzat ere. Arlo honetan bereziki, helburuen, 
programaren, metodologiaren, jardueren eta ebaluaketaren inguruan aritu dira  orokorki. 
Zer iritzi duzu honen inguruan? Zer diote ikasleek adibidez burutu behar dituzten jardueren 
edota azteketa presentzialen inguruan? Gustora daude? Eta zuek? 

Komunikazioa eta interakzioa 

Ebaluaketa hauetan ere kurtsoan zehar  egon den komunikazioari eta interakzioari buruz 
aritu  dira zuen ikasleak. Aurrez aurre gertatzen den moduan, online eskaintzen diren 
kurtsoetan ere  oso garrantzitsua  da ikasle-ikasle, eta ikasle-irakasle arteko komunikazioa. 



Aurrez aurre askotan  errazagoa da komunikazio eta interakzio hau  suspertzea. Zer moduz 
moldatu zarete honekin? Erraza al da? Edo zailtasunak dituzue? Foroak ere erabiltzen 
dituzue zuen kurtsoetan askok ezta? Eta? Lanabes garrantzitsua  dela iruditzen zaizue 
ikasle-ikasle komunikazio, elkartruke hau bultzatzeko? Foroan sortzen diren eztabaiden eta 
aurrez aurreko kurtsoan sortzen diren eztabaiden inguruan zein desberdintasun ikusten 
dituzue? 

Irakasleekiko iritzia 

Orokorki, oso gustura agertu dira ikasleak zuek irakasle moduan egiten duzuen lanarekin. 
Zuen ezaugarri, gaitasun, jarrera, jarduerak itzultzeko denbora eta ebaluaketarako 
erabiltzen duzuen sistemaren inguruan galdetu zaie, eta oso balorazio positiboa egin duten 
ikasleek orokorki.   

1) Ikasleei zuek egiten duzuten lana baloratzeko eskatzen zaienean, jarduerak edota 
emailak erantzuteko behar duzuten denboraren inguruan galdetzen zaie. Orokorki, 
gustora agertu dira zuek behar duzuten denbora horrekin. Online kurtso batean, 
ikasleentzat garrantzitsua dela iruditzen zaizu jarduerak zein emailak erantzuteko 
denbora ez luzeegia izatea?  

2) Denboraz gain, zein da zuen ustez ikasleek apreziatzen duten online irakasleen 
ezaugarriren bat?  

Independent Learning Saila 

Zuei buruz galdetu zaien bezala, gure sailaren inguruan ere galdetu diegu ikasleei 
ebaluaketa hauetan, hau da, Independent Learning sailari buruz duten iritziaz. Batez ere, 
aurrera begira hobetu ditzakegun aldagaiak ezagutzeko asmoz. Sailarekin ere orokorki 
gustura dauden arren, hobekuntzarako hainbat proposamen egin dizkigute eta hauek 
kontutan hartuko ditugu aurrera begira.  

1) Zein da zuen iritzia sailaren inguruan? Ongi betetzen al dute bere eginbeharra? 
Zerbait aldatuko zenukete? Zerbait  somatzen duzu faltan?  

 
Abantailak eta desabantailak 

Argi dago kurtso bat aurrez aurre edota online jasotzea  oso desberdina dela, baina baita 
aurrez aurre edota online eskaintzea ere. Zuentzat abantailak ditu zuen kurtsoak online 
eskaintzeak? Eta desabantailak? Aurrez aurre eta online eskaintzen dituzuen kurtsoetan zein 
da alde  nagusia? Zein da zuen esperientzia?  

Beste baliabideak 

Zuen kurtsoetan zuek idatziriko Lecture Notes-ez gain ikasleek badituzte hainbat baliabide 
zuek emandako informazio hori osatzeko, alderatzeko, gehitzeko… Adibidez, maiz izaten 
dute irakurri beharreko testulibururen bat edota gaiarekin zerikusia duten estekak.  Zer 
iruditzen zaizkizue hauek? Beharrezkoak al dira? Lagungarriak? Zertarako?asko erabiltzen al 
dituzte? Zein ikasle motak erabiltzen ditu gehien?  

 



Besteak 

Bertan kurtsoa gomendagarria iruditu zaien galdetu zaie eta beste ikasleren bati 
gomendatuko Gogoratzen duzue urte horretan gertatu zen zerbait? Aldaketaren bat edo 
egon al zen? 

1) Ikasleen profila ezagutzen duzue? Zein da beraien jatorria? Familia eta lagunei esker 
izan dute Independent Learning sailaren berri, eta ondorioz zuen kurtsoen berri.  

 



Esquema(para(Gloria(Totoricaguena!
Estos últimos meses estoy trabajando en mi tesis, “Renoko unibertsitateko Center for 
Basque Studies sailak eskaintzen duen online formakuntzaren analisia”. En primer lugar, 
analice las evaluaciones de los alumnos de estos últimos diez años. Y ahora me gustaría 
poder tener algo más de información por parte del profesorado. Hemos obtenido algunos 
datos interesantes  sobre todo en las siguientes variables: plataforma, comunicación, 
curriculum, ventajas y desventajas del e-learning, y la opinión que tienen los alumnos de 
vosotros y del departamento Indepedent Learning.   

Plataforma (WebCT--Webcampus) 

Estos ultimos años la universidad de Reno ha utilizado la plataforma WebCT (WebCampus). 
Qu’e te parece esta plataforma? Es eficaz?  Cual ha sido tu experiencia? Como profesora te 
sientes comoda? Y los alumnos, te parece que se sienten comodos? Conoces alguna otra 
plataforma? Que te parece? 

Ayuda 

Por una parte, antes de empezar el curso los alumnos reciben información que puede ser de 
ayuda (Webpacket). Por otro lado, nada más empezar el curso, pueden encontrar algo más 
de información (Students Handbook). Y por último, durante el curso pueden obtener la 
ayuda técnica que necesiten. Toda esta ayuda te parece necesaria? Valida? Los alumnos se 
encuentran cómodos con esta ayuda? Y tu como profesora? Te parece que todavía falta algo 
da ayuda? En qué casos has utilizado esta ayuda? Para qué? 

Curriculum 

Todos sabes que el curriculum tiene muchísima importancia en el proceso de aprendizaje de 
nuestros alumnos. Y por ello, conocer la opinión de los alumnos y profesores puede ser 
imprescindible para nosotros. Es este campo, sobre todo se han tratado los objetivos, 
programa, metodología, actividades y sistema de evaluación. Qué opinión te merecen?   Los 
alumnos están contentos con la actividades que han tenido que realizar y con el sistema de 
evaluación? Y tú? 

Comunicación e interacción 

También se han tratado los temas de comunicación y interacción. Como ocurre en las clases 
presenciales, en los cursos online es muy importante la comunicación entre alumnos y 
alumnos con profesor/a. A veces nos resulta más fácil crear esta comunicación en una clase 
presencial que en una virtual. Qué tal te has arreglado con esto? Te ha resultado fácil? O 
has tenido dificultades? Has utilizado los foros? Y que te han parecido? Te parece una 
herramienta valida? Si comparamos la comunicación  en una clase presencial con una 
virtual, que diferencias habría?   

 



Opinión sobre el profesorado 

En general, los alumnos han estado muy a gusto con sus profesores. Se les ha preguntado 
en concreto por vuestro conocimiento sobre el tema, capacidades, el tiempo que habéis 
necesitado para contestar sus emails o corregir las actividades. En un curso online crees 
que es importante que este tiempo no exceda mucho? Que no tengan que esperar 
demasiado los alumnos? Por qué?   

Independent Learning Program 

Como se les ha preguntado sobre los profesores, también se ha hablado de la tarea que 
realiza el Independent Learning Program. Esta información nos resulta de gran validez para 
mejor nuestro trabajo como departamento. Los alumnos nos han dado algunos sugerencias 
que las tendremos en cuenta.  

1) Qué opinión te merece este departamento? Desempeñan bien su tarea? Echas algo 
de menos? This office and the people that work in it were all specialists and very 
efficient and effective.  I never needed anything that I did not ask for and receive 
immediately. I think one of the best office at UNR. 

Ventajas y desventajas 

Ofertar un curso online o presencial es muy distinto. Para ti, tiene ventajas ofertarlo online? 
Y desventajas? Qué diferencia percibes en los cursos que has ensenado online o presencial? 
Cual has sido tu experiencia?  

Otros recursos 

Aparte de los Lecture Notes de tu curso, los alumnos tienen acceso a otros recursos, como 
libros de texto o páginas web.  Qué opinión tienes de estos? Son necesarios? Validos? 
Ayudan? Para qué? Los utilizan? Qué tipo de alumno los utiliza?   

Otros 

Se les ha preguntado también si este curso es recomendable a otros compañeros. La gran 
mayoría ha contestado que sí, pero el porcentaje ha sido algo más bajo en el 2007. Te 
acuerdas que hubiera pasado algo ese año?    

En cuanto al perfil del alumno nos puedes decir algo? Son vascos? 
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Nodos ramificados

BESTELAKO BALIABIDEAK

Testuliburuak

CURRICULUA

Ebaluaketa

Egokia

Jarduerak

Metodologia

GOGOBETETZEA

Ikasleena

Irakasleena

Eskasa

Nahikoa

IKASLEEN PROFILA

Euskal jatorria

Ikasle langile, motibatuak

Ikasle onaren ezaugarriak

Ikasleen arteko alde nabaria

IL BURUZKO IRITZIA

Hobetzekoak

Ona

IRAKASLEEKIKO IRITZIA

Irakaslearen ezaugarriak

KOMUNIKAZIOA

Foroak

Ez lagungarri

Lagungarri

Ikasle arteko interakzioa

Ikasle-irakasle komunikazioa

Egokia

Eskasa

Komunikazio eskasa

LAGUNTZA

Laguntza teknikoa

LAN ZAMA

Ikasleena

Irakasleena

OE VERSUS SB

Matrikulazioa

Nombre



Nodos ramificados

ONLINE IRAKASLEEN LANA

Arriskuak

Eginbeharrekoak

Hobetzekoak

ONLINE KURTSOEN ABANTAILAK

Askatasun gehiago

Aurrez aurrekoa antolatzeko lagungarria

Distantzia eza

Ebaluaketa jarraitua egiteko erraztasuna

Eroso

Euskal gaiak

Ikasleen desberdintasunak ikusteko lagungarri

ONLINE KURTSOEN DESABANTAILAK

Aurrez aurreko kontaktua falta

Deskafeinatu

Emozioa galdu

Energia galera

Erosotu egiten gara

Espontaneidade galera

Hizkuntzen zailtasuna

Hotza

Ikaslea isolatua dago

Ikasleak ez ezagutzea

Ikasleak toki desberdinetan

Jarduera aukera gutxi

Klasean ez egoteak ikasketa kaltetzen du

Material falta euskal gaietan

Mekanizatuegia

Talde lanak egiteko zailtasunak

PLATAFORMA

Abantailak

Aurrez aurrekoa estrukturatzeko lagungarria

Erabilgarritasuna

Eraginkortasuna

Erosotasuna

Ikasleen arteko desberdintasuna ikusteko lagungarria

Temporalizazioa optimizatzea

Arazoak

Desabantailak

Estrukturatuegia

Erabilpen urria

Hastapenak

Nombre



Nodos ramificados

Plataformaren erabilpenak metodologiaren aldaketa

Nombre





Eranskinak 
  
 

385 
 

 
 

Eranskina 23 
 
 

Web Packet 
  





January 2010 

 
 
 
 

Welcome! 

We are pleased you have decided to enroll in our ACC 201 course on the World Wide Web. Please note: 
Your first assignment is due by Sunday, January 24th. You should also be aware that this course 
operates on a condensed schedule. This means that it is shorter and may have more rigorous weekly 
lessons than a standard-length course. 

Here is some information you’ll need in order to get started and a few steps to follow: 
1. Textbooks for Independent Learning courses are available from the ASUN bookstore. You may also 

purchase them from an independent book vendor. Required textbooks are listed on the course site 
as well as in this welcome packet (see enclosure). 

2. Authenticate your UNR NetID now at https://netid.unr.edu/. 
3. Log on to WebCampus at http://webcampus.unr.edu. Note: UNR NetID = User Name. 

Once you access WebCampus: 

x Perform a browser check to see if your computer is properly configured to use WebCampus by 
Tuesday, January 19, 2010 (see enclosed Technical Skills and Requirements for Online Courses for 
more information).  

x Choose 10 Spring COBA – ACC 201.WC1 – Financial Accounting from the courses listed. You will not 
have access to your WebCampus course until January 19. If you enroll after January 15, 
please allow 48 hours for access. 

x Course Information/Syllabus contains information essential to your success in the course, such as: 
required textbooks, details on assignments and exams, discussion/participation, point distribution 
and grade scale, assignment submission deadlines, as well as policies and additional information. 
Be sure to read this section carefully, as you are expected to know all of the course requirements 
and policies. 

x The Weekly Learning Modules include requirements for each week, such as: reading assignments, 
learning objectives, lecture notes, and assignments (with due dates). During exam weeks, the 
modules contain details about where and when you can take your exams as well as study guides to 
help you prepare.  

x Please be sure to close the browser after you’ve finished using WebCampus to ensure the 
maximum security possible. 

If you have any questions, please feel free to contact the Independent Learning Office at the number below 
or email us at istudy@unr.edu. Technical questions should be directed to the UNR Help Desk at (775) 682-
5000 or help@unr.edu.  

Please note, because this is a semester-based course, the last day to receive a 100 percent refund is 
January 28, 2010. The last day to drop the class is March 12, 2010 (with a “W” and no refund). After this 
date, you will be unable to drop the class; failure to then attend and complete the remainder of the class 
will result in a grade of “F” on your transcript.  

We hope you enjoy the course and find it to be a positive educational endeavor. Since we continue to 
develop new courses on the Web, we welcome any comments you may have about the course and its 
design. 

Sincerely, 

The Independent Learning Staff 



   

 
 

Welcome to your Independent Learning 
Spring 2010 Semester-Based Online Course!  
 
 
It is essential that you read the IMPORTANT DEADLINES listed below as well as the TECHNICAL 
REQUIREMENTS AND SKILLS on the back, sign, and return this page to the Independent Learning Office. 
Your course packet contains two copies of this document so you will have a copy for your records.  
 
NOTE: Please return a signed copy of this form to the Independent Learning Office by January 19, 2010. (If 
you do not return the form by the due date indicated, it will default to an automatic agreement of 
understanding. Students who register late or who receive the form after January 19 must return it as soon 
as possible.) 
 
 
January 15, 2010 
     5:OO p.m. PST  

Last day to pay without late fee assessment. 

January 19, 2010 Instruction begins. Students will have access to courses in 
WebCampus. 

January 28, 2010 Final date for: adding classes; changing from letter grade to S/U or 
S/U to letter grade; changing from audit to credit. 

January 28, 2010 
     5:00 p.m. PST 

Final date for: late registration and paying registration fees 
(including late registration fee assessment); to receive 100 percent 
refund if dropping individual classes or if completely withdrawing 
from the university.  

If you decide not to take this course, please drop the class by this 
date to avoid the no-show fee. 

February 26, 2010 
     5:00 p.m. PST 

Final date for requesting a 50 percent refund if completely 
withdrawing from the university.  

March 12, 2010 
     5:00 p.m. PST  

Final date for dropping classes and receiving a “W” on your 
transcript. Any drops after this date will result in an “F” on your 
university transcript. 

 

Continued on reverse… 



Technical Requirements &  
Skills for Online Courses 
Please be sure you have the appropriate technological requirements before enrolling in an online course. The 
University of Nevada, Reno uses WebCampus (http://webcampus.unr.edu) for its online courses. Students 
enrolled in online independent learning courses will need access to a computer (running Windows 95 or 
higher or Macintosh OS 10 or higher) with a printer, access to the Internet, and a supported Web browser 
installed. Knowing how to use e-mail and navigate the Internet is essential. Familiarity with your computer, its 
programs, and its operating system will help you succeed as an online student. Students must be able to send 
messages to their instructor, post assignments, communicate with other students, and reach the class Web 
pages. 

If you are registered for an online course, it is assumed that you have the basic computer skills necessary for 
participating in and completing a class on the Internet. Your instructor should not be relied upon as a 
technical tutor for the course.  

Validated browsers for use with a PC include Microsoft Internet Explorer 6 and 7; and Firefox 2.0, 3.0 with 
SP2, or 3.5 with SP3. Validated browsers for use with a Mac include Safari 3, 3.1, 3.2, or 4 with SP3; Firefox 
2.0 and 3.5. It is very important that you use a compatible browser and configure your browser settings 
to work effectively with WebCampus. When you first log into WebCampus, be sure to perform a browser 
check.  

WebCampus occasionally delivers content through small browser windows, which some pop-up 
blockers misinterpret as pop-ups and block. If you have a pop-up blocker installed, you’ll need to turn it 
off when using WebCampus.  

After logging in to WebCampus, you’ll be prompted to accept a Java Security Certificate. You must 
choose Yes or Always to ensure that WebCampus functionality using Java will work properly.  

It is each student’s personal responsibility to be sure all assignments are submitted by the due dates indicated. 
Necessary skills required for online learning include motivation and organization. Students must organize 
themselves for every aspect of class, including submitting assignments by the deadline, and scheduling and 
taking tests within the designated timeframes. Although online learning provides a flexible modality of study, 
the rules for successful completion are rigid. Therefore, accommodations cannot be made when students 
deviate from the expectations as stated on the course site. Technical issues are not considered valid 
excuses for handing in late work. WebCampus can be accessed from any computer with Internet access. If 
you experience technical problems on your home computer, you have the option of using a colleague or 
family member’s computer, a public library, Internet café, etc. It is also your responsibility to be certain 
assignments are submitted properly and received by your instructor.   

 
I, _________________________, am enrolled in the course __________________________. 
   Print Name    Course Name 
 
I have read and understand the semester-based deadlines as well as the technical requirements and 
skills for an online course.  

 
       
Signature  R # (UNR students only) Date 
  
 Original: Submit this copy to Independent Learning FOR INDEPENDENT LEARNING OFFICE USE ONLY 

 
Computer ____________ Initials ____________

 Copy: Keep for your records 

   



Important details:

-

Important Information to help you succeed in 
your online course

To be successful in any online course you must:



Starting January 4, textbooks for Independent Learning  
semester-based courses (sections WC1, WC2, or WC3) will no 
longer be available from the Indepedent Learning o!ce. All 
textbooks for future semesters—including spring 2010—can 
be purchased from UNR’s ASUN Bookstore.

To purchase textbooks online, visit www.asunbookstore.com. 
When searching for Independent Learning books through the 
ASUN Bookstore’s website, the letters “IL” precede the course 
number (for example, IL ACC 201). Note: If the bookstore’s 
website states the quantity is “N/A,” call the bookstore at (775) 
784-6597 to place your order.  

Books may also be purchased in person at the bookstore,  
located on the second floor of the Joe Crowley Student Union; 
books are found in the store’s Independent Learning section.

Students must have required textbooks and materials by 
the !rst day of the semester.   
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TEXTBOOKS 
Now Available from the 

ASUN BOOKSTORE



Where do I get my books? Textbooks are purchased from the ASUN Bookstore (see 
enclosed). (ISBNs are included for students who wish to purchase their textbooks 
elsewhere.) Textbooks for semester-based courses (sections WC1, WC2, or WC3) are 
no longer available from Independent Learning. 

Do I need anything else? Optional/suggested texts are listed on the course site. 
Students are responsible for finding these on their own. Required videos/DVDs are 
available on loan from Independent Learning. Details on required videos/DVDs can 
be found on the course sites. 

ACC 201 WC1: Financial Accounting
Kimmel, Paul, Jerry Weygandt, and Donald Kieso, Financial Accounting (text and 

WileyPLUS), Fifth Edition, 2008; John Wiley and Sons; 
ISBN: 9780470437278.

ACC 202 WC1: Managerial Accounting
Jiambalvo, James, Managerial Accounting, (text and WileyPLUS), Third Edition, 

2007; John Wiley and Sons; ISBN: 9780470130766.

CAS 154 WC1, WC2, WC3: Problems of Substance Abuse and Addiction
Fisher, Gary and Thomas Harrison, Substance Abuse: Information for School 

Counselors, Social Workers, Therapists, and Counselors, Fourth Edition, 
2009; Allyn & Bacon; ISBN: 0205591760.

CAS 254 WC1: Bio/Psycho/Social Factors in Addiction
Inaba, Darryl and William Cohen, Uppers, Downers, All Arounders, Sixth Edition, 

2007; CNS Publications, Inc.; ISBN: 9780926544284.

CAS 255 WC1: Substance Abuse Prevention
Hogan, Julie, Kristen Gabrielsen, Nora Luna, and Denise Grothaus, Substance 

Abuse Prevention: The Intersection of Science and Practice, 2003; Allyn & 
Bacon; ISBN: 0205341624.

CAS 354 WC1, WC2: Addiction Treatment I
Lawson, Gary, Ann Lawson, and Clayton Rivers, Essentials of Chemical 

Dependency Counseling, Third Edition, 2001; ProEd; ISBN: 0834218240.

CAS 437/637 WC1: Aging and Addiction
Colleran, Carol and Debra Erickson Jay, Aging and Addiction: Helping Older 

Adults Overcome Alcohol or Medication Dependence, 2002; Hazelden; 
ISBN: 9781568387925.

CAS 439R/639R WC1: Explorations of Gambling Behaviors
Ladouceur, Robert, et. al., Understanding and Treating the Pathological Gambler, 

2003; John Wiley and Sons; ISBN: 0470843780.
O’Brien, Timothy L., Bad Bet: The Inside Story of Glamour, Glitz, and Danger of 

America’s Gambling Industry; Random House; ISBN: 0812928075.

CAS 454 WC1: Addiction Treatment II
Mee-Lee, David, Gerald Shulman, Marc Fishman, David Gastfriend, and 

Julia Gri!th, eds., ASAM Patient Placement Criteria for the Treatment of 
Substance-Related Disorders, Second Edition, 2001; American Society of 
Addiction Medicine; ISBN: 1880425068.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR, American 
Psychiatric Association; ISBN: 0890420254.

CAS 674 WC1, WC2: Overview of Addiction Prevention, Treatment and Recovery
Fisher, Gary and Thomas Harrison, Substance Abuse: Information for School 

Counselors, Social Workers, Therapists, and Counselors, Fourth Edition, 
2009; Allyn & Bacon; ISBN: 0205591760.

OPTIONAL/RECOMMENDED: Fisher, Gary, Rethinking Our War on Drugs: Candid 
Talk About Controversial Issues, 2006; Prager; ISBN: 9780275990268.

CEP 411/611 WC1: Programming Languages in Information Technology in 
Education

Castro, Elizabeth, HTML, XHTML & CSS, Sixth Edition, 2007; Peachpit Press; 
ISBN: 9780321430847.

CEP 610R WC1: Information Technology in Education
Shelly, Gary, Thomas Cashman, Glenda Gunter, and Randolph Gunter, Teachers 

Discovering Computers: Integrating Technology and Digital Media in the 
Classroom, Sixth Edition, 2009; Course Technology; ISBN: 9781439078358.

CEP 674 WC1, WC2: Overview of Addiction Prevention, Treatment and Recovery
See CAS 674. 

CEP 705 WC1: Advanced Human Growth & Development
Crain, William, Theories of Development: Concepts and Applications, Fifth Edition, 

2005; Pearson; ISBN: 0131849913. 
Wadsworth, Barry, Piaget’s Theory of Cognitive and A!ective Development, Fifth 

Edition, 2004; Allyn & Bacon; ISBN: 0205406033.

CH 202 WC1: The Modern World
Burton, Dworkin, Trials of Modernity, Fourth Edition, 2007; Pearson, 

ISBN: 0536391173.
Descartes, René, Discourse on Method, 1998; Hackett; ISBN: 0872204227.
Freud, Sigmund, Five Lectures on Psycho-Analysis, Standard Edition 1990; W.W. 

Norton; ISBN: 0393008479.
Ibsen, Henrik, A Doll’s House, 1992; Dover; ISBN: 0486270629.
Machiavelli, Niccolo, The Prince, 1995; Hackett; ISBN: 0872203166.
Marx, Karl, Friedrich Engels, and Martin Malia, The Communist Manifesto, 1998; 

Signet; ISBN: 0451527100.
Perry, Marvin, J. Wayne Baker, and Pamela Pfei"er Hollinger, The Humanities In 

The Western Tradition, Vol. 2, 2002; Houghton Mi#in; ISBN: 0395848121.
Shakespeare, William, The Tempest, 1998; Dover; ISBN: 048640658x.
Shelley, Mary, Frankenstein, 1994; Dover; ISBN: 0486282112.

CH 203 WC1: The American Experience and Constitutional Change
Andrews, William, ed., Classic American Autobiographies, 2003; Signet Classics; 

ISBN: 0451529154.
Casper, Scott and Richard Davies, Five Hundred Years: America in the World, Fifth 

Edition, 2006; Pearson; ISBN: 0536201382.
Casper, Scott and Richard Davies, Of Sagebrush and Slot Machines: This Curious 

Place Called Nevada, Second Edition, 2007; Pearson; ISBN: 0536386870.
Sedgwick, Catharine, A New-England Tale, 1995; Oxford; ISBN: 0195093275.
West, Nathaniel, Miss Lonelyhearts & The Day of the Locust, Revised Edition, 2009; 

New Directions; ISBN: 9780811218221.
ON LOAN from Independent Learning: CH 203 American Music CD.

CHS 102 WC1: Foundations of Personal Health and Wellness
Hales, Diane, An Invitation to Health (with Webtutor), Thirteenth Edition, 2009; 

Cengage Learning; ISBN: 1111216924. Note: Students MUST purchase 
this e-book on their own through the publisher’s website:  
www.cengagebrain.com. 

Access to a computer with speakers and a microphone is required. Headsets 
are available for purchase from the ASUN Bookstore.

COM 216 WC1: Survey of Communication Studies
Adler, Ronald and George Rodman, Understanding Human Communication, 

Tenth Edition, 2008; Oxford University Press; ISBN: 9780195336122.

COM 434/634 WC1: Communication and Conflict Resolution
All readings are provided online.

CRJ 101 WC1: Introduction to Criminal Justice I
Schmallager, Frank, Criminal Justice Today: An Introductory Text for the 21st 

Century, Tenth Edition, 2009; Prentice Hall; ISBN: 9780135130308.
CRJ 222 WC1: Criminal Law and Procedure

Myers, Howard, The Trial: A Procedural Description and Case Study, 2002; 
Thomson; ISBN: 0534129021.

Scheb, John M. and John M. Scheb, II, Criminal Law and Procedure, Seventh 
Edition, 2010; Wadsworth; ISBN: 0495809810.

CRJ 313 WC1: Community Policing and Problem Solving
Peak, Ken and Ronald Glensor, Community Policing and Problem Solving: 

Strategies and Practices, Fifth Edition, 2008; Prentice Hall; 
ISBN: 0132392577.

CRJ 380: Diversity and Multiculturalism in Community Policing (DIVERSITY)
Kottak, Conrad Phillip and Kathryn A. Kozaitis, On Being Di!erent: Diversity and 

Multiculturalism in the North American Mainstream, Third Edition, 2008; 
McGraw-Hill; ISBN: 0073530891.

CRJ 448 WC1: Investigation of Obscenity, Pornography and the Sexual 
Exploitation of Children

All readings are provided online. 

CRJ 498 WC1: Selected Topics in Criminal Justice: Dilemmas and Enigmas in 
Criminal Investigations

Browning, Michael and William R. Maples, Dead Men Do Tell Tales: The Strange 
and Fascinating Cases of a Forensic Anthropologist, 1995; Main Street 
Books; ISBN: 0385479689.

Hines, Terence, Pseudoscience and the Paranormal, Second Sub Edition, 2003; 
Prometheus Books; ISBN: 1573929794.
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EDS 748 WC1: Equity and Diversity in Math and Science Education
All readings are provided online.

EDSP 652: Assessment for Special Education Teachers
Howell, Kenneth and Victor Nolet, Curriculum-Based Evaluation: Teaching and 

Decision Making, Third Edition, 2000; Cengage/Wadsworth; 
ISBN: 0534343708.

Pierangelo, Roger and George Giuliani, Assessment in Special Education: A 
Practical Approach, Third Edition, 2009; Pearson Education; 
ISBN: 0205608353.

EDUC 495/695 WC1: Special Topics: Book Selection for Children
Lukens, Rebecca, A Critical Handbook of Children’s Literature, Eighth Edition, 

2007; Allyn & Bacon; ISBN: 0205492185.

EDUC 680: Sociocultural Concerns in Education
Banks, James A., Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives, 2007; 

John Wiley & Sons; ISBN: 0787987654.
Gay, Geneva, Culturally Responsive Teaching: Theory, Research and Practice, 2000; 

Teachers College Press; ISBN: 0807739545.
Olsen, Laurie, Made in America: Immigrant Students in Our Public Schools, Tenth 

Anniversary Edition, 2008; New Press; ISBN: 1595583491.

EDUC 694 WC1, WC2: Special Problems in Education: National Boards Support
Jennings, Bess, Mary Ann Joseph, and Frank Orlando, Accomplished Teaching: 

The Key to National Board Certification, Second Edition, 2007; Kendall 
Hunt; ISBN: 9780757551888.

Access to a digital video recorder (or a way to convert videotape into digital) is 
required. 

EDUC 741A WC1: Issues in Teaching in Diverse Educational Settings (Multiple 
Literacies) 

Trefil, James S., Why Science?, 2007; Teachers College Press; ISBN: 0807748307.

ENG 102 WC1, WC2, WC3: Composition II
Berndt, Michael and Amy Muse, Composing a Civic Life: A Rhetoric and Readings 

for Inquiry and Action, Second Edition, 2007; Pearson; 
ISBN: 9780321413598.

EPY 330A WC1: Educational Psychology (Elementary)
Ormrod, Jeanne Ellis, Essentials of Educational Psychology (with 

MyEducationLab), Second Edition, 2009; Prentice Hall; ISBN: 0135035279.
EPY 330B WC1: Educational Psychology (Secondary)

See EPY 330A.

GERO 437/637 WC1: Aging and Addiction
See CAS 437/637.

HGPS 415 WC1: Vietnam: Conflict and Consequences (CAPSTONE)
Anderson, David, The Columbia Guide to the Vietnam War, 2002; Columbia; 

ISBN: 0231114931.
Greene, Graham, The Quiet American, 2004; Penguin; ISBN: 0140185003.
Kovic, Ron, Born on the Fourth of July, 2005; Akashic Books; 

ISBN: 9781888451788.
Ninh, Bao, The Sorrow of War, 1996; Riverhead; ISBN: 1573225436.
Scahill, Jerremy, Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary 

Army, 2008; Nation; ISBN: 9781568583945.

IS 101 WC1: Introduction to Information Systems
Williams, Brian and Stacey Sawyer, Using Information Technology (with SimNet 

for O!ce 2007), Eighth Edition; McGraw-Hill; ISBN: 9780078092909.
Microsoft O!ce 2007 (Word, Excel, PowerPoint). See ASUN Computer Den 

(www.asunbookstore.com/compden/) for best price. 

IS 301 WC1: Management Information Systems
Baltzan, Paige and Amy Phillips, Business Driven Information Systems (with 

premium content card), Second Edition, 2008; McGraw-Hill;  
ISBN: 9780077300340.

JOUR 101 WC1: Critical Analysis of Mass Media
Campbell, Richard, Bettina Fabos, and Christopher Martin, Media & Culture: An 

Introduction to Mass Communication, Seventh Edition, 2010; Bedford/St. 
Martin’s; ISBN: 0312485468.

MATH 120 WC1: Fundamentals of College Mathematics
Herald, Fundamentals of College Math (Custom Edition with Solutions Manual), 

2009; Pearson; ISBN: 9780558498818. Note: An electronic version is 
available at a reduced price from www.coursecompass.com.

A scientific or graphing calculator is required. Graphing calculators are available 
for rent from the Math Department for $20 per semester. Visit the Math 
Center in AB 610 for details.

MKT 210 WC1: Marketing Principles
Kotler, Philip and Gary Armstrong, Principles of Marketing, Thirteenth Edition, 

2009; Prentice Hall; ISBN: 0136079415. Note: An electronic version is 
available at a reduced price (see course site for details).  

PSC 101 WC1: American Politics: Process and Behavior
Fiorina, Morris P., Paul E. Peterson, Bertram Johnson, and William G. Mayer, The 

New American Democracy, Sixth Edition, 2009; Pearson Longman; 
ISBN: 0205662951.

PSC 255 WC1: The American Women’s Movement
DuBois, Ellen Carol and Lynn Dumenil, Through Women’s Eyes: An American 

History with Documents, 2005; Bedford/St. Martin’s; ISBN: 9780312247317.

PSC 304 WC1: The Legislative Process
Davidson, Roger, et al., Congress and Its Members, Twelfth Edition, 2009; CQ 

Press; ISBN: 9780872899674.
Mayhew, David, Congress: The Electoral Connection, Second Edition, 2004; Yale 

University Press; ISBN: 9780300105872.
Smith, Steven, Jason Roberts, and Ryan Vander Wielen, The American Congress 

Reader, 2008; Cambridge University Press; ISBN: 9780521720199.

PSY 408 WC1: History of Psychology
Greenwood, John D., A Conceptual History of Psychology, 2008; McGraw-Hill; 

ISBN: 9780072858624.

SOC 453 WC1: Gender and Society (CAPSTONE & DIVERSITY)
Anderson, Margaret, Thinking About Women: Sociological Perspectives on Sex 

and Gender, Eighth Edition, 2009; Allyn & Bacon; ISBN: 9780205578726. 
Note: An electronic version (ISBN: 9780205626441) is available at a 
reduced price from www.coursesmart.com.

SW 437R/637R WC1: Aging and Addiction
See CAS 437/637.

SW 441 WC1, WC2: Data Analysis for Social Workers
Weinbach, Robert and Richard Grinnell, Statistics for Social Workers, Seventh 

Edition, 2007; Allyn & Bacon; ISBN: 0205484220.
Access to a computer with speakers and a microphone is required. Headsets 

are available for purchase from the ASUN Bookstore. 

SW 466 WC1, WC2: Disability: Social and Health Issues (CAPSTONE & DIVERSITY)
Rapp, Emily, Poster Child: A Memoir, 2007; Bloomsbury USA; ISBN: 1596915056.
Access to a computer with speakers and a microphone is required. Headsets 

are available for purchase from the ASUN Bookstore.

SW 468 WC1, WC2: The Child in the Community
Poppel, Philip and Francine Vecchiolla, Child Welfare Social Work: An 

Introduction, 2007; Pearson; ISBN: 0205274900.

SW 674R WC1: Overview of Addiction Prevention, Treatment and Recovery
See CAS 674.

THTR 100 WC1: Introduction to Theatre
Miller, Jordan Y., The Heath Introduction to Drama, Fifth Edition, 1996; Cengage 

Learning; ISBN: 9780669355062.
Wilson, Edwin, The Theatre Experience, Eleventh Edition, 2008; McGraw-Hill; 

ISBN: 9780073382142. 

THTR 452/652 WC1: Playwriting Laboratory
Cho, Julia, BFE, 2006; Dramatists Play Service; ISBN: 9780822221128.
Cruz, Nilo, Anna in the Tropics, 2003; Theater Communications Group; 

ISBN: 1559362324.
Fornes, Maria Irene, Fefu and Her Friends, 1990; PAJ Publications; 

ISBN: 155554052x.
Hudes, Quiara Alegría, Elliot, A Soldier’s Fugue, 2007; Dramatists Play Service; 

ISBN: 9780822221944.
Hwang, David Henry, M. Butterfly: With an Afterword by the Playwright, 1993; 

Plume, ISBN: 0452272599.
Kushner, Tony, Angels in America, Part One: Millennium Approaches, 1993; 

Theater Communications Group; ISBN: 1559360615.
Parks, Suzan-Lori, Venus, 1997; Theater Communications Group; 

ISBN: 1559361352.
Vogel, Paula, How I Learned To Drive (Revised), 1999; Dramatists Play Service; 

ISBN: 082221623x.
Wilson, August and Lloyd Richards, Fences, 1986; Plume; ISBN: 0452264014.
Access to a computer with speakers and a microphone is required. Headsets 

are available for purchase from the ASUN Bookstore.

WMST 101 WC1: Introduction to Women’s Studies (DIVERSITY) 
Burn, Shawn Meghan, Women Across Cultures: A Global Perspective, Second 

Edition, 2005; McGraw-Hill; ISBN: 0072826738.
Findlen, Barbara, ed., Listen Up: Voices from the Next Feminist Generation, Second 

Edition, 2001; Seal Press; ISBN: 1580050549. 

WMST 255 WC1: The American Women’s Movement
See PSC 255.

WMST 453 WC1, WC2: Gender and Society (CAPSTONE & DIVERSITY)
See SOC 453.
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A Few Words About Testing for Semester-based Online Classes

Basic Requirements

Rigorous testing policies and procedures are required of 
an accredited university; therefore, exams must always be 
administered in a proctored/supervised, educational setting. 
Proctored/supervised exams are required in all Independent 
Learning (IL) classes. Students cannot pass an IL class without 
completing all proctored exams and/or proctored writing 
assignments.

Refer to the course site(s) for scheduled exam dates. Late or 
early exams are not permitted.

Students living in the Reno/Sparks area are required 
to take their exams at the Independent Learning O!ce. 
Space is limited; therefore, students are required to make an 
appointment with Independent Learning at least two weeks in 
advance by calling (775) 784-4652. No walk-ins allowed. 

Students living outside the Reno/Sparks area must also 
take their exams in a proctored/supervised setting. You may 
request your test by completing the online exam request form 
(available in the weekly learning modules). You may also e-mail 
this proctor/test supervisor information to iltesting@unr.edu or 
fax it to (775) 784-1280.

Exam requests MUST BE SUBMITTED TWO WEEKS PRIOR TO THE 
TEST DATE. Failing to request that your exam be sent to an out-
of-town proctor TWO WEEKS before the test date may result in 
a “0” for the exam. The faxing of exams is NOT allowed. Failure 
to request exams in a timely manner could mean that the test 
does not arrive to your proctor site by the testing deadline and 
you will be assigned a grade of “0” for the exam. Requesting 
exams late will result in a handling fee of $60. 

Independent Learning/0050
Extended Studies
University of Nevada, Reno
Reno, NV 89557

Phone:  (775) 784-4652 
 or (800) 233-8928
FAX:  (775) 784-1280
E-mail:  istudy@unr.edu

Additional Requirements

Before entering the testing room, students must:
Turn o" all electronic devices (cell phones, iPods, PDAs, 
etc.) and place in bag/backpack
Remove hats or sweatshirt hoods (place hats in 
designated cubbies) 

If taking an open-book exam, books will be reviewed by IL sta".  
 
Upon entering the testing room, students must:

Place all personal items (including hats, backpacks, 
purses, books, etc.) in the designated cubbies 

Rescheduling Exam Appointments (when testing in the 
Independent Learning o!ce)

Students are NOT allowed to reschedule appointments 
the day of the exam.    
Students may be allowed to reschedule before the 
day of the exam, only if space and times are available 
(accommodations are based on availability). 

See the reverse side for frequently asked questions about testing. 



Frequently Asked Questions

How do I find a proctor for my exams?

Students in the Reno/Sparks area may take exams in the Inde-
pendent Learning testing facility on the University of Nevada, 
Reno campus. Call us to make an appointment at least two 
weeks in advance for a semester-based course. Outside the 
area, please call the testing center or any college or university 
near you. You may also ask a certified head librarian, a school 
principal or vice principal to proctor your exams. Once you lo-
cate a qualified proctor, fill out the electronic test request form 
on your course site at least two weeks or more prior to your 
anticipated test date in order to allow ample time to process.

What happens if I don’t request my exam two weeks in 
advance of the scheduled test dates?

All students must request each exam at least two weeks prior 
to the designated testing date. If you live within a reasonable 
distance of the University of Nevada, Reno, you must take the 
examination under the direct supervision of the University’s 
Independent Learning sta!. Space is limited, so if you do not 
contact our o"ce at least two weeks in advance to schedule 
your exam, we may not be able to accommodate your desired 
testing date/time. 

If you live outside the Reno/Sparks area, you must locate an ac-
ceptable proctor, and submit your proctor request form at least 
two weeks prior to your exam date. If you have not allowed 
ample time for your exam to be mailed, you must request that 
it be sent express mail (FedEx or UPS). Exams will not be faxed 
or e-mailed to your proctor. The cost to have your exam expe-
dited is $60 for each exam. Since semester based exams must 
be taken during a specified date range, it is your responsibility 
for knowing the dates, and planning accordingly. Failure to 
provide adequate notice may result in a zero for the exam.

May I take my semester-based test early, before the as-
signed dates?

No. Tests must be taken during the days assigned. No early or 
late tests are allowed.

After I’ve begun taking my exam, may I leave the testing 
room?

No, once the student leaves the testing room, the exam is 
finished and should be collected by the proctor. Therefore, 
students should prepare themselves ahead of time to sit for the 
exam (normally two hours) without interruption. For example, 
students should use the restroom, get a drink of water, or feed 
their parking meter adequately before entering the test site. 
Once the test has been given to the student, no requests to 
leave may be accommodated.

Why do I have to test at a proctored/supervised location? 
Shouldn’t the tests be online?

Rigorous testing policies and procedures are required of an 
accredited university. Exams must always be administered in a 
proctored/supervised, educational setting. Many of the online 
classes do or will have online exams, but you must still go to 
a supervised setting and show identification to ensure the 
person completing the class and taking the assessments is the 
one receiving the university credit.

Since I can’t leave the testing room, will my proctor or the 
Independent Learning sta! go feed my parking meter?

No. This is an unreasonable request for students to make, 
whether they are asking their professor in a classroom, their 
proctor, or the Independent Learning sta!. [Note from Inde-
pendent Learning: We feel a little silly including this question, 
but it is frequently asked, so it’s actually an appropriate inclu-
sion here.] 

If I’m testing with Independent Learning, where should I 
park?

Independent Learning is located on the University of Nevada, 
Reno campus in room 225 of the Continuing Education Build-
ing, 1041 N. Virginia St., Reno, Nevada 89557. Students are 
advised to purchase a one-day parking permit from Parking 
Services to alleviate any parking concerns the day of the exam. 
Visit http://www.unr.edu/parking/ for more information. 

Once I’ve requested one exam, are the following exams 
automatically sent out?

Since every student and his/her situation are unique and that 
location, situation, and proctors may change, students must 
request each exam two weeks before the desired test date, 
regardless if the proctor is the same or not. Exams are never 
automatically sent.



Testing available at the 
Redfield Campus!

University of Nevada, Reno
Independent Learning/0050
Reno, Nevada 89557

Phone: (775) 784-4652
 or 1-800-233-8928
FAX: (775) 784-1280
Email: istudy@unr.edu

www.istudy.unr.edu
The University of Nevada, Reno is an Equal Opportunity/A!rmative Action, ADA institution. Produced by Extended Studies’ Independent Learning Department 12/09.

Students living in the Reno/Sparks area are required to 
take their exams at the Independent Learning O!ce or at 
the Redfield Campus. Space is limited; therefore, students are 
required to make an appointment with Independent Learning 
at least two weeks in advance.

Students living outside the Reno/Sparks area must also take 
their exams in a supervised setting. You may request your test 
by completing the online exam request form. Exam requests 
must be submitted two weeks prior to the test date.

Details on testing can be found on the course sites. 

Where? The Redfield Campus is located at 18600 
Wedge Parkway, o" of Mount Rose Highway. 

When? Testing at the Redfield Campus is available 
Monday through Friday from 2:00–5:00 p.m. 

How? Please contact Independent Learning at (775) 
784-4652 or by email at iltesting@unr.edu to 
make an appointment or for more informa-
tion. Be sure to indicate that you would like to 
test at the Redfield Campus when scheduling 
your exam appointment.



What? Demonstrations of the following 
 topics and tools will be presented from 

a student’s perspective: setting up your 
computer for WebCampus; logging into 
WebCampus; the WebCampus interface; 
and frequently used tools, such as Cal-
endar, Mail, Assignments, Discussions, 
Learning Modules, and Quizzes. 

Where? Mathewson-IGT Knowledge Center,  
Keyser Conference Room, Fourth Floor 

 
When? January 19, 12:00–1:00 p.m.
 January 20, 4:00–5:00 p.m.
 January 21, 12:00–1:00 p.m.
 January 22, 4:00–5:00 p.m.

Is this your first online course?
or

Are you looking for a refresher?

If so, attend the 
WebCampus orientation!

The University of Nevada, Reno is an Equal Opportunity/A!rmative Action, ADA institution. Produced by Extended Studies’ Independent Learning Department 11/09.

International students are encouraged to 
attend a special orientation session on January 
20 from 12:00–1:30 p.m. in the Mathewson-IGT 
Knowledge Center,  Room 114. 

Brought to you by the Instructional Design Team 
(IDT), Teaching and Learning Technologies, UNR.  
Call (775. 682.9306) or e-mail (idt@unr.edu) IDT 
with any workshop-related questions. 
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University Buildings
Grid  Building Name             Bldg. No.
 J 8  Agricultural Education  AE  173
B 4  Anderson Health Sciences  AHS  128
H 4  Ansari  Business Building  AB  063
E 5  Applied Research Facility  ARF  090
E 5  ARF (Clean Fuels Research Bldg.)   — 094
E 5  ARF (Ore Bins)  — 093
E 5  ARF (Annex 4)  — 092
E 5  ARF (Annex 2)  — 091
 I 2  Argenta Hall  AH  008
 I 2  Artemesia Building  ARTM  012
C 4  Bioinformatics, Center for BC  116
F 3  Brian J. Whalen Parking Complex  BWPC  083
B 3  B & G Storage Bldg. (North)  BGSN  144 
H 5  B & G Storage (South) BGSS  068
H 5  B & G (Modular 1)   — 075
A 4  B & G (Modular 2)   — 143
B 4  B & G (Modular 3)   — 146
B 4  B & G (Modular 4)   — 156
B 4  B & G (Modular 5)   — 157
H 2  Canada Hall  CH  006
B 5  Center for Molecular Medicine   CMM  160
  (Future 2010’)
H 4  Central Heat Plant  CHP  064
B 3  Central Services  CS  136
H 4 Chemistry Building  CB  071
 I 2  Child Care Center  CCC  013
A 2  Child Care Facility  CCF  141
G 3  Church Fine Arts  CFA  078
 J 3  Clark Administration  CA  035
A 7  Claude Howard (System 
  Administration Building) SAB  154
C 2  Computing Center  CC  133
 I 2  Continuing Education Building  CEB  020
 I 2  CEB Annex G   — 014
H 5  Custodial Building CUSB 069
 I 5  Davidson Mathematics & DMSC  045
    Science Center (Future 2010’)
 I 2 Dining Conference Center DCC 009
G 5  Edmund J. Cain Hall  EJCH  081
C 2  Environmental Research Facility ERF  130
 I 8  Equestrian Center  EC 170
G 5  Facilities Operations & Maintanace  FOM  076
H 4  Facilities Services Building  FS  058
C 4  Family Medicine Center FMC  123
    (Brigham Building)
C 4  FMC (Storage Building)  — 118 
G 3  Fitzgerald Student Services Bldg.  FSSB  082
 J 5  Fleischmann Agriculture  FA  031
D 2  Fleischmann Planetarium FP  105
C 5  Football Practice Field
    (John Sala Intramural Fields)   — 113
 I 3  Frandsen Humanities FH 042
H 3 Getchell Building  GB  059
H 5  Harry Reid Engineering Laboratory  HREL  065
B 5  Howard Medical Sciences  HMS  125
 J 4  Information Kiosk  IK  029
K 3  International Center  IC  025
E 4 Joe Crowley Student Union  CSU  087
 I 4  Jones Building JB  043
 I 3  Jot Travis Building JTB  048
 I 3  Juniper Hall  JH  041
 J 8  Knudtsen Resource Center  KRC  171
E 3  Lawlor Events Center  LEC  104
E 3  Legacy Hall  LEGH  103
H 4 Leifson Physics LP 074
 J 5  Life Science  LS  032
H 3  Lincoln Hall  LH  060
E 4 Lombardi Recreation Center LRC 095
H 4  Mack Social Science  MSS  072
 I 4  Mackay Mines  MM  057
 I 4  Mackay Science MS  036
D 3  Mackay Stadium  S  109
C 3  M. Stadium (North Restroom)   — 129
C 3  M. Stadium (N/E Restroom)   — 131
C 3  M. Stadium (N/W Restroom)   — 132
C 3  M. Stadium (S/E Restroom)   — 111
C 3  M. Stadium (S/W Restroom)   — 108
B 4  Manville Health Science  MHS  126
 J 3  Manzanita Hall  MAH  040
D4  Marguerite W. Petersen Bldg. MWPB 100
    (Athletic Academic Center)
F 4 Mathewson-IGT Knowledge Center  MIKC  085
 J 4  Morrill Hall Alumni Center  MH  034
B 3  Motor Pool  MP  145
F 5  National Judicial College  NJC  084
C 4  Nell J. Red!eld Building  NJR  122
    (Speech Pathology & Audiology,
    Student Health Center)
C 4  NJR (Student Health Storage)   — 119
B 4  Nellor Biomedical Sciences NBS 127
B 4  Nevada State Health Laboratory  NSHL  138 
H 2 Nye Hall  NH  007
 J 5  Orvis School of Nursing  OSN  033
 I 5  Palmer Engineering  PE  050
D 2  Parking & Transportation Services  PS  106
 I 4  Paul Laxalt Mineral Engineering  LME 046
 I 5  Paul Laxalt Mineral Research  LMR  044
C 4  Pediatrics, Dept. of PDO  117 
C 5  Pennington Annex  PA  186 
C 5  Pennington Medical  PMB  121
  Education Building   
 B 3  Purchasing Department PD  137 
 K 3  Real Estate O"ce  REO  022
J 8  Renewable Resource Center  RRC  172
I 2  Residential Life Maintenance O"ce  RLMO  016
G 4  Reynolds School of Journalism  RSJ  077
D 4  Robert Cashell Fieldhouse  CFH  102
 I 4  Ross Hall  RH  047
H 1  Sagebrush Newspaper O"ce  SNO  001
 J 4  Sarah H. Fleischmann Building  SFB  030
B 4  Savitt Medical Science  SMS  124
H 4  Schulich Lecture Hall  SLH  073
H 5  Scrugham Engineering/Mines  SEM  056
 J 2  Sierra Hall (Formerly University Inn)  SH  021
H 2  Sierra Street Parking Complex  SPC  005
D 4  Reno Orthopedic Sports Med. Complex  ROSMC  101
D 4  Stadium Visitors Locker Room  SL  110
D 4  Tennis Courts   — 112
 I 3  Thompson Building  TB  049
D 5  University Village  UV  097
J 8  Valley Road Greenhouse Complex  VRGC  175
J 8  Valley Road Research Modular  VRRM  176
J 8  Valley Road Storage Building  VRSB  174
H 3  Virginia Street Gym  VSG  062
D 3  West Stadium Parking Complex  WSPC  107
H 3  White Pine Hall  WPH  061
C 6  William Peccole Park  WPP  114
G 4  William J. Raggio Building  WRB  080
D 8  Wolf Pack Athletics East  WPAE  162
Non-University Buildings
A 6  Children’s Behavioral Center  CBC  151
A 6  Children’s Behavioral Center Unit A  CBCA  150
A 6  Children’s Behavioral Center Unit B CBCB  152
C 2  Nevada Historical Society  NHS  134
C 2  Reno KNPB Building  KNPB  135
A 5  Special Children’s Clinic  SCC  149
B 2  U.S. Post O"ce  USPO  139
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Welcome!
Thank you for choosing the University of Nevada, Reno as your source for Online and Independent Learning 
courses. We hope you’ll find your educational experience stimulating and rewarding!

We’ve created this Student Handbook to help you get the most from your educational investment. The handbook 
covers most of the questions you may have about completing this course, submitting lessons, taking exams and 
other important concerns.

Please take a few minutes to read through the handbook completely. Then as you complete each step  
of your coursework, refer back often to check on your progress and to double-check procedures and policies.  
Every student enrolled in an Online and Independent Learning course is required to read and adhere to all policies 
and procedures.

When you have specific questions about your instructor’s comments, an exercise, or lesson content, attach 
your comments or questions to the lesson when you submit it so that your instructor can help you directly.

If you have questions regarding course procedures, policies or general information, please contact us. (If 
you write or email us, please send your inquiry separately from any assignments you mail.) Your suggestions and 
comments are greatly appreciated.

Mailing Address:
Online and Independent Learning
Extended Studies
University of Nevada, Reno/0050
PO Box 14429
Reno, NV  89507 USA

Phone:  (775) 784-4652
Toll-free: 1-800-233-8928, ext. 4652

Fax:  (775) 784-1280
Email: istudy@unr.edu
Web: www.istudy.unr.edu

Accreditation
The University of Nevada, Reno is accredited by the Northwest 
Commission on Colleges and Universities (NWCCU), an 
institutional accrediting body recognized by the Council for 
Higher Education Accreditation (CHEA) and the U.S. Department 
of Education. The University has been accredited since 1938. In 
addition, all credit courses and instructors have been approved 
by departments or colleges of the University of Nevada, Reno.

Physical Address:
1041 N. Virginia St. Rm. 225
Continuing Education Building    
University of Nevada, Reno    
Reno, NV  89557

To view a map of our location click on “Location” at   
www.istudy.unr.edu, top menu bar.
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General Information
PLEASE read all the information in this handbook. You are expected to know and follow all applicable policies and procedures. 

Online and Independent Learning is a department in Extended Studies at the University of Nevada, Reno. Our main 
mission is to provide students the opportunity to take quality courses via individualized methods of learning that are 
more flexible and not bound by time or place. We o!er undergraduate and graduate credit courses from the University of 
Nevada, Reno.

Delivery method options
We currently o!er courses by three di!erent delivery models. This handbook will include specific policies for each method 
because they may vary from one another. 

The delivery methods are:  
• Semester-based online courses — available for registration and completion during a particular semester each year 
(Fall, Spring or Summer) and delivered via online instruction. Students submit coursework via WebCampus Learn. 

• Open-enrollment online courses — available for registration and completion anytime throughout the year,     
and delivered via online instruction. Students submit coursework via WebCampus Learn or email.

• Open-enrollment print-based courses — available for registration and completion anytime throughout the     
year, and delivered via printed syllabus and course materials. Students submit coursework via mail, email or fax. 

WebCampus Learn
WebCampus Learn is a learning management system featuring applications designed to enhance teaching and learning. 
WebCampus Learn provides the University of Nevada, Reno a user-friendly means to o!er online courses and online 
components for traditional courses. All that is necessary to access WebCampus Learn is a connection to the Internet and 
a supported Web browser, such as Internet Explorer, Firefox or Safari (for Macs), making it convenient to participate in an 
online course from your home, o"ce or other environment.

Student responsibility
Please read all instructions carefully. By enrolling in our courses, students have indicated to us that they are aware of all 
Online and Independent Learning policies and procedures. Each student is expected to adhere to all published policies 
and procedures, regardless of enrollment method.

Classroom attendance
No classroom attendance is necessary. We o!er a method of instruction a!ording you the convenience of studying when 
and where you choose. Because there are no set classroom meetings, the courses allow you more flexibility in scheduling 
your time to accommodate your busy lifestyle. This freedom from set classroom meetings requires you to provide your 
own motivation, discipline, persistence and good study habits in order to succeed.

Exams
All courses have required supervised/proctored examinations, which can be set up with acceptable proctors if you live 
outside the Reno-Sparks area. See page 12 for more information about exams.
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Academic honesty
Students enrolled in University of Nevada, Reno Online and Independent Learning courses are expected to adhere to 
the same strict codes of academic honesty required of students in the classroom and to be aware of the seriousness of 
academic dishonesty. Unacceptable behavior such as submitting someone else’s work as your own, working in groups 
on individual assignments, cheating on examinations or plagiarizing in any way can result in a variety of penalties, 
such as resubmission of lessons, failure in the course, automatic withdrawal from the course or other sanctions. If you 
do not have a clear understanding of these expectations, please read the University’s guidelines in the General Catalog, 
available online at www.cis.unr.edu/ecatalog/, or contact Online and Independent Learning. Please note that exams 
may not be retaken under any circumstance. 

The University’s General Catalog states, “No student can drop a course to avoid discipline for academic dishonesty or a 
violation of the academic standards policy. If a course is dropped before discipline is imposed, any ‘W’ may be changed   
to an ‘F.’”

Civility
It is the student’s responsibility to contribute to the maintenance of a campus environment that fosters intellectual 
curiosity and diversity. Students are expected to conduct themselves in a civil manner that contributes to a positive 
learning environment for all. 

Harassment of one individual by another — in person, via email or in electronic discussions — is uncivil behavior, 
which can pollute the learning environment and discourage the open expression of ideas on academic subjects.

Online and Independent Learning and the University are committed to an orderly learning environment and do not 
tolerate personal intimidation of any kind. Students who do not conduct themselves in a civil manner will be removed 
from their course(s) without refund. 

University admission
Formal admission to the University of Nevada, Reno is NOT required of students who enroll as non-degree seeking 
students in six or fewer credits in Online and Independent Learning courses. Admission into Online and Independent 
Learning courses does not constitute admission to the University. Please note: A non-degree seeking student application 
must be completed and submitted to make you active in the University’s computer system.

A nonrefundable application fee of $60 may be assessed if you wish to enroll in undergraduate or graduate credit 
courses, including Online and Independent Learning courses. This fee applies to ALL students, including Online and 
Independent Learning, nondegree, returning and graduate students, who:
 • have never attended the University of Nevada, Reno; or 
 • have attended but not yet paid the fee; or
 • have paid the fee but not attended.

When you take and complete any of our credit courses, your grade is recorded on your University transcript and may 
be ordered from the O!ce of Admissions and Records. Information about formally applying for admission to the 
University of Nevada, Reno is provided upon request.
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Application for University enrollment
If this is the first class you have ever taken at the University of Nevada, Reno, or if you are a continuing student but did 
not attend the previous semester, you will have had to submit a University application form. Please see the How to 
Enroll section at www.istudy.unr.edu/ProspectiveStudents_HowToEnroll.html of our website for more information.

Immunizations
Immunizations are required of any student living in the Reno-Sparks area enrolled in a University of Nevada, Reno 
class, regardless of the course delivery method. Your immunization records for measles, mumps, rubella (MMR) and 
diphtheria/tetanus (DT) must already be on file with the University of Nevada, Reno O!ce of Admissions and Records 
before you can register for University classes. Your immunizations must include two doses for MMR and DT within 
the last 10 years. Online and Independent Learning will notify you if Admissions and Records is missing any required 
documents. If you were born before 1957, you are exempt from the MMR requirement; however, you are required 
to have had a diphtheria/tetanus immunization within the last 10 years. Immunizations may be obtained at the 
University’s Student Health Center, (775) 784-6598, or visit www.unr.edu/shc/index.html for more information, or from 
the Washoe County Health District o!ce, (775) 328-2400, located at 1001 E. 9th St., Building B, Reno NV. International 
students living in the Reno/Sparks area are subject to additional immunization requirements and must contact the 
University’s Student Health Center, (775) 784-6598, before registering for classes.   

Prerequisites  
You must meet prerequisites listed in the course catalog. If you have any questions concerning eligibility to enroll in a 
course, please call, email or write Online and Independent Learning. Most foreign language courses, English 400-level 
courses, ACC 202 and CAS 200- and 300-level courses require that you present verification of prerequisites upon 
registration (in the form of a grade slip or transcript). Enrollment in mathematics courses requires a qualifying score on 
the University’s Math Placement Test (ACCUPLACER) in some cases, or a specific passing grade in the prerequisite course. 
For more about math placement, visit www.unr.edu/mathcenter. For more information on submitting your transcripts 
from another university to prove prerequisites have been met, please see the How to Enroll section of the website.

Number of courses at one time 
You may enroll in as many open-enrollment courses as you wish up to the University’s maximum of 18 credits. 
Enrollment in 12 credits of semester-based courses in one semester constitutes full-time status. However, if you  
enroll for 12 credits or more of open-enrollment courses through Online and Independent Learning, you will not be  
classified as a full-time or part-time student during any semester, as you are allowed a full year to complete a course. 
You may find enrolling in one course at a time is better for you if you have never taken an Online and Independent 
Learning course. 

Repeat course policy  
If you wish to take an Online and Independent Learning course in order to improve your grade from the same University 
of Nevada, Reno course taken previously on campus, or to take a University course on campus to improve your grade 
from an Online and Independent Learning course, the course(s) may only be repeated and completed during the next 
regular semester following the semester in which you were enrolled and in which you completed the first course. This 
policy applies to 100- and 200-level courses only. The most recent grade earned will be used to calculate your grade-
point average. To be eligible, a student must file a Repeat Adjustment Request form in the O!ce of Admissions and 
Records and have it approved before completing the repeat course.
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Course Credit
Maximum toward baccalaureate degree
Credit values for all University of Nevada, Reno classes are by semester. The University of Nevada does not have 
a maximum number of online classes that students can take. However, although it is rare, there may be campus 
departments that choose to limit the number of online classes that students can take in their major area of study.  
For example, Criminal Justice majors may take a maximum of 15 credits in Online and Independent Learning criminal 
justice courses toward their major.

Graduate credit
Graduate-level credit courses are also o!ered through Online and Independent Learning at the University of Nevada, 
Reno. You may register for any of our graduate-level courses if you have completed a baccalaureate degree from 
a regionally accredited institution. Students who wish to apply for graduate-level credit but have not established 
status with the University’s Graduate School must pay a nonrefundable application fee of $60.

Acceptance of credit by other institutions
If you wish to apply credit earned in University of Nevada, Reno courses at another university, be sure to make specific 
arrangements for acceptance of the credit transfer with that institution before you enroll.

Acceptance of credit for teacher certification
If you wish to take Online and Independent Learning courses to meet requirements for certification in Nevada, consult 
with the Nevada State Department of Education in Carson City or Las Vegas regarding your individual needs in securing 
or renewing a certificate. For certification requirements in other states, contact the Department of Education in the 
appropriate state. Please note our minimum time requirements for course completion on pages 10-11. They cannot  
be altered to meet teacher licensure deadlines, as students are required to enroll and work on their courses within our 
time parameters.

Transferability of credit
The University of Nevada System Transfer Rights and Responsibilities for Students and Institutions provides information 
about how students transfer within the postsecondary schools of Nevada; that information is available online at  
www.unr.edu/admissions/information-by-student-type/transfer-students.

Course cancellations
Occasionally, an open-enrollment course o!ered through Online and Independent Learning is canceled. However, 
students already enrolled in a canceled open-enrollment course will normally be allowed to complete the course and 
will not be a!ected by its cancellation.

Please note: Students will not be able to begin or complete a canceled semester-based course. Semester-based 
courses that are canceled before the semester begins are the equivalent of in-person courses that are canceled; students 
will not be able to begin the course and therefore cannot earn academic credit for it. 
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Course Materials
Textbooks       
Textbooks for all Online and Independent Learning courses may be purchased at the Nevada Wolf Shop (formerly  
ASUN Bookstore) located in the Joe Crowley Student Union. For a list of required textbooks or for more information, 
please visit www.nevadawolfshop.com.

Course materials for open-enrollment print-based courses 
A printed syllabus will be mailed to the address on file in MyNevada. Please allow 5-10 business days to receive  
the syllabus.

Course materials for open enrollment web-based courses
Students will receive an email packet with information on activating their Net ID, and the link to access the course 
online. The email will be sent to the address on file in MyNevada. Please allow 5-10 business days to receive the email, 
and access to the course site.

Course materials for semester-based online courses
Students enrolling in semester-based online courses will receive a welcome packet from Online and Independent 
Learning, sent to the email address on file. Please be sure your email address is up to date in MyNEVADA so that you 
receive this packet. The packet contains important course information, including access instructions and deadlines. 

Loaned materials (DVDs/videos/CDs)
For courses that require additional loaned materials, you will need to contact Online and Independent Learning to 
order that material when you are ready for it. All loan item requests must be submitted in writing. Please email 
istudy@unr.edu with your name, mailing address and requested item.

For open-enrollment courses requiring the use of videos, CDs or DVDs, students are required to return the loaned item 
within one week of checkout. If an item such as a CD is required for the duration of the course, it must be returned prior to 
taking the final exam. 

For semester-based courses requiring the use of videos, CDs or DVDs, students are required to return the loaned item within 
2 business days.

If any loaned item is not returned in the condition in which it was received and/or not returned within one week of 
checkout, you will be billed for the full replacement cost. This bill will be applied to your MyNEVADA account.

When mailing back your loaned items, please ensure you have indicated your name on the return label or have 
included the information inside your return package with the loaned material.

Remittance for any balance due is payable immediately; a hold will be placed on your records until balances are paid.  
If payment in full is not made within 60 days, you may be assessed a $10 per day penalty fee (to a maximum of $250).  
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Lessons/Assignments
Lesson assignments  
If you are an average or better student, you will spend a minimum of three or more hours per credit per week to complete 
each lesson satisfactorily, regardless of delivery method. 

All work you submit must be done independently. Students who attend courses in a classroom are expected to maintain 
high standards of honesty and integrity; similarly, as a student in Online and Independent Learning, you shall not submit 
the work of another person as yours or work in groups on individual assignments.

For open-enrollment (print-based and online) courses, we recommend but do not require that you submit the first 
one or two lesson assignments to Online and Independent Learning and wait for feedback from the instructor before 
sending in further lessons. This is for your benefit as it helps you know whether you are answering questions or doing 
problems adequately before continuing with the course. However, if you prefer, you may proceed with the acceptable 
number of lesson submissions each week (as determined on page 10 of this handbook under time requirements), 
regardless of whether your previous lessons have been returned. This is acceptable to Online and Independent Learning if 
you feel that you understand the material su!ciently to continue and your grades remain at the “C” level or better. 

We highly recommend that you make copies of your lessons and/or save them electronically where applicable. 
If your course work is lost in the mail before a grade is recorded, the lesson must be resubmitted. Please reference your 
syllabus, WebCampus Learn or your welcome email for instructions on submitting your open-enrollment lessons.You do 
not have to wait for lessons to be graded and returned to you before preparing and submitting the next assignment, but 
lessons must be submitted in order.

All lessons prior to an exam must be submitted to the Online and Independent Learning o!ce before an exam can 
be taken. Some instructors also request that you receive all graded lessons before scheduling an exam. Do not submit 
lessons that follow an exam until your exam has been taken. If you submit lessons that follow an exam before the exam 
has been taken, those lessons will be returned to you without correction.

Change of address
Please be sure to notify us and update any changes to your name, mailing address, email address or phone number in 
your MyNEVADA account. 

How to prepare and submit your print-based lessons/assignments
Please reference your welcome letter and/or syllabus for insturctions on submitting open enrollment, print-based lessons

How to prepare and submit your online lessons/reports 
The University of Nevada, Reno uses WebCampus Learn/Blackboard (webcampus.unr.edu) for its online courses. Students 
enrolled in Online and Independent Learning classes will need access to a computer with a printer and access to the 
Internet. Minimum system requirements are a computer (running Windows 95 or higher or Mac OS X or higher), access 
to the Internet and a supported Web browser. Each version of WebCampus Learn/Blackboard supports specific browsers. 
It is very important that you use a compatible browser and configure your browser settings to work e"ectively with 
WebCampus Learn. When you first log into WebCampus Learn, be sure to perform a browser check. 

You will submit all of your assignments to the instructor via WebCampus Learn (or via email when applicable). Your 
course site will have instructions on how to submit assignments, access the discussion board and use other features 
in WebCampus Learn. For semester-based classes, assignments are due on specific days and by specific times, and all 
proctored exams must be taken within the assigned dates.

Neretxo
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Time Requirements and Deadlines
Time requirements and regulations for open-enrollment courses
Students may take a year from the date of enrollment to complete a course. Please note that the class start date 
is the day you add the class in MyNEVADA, NOT the day you submit your first assignment. The minimum time 
for course completion is four weeks per credit from the date the first lesson is received in our o!ce or via email. For 
example, a three-credit course will take at least 12 weeks (three months) to finish. A student working on a minimum 
time or “accelerated” schedule is only allowed to submit a certain number of lessons each week, which is explained in 
more detail in the next section.

Please note: It is advisable to allow ample time to receive feedback from the instructor on each lesson before taking 
any exams. Working through a course in the minimum time allowed may not be possible without sacrificing the results 
of your exams, and possibly your grade, for the course. 

Please remember: Online and Independent Learning provides an opportunity to study in a more flexible way, but is not 
intended to serve as a fast-track academic credit program.

Maximum lesson submissions for open-enrollment courses
For every course, there is a maximum number of lessons that may be submitted each week. To calculate this number, 
divide the number of lessons and tests in the course by the minimum time requirement (four weeks per credit). For 
instance, if your course is three credits and has 28 lessons and two exams (28+2), you would calculate 30/12 = 2.5. 
You could alternate and submit two lessons one week and three the next week. Please note: All lessons and exams 
must be submitted in order. Students who fail to submit all lessons and tests will not receive credit for the 
course. Any lessons received in addition to the maximum number of allowed lessons will be placed on hold or 
mailed back to you for resubmission.

Several factors will determine the possibility of finishing a course in the minimum time. They are: (1) the availability 
and willingness of the instructor to work with the student; (2) the ability of the Online and Independent Learning 
sta" to handle an increased lesson and test submission rate; (3) the grades that the student receives (the average 
grade on lessons and tests must be “C” or above); (4) the time of year; (5) whether all lessons have been submitted in 
order without missing a week; (6) if any lessons have been issued incompletes and have to be resubmitted. Online and 
Independent Learning will not accept any minimum time requests that are made five weeks or fewer prior to spring, 
summer and winter graduation dates. Due to increased workloads for our instructors and our sta" at these times 
during the school year, acceleration is not an option.

Lesson services for open-enrollment courses
Ordinarily, you will receive your corrected lessons within two weeks from the date received in our o!ce. When 
instructors are unavailable during holidays and summer vacations, on special assignments, or periods when their 
campus work is extremely heavy, you may find your lessons are delayed. We notify our students whenever we have 
been informed that their instructors will be gone for a period of two weeks or more. If you feel your lessons have been 
delayed for an inordinate amount of time, please call the Online and Independent Learning o!ce.  
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Extension of enrollment period
There are no extensions of enrollment periods for Online and Independent Learning courses. Open-enrollment courses 
must be completed within one year from the date of enrollment. If a student has not completed a course within the 
one-year time frame and he or she wishes to complete the course, the student must completely re-enroll in the current 
version of the course and pay all tuition and fees again. If the course has undergone revision, it will not be possible to re-
enroll, and the student must re-start the course from the beginning. It is the responsibility of the student to schedule his 
or her time accordingly in order to finish an open-enrollment course prior to the expiration date. Semester-based courses 
must be completed by the end of the semester of enrollment.

Deadlines for open-enrollment courses      
If you need to meet a deadline of completion for graduation or certification, you should enroll in time to complete 
the Online and Independent Learning course and final examination, allowing at least two weeks to have all grades 
processed. Contact the Online and Independent Learning o!ce to inform us of your deadline or if you would like a lesson 
submission schedule prepared for you. Generally speaking, the following time lines are suggested regarding deadlines 
for graduation or certification:

Deadlines for May graduation           
If course completion is needed for May graduation, you must have completed the lessons and the final examination 
must be taken (and received) in the Online and Independent Learning o!ce by May 1.

Deadlines for August graduation         
If course completion is needed for August graduation, you must have completed the lessons and the final 
examination must be taken (and received) in the Online and Independent Learning o!ce by Aug. 1. Please note: 
Check with Online and Independent Learning to make sure that your instructor is available during the summer.

Deadlines for December graduation       
If course completion is needed for December graduation, you must have completed the lessons and the final 
examination must be taken (and received) in the Online and Independent Learning o!ce by Dec. 1.

Deadlines for certification or licensing 
If course completion is needed for certification or licensing, it is the responsibility of the student to provide 
adequate lead time to assure the course grade will be available to the proper authorities in time for deadlines. Plan 
at least three weeks prior to your deadline for processing your final grade. Remember, if your deadline falls during a 
holiday or summer vacation time, a longer lead time may be necessary.

Exceptions to the published deadlines for course completion will not be granted to students who have failed to 
enroll su!ciently early to complete their courses.
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Exams
General information  
Examination grades are essential factors in determining the final course grade for your Online and Independent Learning 
course. All examinations are mandatory and must be taken in proctored/supervised situations. Students who fail to 
complete all course examinations will not receive credit.
Students are responsible for following and adhering to the testing room rules and procedures below:
 • Students may not leave the testing room for any reason (bathrooms, adding money to the meter, phone calls, etc.).  
  Once and exam has been started, it must be completed in one sitting.
 •  No materials of any kind may be used (unless specified on your exam instructions) and all personal items must be   
  put away under the desk. Items of clothing, cell phones, books, etc. are not allowed on the exam desk.
 • Cell phones and any other electronic devices must be turned o!/silenced and put away (out of view) throughout   
  the entire exam.
 • If an exam has scratch paper attached, all sheets must be turned in with your exam.  If more scratch paper is   
  needed, please ask an Online and Independent Learning sta! member.
 • If you are caught cheating, your exam will be terminated immediately, deemed invalid, and you will be asked to   
  leave.  Receiving a “)” on an exam may result in failing the course.
 • It is the responsibility of the student to follow all instructions listed on the exam; please read instructions carefully  
  prior to starting your exam.
All students must follow and acknowledge the exam room rules while testing at the Online and Independent Learning 
o"ce and at o! campus locations with a proctor.

If you live within a reasonable distance of the University of Nevada, Reno, you must take examinations under 
the direct supervision of the University’s Online and Independent Learning sta!. As space is limited, you must schedule 
an appointment at least two weeks in advance of your desired test date. The Online and Independent Learning o"ce is 
open 7:15 a.m.-6:45 p.m. Monday-Friday for testing. Please note that the last appointment time of the day is at 4:45 
p.m. for exams with two-hour time limits. The Continuing Education Building is locked at 5 p.m.; if arriving late, you must 
call from a cell phone to enter the building. Testing ends at 6:45 p.m.; if you arrive late to your testing appointment your 
time will be cut short.
Online semester-based exam appointments must be scheduled via the online scheduler in the WebCampus Learn 
course site. Please note you can schedule up to 48 hours in advance, after which time the scheduler will close to new 
appointments or reschedules. Any cancellations and reschedules must be made online; no cancellations and reschedules 
will be allowed over the phone or in person. Space is limited. If your desired date and time for a reschedule is not 
available or if the scheduler has closed, you must keep your scheduled appointment time. Open enrollment exam 
appointments must be scheduled with the Online and Independent Learning O"ce. Please call Online and Independent 
Learning at (775) 784-4652 for more information.  

Important note about exam appointments: Online and Independent Learning may not be able to accommodate 
early check-ins to exam appointments or drop-in appointments. These last-minute changes will only be permitted if the 
testing schedule allows them. Drop-in exam appointments are strongly discouraged and will only be accommodated if 
space allows. Students who take their exams at the Online and Independent Learning O"ce without an appointment or at 
a time other than their scheduled appointment will be charged a $50 drop-in fee. If an exam appointment is schedule but 
cannot be kept, it needs to be rescheduled via the online appointment scheduler. If the exam schedule is full or if the online 
schedule has lose, exam appointments cannot be rescheduled and student must keep their original appointments.



13Questions? (775) 784-4652                www.istudy.unr.edu

Online and Independent Learning
Student Handbook 2011-2012

If you live outside the Reno, Nevada, area, you may take the examinations under the supervision of an approved proctor. 
Approved proctors are: (1) the principal or vice principal of an accredited public or private school; (2) the superintendent 
of schools of a public school district (or his or her designee); (3) the counseling and testing o!ce director at a university or 
community college; (4) the certified head librarian of a public library; (5) for members of the armed forces, the education o!cer 
at a military base. Students are responsible for locating their own proctors. If you are on a deadline, please bring a prepaid 
priority envelope to the test site to ensure your exam can be mailed to your instructor quickly and easily by your proctor.
Please note: Rigorous testing policies and procedures required of an accredited university make it mandatory that we 
accept only those proctors who fall within the categories listed above. Family members and coworkers are never acceptable 
proctors, regardless of their positions, and the test must always be administered in an educational setting. Tests must 
always be requested at least two weeks in advance.
To request an exam to be sent to a proctor, please complete the special request form included in the course syllabus (or 
online) and mail, email to iltesting@unr.edu or fax it to Online and Independent Learning two weeks prior to your exam 
date. In online classes, there is an electronic test request form to submit. You must submit a request for each exam.

If you live outside the United States, you will need to include a memo on your proctor’s letterhead, indicating his or 
her title/position and willingness to proctor your exam when you submit your test request form. To speed the process, 
please include your proctor’s complete daytime/o!ce phone and fax number (country code, city code and number) and an 
email address whenever possible. We also ask that your proctor and anyone answering his or her o!ce phone speak and 
understand English so that we may complete the proctoring approval process and to ensure that he or she understands 
our procedures. If your proctor does not have a secure fax, please allow three weeks for delivery of exams outside the 
continental United States and be prepared to pay your proctor for the postage necessary to return the exam to Online and 
Independent Learning. If the proctor has a secure fax, the test can be sent and returned in that manner.   

If you have not allowed ample time for your exam to be mailed, you must request that it be sent express mail (or FedEx 
or UPS); an additional handling fee of $60 is assessed for each exam. Please note that even if you request and pay for your exam 
to be sent by priority mail, it will still be processed in the order in which it was received. Fees will be assessed via MyNEVADA.

Regardless of the delivery method of your course, if your planning has not provided the instructor with 10 business days to correct 
your final exam and you are on a deadline that requires the test be graded more quickly, you will be charged a test fee of $25 to 
expedite the grading of the exam. Payment of the $25 fee does not guarantee that your exam results will meet your deadline.

A NOTE OF CAUTION regarding exams
Please be aware that certain actions may invalidate your test and result in a grade of “0”:
1. Cheating on an exam immediately warrants a “0” on the test, possible failure in the course, or other disciplinary action  
 as outlined in the University of Nevada Reno General Catalog, academic dishonesty policy.

2. Mailing your own exam, even if it is sealed. Be sure your proctor follows all policies stated on the test letter you sign  
 after taking your exam.

3.  Not returning test questions with your answers.

4.  Making notes or copying parts of the exam and taking it away from the test site.

5.  Taking the exam at a private residence (even if the proctor is acceptable). All exams must be supervised in an   
 educational setting.

6. Submitting deceptive or faulty proctor information. All information about the proctor, his or her title, mailing   
 information, telephone, fax, and the fact that he or she is not a personal relation or friend must be accurate and true.  
 All information is verified by Online and Independent Learning prior to exams being sent. A grade of “0” will be assigned  
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 for the exam, with the possibility of further disciplinary action for academic dishonesty in the event a student has   
 provided false proctor information (title, relationship, address, etc.). 

7. Not scheduling an exam appointment time. Walk-ins may not be accommodated and if allowed, may be subject to  
 a $50 walk-in fee.

8. Not taking the exam within the specified date range. This will result in a “0.”

A final exam cannot be scheduled or sent to a proctor if loaned materials for the class have not been returned.

Also, whether you are testing in the Online and Independent Learning o!ce or with a proctor, be sure to park in a place 
that allows you ample time to take your test. Students are never allowed to leave a test to feed their parking meters and 
(for tests taken in Reno) the Online and Independent Learning sta" is unable to do so for them. 

Type of examination  
You will find that the topics to be covered by examinations and the types of examinations to be given are described in the 
introductory material in each course syllabus or course site (for online classes). 

So the material is still fresh in their minds, students are encouraged to take final exams for open-enrollment courses within 30 
days of receiving the final graded lesson. Please allow ample time to schedule and complete final exams. Final exams must be 
taken at least three weeks prior to the date any credit is needed. UNDER NO CIRCUMSTANCES will the final examination be 
issued until the student has completed all assignments and previous examinations satisfactorily, with no incompletes. 
All incomplete lessons must be submitted before a final exam can be scheduled.

A final exam CANNOT be retaken under any circumstances.

Identification
When you arrive at your test site, you must present picture and signature identification before the test will be 
administered. A driver’s license, passport or UNR student ID card with a picture are the only forms of identification 
acceptable for this purpose. No other forms of ID will be accepted. 

“Incompletes” on previous lessons
Please note that an exam cannot be taken if a student has a grade of “incomplete (INC)” on any of the previous lessons. 
Students must resubmit INC lessons for a satisfactory grade before submitting another lesson or taking a test. A 
maximum of one resubmission is allowed, beyond which the grade automatically reverts to “F.” Blank lessons will not be 
accepted. Students failing to complete all required lessons will not receive credit for the course. 

Study Tips
All the principles of learning and good study habits used in any university course apply equally to courses taken through 
Independent Learning. Because Online and Independent Learning students must set their own schedules for study and 
preparation of assignments, a few suggestions may be useful.

Read the special introduction to your course
In your print or online syllabus, you will find an introduction written especially for the course. Consider it your first 
meeting with your instructor. The objectives of the course and the plan to reach these objectives are explained. Be sure to 
note any special procedures or requests. This will save you much time and help keep the coursework on track.



15Questions? (775) 784-4652                www.istudy.unr.edu

Online and Independent Learning
Student Handbook 2011-2012

Develop e!ective study habits
A number of excellent books are available to help you build good study habits, if needed. Find them in your local library 
or college bookstore. Time management, preparing for college-level courses and reading for content are a few of the 
study-related subjects that may assist you.  

Tips for taking an open-enrollment course
1. Have a schedule. Set up a schedule for a minimum weekly goal and follow it as much as possible.

2. Set a time and place to study. Have ready all the books and supplies you will need.

3. Avoid cramming toward a deadline. Allow plenty of time to study and complete assignments. Be sure to take into  
 consideration vacations, holidays, your work schedule and other commitments that may interfere with your   
 completing the lessons and your instructor’s correcting them properly.

4. Submit lessons regularly. Students who progress through a course at a consistent rate have a higher success rate   
 than students who do not.  

Tips for taking semester-based online courses 
1. Read all the course information carefully. Semester-based courses have strict deadlines. Be clear on the date and  
 time assignments are due so you can plan your studying and preparation accordingly.

2.  Work through the orientation materials.

3.  Browse through the course thoroughly to see where key information resides.

4.  Be aware that the calendar, course information, assignments and other important information are often located in   
 more than one place.

5.  Log into your class regularly. Online classes are dynamic and therefore changes may occur often. It is essential that  
 you refer to the online syllabus regularly rather than referring solely to a printed version of the syllabus.

6.  Keep up. Do not miss an assignment. Late work is rarely accepted and often causes a “snowball” e!ect whereby   
 students are unable to catch up. Please do not request exceptions because you “didn’t know about the test/  
 assignment” or because you were “too busy.”

7.  Plan ahead. We understand that students lead very busy lives. If you know you will be unable to work on the class   
 during a specific week (because of travel, medical procedures, etc.), work ahead and get the assignment done early to  
 avoid a “0” grade. 

8.  Remember that Internet access trouble and technical issues are not acceptable excuses for late assignments. Have a  
 plan for second and third access options. Plan for the worst-case scenario.

9.  Avoid, if possible, scheduling your exam on the last possible day allowed for that particular exam. We’ve found   
 that “life happens” and a flat tire or a sudden migraine headache can result in not being able to sit for the exam, and a  
 consequent “0” for the test. Accommodations are only possible for valid, medically documented situations.

10.Plan ahead for exams. Exams needing to be sent to proctors MUST be requested two weeks in advance. With  
 thousands of our students in online classes, we are not able to schedule your exam only days in advance when it   
 needs to be sent to your proctor. These last-minute requests, unfortunately, will result in a grade of “0” for the test as  
 it will not be possible for you to sit for the exam.

11. No late or early exams are allowed.

Neretxo
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Refund Policy
Refunds for open-enrollment courses 
If you withdraw from an open-enrollment course within 14 calendar days of enrollment and have not turned in any 
lessons, you are eligible for a 100 percent refund. Withdrawals after 14 days of enrollment will not receive a refund.

Refunds for semester-based courses 
Refund deadlines match the University of Nevada, Reno academic calendar for semester-based courses. For specific 
refund dates for each semester, visit www.cis.unr.edu/eCatalog/Default.aspx?article_list_id=25484.

Textbook refunds 
For more information about textbook refunds, contact Nevada Wolf Shop (formerly ASUN Bookstore) online at  
www.nevadawolfshop.com, by phone at (775) 784-6597, or in person at the Joe Crowley Student Union on the 
University campus. 

Transfer policy
Transfers from one class to another are not allowed under any circumstances.    

Grades
Grading system 
Your lessons are corrected by the assigned instructor, and in most cases, the standard five-letter grading system or 
numerical system is used. Some, however, do use the “S” for satisfactory or “U” for unsatisfactory grading system. An 
explanation of the system of grading is provided in the introductory material of the syllabus or course site.

Examination and final course grades conform to the o!cial University standards: “A,” superior; “A-,” “B+,” “B,” above 
average; “B-,” “C+,” “C,” average; “C-,” “D+,” “D,” below average; “D-,” “F,” failure. S/U grading is computed as follows: “C” or 
above, “S” (satisfactory); “C-” or below, “U” (unsatisfactory). 

Satisfactory/Unsatisfactory (S/U)
A request to take a course on an S/U basis must also be made in writing and must be turned in to the Online and 
Independent Learning o!ce no later than the submission of your third lesson for an open-enrollment course or by the 
published deadline for a semester-based online course. In this grading option, a grade of “S” indicates achievement 
equivalent to a “C” or above. A grade of “U” represents performance equivalent to a “C-” or below. Each course taken to 
satisfy a University of Nevada, Reno requirement must be completed with a regular letter grade. 
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Audit
You may request, in writing, to audit your course upon enrollment, within the first three lesson submission periods 
if you are enrolled in an open-enrollment course, or by the published “audit” date if you are enrolled in a semester-
based online course. If you wish to audit a course, the costs remain the same; however, you are not required to take 
the examination(s) and no grade or credit is earned. Only if all lessons are completed will the “audit” appear on your 
transcript. Auditors are not eligible to receive financial aid, including student loans.

Grade reports  
Students in open-enrollment courses will receive a copy of the final grade slip stating the grades they received in their 
courses and the dates they were processed in our o!ce. A completion letter will also be mailed to them. Grades for 
students completing a semester-based course will be posted on MyNEVADA: https://mynevada.unr.edu and students 
will not receive a separate completion letter. 

Your exams will not be returned to you. Exams are kept on file in the Online and Independent Learning o!ce where 
you may come to review your work. Please call ahead so we can have your test ready to review. If you live outside the 
Reno-Sparks area, you can arrange to review your exams with an acceptable testing supervisor. Your exams are kept 
by our o!ce for a limited time only (approximately three months); please schedule your test reviewing accordingly. 
Grades are recorded in the O!ce of Admissions and Records at the University of Nevada, Reno. 

Transcripts 
For semester-based courses, your grade is posted on your transcript at the end of the term in which you enroll. If a 
student drops a course but does not drop the course by the published withdrawal date or does not complete the course 
by the end of the semester, a grade of “F” is posted on the transcript for the class.

For open-enrollment courses, your grades are posted on your transcript in the term in which you enroll. If the class 
expires without completion or if a student drops after the 100 percent refund period, a “W” is posted on the transcript 
for the class. A grade notice will be sent to you as soon as your grade is received from the instructor. For o!cial 
transcripts of credits earned, please see your MyNEVADA  account. The Online and Independent Learning o!ce cannot 
process transcript requests.

Students can request o!cial transcripts electronically through the National Student Clearinghouse for $7.50 per 
transcript plus a $2.25 handling fee per address/order, up to 10 copies per address/order. The requests will be  
processed within 5-7 business days after the University receives the request from the National Student Clearinghouse. 
Transcripts will be sent through U.S. Postal Service only. For more information, visit www.unr.edu/academic-central/
forms-and-policies/forms/transcripts
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Student Services
University of Nevada, Reno student identification card 
Local Online and Independent Learning students may apply for and receive a WolfCard student identification card in 
the University of Nevada, Reno Joe Crowley Student Union on campus. In order to receive this card, the student’s course 
registration must appear in the University’s computer system. Please check with Online and Independent Learning 
to determine whether you are eligible for the WolfCard and for details on how to obtain one. A $7 fee is charged to 
cover the costs of issuing the card; and $11 is charged for replacing a lost card (prices subject to change). Cardholders’ 
privileges include use of the library, computer labs, tutoring services in the Academic Skills Center (for an additional fee) 
and notary public service at the University. WolfCard student ID cards cannot be issued to students who are unable to be 
present for photographing.

Library and computer lab privileges  
Online and Independent Learning cooperates with the University of Nevada, Reno’s Mathewson-IGT Knowledge Center 
to extend library privileges to local students enrolled in Online and Independent Learning university courses. You 
may use the library once your enrollment is in the system and you have obtained your WolfCard. Please request your 
WolfCard in the first semester of your enrollment. For more information, visit www.unr.edu/wolfcard.

Tutoring service 
Tutoring for Online and Independent Learning students, drop-in computer/Web use and academic counseling are 
available on the University of Nevada, Reno campus. For more information about tutoring and fees for some services, 
visit the Academic Skills Center in the Thompson Building, Suite 100, call (775) 784-6801, email urban@unr.edu or visit 
www.unr.edu/tutoring-center.

Emailing lessons and questions to instructors*
Online and Independent Learning students in print-based courses have found emailing lessons can be a quick, less 
expensive form of lesson submission if they choose to submit lessons by that method. While emailing lessons is not 
an option in courses that are not essay based, such as accounting and statistics, all students are welcome to use email 
for questions to their instructors. Your instructor’s email address is listed in the course syllabus along with instructions 
on how to address your email lessons, if applicable. If the instructor’s email is not listed, you may send lessons and/or 
questions to istudy@unr.edu.

*Please note: While the University safeguards confidential student information, emailing may not be a secure means 
of submitting your coursework. For information about the University’s information technology policies, visit  
www.it.unr.edu/policies.aspx.
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Fax availability for incoming lessons 
Students in print-based courses wishing to send their lessons via fax may use our fax number, (775) 784-1280. Please 
note: We do not return lessons via fax. There is a $25 nonrefundable fee per course for faxing lessons, assessed via 
MyNEVADA or when the first faxed lesson is received. All faxed lessons must be faxed with an Online and Independent 
Learning cover sheet indicating the full name and mailing address of the student and the total number of pages being 
faxed. Each subsequent page of the fax must indicate page 2 of 5, 3 of 5, 4 of 5, etc. Faxed lessons must be printed in ink 
or typed. Lessons printed in pencil are not legible by fax.

Equal access 
Online and Independent Learning is committed to providing equal access to students with disabilities. Any student 
with a disability who needs academic adjustments or accommodations is requested to contact Online and Independent 
Learning, (775) 784-4652, or the Disability Resource Center, (775) 784-6000. Please call as early as possible to arrange  
for accommodations.

Financial Assistance
Financial aid is generally not available for open-enrollment Online and Independent Learning courses. However, the 
following is a list of suggested resources:

DANTES for the armed forces
Online and Independent Learning at the University of Nevada, Reno has been approved at the university level to 
provide courses to military personnel within or outside the United States. Members of the armed forces should consult 
their education o!cers or nearest education center concerning individual, veteran or tuition-supported enrollment in 
Independent Learning.

Students with disabilities  
Some programs, such as Vocational Rehabilitation and Bureau of Services for the Blind, provide limited financial aid to 
qualified individuals. For more information, please contact the specific agency in your area.

College financial aid 
Some financial aid may be available through the University of Nevada, Reno O!ce of Student Financial Aid and 
Scholarships. Call (775) 784-4666 or visit www.unr.edu/financial-aid for application deadlines and eligibility 
requirements. The Pell Grant is one of the federally funded programs that may be available to certain qualified 
individuals who already have 12 credits on campus and wish to enroll in one additional Independent Learning course. 

Note to Millennium Scholars: Open-enrollment Online and Independent Learning classes may not be used as part of 
the 12 credits of on-campus course requirements for Millennium Scholarships; however, semester-based Independent 
Learning courses may be used as part of the 12-credit minimum requirement for Millennium Scholarships.
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Frequently Asked Questions: 
Open-Enrollment Courses
How fast can I finish an open-enrollment course?
From the day we receive your first lesson, you can finish a course in four weeks per credit (typically, 12 weeks for a 
three-credit course), which requires that you are actively submitting lessons on a weekly basis. Your syllabus cover page 
or online course’s home page indicates the maximum number of lessons permitted per week. Refer to page 10 of this 
handbook for details. Please note that Online and Independent Learning cannot accept more than the set number of 
lessons allowed per week.

How much time do I have to finish a course? Can I get an extension?
You have one year from the date of enrollment to complete an open-enrollment course. There are no extensions. 
By national standards, 12 months is a much longer than average period of time in which to complete a course. No 
extensions can be granted. Please be sure you are giving yourself enough time to complete your course within the  
time requirements. 

A semester-based course must be completed by the end of the semester of enrollment. No extensions are allowed.

Under what circumstances may I request an incomplete?
Incompletes are never allowed in open-enrollment courses. A class that is not completed receives a “W” on the transcript.

When can I enroll for a course?
You can enroll in open-enrollment courses any time of the year via MyNEVADA. Please see the How to Enroll section of 
the website for more information.

How many Online and Independent Learning courses can I take at once?
You may enroll in as many open-enrollment courses as you wish up to the maximum semester credit load allowed by 
the University. However, if you enroll for 12 credits or more of open-enrollment courses through Online and Independent 
Learning, you will not be classified as a full-time student during any semester, as you are allowed a full year to 
complete a course. You may find enrolling in one course at a time is better for you if you have never taken an Online and 
Independent Learning course. 

Do open-enrollment courses count toward full-time status for financial aid?
No. Because open-enrollment courses may be completed over a length of time exceeding one University semester or 
term, those courses do not count toward a semester’s full-time status. 

May I take the class for Satisfactory/Unsatisfactory (S/U) or audit?
University requirements, core requirements and some college credits CANNOT be taken S/U (pass/fail). Check with your 
adviser. Any course may be taken for audit, but you will not receive credit for the course noted in your transcripts. Also, 
both the S/U or audit status MUST be requested in writing upon enrollment in the course or no later than the third lesson 
submission. Refer to page 16 of this handbook for details.
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In my open-enrollment class, what happens if I turn in more than the 
maximum number of lessons allowed each week? 
We will mail any extra lessons back to you or we will place them on hold. Online and Independent Learning processes 
thousands of lessons each month, and we have established a standard schedule that allows us to serve as many students 
as possible and allows the instructors adequate time to grade and return your lessons.  

Additionally, a maximum lesson submission provides the student the opportunity to have lessons corrected and returned 
in a systematic method before the examination to help foster student success and maintain academic standards. 
Submitting more than the maximum number of lessons allowed in one week may result in sloppy work, does not 
allow all student lessons to be graded in an equal time frame, and does not support the educational experience or the 
academic integrity that Online and Independent Learning demands.

If a student submits more than the maximum number of lessons each week by email, the student may receive “0”s on 
lessons, have tests postponed, or have lessons returned ungraded via email by his or her instructor.

Can I choose NOT to submit a lesson/test and request a “0”?
No. The submission of all lessons and tests is required. Although Online and Independent Learning o!ers a more flexible 
modality of learning, it is NOT a method by which you select or ignore which assignments to complete. As there is no 
face-to-face component, the instructor has carefully designed assignments to present the necessary material, and your 
assignment submissions are proof that you are spending time in the course reading, thinking and writing or responding 
to the material. A three-credit class is the equivalent of 45 “contact hours,” and in distance learning, your assignments are 
part of that contact calculation.  

Taking all of the exams for the course is also required. Exams are an important part of assessing your learning outcomes 
and evaluating how well you have mastered the material covered in your assignments. In most courses, the exams 
are weighted more heavily in your final grade calculation because they are administered in a proctored setting. These 
requirements ensure that the credits you earn from the University of Nevada, Reno are accredited. 

Can I just take the exams and not submit any lessons? 
No. Online and Independent Learning is not a credit-by-exam program. All lessons and tests must be submitted. If 
you are interested in a modality that allows you to take a test for course credit, contact the University of Nevada, Reno 
O"ce of Testing Services at (775) 784-1532 regarding the possibility of CLEP or CBAPE exams to obtain credit for certain 
courses. Online and Independent Learning requires submission of all lessons for credit.

Can you make an exception for me when I need it?
We will always try to do everything possible to accommodate a student’s request. Because we are a fully accredited 
program, we must also adhere to the standards and policies established and agreed upon by the University of Nevada, 
Reno and the Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU), an institutional accrediting body recognized 
by the Council for Higher Education Accreditation (CHEA) and the U.S. Department of Education. Consequently, our ability 
to accommodate your request may be limited.
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How do I find a proctor for my exams?
Students in the Reno-Sparks area take exams in our testing facility on the University of Nevada, Reno campus in the 
Continuing Education Building, 1041 N. Virginia St., Reno. Call us to make an appointment at least two weeks in advance 
of your desired test date. Outside the Reno-Sparks area, please call the testing center of any college or university near 
you. You may also ask a certified head librarian or a school principal or vice principal to proctor your exams. Once you 
locate a qualified proctor, fill out the test request form in your syllabus or on your course site and mail it, fax it or email 
it to us AT LEAST two weeks prior to your anticipated test date in order to allow ample time to process. See page 12 
for more about proctored exams.         

What happens if I do not schedule an exam appointment and just drop in to 
the Online and Independent Learning O!ce?
Online and Independent Learning may not be able to accommodate your exam and you will receive a “0”  on the exam 
for failing to schedule. If the exam can be accommodated, a $50 drop-in fee will be assessed to your account. However, 
if the testing room is completely booked and we cannot fit you in, you will receive a “0.”

 After I’ve begun taking my exam, may I leave the testing room?
No. Once the student leaves the testing room, the exam is finished and will be collected by the proctor. Therefore, 
students should prepare themselves ahead of time to sit for the exam (normally two hours) without interruption. 
Students are advised to use the restroom, get a drink of water and/or feed parking meters adequately before entering 
the test site. Once the test has been given to the student, no requests to leave may be accommodated.

Why do I have to test at a proctored/supervised location?
Rigorous testing policies and procedures are required of an accredited university. Exams must always be administered in 
a proctored/supervised educational setting.

Since I can’t leave the testing room, will my proctor or the Online and 
Independent Learning sta" go feed my parking meter?
No. While a friend may be willing to help feed a parking meter in other circumstances, this is an unreasonable request 
for students to make of their professors in the classroom, their proctors or the Online and Independent Learning sta!.  

Once I’ve requested one exam, are the following exams automatically sent out?
No. Because every student’s situation is unique, and location, situation and proctors may change, students must request 
each exam two weeks before the desired test date. Exams are never sent automatically.

How do I order more DVDs, videos or CDs?
An order form is located in your online syllabus. You may also email istudy@unr.edu or stop by the Online and 
Independent Learning o"ce. Requests for audiovisual materials should be made at least two weeks before the item is 
needed for your class. Audiovisual materials from the University’s Multimedia Center in the Mathewson-IGT Knowledge 
Center are handled by Multimedia Center sta!. An order form included in your print or online syllabus should be 
submitted to the Multimedia Center with the indicated fee. For details on how to order materials from the Multimedia 
Center, call (775) 682-5413 or email mmc@unr.edu.
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Why do I need to attach a cover sheet to my print-based lesson?
The cover sheet identifies you as the student, as well as the course and lesson number. It also provides your return 
mailing address in the appropriate position so it can be mailed back to you in a window envelope.  

If you do not submit a correctly completed cover sheet with your lesson, it cannot be sent to the instructor for grading 
and will be put in a “dead bin” if your name is not on the lesson.

What do I use as a fax cover sheet if I’m in a print-based class?
Use your lesson cover sheets as fax cover sheets; they are provided with your enrollment materials for a print-based course. 

I have a question that wasn’t covered in this handbook. What do I do?
Please contact Online and Independent Learning. We are happy to answer your questions. Call (775) 784-4652 or 
1-800-233-8928 or email istudy@unr.edu.

Frequently Asked Questions: 
Semester-Based Courses
Can I finish a semester-based course in less than one semester?
No. Semester-based courses are set up to start at the beginning of the term and to be completed at the end of the term. 
It is not possible to “accelerate” a semester-based class.

Where can I find academic calendar dates for my semester-based course?
Semester deadlines for refunds, audit requests and a variety of other academic events can be found on the University of 
Nevada, Reno’s academic calendar: www.cis.unr.edu/eCatalog/Default.aspx?article_list_id=25484. 

Under what circumstances may I request an incomplete in my   
semester-based course?
By University policy, an incomplete can be requested only under specific circumstances outlined in the University’s 
General Catalog: “Under extenuating circumstances, including illness, accident or similar medical emergency or other 
hardship (as described in the incomplete policy), students have the option of either requesting an incomplete grade 
in one or more courses or withdrawing from the University. In both cases, students must follow the rules listed in 
sections of the University catalog regarding policy for the incomplete grade and withdrawal from the University…
Non-attendance, poor performance or request to repeat the course are unacceptable reasons for issuance of the 
‘I’ mark. Marks of ‘I’ are automatically changed to ‘F’ if they are not made up by the last day of the next regular 
semester (Summer Session excluded).” For more information, please see the University of Nevada, Reno General 
Catalog at www.ss.unr.edu/records/generalcatalog. 

When can I enroll for a semester-based course?
You must enroll for semester-based courses during the published campus enrollment times. View the University of 
Nevada, Reno’s academic calendar online at https://mynevada.unr.edu. 
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How many online semester-based Online and Independent Learning courses can I 
take at once?
Enrollment in 12 credits constitutes full-time status. You may find enrolling in one course at a time is better for you if you 
have never taken an online semester-based Online and Independent Learning course before. 

May I take the class for Satisfactory/Unsatisfactory (S/U) or audit?
University requirements, core requirements and some college credits CANNOT be taken S/U (pass/fail). Check with your 
adviser. Any course may be taken for audit, but you will not have credit for the course noted in your transcripts.  Also, 
both the S/U or audit status MUST be requested by the deadline indicated in the University’s academic calendar for 
semester-based courses. Refer to page 16 of this handbook for details.

How do I find a proctor for my exams?       
Students in the Reno-Sparks area take exams in our testing facility on the University of Nevada, Reno campus in the 
Continuing Education Building, 1041 N. Virginia St., Reno. You must make an appointment at least two weeks in advance 
of your desired test date via the online scheduler. Outside the Reno-Sparks area, please call the testing center of any 
college or university near you. You may also ask a certified head librarian or a school principal or vice principal to proctor 
your exams. Once you locate a qualified proctor, fill out the test request form in your syllabus or on your course site and 
mail it, fax it or email it to us AT LEAST two weeks prior to your anticipated test date in order to allow ample time to 
process. See page 12 for more about proctored exams.       
        
What happens if I do not schedule an exam appointment and just drop in to 
the Online and Independent Learning O!ce?
Online and Independent Learning may not be able to accommodate your exam and you will receive a “0”  on the exam 
for failing to schedule. If the exam can be accommodated, a $50 drop-in fee will be assessed to your account. However, if 
the testing room is completely booked and we cannot fit you in you will receive a “0.”

 Why do I have to test at a proctored/supervised location?
Rigorous testing policies and procedures are required of an accredited university. Exams must always be administered in 
a proctored/supervised educational setting.

May I take my semester-based test early, before the assigned dates?
No. Tests must be taken during the days assigned. No early or late tests are allowed.

After I’ve begun taking my exam, may I leave the testing room?
No. Once the student leaves the testing room, the exam is finished and will be collected by the proctor. Therefore, 
students should prepare themselves ahead of time to sit for the exam (normally two hours) without interruption. 
Students are advised to use the restroom, get a drink of water and/or feed parking meters adequately before entering 
the test site. Once the test has been given to the student, no requests to leave may be accommodated.

Why do I have to test at a proctored/supervised location? Shouldn’t the tests be online?
Rigorous testing policies and procedures are required of an accredited university. Exams must always be administered in a 
proctored/supervised educational setting. Many of the online classes do or will have online exams, but students still must 
take exams in a supervised setting and show identification to ensure that the student taking the course and completing 
the assessment is the one earning the university credit.
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Since I can’t leave the testing room, will my proctor or the Online and 
Independent Learning sta! go feed my parking meter?
No. While a friend may be willing to help feed a parking meter in other circumstances, this is an unreasonable request 
for students to make of their professors in the classroom, their proctors or the Online and Independent Learning sta!.  

Once I’ve requested one exam, are the following exams automatically sent out?
No. Because every student’s situation is unique and location, situation and proctors may change, students must request 
each exam two weeks before the desired test date. Exams are never sent automatically.

How do I order more DVDs, videos or CDs?
You must submit a written request to istudy@unr.edu with your name, course, mailing address and item being 
requested. Requests for audiovisual materials should be made at least two weeks before the item is needed for your 
class. Please take note of the required return deadline. Audiovisual materials from the University’s Multimedia Center 
in the Mathewson-IGT Knowledge Center are handled by Multimedia Center sta!. For details on how to order materials 
from the Multimedia Center, call (775) 682-5413 or email mmc@unr.edu.

I have a question that wasn’t covered in this handbook. What do I do?
Please contact Online and Independent Learning. We are happy to answer your questions. Call (775) 784-4652 or  
1-800-233-8928 or email istudy@unr.edu.

Thank you for reading this important information!

Questions? 
Although we have worked diligently to include all the information you may need to know while taking an Online and 
Independent Learning course, we realize that something might have been left out. If you have a question that is not 
addressed please contact Online and Independent Learning for assistance! 

Mailing Address:
Online and Independent Learning          
Extended Studies           
University of Nevada, Reno/0050         
PO Box 14429           
Reno, NV  89507 USA

Phone: (775) 784-4652
Toll-free:   1-800-233-8928, ext. 4652

Fax:  (775) 784-1280
Email: istudy@unr.edu
Web: www.istudy.unr.edu

Physical Address:
1041 N. Virginia St. Rm. 225
Continuing Education Building    
University of Nevada, Reno
Reno, NV  89557

To view a map of our location click on “Location” at   
www.istudy.unr.edu, top menu bar.
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Worksheet to calculate final grade

 Lessons ________________  @  ________  % =  ___________         

 Tests ________________  @  ________  % =  ___________         

 Quizzes ________________  @  ________  % =  ___________         

 Term paper ________________  @  ________  % =  ___________         

 Other ________________  @  ________  % =  ___________ 

                Total  ___________        

Schedule/Assignment Grid 
Use this schedule and assignment grid to track your lessons and progress.

  Lesson number      Scheduled due date       Date sent to O&IL      Date returned by O&IL       Grade


