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"

egien bistakoa da faktore askoren mende dagoela irakaslana, baita irakaslana hobetzeko
egitekoa ere. Faktore guztiak dira garrantzitsu: edukien hautaketa, haien tratamendu integratua,
espazio- eta denbora-antolamendua, material eta baliabide didaktikoak, lanen eta ikasleen interesen
arteko loturak edo hurbiltasuna, lanen funtzio soziala, ikasleen aniztasuna, ikasteko erritmoak eta
moduak, alderdi horiei guztiei erantzuteko antolamendua, talde-lana, itxaropenak, ikasteko gogoa
sustatzea…
"IBLIOGRAlA ZABALA DAGO (ARK IKUSPEGI ASKOTATIK AZTERTZEN ETA DESKRIBATZEN DU NOLA ESKU HARTU
behar den elementu horietan, eta nolako harremanak eta hierarkiak diren berorien artean.
Nire iritziz, curriculuma osatzen duten elementu guztietatik, ebaluazioak du praktika eraldatzeko
indarrik handiena. Iruditzen zait, halaber, ebaluatu egin behar dela, hobetzeko, eta, irakasleen garapen
profesionala garatzeko, behar-beharrezko estrategia dela irakas-jarduera bera ere ebaluatzea, hau
da, bereziki irakas-jardueraren autoebaluazioa egin behar dela.
Horrexetaz ari da, hain zuzen ere, esku artean duzuen liburua. Lan honetan, zuzenean deskribatzen
da Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe batzuen esperientzia. Hezkuntza Sailaren proposamen
bat onartu zuten ikastetxeok, hots, tresna bat moldatu zuten guztien artean, beren jarduerak
ebaluatzeko, praktika horiei buruzko informazio zehatza eskuratzeko, eta, aipatutako informazioan
oinarrituta, hobetzeko neurriak proposatzeko. Ikastetxe horiek lehenago ere aritu izan dira sarean,
beste proiektu batzuetan, eta barneko antolamendu-egitura aski garatuak dituzte.
Orain aurkeztera goazena ez da autoebaluazio-eredu itxi bat, ezta autoebaluazio-eredu guztiz
osatu bat ere. Aitzitik, prozesu bat da. Zehazkiago esanda, prozesu baten zati bat da, zeren hemen
esperientzia gisa aurkezten dena eta talde moduan landu dena, oraindik, ikastetxe bakoitza ari baita
garatzen: bakoitza bere moduan, testuinguru bakoitzera eta ikastetxe bakoitzak daukan egoerara
egokituta, ikastetxeko ohiko planiﬁkazio-dinamiken eta urteko ebaluazioen barruan. Gainera, lan
hori bera ikastetxe-talde horrek egin du, eta zati espeziﬁko gisa sartu da, bi urte irauten duen
fase baten moduan, programa zabalago batean. Programa ikastetxeak trebatzeko da, eta kalitatea
kudeatzeko sistemak garatzera dago zuzenduta. Hala, oraintxe bertan badira beste ikastetxe eta
institutu batzuk lan bera egiten beren prestakuntza-ibilbidearen barnean.
Gauzak eginez ikasten direla sinestea -nahiz eta ikasketa horiek arrunt gisa sailkatu- erreferente
bat da, funtsezko irizpide bat, eta oso kontuan eduki behar da ikasketa-egoerak diseinatzeko
orduan. Eta horixe da irakasleen zeregin nagusia: ikasketa-egoerak diseinatzea, ikasleek gaitasunak
bereganatu eta gara ditzaten. Horrenbestez, guztiz beharrezkoa da aztertzea, batetik, zer egiten
dugun, eta, bestetik, zer eginarazten diegun ikasleei. Gure ikasleentzat ikasteko bide nagusietako
bat da era askotako zereginak egitea, haiek egiten ikustea, haiek beste batzuekin edo beste
batzuentzat egitea; baita irakasleentzat ere.
Denbora eta espazio batzuk aurkitu behar ditugu, banaka eta taldeka egiten ditugun jarduerez era
kritikoan hausnartzeko. Honako hauek aztertu behar ditugu zehazki: nola sailkatzen ditugun geure
ekintzak, nolako harremanak ezartzen ditugun geure ekintzen eta ikasleei eskatzen dizkiegunen
artean, nolako koherentzia daukan horrek guztiak… beti helburu bera dugula: ikasleek ikastea.
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Horixe guztia jorratzen dute orrialdeok. Nire iritziz, errealismoaren balio handia dute. Kontatzen
dena benetako ikastetxeetan gertatzen da. Irakasleak benetakoak dira. Zuzendaritzak benetakoak
dira. Testuinguruak benetakoak dira.
Horregatik guztiagatik, iruditzen zait esperientzia baliozkoa dela; lagungarria, beste batzuentzat
ere. Emaitzagatik baino gehiago, betetako prozesuagatik. Izan ere, ikasgeletan gertatzen denaren
azterketa oinarritzat hartuta eta lidergo eraginkor bati esker, abian jarri dira ezagutza praktikoa
sortzeko taldekako prozesuak, eta, aldi berean, taldean eragiten dute, ikasi eta irakasteko prozesuak
hobetzeko. Hori ere eginez ikastea da, eta hain zuzen ere ikasteko modu hausnartu, kolektibo eta
kritiko hori funtsezko osagai bat da garapen profesionalerako.
Orrialde hauetan azaltzen den guztia ez da irakasle-talde baten kezken ondorioa baino; izan ere,
irakaslana hobetu nahi izan dute, zuk bezala. Ziur nago baliagarria izan zaiela haiei guztiei, eta ziur
sano poztuko direla zuretzat ere baliagarri izanez gero.

Marcelino Hernández Garduño
Ikastetxeen zuzendaria

10
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urangon gaude, urtarrilean. Ostarteak iragarri dituzte gaur goizerako. Hamabi ikastetxe-zuzendari
bildu gara, eta, gurekin batera, berritzeguneko aholkulari bat. Gehienok aspalditik ezagutzen
dugu elkar, hainbat jardueratan batera ibili gara eta. Baina badirudi gaurko bilera ezberdina izango
dela: ezohiko ikuspegia ematen dio eskuartean daukagun erronkak.

D

Batzen gaituena ez da beste proiektu bat bakarrik, gaur Hezkuntza Sailak egiten digun proposamena
ez da ikastetxeei egiten zaizkien horietakoa: batez ere, gai berria da, gure lanaren muinari, gure
zereginari, bete-betean eragiten diona. Gure asmoa da irakasleon eguneroko irakaspraktika
ebaluatzeko tresna bat sortzea, eta, gero, irakasle guztiekin praktikan ipintzea.
Orain arte, ikasleei begira egin dugu ebaluazioa: zenbat aurreratu duten, zer – nolako emaitzak
atera dituzten... Baina oso gutxitan garatu dugu ikastetxeko egituraren bat ebaluatzeko ekimenik
(irakasleen arteko koordinazioa, familiekiko harremanak …). Oraingo honetan, aztertu nahi dugu
nola egiten dugun lan ikasgelan; ebaluatu egin nahi dugu nola jokatzen dugun ikasgelan, bertan
dugulako ardura osoa, bertan azaltzen direlako mozorrorik gabe eta ageri-agerian ikaste-irakaste
prozesuak.
Gure lanean, irakasleoi zaila egiten zaigu erabiltzen ditugun metodoak eta sortzen ditugun
materialak konpartitzea; baita eguneroko borroketan izaten ditugun sentimenduak (poza, amorrua...)
ere. Gelako atea itxi, eta barruan gertatzen dena geure baitarako geratzen da: ez diegu larregi
kontatzen lankideei. Hori dela eta, badakigu muga ugari gainditu beharko ditugula, geureak lehenik
eta taldekideenak gero; baina merezi duela uste dugu. Zalantza asko ditugu oraindik, baina seguru
gaude proiektu honek irakasle hobeak izaten lagunduko digula, eta, hala, hobeto ikasten lagunduko
diegula geure ikasleei.
Proiektu hau gure taldean bakarrik eraman genezakeen aurrera, baina ez da gure estiloa: saltsa
handiagoan sartuko bagara ere, hemen biltzen ditugun gogoetak klaustroetara helarazi, eta haietatik
egingo diren ekarpenekin aberastu nahi ditugu. Talde sortzailetik haratago joan behar du lanak.

Lehenengo urratsak
Gure abiapuntua biziki harritu gintuzten testu batzuen irakurketa izan da, pedagogian adituek
idatziak1. Oso lagungarriak izan dira irakaspraktika ebaluatzeko sortu nahi genuen tresnaren
ezaugarriak deﬁnitzeko eta aldi berean ziurtatzeko gure ikerketak benetako aldaketak eta
hobekuntzak ekarriko zituela ikastetxean.
Hauek izan ziren, besteak beste, lan honi ekiteko kontuan hartu genituen hasierako alderdiak:
s !NALISIAK ESANGURATSUA IZAN BEHAR ZUEN h:AURIAN BERTAN UKITU BEHAR DUv ESAN ZUEN GUTARIKO
batek.
s )RAKASLE BAKOITZAREN GOGOETA PIZTU BEHAR ZUEN
s )RAKASLE GUZTIOK ANALISIA ONARTU ETA INPLIKATU BEHARRA DUGU ZINTZO ETA OBJEKTIBOTASUNEZ ,AN ZAILA
)ZAN ERE hINORK EZ DU GOGO ONEZ ONARTZEN iBADELA ARAZOAREN PARTEwv
1

Ikus I. eranskina.

13
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s !UTOEBALUAZIOA IKASTETXEKO EGITURETAN ETA OHIKO FUNTZIONAMENDUAN TXERTATU BEHAR ZEN
s 3INESTUTA EGON BEHAR GENUEN DENOK GELAKO JARDUNBIDEA HOBETU GENEZAKEELA ETA HORRENBESTEZ
autoebaluazioa tresna egokia dela norberaren indarguneak eta ahulguneak antzemateko.
s )RAKASLEON ARTEAN NORMALEAN KOMENTATZEN EZ DITUGUN ETA INPLIZITUTA DAUDEN PRAKTIKAK AZALERATU
behar zituen.
s $ENON ARTEKO EZTABAIDA BULTZATU IRAKASLE BAKOITZAREN ERANTZUNA GUZTIEN GOGOETAREKIN
uztartzeko balio behar zuen (zikloak, etapak, mintegiak …).
s !UTOEBALUAZIOA EZ ZEN IZAN BEHAR IKASGELAN EGITEN DUGUNAREN BALORAZIO HUTSA !ITZITIK GELA
barruko praktika hobetzeko eztabaida, behar-beharrezkoa berau, bultzatu behar zuen.
s %RANTZUN hSASI EGOKIAKv SAIHESTU BEHAR ZITUEN HORRELAKO ERANTZUNEK ASKOTAN GOGOETA ERAGOZTEN
dute eta.
s !SKOTARIKO ERANTZUNAK ONARTZEKO BALIAGARRIA IZAN BEHAR ZUEN ERANTZUN IREKIAK ITXIAK EDO
mistoak... horrela emaitzen kudeaketa zailagoa izango bazen ere.
"ERAZ IRAKASPRAKTIKAREN AUTOEBALUAZIOAK EZ ZUEN IZAN BEHAR ARIKETA AKADEMIKO HUTS BAT BAIZIK ETA
praktika hobetzeko balio behar duen prozesua, hezkuntzaren kalitatea handitzeko eta irakasleen
prestakuntza hobetzeko.
Hurrengo orrialdeetan, lan taldean bizi izandako esperientzia kontatu nahi dizuegu. Testua
erakargarriagoa izan dadin, nahita tartekatu ditugu prozesuaren faseen deskripzioa, gogoeta
teorikoak eta parte-hartzaileen benetako komentarioak. Izan ere, prozesuaren garrantzia eta
baliagarritasuna azpimarratu nahi dugu.

“Gure eskolatik bi lagun joaten
ginen, eta ez zitzaigun erraz egiten
bileretan landutakoa eskolara eramatea,
baina hasi ginen ikusten zein eragin
handia izan zezakeen eskolan
esperimentu honek.”
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SPERIENTZIA HONETAN HAMABI IKASTETXE HAUEK IZAN GARA ,IZARDI "() -OGEL )SASI "() :UAZOLA
,ARRA×A "() "EASAIN "() %LORRIO "() /ROBIOGOITIA "() ,EKEITIO "() !RRIGORRIAGA "() 'ORLIZ
HLHI (lehenengo urtean baino ez), Txomin Aresti HLHI, Zaldupe HLHI eta Lekeitio HLHI.

E

Tipologia eta tamaina ezberdineko ikastetxe publikoak gara : Haur eta Lehen Hezkuntzakoak,
$"( INSTITUTU INDEPENDENTEAK2 ETA $"( ETA "ATXILERGOKO INSTITUTUAK
Desberdintasunak alde batera utzita, honakoak konpartitzen ditugu:
s 0ROIEKTU GLOBAL EZBERDINETAN IBILITAKO IKASTETXEAK GARA
Komunitateak, Kalitatea Hezkuntzan... proiektuetan.

BESTEAK BESTE !MARA "ERRI )KAS

s :UZENDARITZA TALDEAREN KONPROMISO NABARIA DUGU EKIMEN HAU AURRERA ATERATZEKO )A KASU
gehienetan zuzendaritza talde egonkorrak dira. Edozein proiektu aurrera eramateko lehen
inplikatua zuzendaritza taldeak izan behar du.
s !URREKO BI EZAUGARRIEN ONDORIOZ IKASTETXE HAUETAN BARNE EGITURAK ETA KOORDINAZIO PROZEDURAK
oso ﬁnkoak dira. Ikastetxeek, ibilbide desberdinak izan arren, barne koordinazio egiturak lehendik
ezarrita dituzte eta oso funtzionamendu egokia dute. Lehenengo momentutik oso argi egon da
HELBURUAh PROIEKTU HAU AURRERA ERAMATEKO EZ DUGU BESTE ANTOLAMOLDERIK SORTU BEHAR 'URE
IRAKASPRAKTIKARI BURUZKO GOGOETAK EGUNEROKO DINAMIKAN TXERTATURIK EGON BEHAR DUv
s )KASTETXEEK OHITURA DUTE LANKIDETZAN ETA ELKARREKIN SAREAN LAN EGITEN (AU DELA ETA ERRAZA
izan zaigu bidea eta egiteko modua planiﬁkatzea eskema sinple bat
erabiliz:
1. Sarean bertan koordinatzea
2. Lana ikastetxean.
3. Ikastetxetik gure sarera.
Hala, gure sareko lana honelako prozedurari lotu zaio:
1. Sarean bertan koordinatzea.
3AREAN   PERTSONA BILTZEN IZAN GARA )KASTETXE
bakoitzeko zuzendaritza taldeko edo ikastetxeak izendaTUTAKO BESTE KIDEREN BAT ETA "ERRITZEGUNEKO AHOLKULARIAK

“Sarean lan egiteak
dakarren onuretako bat da
hain zuzen egiten ari zaren lana sare
kideekin kontrasta dezakezula eta une
batean nola jarraitu ez badakizu, albokoak,
berak nola bideratu duen arazoa azal
diezazuke, eta horrela bide egiten
jarraitzerik izango da.”.

Foro honetan egin beharreko lana hiru ardatzen inguruan bideratu dugu:
-Ebaluazio tresna edo galdetegia sortzeko prozesuaren faseei buruzko gogoeta.
-Ikastetxean egin beharreko lana zehaztea eta planiﬁkatzea.
-Lan hori ikastetxearen ezaugarriei eta egiturari egokitzea eta hala, argudioak, gidoiak, lanmetodoak eta abarrekoak diseinatzea.
2. Lana ikastetxean
Ikastetxeetan garatu izan dira koordinazio batzar orokorrean adostutako pausoak, bakoitzaren
egituretara eta antolamoldeetara egokituz.
2

"AKARRIK $"( ETAPA DUTENAK
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Nahiz eta sareko bileratik lana ondo mamituta eroan ikastetxera, arazoak sortzen dira, batzuetan,
lanari ekitean. Prozedurak eta eman beharreko urratsak sareko gunean argi gelditu arren, batzuetan
zailtasunak eta ez-ulertzeak izaten dira. Horregatik, azalpen eta eztabaida ugari izan ditugu denok
argi izan arte zeintzuk diren eman beharreko pausoak eta proposatuko den lanaren zertarakoa.
Edozein lanaren hastapenetan gertatu ohi den bezala,
“Langintza honetan
guk ere denetariko momentuak bizi izan ditugu,
prestakuntza taldeak izan dira
batez ere ideiak konpartitzerakoan; izan ere,
protagonistak eta lan hau aurrera ateratzeko
jokoan jarri behar izaten dira gordeta ditugun
lan-egitura egokia delakoan gaude, prestakuntza
pentsamoldeak, egiteko modua... Ez da
taldea baita prestakuntza egin beharra duten irakasleek
erraza suertatzen lan egiteko ohiturak
osatzen dutena. Eztabaida mamitsu hauetatik at hainbat
beste lankideen aurrean agertzea. Ez
daukagu kultura hori, momentuz.
irakasle geldi daitezke ikastetxeko prestakuntza plangintzan
parte hartzeko derrigortasunik ez dutelako legeak hala aginduta.
Horregatik planteatzen zen lana, irakaslearen eguneroko praktikaren autoHori dela eta, egin beharreko lana departamentuetan, mintegietan,
ebaluaziorako tresna sortzea alegia,
alorretan, zikloetan … lantzeko denbora eta epeak aurreikusi
inportantea bazen ere, askoz inportanbehar dira. Guk horrela aurreikusita izan dugu azken 2-3
teagoa zen eguneroko irakas-praktikari
ikasturteetan eta departamentu guztiek, zuzendaritzak
buruzko hausnarketa kolektiboa egitea,
adierazita, euren urteko planean ordu kopuru bat
eta beraren bitartez, etorkizunera begira
aurreikusi beharra izan dute prestakuntza
zein izan litezkeen hobekuntza espa-rruak
planetik datozen lanak burutzeko”.
identiﬁkatzea eta garatzea.
3. Ikastetxetik gure sarera
Koordinatzaileen bilerara edo sareko bilerara bueltatu ohi da Ikastetxeetan egindako lana:
zailtasunak, irakasleen harrera eta arreta, emaitzak ...
Momentu hau oso aberatsa izan da, batez ere besteen lana ikusi ondoren adibideak, ereduak,
baliabideak, ideia berriak, zailtasunen kudeaketa eta zenbait arazori irtenbidea emateko eta
informazioa eta ideiak hartzeko aukera eman duelako.
Sareko batzar hauetariko batzuetan, elkarren informazioa jasotzeaz gain, adibide praktikoak landu
izan ditugu, batez ere ikastetxeetan eman nahi genituen pausoak aurreikusteko eta ibilbide jakin
bat antolatzeko.
Oso kontuan hartu behar da, hausnarketa prozesuak arrakasta izan dezan, zuzendaritza taldeak
parte hartu behar duela honako esparruetan:
-Antolaketan: lana aurrera eramateko beharrezkoak diren lan-egiturak sortuz.
-Hausnarketa faseak aurreikustean: kronograma burutu, jarduerak gauzatu, arduradunak izendatu,
denborak markatu eta ebaluazio-irizpideak zehaztu.
-Prestakuntzan: beharrak aztertu eta formazio plangintza diseinatu.
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rozesu gehienetan bezala, honetan ere ibilbide bat egin genuen partaideen erritmoak eta talde
osoaren dinamika uztartzen ahaleginduz. Honakoa izan zen gure.

P

1. Jarduera esparruak deﬁnitzea

“Hasiera batetan ez
genekien zein zen gure
eginkizuna!”

%SALDI HONEK NAHIKO ONDO ADIERAZTEN DU TALDEAREN EGOERA "I MILA ETA
bederatziko irailean geunden eta aurreko urteko Ikastetxeen Autonomia
Proiektuari beste norabide bat eman nahi zion sartu berria zen Hezkuntza
3AILAK "AINA ZEIN
Hauxe zioen hasierako asmoak:
%TA ZELAKO ERREMINTA 'ALDETEGI BAT :ELAKOA BAINA 'EUK GEURE BURUA EBALUATZEKOA )RAKASLEEN
IRAKAS PRAKTIKAREN AUTOEBALUAZIORAKO BALIAGARRIA %Z OTE ZEGOEN MERKATUAN AURREZ EGINDAKORIK
:ERGATIK EZ ERABILI ESTANDAR BAT
Eta lehenbiziko zalantza horiekin eta gure taldeko institutu batean egindako saiakuntza abiapuntu,
estreinako pausoak ematen hasi ginen.
Hasi… bai, baina kide batek behin eta berriz gogorarazten zigun modura:
Ideiak behar genituen. Azkar eta asko, gainera. Horretarako
hausnarketa prozesua zabaldu genuen: irakas-praktikaren
INGURUAN ZERTAZ EGIN GOGOETA .ON JARRI LEHENTASUNAK

“Gelako jarduerak izan
behar genituen helburutzat
eta handik ikastetxeetako irakas
praktikak hausnartzeko erreminta
bat garatu, eta bide batez erreminta
sortzen ari ginen bitartean ikastetxeon
hausnarketa
eta
hobekuntza
prozesuak bultzatu.”

Eta ikastetxe bakoitzak pentsatzen zuena mahaigaineratuta, honelako egoera anitzarekin aurkitu ginen:

“Ikastetxe batetan ia ekimen
guztiek dute irakas-praktikarekin
edota ikasleen emaitzekin lotura. Nola
zehaztu, beraz, irakas-praktikataz ulertzen
genuena? Zeintzuk ziren hausnartzeko
zeuden jardun-esparruak? Nola aukeratu
esanguratsuenak?”

21
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Zein jarduera-esparru hartzen ditu irakas-praktikak?

s 0ROPOSATZEN DITUGUN ARIKETA MOTAK

s 0ROPOSATZEN DITUGUN ARIKETA MOTAK

s 4EKNOLOGIA BERRIAK ZEINTZUK NOIZ ETA
zertarako

s 4EKNOLOGIA BERRIAK ZEINTZUK NOIZ ETA
zertarako

s )RAKASLEOK GAURKOTZEKO PRESTAKUNTZA
Erronka berriak.

s )RAKASLEOK GAURKOTZEKO PRESTAKUNTZA
Erronka berriak.

s %SKOLAK ETA %TENGABEKO (OBEKUNTZA

s %SKOLAK ETA %TENGABEKO (OBEKUNTZA

s 0ROGRAMAZIOA MALGUTASUNA

s 0ROGRAMAZIOA MALGUTASUNA

s ,AN EGITEKO ERA IKASLEEN PARTE HARTZEA

s ,AN EGITEKO ERA IKASLEEN PARTE HARTZEA

s %BALUAZIOA

s %BALUAZIOA

s !NIZTASUNA

s !NIZTASUNA

s -ETODOLOGIAREN EMAITZEN AZTERKETA

s -ETODOLOGIAREN EMAITZEN AZTERKETA

s -OTIBAZIOA LORTZEA

s -OTIBAZIOA LORTZEA

s !NIZTASUNAREN TRATAERA

s !NIZTASUNAREN TRATAERA

s !UTONOMIA GARATZEA

s !UTONOMIA GARATZEA

s %SKU HARTZE ADOSTUA GARATZEA

s %SKU HARTZE ADOSTUA GARATZEA

s 

s 

Ikusten den modura, itzelezko nahaspila. Ordena behar genuen; gutxieneko ordena bat: jardueraesparru gehienak barruan hartuko zituzten eremu nagusi batzuk; dimentsio orokorrak, alegia.

2. Dimentsio orokorrak aukeratzea
Gustura gelditu ginen irakas-praktikaz hausnartzeko jarritako jarduera esparruei eutsi, eta modu
koherentean lotzeko aurrenekoz proposatu genituen sei atalekin; iritzi berekoak ginen guztiok3 :
s )KASLEEN MOTIBAZIOA
s !NIZTASUNAREN TRATAERA
s )KASLEEN PROTAGONISMOA
s 'ELAKO JARDUERAK
s %BALUAZIOA
s 0ROGRAMAZIOA
3

Ikus I-a eta b txantiloiak.

22
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Hauek ziren, gure ustez, irakas-praktikaren jarduera-esparru anitzak
lotzen zituzten dimentsio nagusiak. Esparru hauek aztertuz,
“Aipatu ditugun aspektu
irakasleon eginkizunaren inguruan gogoeta egiteko aukera
zabala eta osoa aurreikusten genuen. 
guztiak ezin dira laburtu eta
gutxiago denak batera hausnartu,
Laster gerora, dimentsio hauek birpentsatu eta beraien arteko
baina nik uste dut, nahiko ondo
loturak uztartuta, laura ekartzea adostu genuen, irakasleen
aukeratu ditugula eremu nagusiak
praktika islatzeko adierazlerik esanguratsuenak zirela iritzita:
eta esandako jarduera gehienak
barne hartzen dituztela.”
s 0ROGRAMAZIOA
s !NIZTASUNA
s 'ELAKO JARDUERAK
s %BALUAZIOA
"AINA NOLA AZTERTU ATAL NAGUSI EDO DIMENTSIO HAUEK :ERI ERREPARATU .ON JARRI GURE BEGIRADA
ANALISIA ZORROTZA ETA ESANGURATSUA IZAN ZEDIN



Ikus II. eranskina.
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3. Adierazleak zehaztea
"ERRIRO GERTATU ZITZAIGUN ARAZO BAT KONPONTZEN
“Bitartean,
zenerako beste korapilo batean enpatxaturik! Nola
ikastetxeetan eginbeharreko
ATERA MAMIA DIMENTSIO NAGUSI BAKOITZARI 
gogoeta antolatzen hasi eta gurean,
zuzendaritza taldekoek eta kalitate arduraduna
den andereñoa biltzen hasi ginen. Galdera hauek
bururatu zitzaizkigun:
Oraingoan ere guztion lan partekatuaren
- Badu honek gure eskolako hezkuntza proiektuarekin
beharra zegoen. Hala, proiektuaren koorzer ikusirik?
dinatzaileak dimentsio bakoitzeko zortzi- Gure lerro estrategikoetan honetaz zerbait adierazten
hamar bat adierazle aukeratu behar
da?
izan zituen, bere ikastetxeari eta bertako
antolaketari
lotuak (zikloan, batzorde pedago- Eta hau nola lotu esku artean ditugun
gikoan,
departamentu
edo mintegietan, zuzenlanekin?”
daritza batzordean …).
Normala den modura, ikastetxe bakoitza bere behar
eta premietara egokitu zen eta horien harira asmatu zituen
adierazleak. Eta hala sortu ziren, berriro ere, ehundaka adierazle.
Hona hemen, adibide xume gisa, dimentsio bakoitzeko zenbait adierazle eta iradokizun:
s!NIZTASUNA
s 0ROGRAMAZIOA EGOKITUTA DUT IKASLEEN EZAUGARRIEN ETA BEHARRIZAN BEREZIEN ARABERA
s "ERDINEN ARTEKO LAGUNTZAK ANTOLATZEN DITUT TALDEAN IKASLEEN PROlL DESBERDINEN ARABERA
Talde elkarreragileak indartu eta elkarrekintza (interaktibitatea) sustatuz.
s :ER ULERTZEN DUGU ANIZTASUNAZ HITZ EGITEN DUGUNEAN )KASLE BAKOITZAREN ERRITMOA
errespetatuz bultzatzen joan behar dugula. Denek denetatik eta egoera ezberdinetan ikas
DEZAKETELA EREDUA EDONOR IZAN DAITEKEELA ETA EZ BAKARRIK IRAKASLEA "AKOITZAREN MOTIBAZIOA
izan behar dela abiapuntua.
s 0ROGRAMAZIOA
s .ORI ZUZENDUA ,ORTU BEHARREKOA ONDO ZEHAZTU AURRETIK %RABILI BEHARREKO BALIABIDEAK ONGI
aztertu eta egokitasuna kontuan hartuz erabaki. Zer izango den lan horretan funtsezkoa
deﬁnitu gero ebaluatu ahal izateko. Adostu nire paraleloekin eta aurreko eta hurrengo
kurtsoetan daudenekin. Gutxiengoetatik aparte zer landuko da programazio horrekin.
"ALORATU ONGI ARLO HORREKIN BATERA ZEIN BESTE ASPEKTUAK ERE KONTUAN HARTU BEHAR DITUDAN
s -INTEGIKIDEEN ARTEAN ADOSTUTAKOA KONTUAN HARTUTA ZEHAZTEN ARI NAIZ PROGRAMAZIOAN
edukien banaketa eta sekuentziazioa (Hobekuntza plana 1).
s -INTEGIEN ARTEAN ADOSTUTAKO AKORDIOAK ERAMATEN ARI NAIZ PRAKTIKARA OINARRIZKO
konpetentziak ebaluatzen hasteko (Hobekuntza plana 2).


Gehiago III. eranskinean.
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s 'ELAKO JARDUERAK
s !NITZAK ZABALAK IBILBIDE LUZEKOAK BERAIEI PENTSARAZI EGITEN DIETENAK ASKOTARIKO BALIABIDEAK
bilatzeko aukera ematen dietenak, jarduerak lana sistematizatzeko aukera ematen dutenak.
s *ARDUERAREN ZERTARAKOA AURRETIK BILATU HELBURUA ONDO ZEHAZTUA BERAIEN PARTE HARTZEA
bultzatu , ebaluaketan parte hartzeko aukera eman, kritika eraikitzailea bultzatu.
s 'ELAN EMANDAKO DENBORAREN ANTOLAKETAZENBAT IRAKASLEK ZENBAT IKASLEKx

s %BALUAZIOA
s %BALUAZIORAKO PROBA MOTA DESBERDINAK ERABILTZEN DITUT AZTERKETAK LAN INDIBIDUALAK TALDE
lanak, ahozko azalpenak...).
s %BALUAZIORAKO ASKOTARIKO BEHAKETA ERREGISTROAK ERABILTZEN DITUT IRAKASLEAREN KOADERNOKO
oharrak: ongi edo gaizki egindako zereginak, ekarpenak, oinarrizko konpetentzia etab.).
s 4UTORE MODURA FAMILIEKIN EGINDAKO INFORMAZIO BILEREN ERREGISTROA BETETZEN DUT BATIK BAT
ebaluazio bakoitzaren ondoko bilerena.
s )KASLEEK IKASTEN DUTENAREN KONTZIENTZIAZ OHARTZEKO
(AUXE ZEN NABARMENENA (AUR ETA ,EHEN (EZKUNTZAKO IKASTETXEAK ETA "IGARREN (EZKUNTZAKO
ikastetxeak, ezaugarri diferenteak izan arren, hainbat alderditan bat etorri ginen eta hausnarketarako
interes komunak agertu genituen.
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Adierazle guztiak mahai gainean jarrita, prest geunden hurrengo
pausoa emateko, gure ustez azkena: adierazle horiek item“Ordurako, zalantza aldera
galdera bihurtuta, galde-sorta bere osotasunean txukuneginda
genbiltzan ….
txukun biribilduko zuena. INOZOAK!
-zertarako egiten ari gara egiten ari
garena?

-nola antolatuko dugu hau guztia ikastetxean?

4. Galdera-itemak gauzatzea

-nola kudeatuko ditugu emaitzak?
-zer bihurtuko da azkenean galdetegi
hau?”

Lana banatu behar dugu! Adierazle
guztiak kontuan izanik, ikastetxe ba“Baina zer da
koitzak aukera ditzala dimentsio bakoigaldera-itema? Zelan
tzeko bi motako bost galdera-item: komunak (berdinak ikastetxe
idatzi edo formulatu guztientzat) eta partikularrak (ikastetxe bakoitzak bere egoera konbehar da galdera-item
kretua aintzat hartuz, aurrekoei gehituko dizkienak).
famatua? “
Galdera-itema zer zen eta zer ez zen argitzeko nahikotxo buelta eman
ostean, honako akordioetara heldu ginen:
s %SALDIAK ADIERAZITAKOA BETETZEN ZEN ALA EZ JAKITEKO BALIO BEHAR ZUEN
s %RRAZ ULERTU BEHAR ZEN ARGIBIDERIK EMAN GABE ULERTZEKO ERRAZA IZAN BEHAR ZUEN
s 'ALDERA GISA IDATZITA EGON BEHAR ZUEN
s %RANTZUTEKO LAU AUKERA EDUKIKO ZITUEN
s 'ALDERA PERTSONALIZATUA BEHAR ZUEN PERTSONA BAKOITZARI ETA BERE ZEREGINARI ZUZENDUA
s "ALORAZIO KUALITATIBOA EDOTA IRADOKIZUNAK ADIERAZTEKO AUKERA ERE ESKAINIKO ZUEN



kus IV. eranskina.
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Fitxa hau erabili genuen itemen
erredakzioa praktikatzeko

1

2

3

4

1. Helburu didaktikoak lortzeko jarduerak diseinatzen ditut.
2. Ikasleak motibatzen ditut lortu nahi ditudan helburuak eta jardueren
helburuak zein diren adieraziz, beraien aurre ezagutzetatik abiatuta,
edukiak egoera errealekin lotuz, egitekoen erabilgarritasunari buruz
hitz eginez eta egitekoaren inguruko espektatibak bultzatuz.

3. Ikasleengan jarrera baikorrak sustatzeko etab eren interesak kontuan
hartzen laguntzen duten metodologiak erabiltzen ditut.

4. Ikasketa autonomoa laguntzeko jarduerak proposatzen ditut (informazio osagarria bilatzea, lanak, ikerketak…).

5. Ikasleek argi daukate unitate berri bat hasten denenan: helburu , garatu nahi diren konpetentziak, egingo diren jarduera ezberdinak, zelan
ebaluatuko diegun.

6. Proposatzen ditudan ariketek testuinguru hurbil baten egoerak azalarazten dituzte.

7. Ikasleen ezaugarrien arabera, ekoizpen ezberdinak proposatzen ditut.
8. Metodologi ezberdinak proposatzen ditut.
9 .OLA ANTOLATZEN DUT IKASLE TALDEA LAN EGITEKO !DIERAZI MESEDEZ EHUNEKOTAN
Indibidualki %
Binaka %
Taldeka: bi baino gehiago %
Talde osoa %
Balorazioa

Oharrak

10. Matematika irakasteko askotariko baliabideak eta
materialak erabiltzen ditut: maneiatzeko materiala,
ikusizkoa, grafikoa, paper formatukoa…
11. Gurasoei, etxean, buruzko kalkulua eta problemak
ebazten laguntzeko jarraibideak ematen dizkiet
ikasleekin lantzeko, beti ere gelan egin den lanaren
arabera.
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Eta, esan bezala, ikastetxe bakoitzak galdera komunak eta berarentzako propioak aukeratu behar
zituen.
"ETI AUKERATZEN (ALA ERE ZIUR GEUNDEN ORAINGOA AZKEN ORRAZKETA ORRAZKETA DElNITIBOA IZANGO
ZELA x ALA EZ
Hona hemen bururatu zitzaizkigun adibide batzuk:
s !NIZTASUNA
s )KASLEEN EZAUGARRIEN ARABERA EKOIZPEN EZBERDINAK ESKATZEN DIZKIET
s !ZALPEN OROKORRAK EMATEN DITUT GEHIEN BAT
s )KASGAIETAN ETA AZTERKETETAN ARIKETA ERRAZAGOAK ETA ZAILAGOAK LANTZEN DIRA
s 'ELAREN ANTOLAKETAN TALDEKATZEA EA ANIZTASUNA KONTUAN HARTZEN AL DUGU
s .ON ARTATU BEHAR DIRA hMAILAv EMATEN EZ DUTEN IKASLEAK
- Gelan bertan talde txikiagoak eginez.
- Gelatik kanpo adituren batekin.
- Erritmo ezberdinak aplikatuz.
s 0ROGRAMAZIOA
s -AILA BEREAN KLASEA EMATEN DUGUN IRAKASLEOK GEURE PROGRAMAZIOETAN EDUKI BANAKETA
koherentea daukagu.
s 0ROGRAMAZIOA IKASTURTEAN ZEHAR KONTSULTATZEN DUT
s 0ROGRAMAZIOAN KONPETENTZIAK NEURTZEKO ERABILTZEN DITUDAN EBALUAZIO TRESNAK ARGIAK DIRA
s 0ROGRAMATZERAKOAN TESTUINGURUAK EMATEN DIDAN AUKERA KONTUTAN HARTZEN DUT
s )KASLEEI EMATEN DIET PROGRAMAZIOEN BERRI HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK METODOLOGIA
s 'ELAKO JARDUERAK
s )KASKETA AUTONOMOA LAGUNTZEKO JARDUERAK PROPOSATZEN DITUT INFORMAZIO OSAGARRIA BILATZEA
lanak, ikerketak
s 0ROGRAMATZEN DITUDAN EKINTZEK EDO JARDUEREK EZAUGARRI HAUEK DITUZTE !NITZAK :ABALAK
Ibilbide luzekoak-Pentsaraztekoak
s .IRE KLASEETAN IKASLEA DA PROTAGONISTA
s 0ROPOSATUTAKO EKINTZA BAKOITZAK BERE HELBURUA OSO ONDO DElNITUTA DAUKA ZERTA
rakoa.
s 'ELAN EMANDAKO DENBORAREN ANTOLAKETA ZENBAT DENBORA IKASLEEK ZENBAT DENBORA IRAKAS
leak
s !RIKETA SORTZAILE KOMUNIKATIBOAK INFORMAZIOA JASO INTERPRETATU ERABAKI SORTU ARRAZOITU
besteei adierazi…).



V. eraskinean ikus ditzakezu ikastetxe desberdinetatik ateratako adibide batzuk.
Adibide gehiago VI. eranskinean.
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s %BALUAZIOA
s 5NITATE $IDAKTIKOAK PROIEKTUAK x HASTEN DIRENEAN IKASLEEK ARGI DITUZTE HONAKOAK HELBURU
didaktikoak, garatu nahi diren konpetentziak, egingo diren jarduerak, nola ebaluatuko
ditugun...
s 0ROBA MOTA EZBERDINAK ERABILTZEN DITUT
s %MAITZAN ZER HARTZEN DUT KONTUAN
-Azken nota.
-Egindako aurrerapena dituen aurrebaldintzak kontuan hartuz.
-Non gelditu den nire eskuharmena zehazteko era indibidualean.
s !ZTERKETAK IZATEN DIRA KALIlKATZEKO FROGA NAGUSIAK
s !RLO BEREKO BESTE DEPARTAMENTUEKIN BAT NATOR EBALUAZIO SISTEMAN
Ikastetxeek ‘etxeko lanak’ eginda eta galdera-item
esanguratsuak aukeratuta,horiek guztiak guztion galbahetik
pasatu genituen, banan-banan eta kontu handiz, azken
ikutuak emanez; ulergarritasunari, argitasunari eta
“Hasieran pentsatzen genuena baino
esangarritasunari erreparatuz. Oztopo guztiak
askoz konplexuagoa eta korapilatsuagoa
gainditu genituen: irakas-praktikarekin loturiko
izan da. Zenbat buelta koordinazio
jarduera-esparruak identiﬁkatu, hauek dimentsiotan
batzarretatik batzorde pedagogikora, pedagogi
sailkatu, dimentsioen adierazle esanguratsuenak
batzordetik zikloetara, zikloetatik zuzendaritza
atera, eta galdera-itemak idatzi genituen. Prest
edo batzorde pedagogikora berriro. Buelta eta
geunden hurrengo erronkarako!
buelta. Paper batetan idatzita ikusten duzunean
erraza ematen du, baina norbera egiten
Hona hemen ikastetxe guztietan erabiltzeko adostu
hasten denean mila nabardura eta mila
genituen item komunak. Ikastetxe batzuetan, hauez
ezustekorekin topo egiten duzu.”
gain, beste batzuk aukeratu zituzten, beharrezkoak iritzi
zitzaizkielako gogoeta kolektiboan.
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Aniztasuna

1

1

2

3

4

1

2

3

4

:ER EGITEN DUT GELAREN OSAERA EZAGUTZEKO
- Ikasturte hasieran proba bat pasatu
- Aurreko txostenak irakurri
- 1. Ebaluazioaren emaitzak ikusi
)KASKETA "URUAK EMATEN DIT
- Talde bileretan ematen didate

2

Gelaren antolaketan, taldekatzean e.a aniztasuna kontuan hartzen dut.

3

.IRE PROGRAMAZIOAK ANIZTASUNA HARTZEN DU KONTUAN

4

)KASLE BAKOITZARI BEHAR DUEN AZALPENA EMATEN DIOT
- Talde handian
- Talde txikian
"ANAN BANAN

5

)KASGAIETAN ETA AZTERKETETAN MAILA DESBERDINEKO ARIKETAK PLANTEATZEN
ditut.

6

)KASKETEN EMAITZEN BATEZBESTEKOTIK ALDENTZEN DIREN IKASLEAK BEHETIK
ETA GOITIK HARTZEN DITUT KONTUAN

Programazioa

1

-AILA EDOTA ARLO BEREKO KIDEEN ARTEAN PROGRAMAZIOAK MODU KOHERENTEAN ERATUTA ETA BANATUTA DAUDE

2

0ROGRAMAZIOA IKASTURTEAN ZEHAR KONTSULTATZEN DUT ETA BEHAR IZANEZ
GERO ALDAKETAK EGIN ETA IDAZTEN DITUT

3

.IRE PROGRAMAZIOAN OINARRIZKOAK ETA EZINBESTEKOAK DIREN KONPETENTZIAK MODU ZEHATZEAN IDATZITA AGERTZEN DITUT

4

0ROGRAMAZIOA EGITERAKOAN TESTUINGURUAK EMATEN DIDAN AUKERA KONTUAN
hartzen dut.

5

)KASLEEI LAN BERRI BATEN HASIERAN BEHARREZKO INFORMAZIOA LANDUKO DUGUNA ZERTARAKO EGINGO DUGUN IBILBIDEA JARDUERAK GARATUKO DIREN KONPETENTZIAK x AZALTZEN DIET

30
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Gelako jarduerak

1

1

2

3

4

.IRE KLASEKO IKASLEEK HONELA LAN EGITEN DUTE
"ANAKA
"INAKA
- Talde txikitan
- Talde handitan

2

0ROPOSATZEN DITUDAN ARIKETAK HONELAKOAK DIRA
- Itxiak, bideratuak, liburukoak, …
- Zabalak, prozedurazkoak, anitzak, proiektuak …
- Lan kooperatiboa errazten dute.

3

%RABILTZEN DUDAN METODOLOGIAN
- IKT tresnak erabiltzen ditut
- Ikasketa autonomoa laguntzeko jarduerak proposatzen ditut
- Nire azalpen teorikoa eta liburua dira nire oinarriak.

4

:ERTAN EMATEN DUT IKASTORDUA BATAZ BESTE
- Isiltasuna lortzen
- Azaltzen, batez ere teoria.
- Ikasleen erantzunak,parte-hartzea, praktika, ... bideratzen
"EHAKETAN
- Norbanako zuzenketan

31
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Ebaluazioa

1

5NITATE GAI EDOTA PROIEKTU BAT LANTZEN HASI AURRETIK IKASLEEI ZER NOIZERO
ETA ZERTAN OINARRITUTA EBALUATUKO DUDAN AZALTZEN DIET

2

0ROBA MOTA DESBERDINAK ERABILTZEN DITUT

1

2

3

4

- Azterketa idatziak
- Ahozko azterketak
- Norbanako lana
- Talde-lana

3

)KAS PROZESUAN ERABILI DITUDAN BALIABIDEAK ETA JARDUEREN EGOKITASUNA
EBALUATZEN DITUT IKAS n UNITATE  PROIEKTUA AMAITU ONDOREN
- Ez
"AKARKA
- Taldeka (mintegi, ziklo … )
- Ikasleekin

4

%BALUAZIO BITARTEAN IKASLEEN EMAITZEN ARABERA BERRESKURATZE PLANAK
PROGRAMATZEN DIT UT

5

%BALUAZIOAN KONPETENTZIAK HARTZEN DITUT KONTUAN

5. Galdesorta ezartzea
'ALDESORTA IDATZITA GENUEN "AINA NOLA AURKEZTU IKASTETXEETAN "ATZORDE PEDAGOGIKOAN ZIKLOETAN
KLAUSTROAN
%TA GALDESORTA AURKEZTU ONDOREN NOLA BETE :EIN TRESNA EDO ESTRATEGIA ERABILI DATUAK EDO
ERANTZUNAK KUDEATZEKO "ERRIZ ERE GALDERA ARTEAN "AINA JOAN GAITEZEN BANAN BANAN
"AGENEKIEN  IRAKASLEKO IKASTETXE BATEAN ADIBIDEZ BOSTEHUN ERANTZUNETIK GORA EGON ZITEZKEELA
eta hori guztia kudeatzeko baliabide informatikoak ezinbestekoak zirela. Hortaz, gure sareko
institutu batean frogatutako Google-Docs aplikazio informatikoa ezagutzea eta erabiltzen hastea
erabaki genuen.
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Horrelako hitzekin zuzendariak erraz konbentzitu gintuen eta
beste inork ez zuenez aukera hoberik, pozik gelditu ginen. Esan
“Ez da batere zaila
beharra dago batzar honetara ikastetxeetako IKT arduradunak
erabiltzerakoan eta gainera
etorri zirela eta kasu gehienetan euren gain hartu zutela
aukera pila bat ematen du erantzunen
galdesortaren kudeaketa informatikoa.
kudeaketarako: sailkapenak egiteko,
Atal informatikoa konponduta, beste zalantza bat: Nola
graﬁkoak ateratzeko, taldeetan
BETEKO ZEN GALDETEGIA "ANAKA ZIKLOKA MINTEGIKA x &ORMATU
multzokatzeko, eta abar.“
guztiek dituzte abantailak eta desabantailak. Luze eztabaidatuta,
banakakoaren alde egin genuen, erantzunak bakoitzak bereak
eman behar zituelakoan, nahiz eta horren ondoren, eztabaidak
taldean garatu. Hartara, ikuspegi zehatzagoa eta askeagoa batetik, eta bestetik osteko eztabaidetan
aberastasun handiagoa lortuko genuelakoan geunden.
Alderdi hau argitu ondoren, beste xehetasun batzuk ere lotu genituen: Zenbat egun erabili
GALDESORTA BETETZEKO :EIN ORDUTAN .OLA SAILKATU ERANTZUNAK -AILAKA MINTEGIKA ZIKLOKA x
'UZTIEK BETE BEHAR DUTE ZUZENDARITZAK BARNE
Xehetasun hauek ikastetxe bakoitzaren esku utzi ziren, bakoitzak bere egoera zein den badakielako
eta antolatzeko modurik egokienak ezagutzen dituelako. Hori bai, beti ere galdesortari etekin
handiena ateratzeko moduko egitura ziurtatuz.

“Inkesta moduan,
pertsonalki erantzuteko galdetegia
prestatu zen. Horretarako, IKT arduradunen
laguntza, ezinbestekoa, izan genuen. Zintzotasunez
erantzuteko eskatzen zen, errealitatea, gutxienez errealitatearen
pertzepzioa, islatzeko asmoz. Irakasleriari aurkezterakoan errealismoz
jokatzea erabaki genuen: asmoa ez zen eta ez luke izan beharko, dena
iraultzea; izan ere, gure eguneroko lanean praktika onak ugari baitira; baizik
eta, aldaketa txikiak egitea; beti ere, ikasle bakoitzak eta ikasle guztiek ahalik eta
eskola arrakastarik handiena lor dezaten”.
Guk klaustroan aurkeztu dugu galdesorta. Eta denok batera errepasatu ditugu
galdera-item guztiak, banan banan. Ilun edo zalantzati zegoena taldean argitu dugu,
adibideak ipiniz, eta klaustro berean azaldu dugu, baita, betetzeko erabiliko dugun
prozedura. Gure kasuan hiru egun erabiliko ditugu galdesorta betetzeko. Irakasle
bakoitzak bakarka beteko du baina ziklo batekin edota espezialista taldearekin
identiﬁkatuko da, horrela emaitzak sailkatzeko eta kudeatzeko errazagoa
izango delako. Gero, datu guztiak batzen ditugunean, eztabaida
taldeak sortuko ditugu. Hori bai, baldintza bat bakarrik ipini
dugu galdesorta erantzuterakoan, zintzotasunez erantzutea,
beldurrik gabe, anonimoa delako eta gugandik
aparte beste inork erabiliko ez
duelako.”
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6. Erantzunak kudeatzea eta interpretatzea
Ikastetxeetan galdesortak bete eta Google-Docs-en bitartez datuok itxuratu ondoren, hausnarketa
eta eztabaida egiteko prestatu ginen.
"AGENEKIEN DATUAK ESANGURATSUAK IZAN ZEIN EZ INTERPRETATU EGIN BEHAR GENITUELA %MAITZEN
azterketa egiteko garaian, ikastetxeei erantzuteko orduan exijitutako zintzotasun maila berberari
eutsi nahi izan genion. Eta horretarako, eta batez ere, guztion eztabaida agertarazteko eta atal
GARRANTZITSUENETAN KOKATZEKO TXANTILOI BAT SORTU GENUEN "EHEKO HAU HAU
Datuak interpretatzeko txantiloia
Eztabaida maila
Bakarka

0ARALELOA

Zikloa

-INTEGIA

%TAPA

Kontuan hartzeko alderdiak
%Z USTEKOAK

!HULEZIAK

Indarrak

Ondorioak
/NDO EGINDAKOAK

(OBETZEKOAK

Ikastetxe bakoitzak bere egitura eta antolaketaren arabera moldatu zituen eztabaida guneak,
zikloka eta departamentuka gehienetan, baina beti ere horien azken emaitza klaustroko eztabaida
orokorra egiteko eran.


Ikus txantiloia II.
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Galdesortako emaitzen errepaso orokorrarekin batera hobekuntza lerroak planteatu ziren
ikastetxeetan, bakoitzaren emaitzen hausnarketaren arabera.
Hona hemen ikastetxeetako adibide batzuk. Ikusiko denez zenbait alderdi zutabe bietan ager
daitezke: ikastetxe batzuetan indargunea dena, beste batean, berriz, hobetu beharrekoa izan
daitekeelako10.
Aniztasuna
)NDAR GUNEAK EDO ONDO EGINDAKOAK

!HULEZIAK EDO HOBETU BEHARREKOAK

Ikasleen erritmoak errespetatzen dira.

Ikasleen erritmoak errespetatzen dira.

Ikastetxeak ba dauzka ondo antolatuta koordinaziorako egiturak ikasleen inguruan informazioa
trukatu ahal izateko.

Ikastetxeak ba dauzka ondo antolatuta koordinaziorako egiturak ikasleen inguruan informazioa
trukatu ahal izateko. Aniztasunaren trataeraren
prozedura idatzi behar da eta irakasleei jakinarazi.
"INAKA IKASTEN IRAKURTZEN IKASKUNTZA KOOPERATIBOA
bezalako estrategiak bultzatu.
Kontuan hartu aparteko gaitasunak edota emaitzen batez bestekotik gora dauden ikasleak.

Programazioa
)NDARGUNEAK EDO ONDO EGINDAKOAK

!HULEZIAK EDO HOBETU BEHARREKOAK

Proposatzen diren lan erak eta metodologiak oso
anitzak agertzen dira, IKTen erabilpena barne.

Taldeka lan gehiago egin

Lana egiteko modu ezberdinak erabiltzen dira:
banaka, taldeka...

IKT tresnen erabilera eta ahozkotasunaren lanketa
indartuz.
Proposatzen ditugun ariketak: zabalak, prozedurazkoak, anitzak, proiektuak, etb. izatea komeni da.

Gelako jarduerak
)NDARGUNEAK EDO ONDO EGINDAKOAK

!HULEZIAK EDO HOBETU BEHARREKOAK

Proposatzen diren lan erak eta metodologiak oso
anitzak agertzen dira, IKTen erabilpena barne.

Taldeka lan gehiago egin

Lana egiteko modu ezberdinak erabiltzen dira:
banaka, taldeka...

IKT tresnen erabilera eta ahozkotasunaren lanketa
indartuz.
Proposatzen ditugun ariketak: zabalak, prozedurazkoak, anitzak, proiektuak … izatea komeni da.

Ebaluazioa
)NDAR GUNEAK EDO ONDO EGINDAKOAK

!HULEZIAK EDO HOBETU BEHARREKOAK

Ikaslearen jardun orokorra kontuan hartzen da.

"ERRESKURATZE PLANAK PROGRAMATU BEHAR DIRA

"ESTE IRAKASLE BATZUEKIN BATERA EBALUATZEN DA %Z
da bakarrik ikaslea ebaluatzen baita irakaslearen
lana ere.

Ziklo-maila amaierako promozio irizpideak gaitasunei begira adostuta egon behar dira.

Proba mota ezberdinak erabiltzen dira.

Mintegi mailan baliabideak eta jardueren egokitasuna ebaluatu.

10

Azalpen gehiago VII. eranskinean.
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Honekin, jada amaitutzat eman genezakeen abentura pedagogiko honen bigarren atal nagusia:
galdesortaren aplikazioa, emaitzen eztabaida partekatua eta azkenik indar eta ahulezia guneen
zehaztapena.

7. Hobekuntza esparruak proposatzea
Ikastetxe bakoitzak bere ahulguneak eta hobekuntza esparruak mahai gainean ipini ondoren,
hobekuntza proposamen konkretuak bideratzeko ordua zen. Hartara, hobekuntza lerro guztien
artean hautatzeko txantiloia erabili genuen zikloz ziklo edota mintegiz mintegi .
Orduan, azken pauso modura, Ikastetxeek nork bere hobekuntza
ildoak idatzi behar zituzten: ekintzak eta jarduerak zehaztu,
denboran kokatu, arduradunak izendatu, baliabideak aukeratu,
“Eta nola lotu ditzakegu
lorpen adierazleak identiﬁkatu eta KITTO, lana egina hurrengo
Autoebaluazioko
Galdesorta
bizpahiru urterako!
honetan izan ditugun emaitzak

Ebaluazio Diagnostikoan izandako
emaitzekin? “

8. Autoebaluaziorako galdesorta
eta Ebaluazio Diagnostikoa bat egitea
.OLA UZTARTU ETA LOTU PROBA DESBERDIN BI HAUETAKO EMAITZAK )RAKASLEON IRAKAS PRAKTIKAREN
autoebaluazioa (Autoebaluaziorako galde-sorta) eta ikasleen konpetentzien ebaluazioa (Ebaluazio
$IAGNOSTIKOA  )KASLE ETA IRAKASLE IKAS ETA IRAKAS PROZESUAK .ON ELKARTU .OLA BATERATU
Argi zegoen azken ﬁnean ikastetxean garatutako egitasmo, proiektu eta hobekuntza plan guztiek
lan esparru bakar batean bat egin behar dute: ikasleen gaitasunen hobekuntzan.
"AI IKASLEEN GAITASUNEN HOBEKUNTZAN ELKARTU BEHAR DIRA %BALUAZIO $IAGNOSTIKOAK BULTZATUTAKO
Hobekuntza Planak eta orain, Irakas Praktikaren Autoebaluaziorako galdetegiak bultzatuta egiteko
PREST GEUNDENAK "IAK BAT EGIN ETA BIETAN IPINI AZALERATUTAKO AHULGUNEAK HOBETZEKO ESPARRUAK ETA
lan plangintzak.
h"ATZORDE 0EDAGOGIKOAN BILDU BEHAR IZAN GINEN /SO BILERA LUZEA IZANGO ZELA EMATEN ZUEN
Ebaluazio Diagnostikotik ateratako hobekuntza plana eta irakaslearen auto ebaluaziorako
GALDETEGIPEAN LORTURIKOAREKIN BAT EGITEAK "AINA LORTU GENUEN !ZKENEAN (OBEKUNTZA 0LAN
bakarra eratu genuen. Hura poza!
Hobekuntzarako plan bat baino gehiago izatea ez genuen komenigarri ikusten. Hori dela eta
irakasle guztien artean eztabaidatzea iruditu zitzaigun aproposena. Klaustroan talde txiki eta
heterogeneoetan banaturik plan biak hartuta bateratzeko proposamenak egin genituen. Talde
TXIKIETAN ESANDAKOA BATERATU BALORATU ETA 3!2)! HOBEKUNTZA PLAN BAKARRA ELKARREKIN ADOSTUAv
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Hala, bi urtean zehar egindako lanak zentzua hartzen zuen: ikastetxeko baliabide guztiak, irakasleok
barne, ikasleen zerbitzura zeudela adierazten zuen. Eta gu geu, horrela heldu ginen Autoebaluazio
Galde-sortaren azken xedera; ikasleen gaitasun guztiak hobetzeko tresna lagungarria lortzea.
Ikastetxeek beren emaitzen eta aukeren arabera hobekuntza plan propioa diseinatu zuten.
"AKOITZAK BEREA "AINA GUZTIEK OINARRI BERBERAK ZEUZKATEN 'ERO GEROKOAK ETORRI ZIREN HANGOAK
eta hemengoak...

9. Etorkizunerako erronkak zehaztea: aurrera begira, zer?
"AINA OSO INOZOAK IZAN GINEN HOBEKUNTZA ESPARRUAK ZEHAZTUTAKOAN GURE EGITEKOA BUKATUTA ZEGOELA
pentsatu genuenean. Gezurra badirudi ere, lan bat bukatu orduko, prozesu osoan bezala, beste
erronka baten aurrean egon ginen.
Hobetzeko esparruak deﬁnitu ondoren, nondik hasi, zeren
arabera, nola, zein irizpiderekin ... adosteko beharra ere argi
“Primeran!
Hobekuntza
gelditu zen. Eta nola ez! Gure esperientzian oinarrituta,
plana eginda dugu baina... orain
denak batera bide hau egitea askoz errazagoa izango
planiﬁkazio orokorra zehaztu beharko
zelakoan geunden.
genuke hau guztia aurrera eramateko. Eta
Ikastetxeetan proposatutako hobekuntza planetan
gelako dinamikan hobetu bai baina zelan? Eta
oinarrizko alderdiak jorratu behar zirela antzeman
teknologia berriak nola txertatuko ditugu? Hau
genuen: programazioak, gelako jarduerak, ebaluazio
zoramena! nik bakarrik hau guztia bideratu
irizpideak eta akordioak, tutorizazio prozesuak ...
behar? Eta sarean egitea proposatzen
badugu?”
Hori dela-eta azken urte honetan horren inguruan
aritu gara: praktika onek izan behar dituzten ezaugarriak
identiﬁkatzen. Horretarako, askotariko dokumentuak eta
praktikak aztertu eta baloratu ditugu.
:ER KONTATUKO DIZUEGU !MAIGABEKO BERRIKUNTZA PROZESU BATEAN SARTUTA GAUDELA OHARTU GARA ETA
horretan jarraitzeko asmoa, gogoa eta indarra badugu.
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Parte hartu duten irakasleen iritziak
!TAL HONETAN EKIMENEAN PARTE HARTU ZUTEN IKASTETXEETAN
JASOTAKO ZENBAIT AIPAMEN ETA ONDORIO BILTZEN DIRA
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Zelan bizi izan da esperientzia ikastetxean?
“Lehenengo eta behin esan behar dugu orokorrean eta honelako praktiketan ohitura handirik ez izan arren, ondo bizi
izan dela, apaltasunez, eta autokritikaz saiatu garela gauzatzen. Bidea ez da leun leuna izan eta zenbait momentuetan
beldurrak azaldu dira eta astiroago joan behar izan dugu, edo formazio saioak behar izan ditugu lan honetan konﬁantza
geureganatzeko.”
“Ikastetxe guztiak ez garela berdinak esateko beharrik ez dago, hori dela eta bakoitzean eta egoeraren arabera erritmo
desberdinak eraman egin ditugu eta gelako jardueretan zentraturik enfoke anitzak egon dira.”
“Aipatzekoa da parte hartzaileen ( Klaustroak, mintegiak, zikloak, etapak … ) inplikazio maila eta egindako lana nahiz
eta irakasle batzuengan eragin zuzena izan eta beste batzuengan ez hainbeste baina hau ere normaltasunaren barruan
sartu behar da..”
Eskolako irakasle gehienek ondo-ondo hartu zuten irakas jardueren inguruko planteamendua eta hausnarketa egin
beharraren premia.”
“Irakas - praktika honen auto ebaluaziotik ateratako informazioarekin gehi beste iturri desberdinetatik lorturikoarekin
(aurreko ebaluazio diagnostikoa, inkestak…). Ikasturteko Urteko Planaren ildo nagusiak adostu eta gauzatzeko aukera
izan dugu.”
“Prozesuan eztabaida guneak sortzea ezinbestekoa izan da eta horrek sendotasuna eta bateratasuna eman dio ikastetxeko
jardunari. Eta egindako lan hau hobekuntzarako, praktika onak sustatzeko, programazioak konpetentzietara egokitzeko eta
gelako estrategien gaurkotzeko aukera bezala hartu da irakasle askoren artean”.
“Beste kasu batzuetan aurreko etapako ikastetxeekin harremanak estutzeko balio izan du eta elkarrekin proiektu berri
bat egiteko oinarriak jarri dira.”
“Lana orokorrean ondo baloratua izan da bi arrazoiengatik: lehenengoa, LOEk exijitzen zigun enfoke berriari erantzuna
emateko, gure praktikaren inguruko hausnarketatxo bat egin beharra zegoen eta bigarrena, noiz edo noiz geldiuneren
bat egitea oso osasuntsua da erabiltzen ditugun metodoak aztertzeko, egokitzeko, une unetan eskolak eskatzen duen
irakaslearen perﬁla nolakoa den ikusteko eta, era berean, ikasleak gizarteratzeko behar dituen estrategiak, formazio eta
abar, emateko moduan gauden.”
“Egindako lana hobekuntzarako aukera bezala hartu da, ikasleen emaitzen hobekuntzarako, hain zuzen konpetentzien
ikuspuntutik.”
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Prozesuan antzemandako indarrak
“ Denbora eman behar da irakasleak elkarrekin ideiak partekatzeko, azalpenak eskatzeko, zalantzak argitzeko, eta abar.
Honetarako espazioa zabaldu non gure beldurrak, gabeziak … agerian geratzen diren. Gure proﬁl-profesionala, gure
eguneroko praktikak zalantzan jartzen laguntzen digu eta eztabaida pedagogiko - didaktikoak egitera bultzatzen gaitu
Horretarako zuzendaritzaren lidergoa, dinamizazioa eta abar ezinbestekoa da”.
“Honelako lan bat aurrera eramateko, aipatzeko da klaustrokideen arteko koordinazioa eta jarrera baikorra, irakasleek
egindako lana, baita, guraso eta senideekin egiten den elkarlana. Proiektu hauek bultzatzeko nahia eta gaitasuna duen
lantaldea.”
“Guztion artean konpartitutako ebaluazioak eta hauen hausnarketak (irakas – jardueraren auto ebaluazioa + ebaluazio
diagnostikoa) ikuspegi bertsutik jarduteko aukera ematen du eta aurrera begira, denok batera joateko eta denon artean
elkar ikasteko.”
“Zehazki behar ditugun hobekuntzak zentratzen laguntzen digu (Diagnosi frogako hobekuntza plangintzarako esperientzi
honen ondorioz egindako gogoetak baliagarriak izan dira).”
“Prozesua ez da laburra izan eta zenbait momentutan aurrera jarraitzeko denon artean eta era adostuan erabakiak hartu
behar izan ditugu eta hau nahiz eta momentuan erreza ez izan oso baliagarria baloratzen da gerora begira.”

Prozesuan antzemandako ahuleziak
“Indarrak egon badira ere, ahuleziak ere topatu ditugu bidean eta ikastetxeetan aipatzen direnak hauek dira batez ere:
-Formazio eta esperientzia falta. Honen ondorioz, egiten duguna aldatzeak sortzen duen kezka, segurtasun gabezia …
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-Denbora falta denon artean gehiago sakontzeko eta elkar gogoeta eta eztabaidak egiteko.
-Irakasle konkretu batzuen partaidetza ezinbestekoa da eta momentu batzuetan horren falta nabaria izan da.
-Dinamizatzailearen ﬁgura sortzea ezinbestekoa ikusten dugu proiektua aurrera eramateko (ikastetxetik kanpokoa,
Berritzegune, ikuskaritzakoa edo…).”

Ondorioak eta hurrengo erronkak
“Prozesu honen zehar gure indarrak eta hobetzeko beharrak detektatzen joan gara eta ikastetxe guztietan berdinak
ematen ez direla kontuan harturik, bakoitzak bere bidea deﬁnitu beharko du baina gerora begira aipatzen diren erronkak,
beharrak hauexek dir:
-Ikastetxeko hobekuntzak adosteko, behar diren gogoetak egiteko (noiz eta noizero, saioen lan- metodologia, eztabaidaren
mamia eta lan-tresnak prestatu )antolatzeko beharra eta adostutako aldaketen edota ekintzen jarraipena, nola egin.
- Bat egin Ebaluazio Diagnostikoan irtendako emaitzak eta Irakasleen Autoebaluazioan irtendakoak, biak oinarri hartuz
Hobekuntza Planerako, beti ere Ikasleen Gaitasunak garatzeko asmoz.
- Bi ebaluazioek, gurea, barnekoa, eta bai kanpokoa, ED-a... biek ala biek agerian uzten zuten ikasleek konpetentzietan
lortzeko ezinbestekoa zela aldaketa metodologikoa gure eguneroko praktikan”.
- Nola gauzatu aldaketa metodologikoa gure eguneroko praktikan.
- Praktika onen zabalpenean jarraitzea eta konpetentzietan sakontzea.
- Apurka apurka gelako jarduerak planteatzerakoan ikasleekin metodologia aktiboagoak erabiltzearen beharra.
- Formazioa eta esperimentazioa ezinbestekoak ikusten dira; beti ere, egiten dugunetik abiatuz, ikaslea protagonistagoa
bilakatzeko moduak sustatuz.
- Programazio bateratuak egitea eta zikloa gainditzeko lortu behar diren helburuak zehaztea.”
“Egia esanez detektatutako ahuleziei nabarmenki egin behar diegu kasu baina ditugun indarrak deskuidatu barik, hauek
ere mantentzen edo gehiago indartzen jarraitzen saiatu behar dugu.
Eta ezin dugu ahaztu erronka berri hauei aurre egiteko, irakasleok formazioa behar dugula.”

Beste batzuk
“Tresna hori sortzea inportantea bazen, askoz inportanteagoa izan zen bera sortzeko aitzakiaz zabaltzen hasi zen eguneroko
irakas-praktikari buruzko hausnarketa kolektiboa, eta beraren bitartez, identiﬁkatu eta garatuko diren hobekuntza
esparruak etorkizunari begira. Hausnarketa horiek oinarritzat hartu ondorengo ikasturteetako formazio plangintzak osatzen
eta garatzeko aukera paregabea da.“
“Holako esperientziekin lanean aurrera jarraitzea sarea erabiliz.”
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Parte-hartu duten ikastetxeak
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CEIP Lekeitio HLHI
-OTA Publikoa
%TAPAK HH - LH
)RAKASLEAK 
)KASLEAK 
3AREAK Ikas Komunitateak
-ETODOLOGIA Kalitatea Hezkuntzan

AA

,ARROTEGI ZG ,EKEITIO  4LFNOA
HEZKUNTZANET INFO LEKEITIOESKOLACOM WWWLEKEITIOESKOLACOM

CEIP Txomin Aresti HLHI
-OTA Publikoa
%TAPAK HH - LH
)RAKASLEAK 
)KASLEAK 
3AREAK Kalitatea Hezkuntzan
-ETODOLOGIA

)PARRAGIRRE !VDA  ,EIOA  4LFONOA 
AA HEZKUNTZANET WWWTXOMINARESTINET

CEIP Zaldupe HLHI
-OTA Publikoa
%TAPAK HH - LH
)RAKASLEAK 
)KASLEAK 
3AREAK Ikas Komunitateak
-ETODOLOGIA Kalitatea Hezkuntzan

AA

:ALDUBIDE  /NDARRU  4LFNOA 
HEZKUNTZANET WWWZALDUPECOM ZALDUPEOEP GMAILCOM
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IES Arrigorriaga BHI
-OTA Publikoa
%TAPAK $"(

"!48

)RAKASLEAK 
)KASLEAK 
3AREAK Kalitatea Hezkuntzan
-ETODOLOGIA

!RRIGORRIAGA ,A 0E×A ZG   4LFNOA 
AA HEZKUNTZANET WWWARRIGORRIAGAINSTITUTUANET

IES Beasain BHI
-OTA Publikoa
%TAPAK $"( "!48
)RAKASLEAK ZIG
)KASLEAK 
3AREAK 
-ETODOLOGIA

AA

5GARTEMENDI  "EASAIN  4LFNOA  
HEZKUNTZANET ZUZENDARIA BEASAINIPNET WWWBEASAINBHINET

IES Elorrio BHI
-OTA Publikoa
%TAPAK $"(
)RAKASLEAK 
)KASLEAK 
3AREAK Kalitatea Hezkuntzan
-ETODOLOGIA

3AN 2OKE   3OLAIRUA %LORRIO  4LFNOA 
AA HEZKUNTZANET WWWELORRIOINSTITUTUAORG
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IES Lekeitio BHI
-OTA Publikoa
%TAPAK $"( "!48
ERDI MAILAKO ZIKLOAK.
ZIG.
)RAKASLEAK 
)KASLEAK 300
3AREAK Kalitatea Hezkuntzan
-ETODOLOGIA

,ARROTEGI  ,EKEITIO  4LFNOA 
AA HEZKNTZANET WWWLEKEITIOBHINET

IES Lizardi BHI
-OTA Publikoa
%TAPAK $"( "!48
)RAKASLEAK ZIG
)KASLEAK 
3AREAK 
-ETODOLOGIA

AA

!RABA KALEA  :ARAUTZ  4LFNOA 
HEZKUNTZANET ZUZENDARIA LIZARDIBHINET WWWLIZARDIBHINET

IES Mogel Isasi BHI
-OTA Publikoa
%TAPAK $"(
)RAKASLEAK 30
)KASLEAK 
3AREAK Kalitatea Hezkuntzan
-ETODOLOGIA

)SASI  %IBAR  4LFNOA 
AA HEZKUNTZANET
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IES J. Orobiogoitia BHI
-OTA Publikoa
%TAPAK $"( :)'
)RAKASLEAK 
)KASLEAK 
3AREAK Kalitatea Hezkuntzan
-ETODOLOGIA

/LABURU  )URRETA  4LFNOA 
AA HEZKUNTZANET ZUZENDARIA OROBIOGOITIANET
WWWOROBIOGOITIABHIHEZKUNTZANET

IES Zuazola Larraña BHI
-OTA Publikoa
%TAPAK $"( :)'
"!48 ,!. (%:
EZ ARAUTUA
)RAKASLEAK 
)KASLEAK 
3AREAK Kalitatea Hezkuntzan
-ETODOLOGIA Goieskola

3AN ,ORENTZO ZG /×ATI  4LFNOA 
AA HEZKUNTZANET ZUAZOLAONATI TERRAES
ZUZENDARI ONATINET WWWONATINET
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Ikastetxeetan garatzen dituzten
proiektu batzuk
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!'%.$! 
Ingurunearen garrantzia
eza-gutzeko eta hura
zaintzeko jarduerak.

+5452!24%+/4!35.!
Kulturen arteko elkarbizitza
ikastetxean bultzatzeko
proiektua.

).%") ").%")
Eduki Kurrikularrak
ingelesez irakasteko
esperimentazioa .

():+5.4:!
./2-!,+5.4:!
Euskararen erabilera
normalizatua bultzatzeko.

")+/4%+! )2!+524:%.
%4! )$!:4%.
"ERDINEN ARTEKO ELKARRERAGINA
dela medio irakurketa eta idazketa
bultzatzen duen proiektua.
HMH
Hezkuntza hirueledunaren
esperimentazioa (atzerriko
hizkuntzan, euskeraz eta
gaztelaniaz).
02/!
Ikasketetan laguntza
programa, orduz
kanpo.
6)3)4).'
4%!#(%23
Lehen Hezkuntzako
ikastetxeetan atzerriko
hizkuntzen jatorrizko.
%47)..).'
Europako ikastetxeen
arteko kolaborazio
proiektuak
)+4 )+!34%48%
%2%$5!
Ikastetxeen heldutasun
teknologikoa ebaluatzeko
proiektua.

,)"5254%')!
Eskola liburutegiaren
erabilera bultzatzeko
proiektua.

:)%.4:)!
(%:+5.4:!
Derigorrezko Hezkuntzan
gaitasun zientziﬁkoa
garatzeko ekimena.

Ikastetxeek
garatzen
diztuzten
proiektu
batzuk

(%:+)$%4:!
Gizon eta emakumeen
arteko berdintasuna
garatzeko jarduerak
bultzatzen dituen proiektua.

).'%,%3!
'/):4)!22!2%. 3!22%2!
Atzerriko hizkuntzaren
irakaskuntzaren esperimentazioa
Haur Hezkuntzan.

%,+!2"):)4:!
Gatazkak konpontzeko
eta elkarbizitza errazteko
proiektuak.

0!0 %52/0!2 02/)%+45!+
%UROPA "ATASUNEKO HEZKUNTZA
sistemen arteko elkarlana bultzatzen
duen programa.
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Eranskinak
%RANSKIN HAUETAN DAUDE SAIOETAN LANDU DITUGUN DOKUMENTUAK
ETA IKASTETXEEK ESPERIENTZIAREN FASE BAKOITZEAN EMAN ZITUZTEN
EKARPEN BILKETAK (ITZEZ HITZ ETA KRONOLOGIKOKI BILDU NAHI IZAN
DITUGU ERAIKITZEAREN ETA LANKIDETZAREN EZAUGARRIAK AZPIMARRATZEKO
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I. eranskina: lehenengo momentuan gogoeta bultzatzeko
erabilitako irakurgaiak

/$352)(6,21$/,=$&,Ð1'(/'2&(17(0LJXHO)GH]3pUH]


³«7DO YH] TXHGDUtDPRV VRUSUHQGLGRV \ HVWLPXODGRV D PHMRUDU GUDPiWLFDPHQWH QXHVWUD SUiFWLFD  GRFHQWH
FRQWHPSODQGR HO SHUILO GLGDFWRJUiILFR GLGDFWRJUDPD  GH QXHVWUDV SURSLDV FODVHV R HO GH YDULRV FROHJDV GH
QXHVWUDPLVPDDVLJQDWXUDRGHQXHVWURFHQWURDWUDYpVGHODUHGVHOHFWLYDGHXQVLVWHPDGHDQDOL]DGRUHVTXH
³SHVFDUD´  HVSHFtILFDPHQWH HO UHFRUULGR PHQWDO SURYRFDGR SRU QXHVWUDV FODVHV HQ QXHVWURV DOXPQRV /D
LQYHVWLJDFLyQHVPX\VHQFLOODEDVWDXQPDJQHWyIRQRSDSHOOiSL]\ODYROXQWDGGHGHGLFDUDHOORXQSRFRGH
WLHPSR LQGLYLGXDOPHQWH HQ JUXSR FRQ FROHJDV FRQ DOJ~Q H[SHUWR DVHVRU VHJ~Q VH SUHILHUD  ,PDJtQHVH HO
OHFWRU HO DOGDERQD]R SURIHVLRQDO TXH SXHGH VLJQLILFDU SDUD FXDOTXLHU GRFHQWH QRUPDO PRUDOPHQWH VDQR  HO
FRQVWDWDU SRU HMHPSOR FRPR VH FRQVWDWy HQ DOJXQRV FDVRV TXH HO SHUILO GLGDFWRJUiILFR SURPHGLR GH YDULDV
GRFHQDV R FHQWHQDUHV  GH SURIHVRUHV VH DSUR[LPDED DO TXH SXHGH YHUVH HK OD ILJXUD  WRPDQGR SDUD HO
DQiOLVLV GH OD SUDFWLFD HVFRODU GHVGH HVWD SHUVSHFWLYD GHO GLVFXUVR OyJLFR RSHUDFLRQHV PHQWDOHV  FRPR
FDWHJRUtDVGHDQiOLVLVRDQDOL]DGRUHVODVHFXHQFLDMHUiUTXLFDGHORVWLSRVGHSURFHVRVPHQWDOHVVXJHULGDSRU
%ORRP«´
³«/D SRWHQFLD SDUD HO FDPELR HGXFDWLYR DVXPLGR SRU ORV SURIHVRUHV PLVPRV DXPHQWD OyJLFDPHQWH HQ OD
PHGLGD HQ TXH SDUWLFLSDQ HOORV HQ HO SURFHVR GH JUDEDFLyQ \ DQiOLVLV KRPRJHQHL]DGR GH ORV SURWRFRORV R
JUDEDFLRQHV GH ODV VHVLRQHV GH FODVH (OORV PLVPRV VRQ ORV SULPHURV HQ FDOLILFDU GH ³HVFiQGDOR WpFQLFR²
SURIHVLRQDOLQVRVWHQLEOH´DQWHXQGLGDFWRJUDPDSRUHMHPSORFRPRHOTXHVLPXODODILJXUDVXSURSLDSUDFWLFD
HVFRODUSURPHGLR SXHVVHWRPDQRELHQYDULDVVHVLRQHVGHFODVHGHXQVRORSURIHVRU²VLHVVyORXQRHOTXH
GHVHDDQDOL]DUVXSUiFWLFDGRFHQWH²RELHQQXPHURVDVVHVLRQHVGHYDULRVSURIHVRUHV 6XHOHUHVXOWDUTXHORV
IRQGRVDSRUWDGRVSRUORVFLXGDGDQRVSDUDODKRPLQL]DFLyQGHVXVKLMRVDWUDYpVGHODHGXFDFLyQVHHPSOHDQ
SRUODHVFXHODHQIRPHQWDUSULRULWDULDPHQWHORVQLYHOHVPHQRVKRPtQLGRVGHOSVLTXLVPRKXPDQRGHMDQGRDORV
DOXPQRV QR PX\ OHMRV GH ORV QLYHOHV SVtTXLFRV GH ODV HVSHFLHV DQLPDOHV LQIUDKXPDQDV FRPR FRPHQWDED
VLQFHUD\DJXGDPHQWHXQSURIHVRUGHXQJUXSRGHUHQRYDFLyQSHGDJyJLFD
¢6H LPDJLQD HO OHFWRU OD FDQWLGDG GH DQiOLVLV GH HVWH WLSR R VLPLODU  GHVFULSFLRQHVHYDOXDFLR
QHVLQYHVWLJDFLRQHV TXHSXHGHKDFHUGHODSUDFWLFDHVFRODUFDGDSURIHVRURJUXSRGHSURIHVRUHVGHQWURGH
VXVUHVSHFWLYDVDVLJQDWXUDV"
¢6H LPDJLQD HO OHFWRU HO EHQHILFLR TXH DSRUWDUtD DO GHVDUUROOR FXDOLWDWLYR GH OD GRFHQFLD HO KHFKR GH TXH ORV
SURIHVRUHVWRPDUDQQRWDGHVFULSWLYDPHQWHGHOQLYHOFODVHGHRSHUDFLRQHVPHQWDOHVTXHHVWiQKDFLHQGRKDFHU
PDVLYDPHQWH D VXV DOXPQRV D H[SHQVDV SRVLEOHPHQWH GH OD SUiFWLFD DXVHQFLD GH RWURV QLYHOHV PHQWDOHV
VXSHULRUHV PiV KRPLQL]DQWHV \ DO PLVPR WLHPSR LGHQWLILFDUDQ SUR\HFWXDOPHQWH SDUD LQWURGXFLUORV HQ VX
SUiFWLFD SHGDJyJLFD ODV SRVLELOLGDGHV TXH VXV UHVSHFWLYDV PDWHULDV RIUHFHQ SDUD HO HMHUFLFLR \ IRPHQWR GH
SURFHVRVOyJLFRVGHPiVDOWRQLYHO"
¢6HLPDJLQDHOOHFWRUODVSRVLELOLGDGHVFULWLFDVGHPHMRUDGHODSUiFWLFDHVFRODUTXHHVWHWLSRGHDQiOLVLVSRGUtD
SURSRUFLRQDUVLVHDSOLFDSRUHMHPSORDORVOLEURVGHWH[WRDODVSUHJXQWDVTXHVHIRUPXODQHQORVH[iPHQHV
DODVUHVSXHVWDV FXDQGRVRQODVSUHJXQWDVDELHUWDV TXHORVDOXPQRVGDQDOH[DPLQDUVHHWF"
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³(QORVSDtVHVDQJORVDMRQHVVyORDOJXQRVRILFLRVVHFRQVLGHUDQSURIHVLRQHVGHSOHQRGHUHFKRDVDEHU
PpGLFRV DERJDGRV PDJLVWUDGRV SHULWRV FLHQWtILFRV DUTXLWHFWRV LQJHQLHURV GLUHFWRUHV HMHFXWLYRV
LQYHVWLJDGRUHVSHULRGLVWDVGHRSLQLyQHWF/DHQVHxDQ]DQRIRUPDSDUWHGHHVRVRILFLRV
(O RILFLR GH HQVHxDQWH VH GHVFULEH D PHQXGR FRPR XQD VHPLSURIHVLyQ FDUDFWHUL]DGD SRU VX
VHPLDXWRQRPtD \ XQD VHPLUUHVSRQVDELOLGDG 3DUD HYROXFLRQDU KDFLD XQD PD\RU SURIHVLRQDOL]DFLyQ GH VX
RILFLRKDUtDIDOWDTXHORVHQVHxDQWHVDVXPLHUDQULHVJRV\GHMDUDQGHSURWHJHUVHGHWUiVGHOVLVWHPDGHORV
SURJUDPDV\GHORVWH[WRV
(QWRQFHVDFDPELRGHXQDUHVSRQVDELOLGDGPD\RUGLVSRQGUtDQGHXQDDXWRQRPtDPiVDPSOLD±RPHQRV
FODQGHVWLQDSDUDHVFRJHUVXVHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVVXVSURFHGLPLHQWRV\PRGDOLGDGHVGHHYDOXDFLyQVXV
IRUPDVGHDJUXSDUDORVDOXPQRV\GHRUJDQL]DUHOWUDEDMRGHLQVWDXUDUDFXHUGRV\HORUGHQHQHODXODGH
FRQFHELUORVGLVSRVLWLYRVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHRGHGLULJLUVXSURSLDIRUPDFLyQ
$Vt FRPR SURIHVLRQDOHV GH SOHQR GHUHFKR ORV HQVHxDQWHV WHQGUtDQ TXH FRQVWUXLU \ DFWXDOL]DU ODV
FRPSHWHQFLDV QHFHVDULDV SDUD HO HMHUFLFLR SHUVRQDO \ FROHFWLYR WDQWR GH OD DXWRQRPtD FRPR GH OD
UHVSRQVDELOLGDG /D SURIHVLRQDOL]DFLyQ GHO RILFLR GH HQVHxDQWH UHTXHULUtD XQD WUDQVIRUPDFLyQ GHO
IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FHQWURV \ XQD HYROXFLyQ SDUDOHOD GH RWURV RILFLRV GH OD HQVHxDQ]D LQVSHFWRUHV
GLUHFWRUHVGHFHQWURIRUPDGRUHVHWF
/DDXWRQRPtD\ODUHVSRQVDELOLGDGGHXQSURIHVLRQDOQRVHHQWLHQGHQVLQXQDJUDQFDSDFLGDGGHUHIOH[LRQDU
HQODDFFLyQ\VREUHODDFFLyQ´
3HUUHQRXG 
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II. eranskina: adostutako dimentsio / jardun esparruen inguruko ikastetxeetako irakasleek eginiko gogoetak
Aniztasuna
s !TZERRITARRAK HIZKUNTZAREN EZAGUPEN ETA ERABILERA LAGUN TALDEA ETA HERRIAN INTEGRAZIOA
"EHAR BEREZIAK DITUZTEN IKASLEAK GURE PRESTAKUNTZA KOORDINAZIOA HELDUEN ARTEKO LAN
bateratsua); lagun taldean integrazioa.
Ikasleen erritmo desberdinak: irakasleen erakusteko moduak egokitu; ume bakoitzeko ezagupen
(diagnostiko) on bat izan.
&AMILI ETA BESTE ERAGILE BATZUEN GIZARTE LANGILEAK vPARTIKULARRETAKO IRAKASLEAK BESTE PROFESIO
nalak...) arteko koordinazioa eta inplikazioa.
s :ER ULERTZEN DUGU ANIZTASUNAZ HITZ EGITEN DUGUNEAN
"AKOITZARI BERE ERRITMOA ERRESPETATUZ BULTZATZEN JOAN BEHAR DUGULA
Denek denetatik eta egoera ezberdinetan ikas dezaketela, eredua edonor izan daitekeela eta ez
bakarrik irakaslea.
"AKOITZAREN MOTIBAZIOA IZAN BEHAR DELA ABIAPUNTUA ADINAREN EZAUGARRIAK IKASKETA ESANGURATSUA
ahalbideratu). Jardueren diseinua egiterakoan erritmo eta interes ezberdinak daudela kontuan
hartu, ez utzi jarduera guztiz bideratua eta itxita, aukerak eman garatzeko forman eta denboran.
s +ONPETENTZIA GUZTETAN OSO ARGI IZATEA GUTXIENGOAK ETA MAILAKATUA IZAN !RIKETA EKINTZA
gutxiengoak kontuan izatea eta mailakatua izatea.
Gelaren antolaketa: taldeka, binaka...
Lan kooperatiboa.
"ERAIEN ARTEAN LAGUNTZEA ZUZENTZEA LAGUNTZEA ADIERAZTEA
Lehentasuna ematea ikasleek bizitza praktikoan behar dituzten tresnei.
Hizkuntzatan: Idatzizkoak:egunkarien berriak, erreklamazioak, aparagailuen argibideak, argudio
testuak, errezetak...) Entzumen ezberdinak bultzatzea (irratia... Eztabaidak antolatzea. Idaztera
BULTZATZEA CURRICULUMAK LANPOSTUETARAKO HARRERA GUTUNAK LABURPENAK "ESTE KULTURA BATETIK
datozenak beti kontuan izan.
s .IRE IKASGAIAN EGON DAITEKEEN ANIZTASUNAZ JABETZEKO HASIERA FROGAREN BAT PLANTEATZEN DUT
Aniztasunari erantzungo dioten ariketa desberdinak edo ariketa beraren maila desberdinak
jartzen ditut.
Ikastalde barruan azpi-ikastaldeak egiterakoan aniztasuna kontuan hartzen dut.
Talde lana bideratzerakoan, aipatu taldeetan heterogeneitatea bilatzen dut.
Ebaluazioa egiterakoan ikasleen aniztasuna kontuan hartuta jartzen da nota.
Ikastunitateen egokitzapenak egiten ditut.
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Programazioa
s 4ALDE BATZUETAN ZAILA DA PROGRAMAZIOA JARRAITZEA TALDE BAKOITZAK DINAMIKA PROPIOA DUELAKO
Programazioetan eduki ugari jarri ohi dugu(kontzeptuak, prozedurak, jarrerak) baina oso zaila
gertatzen da ikasleak gauzatu ditzan, praktikan jar ditzan alegia.
Hainbat gai beste mintegiekin koordinatzea baliagarria gerta daiteke, edukiak ez errepikatzeko
helburuekin. Adibidez energia gaia teknologia, natura eta gizarte arlotan aztertzen da. Plastika
eta teknologia marrazketa teknikoan musika eta ingelera abestien letrak direla...
Helburu nagusia programazio errealak burutzea izan beharko genuke, terminologia eta xede
arranditsuak albo batera utziz.
Programazioa eguneroko jarduerak kontuan hartzekoa izan behar du, funtzionala.
s .ORI ZUZENDUA ,ORTU BEHARREKOA ONDO ZEHAZTU AURRETIK
Erabili beharreko baliabideak ongi aztertu eta egokitasuna kontuan hartuz erabaki.
Zer izango den lan horretan funtsezkoa deﬁnitu gero ebaluatu ahal izateko.
Nola erabiliko dut gela eta beste baliabide batzuk beharrezkoak badira.
Adostu nire paraleloekin eta aurreko eta hurrengo kurtsoetan daudenekin (zentroan
antolamoldeen beharra ikustaraztea, koordinazio beharra baloratzea, …).
'UTXIENGOETATIK APARTE ZER LANDUKO DA PROGRAMAZIO HORREKIN "ALORATU ONGI ARLO HORREKIN
batera zein beste aspektuak ere kontuan hartu behar dudan: autonomia garatzekoak, autoestima, norberaren hazkuntza pertsonalekoak, sozial arloko helburuak (elkarbizitza, lan
kooperatiboak…).
s .IRE IKASGAIKO PROGRAMAZIOA IKASTUNITATEKA DAGO ERAIKIA
Ikastunitate bakoitzak argi zehaztuta dauzka ebaluazio-irizpideak
Ikastunitate bakoitzari zenbat saio aurre ikusten zaizkion zehaztuta dago
Ikasleriari guzti honen berri eman zaio
Ikasgaia aurrera eramateko erabiliko den metodologia azaldu diet ikasleei
Programazioa konpetentziei begira egina dago
Maila bakoitzerako programazio bakarra dugu
Mailen arteko programazioen arteko lotura koherentea dago
Programazioa egiterakoan, edukiak beste ikasgai batzuekin koordinatu ditut
Programazioaren atalen batean/batzuetan aniztasunari emango zaion erantzuna zehazten da.
s /ROKORRAK DIRA EDO OSO ZEHATZAK ETA GELA JARDUERAKA ANTOLATUAK
Diseinatzeko modua. Adostasuna.
%BALUATZEKO MODUAK BATERATUAK ARLOKA
Publikoak eta lehen egunetik ezagunak ikasleentzat eta familientzat.
Auto-ebaluazioaren beharra.
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Gelako jarduerak
s )KASLEEN ANTOLAKETA LAN TALDEETAN BAKARKA BIKOTE HIRUKOTE TALDEAN TALDE HANDIAN x
Ikasle-irakasle (heldu, bolondres ...) arteko harremanak: irakas-ikas prozesuak
Ekintza edo jarduera motak: liburuko ariketak, interesguneak, proiektuak, bestelako lanak...
Senitartekoen inplikazioa gauzatu.
s )KASLEEI PROTAGONISMO HANDIAGOA EMATEA 4ALDE %LKARRERAGILEEN PRINTZIPIOETAN OINARRITUZ 
"ERDINEN ARTEKO ELKARRIZKETA BULTZATU INTERAKZIOA SORTUZ ETA BULTZATUZ ETA GUZTIEN PARTAIDETZA
sustatuz.
Guztien lana goraipatu eta baloratu.
Ikasten jarraitzeko gogoa bultzatu eta indartu.
)GURIPEN HANDIAK IZAN ETA LORTU "AKOITZAK DAUKAN INFORMAZIOA ETA JAKINTZA ERA ELKARRERAGILEAN
erabiliz.
Elkarbizitza positiboa sustatzeko pausoak landuz
Malgutasuna, talde-lana, erabakiak hartzea, autonomia, etab.
s !NITZAK ZABALAK IBILBIDE LUZEKOAK BERAIEI PENTSARAZI EGITEN DIETENAK BALIABIDE EZBERDINAK
bilatzeko aukera ematen dietenak, jarduerak lana normalizatzeko aukera ematen dutenak (
askotan bildurra diogu lanak errepikatzeari baina ikasleak ez daude puntu berean inoiz ere ez).
Jardueraren zertarakoa bilatu aurretik ( esanguratsua bilakatu dadin), helburua ondo zehaztua,
beraien parte hartzea bultzatu
(gelako distribuzioa kontuan harturik), beraiek aurreko eta egindakoaren ondoriozko
ebaluaketan parte hartzeko aukera eman, kritika eraikitzailea bultzatu.
s 'ELAN EMANDAKO DENBORAREN ANTOLAKETA :ENBAT IRAKASLEAK ZENBAT IKASLEAK x
)KASLEEN ANTOLAKETA "AKARKA BINAKA TALDEKA .OIZ BATA NOIZ BESTEA x
Jakingai desberdinen garapena. Alderdi teorikoa (nola bereganatu ikasleak, sintesi, laburpen,
eskema etab …). Alderdi praktikoa (teorian ikasitakoa nola gauzatu).
2OLEN DElNIZIOA :ER DA IRAKASLEA ZER IKASLEA x .OIZ IKASLE IRAKASLE
Autonomia eta elkarlana nola uztartu.
Teknologia berrien erabilpena. Ahozkotasuna landu, testu tipologia, testu mota desberdinak
idatziz nahiz ahoz ekoizteko gaitasuna nola bermatu jakingai guztietan.
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Ebaluazioa
s 0ROZESUALA PROZESUAN DAGO BENETAKO IKASKETA ETA EZ EMAITZAN !URRETIAK KONTUAN HARTU
(dagoen unea baloratzeko gaitasunak, egindako ibilbidea, dituen zailtasunak). Erabili beharreko
tresnak erabaki, etengabeko behaketan oinarritua (lanak, azterketak, beste baliabideak: erabilitako
materialak, aurreikusitako arazoak, eskatutako laguntza …)
Gure esku-harmena. Aurkeztutakoa, emandako baliabideak: materialak, denbora, lanak osatzeko
tresnak, laguntza, izandako interbentzioak, (zentroan antolamoldeen beharra ikustaraztea,
koordinazio beharra baloratzea …), gero eta anitzagoa hainbat eta aberatsagoa eta objetiboena.
s 0ROZESUAREN EBALUAZIOA :IKLO ARTEKO KOORDINAZIOA +ONPETENTZIEN ARABERAKO EBALUAZIO
irizpideak eta tresna motak aztertzea eta adostea
Lorpen akademikoen adierazleak lantzea ,ziklo barruan zein ziklo artekoak.
Irizpide bateratuak ﬁnkatzea.
Ikasleen auto-ebaluazioa eta prozesuaren ebaluazioa.
Ikasleek ikasten dutenaren kontzientziaz ohartzeko.
Ebaluazioaren bidez prozesuaren protagonismoa hartzen du.
s %Z DITU BAKARRIK IKASLEAK BALORATU BEHAR PROZEDURA ETA IRAKASLEAREN LANA ERE
Ikasleak autoebaluazioa egitea.
"ERDINEN ARTEKO EBALUAZIOA EGITEA
Ebaluazioak esparru anitzak kontuan hartu behar ditu.
Ebaluazioa egiteko era ezberdinak eta osagarriak erabili behar dira. Zenbat eta gehiago
sakonagoa izango da.
s )RIZPIDEEN ARGITASUNA
Zer, noiz eta nola ebaluatu.
Koherentzia eta argitasuna.
"ERRESKURAPENA ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA NOLA BERMATU
Hutsegiteen kontrolaren garrantzia eta beren eragina kaliﬁkazioan. Puntualtasuna.
(IZKUNTZA GAITASUNA KONTUAN HARTZEN OTE HIZKUNTZAK EZ DIREN GAINONTZEKO JAKINGAIETAN .OLA
:EIN PISU DUTE
Jarrera eta alderdi akademikoa lotuta daude ala bi arlo autonomo dira inolako eraginik ez
DUTENA AZKEN KALIlKAZIOA
Proba motak. Kontuan hartzen ote dira ebaluazio irizpideak.
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Ikasleen motibazioa
s )KASLEEK ESKOLAKO ANTOLAKETA ETA KUDEAKETAN BARNERATU
Ikasleek curriculumarekiko erabakietan integratu
Komunitatearen (familien) partaidetza bultzatu eskolako atal guztietan (akademikoan,
elkarbizitzakoan, antolaketa eta kudeaketan eta formazioan).
s 4% KO lLOSOlA HAUSNARTUZ ETA BERREGITURATUZ
"ERDINEN ARTEKO ELKARRIZKETA BULTZATU INTERAKZIOA SORTUZ ETA BULTZATUZ ETA GUZTIEN PARTAIDETZA
sustatuz.
Elkar errespetatu
Taldeko partaide sentiaraztea, guztion parte hartzearekin eta talde lanean arituz, Elkarbizitza
positiboa sustatzeko pausoak landuz.
s "ERAIEN ADINA INTERESAK GIZARTEAK ESKAINTZEN DITUEN BALIABIDEAK ETA EXIJITZEN DUENA KONTUAN
harturik, ekintzen eta zereginetako protagonistak bihurtzea ( rolak eta ardurak haiengan banatuz),
egiten dutenaren zertarakoa transmititzen, eskolako bizitzan. Zentroko zenbait aspektuetan
parte hartzeko aukera eman, antolaketan, kolektibitateari eman ahal zaizkion zerbitzuak kontuan
hartuz jarduerak pentsatu.
s )KASLEAK BERAIEN IKAS JARDUEREN ARDURADUN SENTITZEN DIRA
Ikasleekin ikas-jarduera batzuk adostu egiten ditut
Ikasleen arteko interakzioak aztertzeko talde lanak planteatzen ditut
Ikasleen, euren arteko elkarreraginak bilatu eta bultzatzen ditut
Protagonistak ez direnak, protagonista bihurtzen saiatzen naiz
Ikasleen ahozko azalpenak bideratzen ditut
Egindako lanaren alderdi onak adierazten dizkiet ikasleei
Zertan hobetu behar duten esaten diet
Hurrengo lana ebaluatzerakoan hobetzeko zituenak kontuan hartzen ditut.
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III. eranskina: dimentsio / jardun esparru bakoitzeko
adierazle eta iradokizun gehiago
Aniztasuna
s 0ROGRAMAZIOA EGOKITUTA DUT IKASLEEN EZAUGARRIEN ETA BEHARRIZAN BEREZIEN ARABERA
s )KASLEEN EZAUGARRIEN ETA BEHARRIZANEN ARABERA MATERIALAREN EGOKITZAPENAK EGITEN DITUT
norbanako lana eta ariketa mota desberdinak landuz.
s $"(KO TUTORETZA LANA INDARTZEKO IKASLEAREN BAKARKAKO LAGUNTZA ETA BERRESKURATZE ZEREGINEAN
parte hartzen dut, irakasle-taldearen koordinazioa sustatzeko.
s "ERDINEN ARTEKO LAGUNTZAK ANTOLATZEN DITUT TALDEAN IKASLEEN PROlL DESBERDINEN ARABERA 4ALDE
elkarreragileak indartu eta elkarrekintza (interaktibitatea) sustatuz.

Programazioa
s -INTEGIKIDEEN ARTEAN ADOSTUTAKOA KONTUAN HARTUTA ZEHAZTEN ARI NAIZ PROGRAMAZIOAN EDUKIEN
banaketa eta sekuentziazioa (Hobekuntza plana 1).
s -INTEGIEN ARTEAN ADOSTUTAKO AKORDIOAK ERAMATEN ARI NAIZ PRAKTIKARA OINARRIZKO KONPETENTZIAK
ebaluatzen hasteko (Hobekuntza plana 2).
s )RAKASGAIAREN OINARRI OINARRIZKO ETA EZINBESTEKO DIREN KONPETENTZIAK GUTXIENEKO EDUKIAK
aztertu eta adierazi egiten ditut programazioan.
s 5NITATE DIDAKTIKO BAKOITZERAKO IKASLEAK EBALUATZEKO KONPETENTZIA ZEHATZ BI DElNITZEN ARI NAIZ
s )KASLEEN TESTU INGURU ETA INTERESETATIK HURBIL DAUDEN JARDUERAK ERE LANTZEN DITUT UNITATE
didaktikoetan.
s *ARDUERA OSAGARRIAK PROGRAMAZIOAN LANTZEAN EKINTZA MOTA HAUEN BIDEZ EBALUATUKO DITUGUN
konpetentzia orokorrak eta oinarrizkoak zehazten joango gara irakasgaietan (ebaluazio
erregistroa egitekotan).

Gelako jarduerak
s !NITZAK ZABALAK IBILBIDE LUZEKOAK BERAIEI PENTSARAZI EGITEN DIETENAK BALIABIDE EZBERDINAK
bilatzeko aukera ematen dietenak, jarduerak lana normalizatzeko aukera ematen dutenak
(askotan beldurra diogu lanak errepikatzeari baina ikasleak ez daude puntu berean inoiz ere ez).
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s *ARDUERAREN ZERTARAKOA AURRETIK BILATU  ESANGURATSUA BILAKATU DADIN HELBURUA ONDO ZEHAZTUA
beraien parte hartzea bultzatu (gelako distribuzioa kontuan harturik), beraiek aurreko eta
egindakoaren ondoriozko ebaluaketan parte hartzeko aukera eman, kritika eraikitzailea bultzatu.
s 'ELAN EMANDAKO DENBORAREN ANTOLAKETAZENBAT IRAKASLEK ZENBAT IKASLEKx
s )KASLEEN ANTOLAKETABAKARKA BINAKA TALDEKA .OIZ BATA NOIZ BESTEAx
s *AKINGAI DESBERDINEN GARAPENA !LDERDI TEORIKOA NOLA BEREGANATU IKASLEAK SINTESI LABURPEN
eskema etab…). Alderdi praktikoa (teorian ikasitakoa nola gauzatu).
s 2OLEN DElNIZIOAZER DA IRAKASLEA ZER IKASLEA x .OIZ IKASLE IRAKASLE
s !UTONOMIA ETA ELKARLANA NOLA UZTARTU

Ebaluazioa
s %BALUAZIORAKO PROBA MOTA DESBERDINAK ERABILTZEN DITUT AZTERKETAK LAN INDIBIDUALAK TALDE LANAK
ahozko azalpenak...).
s %BALUAZIORAKO BEHAKETA ERREGISTRO DESBERDINAK ERABILTZEN DITUT IRAKASLEAREN KOADERNOKO
oharrak: ongi edo gaizki egindako zereginak, ekarpenak, oinarrizko konpetentzia etab.).
s %BALUAZIO BILERAN BEHARREZKO DATUAK EMATEN DIZKIOT TUTOREARI AKTAREN ATAL GUZTIAK ONDO BETE
ditzan, batik bat ikasleen berreskurapena zehazteko eta gero taldearen emaitzen interpretazio
zuzenagoa egiteko.
s )KASLEAREN BANAKAKO TXOSTENA PASATZEN DIOT TUTOREARI EBALUAZIO SAIO BAKOITZEAN FAMILIA BILERAN
informazio zehatza izateko eta ikaslearen berreskuratze planaren jarraipena egiteko.
s 4UTORE MODURA FAMILIEKIN EGINDAKO INFORMAZIO BILEREN ERREGISTROA BETETZEN DUT BATIK BAT
ebaluazio bakoitzaren ondoko bilerena.
s )KASLEEK IRAKASLE BAKOITZAREN IRAKASKUNTZA JARDUERA EBALUATZEKO ASEBETETASUN INKESTA ANONIMOAN
adierazitakoa kontuan hartuko dut.
s ,EHEN (EZKUNTZAKO IKASTETXEEKIKO KOORDINAZIOAREN ONDORIOZ $"( EKO IKASLEEN HASIERAKO
ebaluazioan adostutakoa lantzen hasiko gara.
s 0ROZESUAREN EBALUAZIOA :IKLO ARTEKO KOORDINAZIOA +ONPETENTZIEN ARABERAKO EBALUAZIO
irizpideak eta tresna motak aztertzea eta adostea
s ,ORPEN AKADEMIKOEN ADIERAZLEAK LANTZEA ZIKLO BARRUAN ZEIN ZIKLO ARTEKOAK
s )RIZPIDE BATERATUAK lNKATZEA
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s )KASLEEN AUTO EBALUAZIOA ETA PROZESUAREN EBALUAZIOA
s )KASLEEK IKASTEN DUTENAREN KONTZIENTZIAZ OHARTZEKO
s %BALUAZIOAREN BIDEZ PROZESUAREN PROTAGONISMOA HARTZEN DU
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IV. eranskina: adierazleen ezaugarriak lantzeko erabilitako
lehenengo adibideak
LDH]HUH]JXW[L
QDKLNRDVNR

$GLHUD]OHDGLELGHDN*HODNRMDUGXHUDN




   



+HOEXUXGLGDNWLNRDNORUW]HNRMDUGXHUDNGLVHLQDW]HQGLWXW











,NDVOHDNPRWLEDW]HQGLWXWORUWXQDKLGLWXGDQKHOEXUXDNHWDMDUGXHUHQ
KHOEXUXDN]HLQGLUHQDGLHUD]L]EHUDLHQDXUUHH]DJXW]HWDWLNDELDWXWDHGXNLDN
HJRHUDHUUHDOHNLQORWX]HJLWHNRHQHUDELOJDUULWDVXQDULEXUX]KLW]HJLQH]HWD
HJLWHNRDUHQLQJXUXNRHVSHNWDWLEDNEXOW]DWX]











,NDVOHHQJDQMDUUHUDEDLNRUUDNVXVWDW]HNRHWDEHUHQLQWHUHVDNNRQWXDQKDUW]HQ 
ODJXQW]HQGXWHQPHWRGRORJLDNHUDELOW]HQGLWXW

,NDVNHWDDXWRQRPRDODJXQW]HNRMDUGXHUDNSURSRVDW]HQGLWXW LQIRUPD]LR
RVDJDUULDELODW]HDODQDNLNHUNHWDN« 




















,NDVOHHNDUJLGDXNDWHXQLWDWHEHUULEDWKDVWHQGHQHDQKHOEXUXGLGDNWLNRDN
JDUDWXQDKLGLUHQNRQSHWHQW]LDNHJLQJRGLUHQMDUGXHUDH]EHUGLQDN]HODQ
HEDOXDWXNRGLWXJXQ











3URSRVDW]HQGLWXGDQDULNHWHNWHVWXLQJXUXKXUELOEDWHNRHJRHUDND]DODUD]WHQ
GLWX]WH











,NDVOHHQH]DXJDUULHQDUDEHUDDVNRWDULNRHNRL]SHQDNH]EHUGLQDN
SURSRVDW]HQGLWXW











0HWRGRORJLDH]EHUGLQDNSURSRVDW]HQGLWXW











1RODDQWRODW]HQGXWLNDVOHWDOGHDODQHJLWHNR" DGLHUD]LPHVHGH]HKXQHNRWDQ 








%DQDND
%LQDND
7DOGHNDELEDLQRJHKLDJR
7DOGHRVRD

%$/25$=,2$

 0DWHPDWLNDLUDNDVWHNRDVNRWDULNREDOLDELGHDNHWD



PDWHULDODNHUDELOW]HQGLWXWPDQHLDW]HNRPDWHULDOD
LNXVL]NRDJUDILNRDSDSHUIRUPDWXNRD
 *XUDVRHLHW[HDQEXUX]NRNDONXOXDHWDSUREOHPDN
HED]WHQODJXQW]HNRMDUUDLELGHDNHPDWHQGL]NLHW
LNDVOHHNLQODQW]HNREHWLHUHJHODQHJLQGHQODQDUHQ
DUDEHUD







2+$55$.
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V. eranskina: ikastetxe bakoitzak galdera komunak
eta berarentzako propioak zirenak aukeratu behar zituen

$1,=7$681$DWDOHNRLWHPELOGXPD


• ,NDVOHJX]WLHNHJLWHQGXWHMDUGXHUDEHUEHUDEDWHUD
• ,NDVOHHQH]DXJDUULHQDUDEHUDHNRL]SHQH]EHUGLQDNHVNDW]HQ
GL]NLHW
• ,NDVOHHQH]DXJDUULHWDEHKDUUL]DQHQDUDEHUDPDWHULDOGHVEHUGLQDN
DQWRODW]HQGLWXW
• $]DOSHQRURNRUUDNHPDWHQGLWXWJHKLHQEDW
• %DNRLW]DULHUDLQGLELGXDOHDQHPDWHQGLRWEHKDUGXHQD]DOSHQD
• %HUHODQHUDNREHKDUGXHQD]DOHWDVXQHQDUDEHUDDXNHUDW]HQ
X]WHQGLRW
• 1LUHNODVHDQHJRQGDLWHNHHQDQL]WDVXQD]MDEHW]HNRKDVLHUDNR
SUREDUHQEDWSDVDW]HQGXW
• 3URJUDPD]LRDHJLWHDQNRQWXDQKDUW]HQGXWDQL]WDVXQD
• -DUGXHUHQGLVHLQXDHJLWHUDNRDQHUULWPRHWDLQWHUHVGHVEHUGLQDN
GDXGHODNRQWXDQKDUWX
• 0HWRGRORJLDH]EHUGLQDNSURSRVDW]HQGLWXW
• ,NDVOHHQDUWHDQODJXQW]DULNMDVRW]HQDOGD",NDVNHWDNRRSHUDWLERD
• $]WHUNHWDNHJLWHUDNRDQDQL]WDVXQDNRQWXDQKDUW]HQDOGXJX"
• ,NDVJDLHWDQHWDD]WHUNHWHWDQDULNHWDHUUD]DJRDNHWD]DLODJRDN
ODQW]HQGLUD
• $QL]WDVXQDULHUDQW]XQJRGLRWHQDULNHWDGHVEHUGLQDNHGRDULNHWD
EHUDUHQPDLODGHVEHUGLQDNMDUW]HQGLWXW
• (EDOXD]LRWUHVQDH]EHUGLQDNHUDELOW]HQGLWXW
• *HODUHQDQWRODNHWDQWDOGHNDW]HDHDDQL]WDVXQDNRQWXDQKDUW]HQ
DOGXJX"
• $QL]WDVXQDHWDLNDVOHHQEHKDUUL]DQEHUH]LDNJDUDW]HNR
3URJUDPD]LRHJRNLWXDNHJLWHQGLWXW
3URJUDPD]LREDWHUDWXD JHODNRD HUDELOW]HQGXW
+H]NXQW]DEHUH]LNRSURJUDPD]LRDNODQW]HQGLWXW
3URJUDPD]LRHJRNLWXDNHWDEDWHUDWXDNQDKDVWHQGLWXW
• =HUHJLWHQGXWJHODUHQRVDHUDH]DJXW]HNR"
,NDVWXUWHKDVLHUDQSUREDEDW
$XUUHNRXUWHHWDNRW[RVWHQDNLUDNXUUL
(EDOXD]LRDPDLHUDQRKDUW]HQQDL]]HLQGHQWDOGHDUHQRVDHUD
DQL]WDVXQDULGDJRNLRQHDQ
,NDVNHWDEXUXDNHPDWHQGL]NLWEHKDUGLWXGDQLQIRUPD]LRDN
7DOGHELOHUDQORUW]HQGXWLQIRUPD]LRJHKLHQD
• 1RQDUWDWXEHKDUGLUD³PDLOD´HPDWHQH]GXWHQLNDVOHDN"
*HODQEHUWDQWDOGHW[LNLDJRDNHJLQH]
*HODWLNNDQSRDGLWXUHQEDWHNLQ
(UULWPRH]EHUGLQDNDSOLNDWX]
• 6LQGURPHGHVEHUGLQHQDXUUHDQEDGDNLW]HLQL]DQEHKDUGXHQQLUH
MDUUHUDN"
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(%$/8$=,2$DWDOHNRLWHPELOGXPD 



• 8QLWDWHDNKDVWHQGLUHQHDQLNDVOHHNDUJLGDXNDWHKHOEXUXGLGDNWLNRDN
JDUDWXQDKLGLUHQNRQSHWHQW]LDNHJLQJRGLUHQMDUGXHUDNQROD
HEDOXDWXNRGLHJXQ
• ,NDVOHDNH]DJXW]HQGX]HUWDQRLQDUULW]HQGHQEHUHHEDOXD]LRD
• =HUQRL]HWDQRODHJLQHEDOXD]LRDGHILQLWXWDGDJR
• *DLHGRWDSURLHNWXEDWODQW]HQKDVLDXUUHWLN]HUHWDQRODHEDOXDWXNR
GXWGXJXQLNDVOHHLD]DOW]HQGLHW
• .ODVHDQHJLWHQGXJXQDUHNLQEDWHWRUW]HD*DLWDVXQDNQHXUW]HDHWDH]
HGXNLWHRULNRDN
• 3UREDPRWDH]EHUGLQDNHUDELOW]HQGLWXW
• (EDOXD]LRUDNRSUREDPRWDGHVEHUGLQDNHUDELOW]HQGLWXW D]WHUNHWDNODQ
LQGLELGXDODNWDOGHODQDNDKR]NRD]DOSHQDN 
• =HLQW]XNGLUDJHKLHQHUDELOW]HQGLWXGDQ3UREDPRWDN"
$]WHUNHWDN LGDW]L] 
%DQDNDNRODQD
7DOGHODQD
$KR]NRD]DOSHQDN
• 3UREDHWDHUUHJLVWURGHVEHUGLQDNHUDELOW]HQGLWXW
• (EDOXD]LRDKREHNXQW]DUDNRWUHVQDPRGXDQHUDELOW]HQGXW"
• NODVHNREDOGLQW]DNHWDHJRHUDDOGDW]HQGLUHQHDQPROGDW]HQGXWQLUH
HEDOXDW]HNRVLVWHPD"
• ,NDVOHDUHQHEDOXD]LRDQ]HUWDQKREHWXEHKDUGHQHWDEHUUHVNXUDSHQ
DULNHWDNSURSRVDW]HQGL]NLRW"
• $]WHUNHWHWDQGDJRRLQDUULWXWD
• (PDLW]DULSUR]HVXDULEDLQRJDUUDQW]LJHKLDJRHPDWHQGLRW
• (PDLW]DQ]HUKDUW]HQGXWNRQWXDQ"
$]NHQQRWD
(JLQGDNRDXUUHUDSHQDGLWXHQDXUUHEDOGLQW]DNNRQWXDQKDUWX]
1RQJHOGLWXGHQQLUHHVNXKDUPHQD]HKD]WHNRHUDLQGLELGXDOHDQ
• 1LUHHVNXKDUPHQDHUHHEDOXDW]HQGXW
• -DVRWDNRHPDLW]DNVLVWHPDWLNRNLDSXQWDW]HQGLWXW
• 3URJUDPD]LRDD]WHUW]HQGXW
• ,NDVWXQLWDWHSURLHNWXDDPDLWXRQGRUHQLNDVSUR]HVXDQHUDELOLWDNR
EDOLDELGHDNHWDMDUGXHUHQHJRNLWDVXQDHUHHEDOXDW]HQGXW
• ,NDVOHHQHPDLW]HQDUDEHUDEHUUHVNXUDW]HSODQD N HJLWHQGXW
• %DGDNLW]HUGLUHQHEDOXD]LRLUL]SLGHDN"
• 2QGRNRHEDOXD]LRSUREDKDXHNHUDELOW]HQGLWXW
$]WHUNHWD
$KR]NRD]WHUNHWD
7HVWDN
$ULNHWDN
/DQDN
-HQGDXUUHNRDXUNH]SHQDN
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*(/$.2-$5'8(5$.DWDOHNRLWHPELOGXPD 




• ,NDVOHHQDQWRODNHWDGHVEHUGLQDNHUDELOW]HQGLWXWEDQDNDELNRWHNDWDOGH
W[LNLDQWDOGHKDQGLDQ«
• $XWRQRPLDHWDODQNRRSHUDWLERDEXOW]DW]HQGXWHQDN
,NDVOHHLMDUGXHUDNDQWRODW]HNRDXNHUDHPDWHQGLHW
%DOLDELGHH]EHUGLQDNELODW]HNRDXNHUDHPDWHQGLWX]WHQMDUGXHUDNHVNDLQW]HQ
GL]NLHW
(ONDUULODJXQW]HNRMDUGXHUDNDXUNH]WHQGL]NLHW
• 3URSRVDW]HQGLWXGDQDULNHWHNHONDUODQDHWDSDUWDLGHW]DVXVWDW]HQGXWH
• ,NDVNHWDDXWRQRPRDODJXQW]HNRMDUGXHUDNSURSRVDW]HQGLWXW
• ,NDVOHHQSDUWHKDUW]HDEXOW]DW]HQGD
• 3URJUDPDW]HQGLWXGDQHNLQW]HNHGRMDUGXHUHNH]DXJDUULKDXHNGLWX]WH
$QLW]DN
=DEDODN
,ELOELGHOX]HNRDN
3HQWVDUD]WHNRDN
• %HUDLHQLQWHUHVHWDQRLQDUULWXWD
• 1LUHNODVHHWDQLNDVOHDGDSURWDJRQLVWD
,NDVOHDNEHUHLULW]LDHPDWHNRDXNHUDGDXND
3HQWVDW]HQGXHQDEHVWHHNLQNRQWUDVWDW]HNRDXNHUDHPDWHQGLRW
=HUEDLWEHUULDSURSRVDW]HNRDXNHUDHPDWHQGLRW
• *HODEHKDUUHQDUDEHUDGDJRHJLWXUDWXWD
• 0DWHULDOGHVEHUGLQDNHUDELOW]HQGLWXWWHNQRORJLDEHUULDNPDQLSXODWLERD
LNXVHQW]XQH]NRD
• 3URSRVDWXWDNRHNLQW]DEDNRLW]DNRVRRQGRGHILQLWXWDGDXNDEHUHKHOEXUXD
]HUWDUDNRD
• ,NDVOHDNH]DJXW]HQGXKHOEXUXKRUL
• 3URSRVDW]HQGLWXGDQDULNHWHNWHVWXLQJXUXKXUELOEDWHQHJRHUDND]DODUD]WHQ
GLWX]WH
• $ULNHWDNSURSRVDW]HUDNRDQ³GLQDPLNDNRRSHUDWLERDN³NRQWXWDQKDUW]HQGLWXW
• 3URSRVDWXWDNRMDUGXHUHWDQ]LHQWLILNRPHWRGRORJLDUHQWUHEDNXQW]DODQGXGXJX
• 3URJUDPDEHWHW]HDULHPDWHQGLRWOHKHQWDVXQD
• ,NDVOHDNJRUDLSDW]HQGLWXW
• -DUGXHUHNLNDVOHHQPDLODGHVEHUGLQDNNRQWXDQKDUW]HQGLWX]WH
• *HODQHPDQGDNRGHQERUDUHQDQWRODNHWD]HQEDWGHQERUDLNDVOHHN]HQEDW
GHQERUDLUDNDVOHDN
• ,NDVOHHNWHNQRORJLDEHUULDNHUDELOW]HQGLWX]WH
• -DUGXHUDSUDNWLNRDNHUDELOW]HQGLWXW
• 7DOGHW[LNLDJRDNHJLWHDQRQGRNRLUL]SLGHKDXHNKDUW]HQGLWXWNRQWXDQ
=R]NHWDHJLWHQGXW
0DLODNDHJLWHQGLWXWWDOGHDN
0DLODGHVEHUGLQHNRLNDVOHDNQDKDVWHQGLWXW
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(%$/8$=,2$DWDOHNRLWHPELOGXPD 



• 8QLWDWHDNKDVWHQGLUHQHDQLNDVOHHNDUJLGDXNDWHKHOEXUXGLGDNWLNRDN
JDUDWXQDKLGLUHQNRQSHWHQW]LDNHJLQJRGLUHQMDUGXHUDNQROD
HEDOXDWXNRGLHJXQ
• ,NDVOHDNH]DJXW]HQGX]HUWDQRLQDUULW]HQGHQEHUHHEDOXD]LRD
• =HUQRL]HWDQRODHJLQHEDOXD]LRDGHILQLWXWDGDJR
• *DLHGRWDSURLHNWXEDWODQW]HQKDVLDXUUHWLN]HUHWDQRODHEDOXDWXNR
GXWGXJXQLNDVOHHLD]DOW]HQGLHW
• .ODVHDQHJLWHQGXJXQDUHNLQEDWHWRUW]HD*DLWDVXQDNQHXUW]HDHWDH]
HGXNLQWHRULNRDN
• 3UREDPRWDH]EHUGLQDNHUDELOW]HQGLWXW
• (EDOXD]LRUDNRSUREDPRWDGHVEHUGLQDNHUDELOW]HQGLWXW D]WHUNHWDNODQ
LQGLELGXDODNWDOGHODQDNDKR]NRD]DOSHQDN 
• =HLQW]XNGLUDJHKLHQHUDELOW]HQGLWXGDQ3UREDPRWDN"
$]WHUNHWDN LGDW]L] 
%DQDNDNRODQD
7DOGHODQD
$KR]NRD]DOSHQDN
• 3UREDHWDHUUHJLVWURGHVEHUGLQDNHUDELOW]HQGLWXW
• (EDOXD]LRDKREHNXQW]DUDNRWUHVQDPRGXDQHUDELOW]HQGXW"
• NODVHNREDOGLQW]DNHWDHJRHUDDOGDW]HQGLUHQHDQPROGDW]HQGXWQLUH
HEDOXDW]HNRVLVWHPD"
• ,NDVOHDUHQHEDOXD]LRDQ]HUWDQKREHWXEHKDUGHQHWDEHUUHVNXUDSHQ
DULNHWDNSURSRVDW]HQGL]NLRW"
• $]WHUNHWHWDQGDJRRLQDUULWXWD
• (PDLW]DULSUR]HVXDULEDLQRJDUUDQW]LJHKLDJRHPDWHQGLRW
• (PDLW]DQ]HUKDUW]HQGXWNRQWXDQ"
$]NHQQRWD
(JLQGDNRDXUUHUDSHQDGLWXHQDXUUHEDOGLQW]DNNRQWXDQKDUWX]
1RQJHOGLWXGHQQLUHHVNXKDUPHQD]HKD]WHNRHUDLQGLELGXDOHDQ
• 1LUHHVNXKDUPHQDHUHHEDOXDW]HQGXW
• -DVRWDNRHPDLW]DNVLVWHPDWLNRNLDSXQWDW]HQGLWXW
• 3URJUDPD]LRDD]WHUW]HQGXW
• ,NDVWXQLWDWHSURLHNWXDDPDLWXRQGRUHQLNDVSUR]HVXDQHUDELOLWDNR
EDOLDELGHDNHWDMDUGXHUHQHJRNLWDVXQDHUHHEDOXDW]HQGXW
• ,NDVOHHQHPDLW]HQDUDEHUDEHUUHVNDUHW]HSODQD N HJLWHQGXW
• %DGDNLW]HUGLUHQHEDOXD]LRLUL]SLGHDN"
• 2QGRNRHEDOXD]LRSUREDKDXHNHUDELOW]HQGLWXW
$]WHUNHWD
$KR]NRD]WHUNHWD
7HVWDN
$ULNHWDN
/DQDN
-HQGDXUUHNRDXUNH]SHQDN
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VI. eranskina: dimentsio / jarduera esparruetan ikastetxeek
emandako item batzuk lehenengo jorraketa egin ondoren.



$QL]WDVXQD


•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

/ŬĂƐůĞĞŶĞǌĂƵŐĂƌƌŝĞŶĂƌĂďĞƌĂ͕ĞŬŽŝǌƉĞŶĞǌďĞƌĚŝŶĂŬĞƐŬĂƚǌĞŶĚŝǌŬŝĞƚ͘


ǌĂůƉĞŶŽƌŽŬŽƌƌĂŬĞŵĂƚĞŶĚŝƚƵƚŐĞŚŝĞŶďĂƚ͘ 



ĂŬŽŝƚǌĂƌŝĞƌĂŝŶĚŝďŝĚƵĂůĞĂŶĞŵĂƚĞŶĚŝŽƚďĞŚĂƌĚƵĞŶĂǌĂůƉĞŶĂ͘ 


WƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĂĞŐŝƚĞĂŶŬŽŶƚƵĂŶŚĂƌƚǌĞŶĚƵƚĂŶŝǌƚĂƐƵŶĂ͘ 



/ŬĂƐŐĂŝĞƚĂŶĞƚĂĂǌƚĞƌŬĞƚĞƚĂŶĂƌŝŬĞƚĂĞƌƌĂǌĂŐŽĂŬĞƚĂǌĂŝůĂŐŽĂŬůĂŶƚǌĞŶĚŝƌĂ͘

ďĂůƵĂǌŝŽƚƌĞƐŶĂĞǌďĞƌĚŝŶĂŬĞƌĂďŝůƚǌĞŶĚŝƚƵƚ 



'ĞůĂƌĞŶĂŶƚŽůĂŬĞƚĂŶ͕ƚĂůĚĞŬĂƚǌĞĂĞ͘Ă͘ĂŶŝǌƚĂƐƵŶĂŬŽŶƚƵĂŶŚĂƌƚǌĞŶĂůĚƵŐƵ͍

ĂƌĂďŝůŐƵŶŐĂŝĂŬ;ĞŶƚǌƵŶ͕ŚŝƚǌĞŐŝŶͿŝŶƚĞƌĞƐŝŬďĂĂůĚƵƚĞŝŬĂƐůĞĞŬŝŶ͍


ĞƌĞŐŝƚĞŶĚƵƚŐĞůĂƌĞŶŽƐĂĞƌĂĞǌĂŐƵƚǌĞŬŽ͍
/ŬĂƐƚƵƌƚĞŚĂƐŝĞƌĂŶƉƌŽďĂďĂƚ͘




ƵƌƌĞŬŽƵƌƚĞĞƚĂŬŽƚǆŽƐƚĞŶĂŬŝƌĂŬƵƌƌŝ͘




ďĂůƵĂǌŝŽĂŵĂŝĞƌĂŶŽŚĂƌƚǌĞŶŶĂŝǌǌĞŝŶĚĞŶƚĂůĚĞĂƌĞŶŽƐĂĞƌĂĂŶŝǌƚĂƐƵŶĂƌŝĚĂŐŽŬŝŽŶĞĂŶ͘
/ŬĂƐŬĞƚĂďƵƌƵĂŬĞŵĂƚĞŶĚŝǌŬŝƚďĞŚĂƌĚŝƚƵĚĂŶŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽĂŬ͘ 

dĂůĚĞďŝůĞƌĂŶůŽƌƚǌĞŶĚƵƚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŐĞŚŝĞŶĂ͘




EŽŶĂƌƚĂƚƵďĞŚĂƌĚŝƌĂ͞ŵĂŝůĂ͟ĞŵĂƚĞŶĞǌĚƵƚĞŶŝŬĂƐůĞĂŬ͍
'ĞůĂŶďĞƌƚĂŶƚĂůĚĞƚǆŝŬŝĂŐŽĂŬĞŐŝŶĞǌ͘




'ĞůĂƚŝŬŬĂŶƉŽĂĚŝƚƵƌĞŶďĂƚĞŬŝŶ͘ 



ƌƌŝƚŵŽĞǌďĞƌĚŝŶĂŬĂƉůŝŬĂƚƵǌ



3URJUDPD]LRD

•

DĂŝůĂ ďĞƌĞĂŶ ŬůĂƐĞĂ ĞŵĂƚĞŶ ĚƵŐƵŶ ŝƌĂŬĂƐůĞŽŬ ŐĞƵƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĞƚĂŶ ĞĚƵŬŝ ďĂŶĂŬĞƚĂ ŬŽŚĞƌĞŶƚĞĂ
ĚĂƵŬĂŐƵ͘ 



WƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĂŝŬĂƐƚƵƌƚĞĂŶǌĞŚĂƌŬŽŶƚƐƵůƚĂƚǌĞŶĚƵƚ͘




/ƌĂŬĂƐŐĂŝĂƌĞŶ ŽŝŶĂƌƌŝͲŽŝŶĂƌƌŝǌŬŽ ĞƚĂ ĞǌŝŶďĞƐƚĞŬŽ ĚŝƌĞŶ ŬŽŶƉĞƚĞŶƚǌŝĂ ǌĞŚĂƚǌĂŬ ĂǌƚĞƌƚƵ ĞƚĂ ĂĚŝĞƌĂǌŝ ĞŐŝƚĞŶ
ĚŝƚƵƚƉƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĂŶ͘



WƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĂŶŬŽŶƉĞƚĞŶƚǌŝĂŬŶĞƵƌƚǌĞŬŽĞƌĂďŝůƚǌĞŶĚŝƚƵĚĂŶĞďĂůƵĂǌŝŽƚƌĞƐŶĂŬĂƌŐŝĂŬĚŝƌĂ͘ 
WƌŽŐƌĂŵĂƚǌĞƌĂŬŽĂŶƚĞƐƚƵŝŶŐƵƌƵĂŬĞŵĂƚĞŶĚŝĚĂŶĂƵŬĞƌĂŬŽŶƚƵƚĂŶŚĂƌƚǌĞŶĚƵƚ

/ŬĂƐůĞĞŝĞŵĂƚĞŶĚŝĞƚƉƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĞŶďĞƌƌŝ͗ŚĞůďƵƌƵĂŬ͕ĞďĂůƵĂǌŝŽŝƌŝǌƉŝĚĞĂŬ͕ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͘͘͘
/ŬĂƐƚƵƌƚĞĂŶǌĞŚĂƌŐĂƌĂƚƵƚĂŬŽƉƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĂŶŝŬĂƐůĞĞŬƉƌŽƉŽƐĂƚƵƚĂŬŽŐĂŝͬƉƌŽŝĞŬƚƵĂŬƐĂƌƚǌĞŶĚŝƚƵƚ͘
WƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĂŬŬŽŶƉĞƚĞŶƚǌŝĂŬďĞƚĞƚǌĞŬŽŚĞůďƵƌƵĂƌĞŬŝŶĞŐŝƚĞŶĚŝƚƵƚ͘




DĂŝůĂďĂŬŽŝƚǌĞŬŽƉƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽďĂŬĂƌƌĂĚƵŐƵĞĚŽďĞŚĂƌƌĂƌĞŶĂƌĂďĞƌĂŐĞŚŝĂŐŽĚŝƚƵƚ͘
dĞƐƚƵůŝďƵƌƵĂŚĂƌƚǌĞŶĚƵƚŬŽŶƚƵĂŶƉƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĂĞŐŝƚĞŬŽ͍




WƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĂďĂƚĚĂƚŽƌŐĞƌŽŐĞůĂŶĞŐŝƚĞŶĚƵĚĂŶĂƌĞŬŝŶ͍



ƌůŽďĞƌĞŬŽďĞƐƚĞũĂŬŝŶŐĂŝĞŬŝŶĞƌŬĂƚǌĞŶĚƵƚũĂŬŝŶŐĂŝĂĂďĞƌĂƐƚĞŬŽĞƚĂŝŶĚĂƌƚǌĞŬŽ͘ 

KƌĚĞǌŬŽďĂƚĞƚŽƌƚǌĞŬŽƚĂŶŶŝƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂǌŝŽĂŬŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĂŚŝŬŽĂĚƵ;ŚĞůďƵƌƵĂŬ͕ŐĂŝƚĂƐƵŶĂŬ͕ďĂůŝĂďŝĚĞĂŬ͕
ĚĞŶďŽƌĂůŝǌĂǌŝŽĂ͕ĞďĂůƵĂǌŝŽͲŝƌŝǌƉŝĚĞĂŬ͕ƐĞŬƵĞŶƚǌŝĂ͕ũĂƌĚƵĞƌĂŽƐĂŐĂƌƌŝĂŬ͕ĂŶŝǌƚĂƐƵŶĂůĂŶƚǌĞŬŽƉƌŽŐƌĂŵĂͿ






•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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*HODNRMDUGXHUDN


•
•

/ŬĂƐůĞĞŶĂŶƚŽůĂŬĞƚĂĚĞƐďĞƌĚŝŶĂŬĞƌĂďŝůƚǌĞŶĚŝƚƵƚ͗ďĂŶĂŬĂ͕ďŝŬŽƚĞŬĂ͕ƚĂůĚĞƚǆŝŬŝĂŶ͕ƚĂůĚĞŚĂŶĚŝĂŶ͕͙ 
/ŬĂƐŬĞƚĂ ĂƵƚŽŶŽŵŽĂ ůĂŐƵŶƚǌĞŬŽ ũĂƌĚƵĞƌĂŬ ƉƌŽƉŽƐĂƚǌĞŶ ĚŝƚƵƚ ;ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽ ŽƐĂŐĂƌƌŝĂ ďŝůĂƚǌĞĂ͕ ůĂŶĂŬ͕
ŝŬĞƌŬĞƚĂŬ͙Ϳ 



WƌŽŐƌĂŵĂƚǌĞŶĚŝƚƵĚĂŶĞŬŝŶƚǌĞŬĞĚŽũĂƌĚƵĞƌĞŬĞǌĂƵŐĂƌƌŝŚĂƵĞŬĚŝƚƵǌƚĞ͗ŶŝƚǌĂŬͲĂďĂůĂŬͲ/ďŝůďŝĚĞůƵǌĞŬŽĂŬͲ
WĞŶƚƐĂƌĂǌƚĞŬŽĂŬ




EŝƌĞŬůĂƐĞĞƚĂŶŝŬĂƐůĞĂĚĂƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ
o /ŬĂƐůĞĂŬďĞƌĞŝƌŝƚǌŝĂĞŵĂƚĞŬŽĂƵŬĞƌĂĚĂƵŬĂ͘ 



o WĞŶƚƐĂƚǌĞŶĚƵĞŶĂďĞƐƚĞĞŬŝŶŬŽŶƚƌĂƐƚĂƚǌĞŬŽĂƵŬĞƌĂĞŵĂƚĞŶĚŝŽƚ͘



o ĞƌďĂŝƚďĞƌƌŝĂƉƌŽƉŽƐĂƚǌĞŬŽĂƵŬĞƌĂĞŵĂƚĞŶĚŝŽƚ͘




DĂƚĞƌŝĂůĚĞƐďĞƌĚŝŶĂŬĞƌĂďŝůƚǌĞŶĚŝƚƵƚ͗ƚĞŬŶŽůŽŐŝĂďĞƌƌŝĂŬ͕ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝďŽĂ͕ŝŬƵƐͲĞŶƚǌƵŶĞǌŬŽĂ͕


WƌŽƉŽƐĂƚƵƚĂŬŽĞŬŝŶƚǌĂďĂŬŽŝƚǌĂŬďĞƌĞŚĞůďƵƌƵĂŽƐŽŽŶĚŽĚĞĨŝŶŝƚƵƚĂĚĂƵŬĂ͕ǌĞƌƚĂƌĂŬŽĂ͘



ƌŝŬĞƚĂŬƉƌŽƉŽƐĂƚǌĞƌĂŬŽĂŶ͕͞ĚŝŶĂŵŝŬĂŬŽŽƉĞƌĂƚŝďŽĂŬ͞ŬŽŶƚƵƚĂŶŚĂƌƚǌĞŶĚŝƚƵƚ




WƌŽŐƌĂŵĂďĞƚĞƚǌĞĂƌŝĞŵĂƚĞŶĚŝŽƚůĞŚĞŶƚĂƐƵŶĂ͍



'ƵǌƚŝĞŶůĂŶĂďĂůŽƌĂƚǌĞŶĚƵƚďĞƐƚĞĞŶĂƵƌƌĞĂŶ 



'ĞůĂŶĞŵĂŶĚĂŬŽĚĞŶďŽƌĂƌĞŶĂŶƚŽůĂŬĞƚĂ͗ǌĞŶďĂƚĚĞŶďŽƌĂŝŬĂƐůĞĞŬ͕ǌĞŶďĂƚĚĞŶďŽƌĂŝƌĂŬĂƐůĞĂŬ


:ĂƌĚƵĞƌĞƚĂŶŽŝŶĂƌƌŝǌŬŽ/<^d<E/<EĞƌĂďŝůĞƌĂďƵůƚǌĂƚǌĞŶĚƵƚ 



ƌŝŬĞƚĂ ƐŽƌƚǌĂŝůĞ ŬŽŵƵŶŝŬĂƚŝďŽĂŬ ;ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽĂ ũĂƐŽ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚƵ͕ ĞƌĂďĂŬŝ͕ ƐŽƌƚƵ͕ ĂƌƌĂǌŽŝƚƵ͕ ďĞƐƚĞĞŝ
ĂĚŝĞƌĂǌŝ͙Ϳ 



KƌŽŚĂƌ͕ƐĂŝŽĞƚĂŶǌĞŝŶĞŚƵŶĞŬŽƚĂŶŝǌĂƚĞŶĚƵƚŚŝƚǌĂ

DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂďĞƌƌŝĂŬĂƉůŝŬĂƚǌĞŶĚŝƚƵƚ͍

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


(EDOXD]LRD


•

hŶŝƚĂƚĞĂŬŚĂƐƚĞŶĚŝƌĞŶĞĂŶŝŬĂƐůĞĞŬĂƌŐŝĚĂƵŬĂƚĞ͗ŚĞůďƵƌƵĚŝĚĂŬƚŝŬŽĂŬ͕ŐĂƌĂƚƵŶĂŚŝĚŝƌĞŶŬŽŶƉĞƚĞŶƚǌŝĂŬ͕
ĞŐŝŶŐŽĚŝƌĞŶũĂƌĚƵĞƌĂŬ͕ŶŽůĂĞďĂůƵĂƚƵŬŽĚŝĞŐƵŶ͘͘͘
• &ƌŽŐĂŵŽƚĂĞǌďĞƌĚŝŶĂŬĞƌĂďŝůƚǌĞŶĚŝƚƵƚ
• /ŬĂƐůĞĂƌĞŶĞďĂůƵĂǌŝŽĂŶ͕ǌĞƌƚĂŶŚŽďĞƚƵďĞŚĂƌĚĞŶĞƚĂďĞƌƌĞƐŬƵƌĂƉĞŶĂƌŝŬĞƚĂŬƉƌŽƉŽƐĂƚǌĞŶĚŝǌŬŝŽƚ͍
• ŵĂŝƚǌĂŶǌĞƌŚĂƌƚǌĞŶĚƵƚŬŽŶƚƵĂŶ͍
o ǌŬĞŶĞŬŽŶŽƚĂ͘Ͳ
o ŐŝŶĚĂŬŽĂƵƌƌĞƌĂƉĞŶĂĚŝƚƵĞŶĂƵƌƌĞďĂůĚŝŶƚǌĂŬŬŽŶƚƵĂŶŚĂƌƚƵǌ͘
o EŽŶŐĞůĚŝƚƵĚĞŶŶŝƌĞĞƐŬƵŚĂƌŵĞŶĂǌĞŚĂǌƚĞŬŽĞƌĂŝŶĚŝďŝĚƵĂůĞĂŶ͘
• ǌƚĞƌŬĞƚĂŬŝǌĂƚĞŶĚŝƌĂŬĂůŝĨŝŬĂƚǌĞŬŽĨƌŽŐĂŶĂŐƵƐŝĂŬ
• ƵǌĞŶŬĞƚĂŬĞĚŽƉƌŽǌĞƐƵĂƌĞŶũĂƌƌĂŝƉĞŶĂ͕ŶŽůĂĞŐŝƚĞŶĚĂ͍
/ƌĂŬĂƐůĞĂŬƚĂůĚĞŽƐŽĂƌŝͲ/ƌĂŬĂƐůĞĂŬŝŬĂƐůĞďĂŬŽŝƚǌĂƌŝͲ/ŬĂƐůĞĞŶĂƌƚĞĂŶͲ/ƌĂŬĂƐůĞĞƚĂŝŬĂƐůĞĂŬ
• ĞŝŶƚǌƵŬĚŝƌĂŐĞŚŝĞŶĞƌĂďŝůƚǌĞŶĚŝƚƵĚĂŶĨƌŽŐĂŵŽƚĂŬ͍
o ǌƚĞƌŬĞƚĂŬ;ŝĚĂƚǌŝǌͿͲĂŶĂŬĂŬŽůĂŶĂͲdĂůĚĞůĂŶĂͲŚŽǌŬŽĂǌĂůƉĞŶĂŬ
• /ŬĂƐͲƵŶŝƚĂƚĞͬƉƌŽŝĞŬƚƵĂĂŵĂŝƚƵŽŶĚŽƌĞŶŝŬĂƐƉƌŽǌĞƐƵĂŶĞƌĂďŝůŝƚĂŬŽďĂůŝĂďŝĚĞĂŬĞƚĂũĂƌĚƵĞƌĞŶĞŐŽŬŝƚĂƐƵŶĂ
ĞƌĞĞďĂůƵĂƚǌĞŶĚƵƚ
• KŶĚŽŬŽĞďĂůƵĂǌŝŽƉƌŽďĂŚĂƵĞŬĞƌĂďŝůƚǌĞŶĚŝƚƵƚ͗
ǌƚĞƌŬĞƚĂͲŚŽǌŬŽĂǌƚĞƌŬĞƚĂͲdĞƐƚĂŬͲƌŝŬĞƚĂŬͲ>ĂŶĂŬͲ:ĞŶĚĂƵƌƌĞŬŽĂƵƌŬĞǌƉĞŶĂŬ
• ĞƌƌĞƐŬƵƌĂƉĞŶƐŝƐƚĞŵĂŬĂĚŽƐƚƵĚŝƚƵƚĂƌůŽďĞƌĞŬŽďĞƐƚĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵĞŬŝŶ͘
• ƌůŽďĞƌĞŬŽďĞƐƚĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵĞŬŝŶďĂƚŶĂƚŽƌĞďĂůƵĂǌŝŽƐŝƐƚĞŵĂŶ͘
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VII. eranskina: ikastetxeetan detektatutako indarguneak eta
hobetu beharreko desberdin batzuk.
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Txantiloiak
)TEMAK IDAZTEKOA DATUAK DIMENTSIOAK ETB INTERPRETATZEKOA
(OBETZEKO PROPOSAMENETAN LEHENTASUNAK MARKATZEKOA
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7;$17,/2,$,,





*2*2(7$5$.2*$/'(5$.


• 1RODDOGHUDWXDXWRHEDOXD]LRJRJRHWDN(EDOXD]LR'LDJQRVWLNRDUHQ
JRJRHWHNLQ"

• =HLQHVSDUUXWDQDQWRODPROGHWDQSODQWHDWXGLUDKREHNXQW]DSURSRVDPHQDN
QRUEDQDNRDQ]LNOR±PLQWHJLPDLODQNODXVWURDQ"

• =HODQPDUNDWXOHKHQWDVXQDN]HUUHQGDOX]HEDWHWLNHWDEDNRLW]DULGDJR]NLRQ
EHKDUUDN"

• =HODQ]LXUWDWXEHUPDWXDQWRODPROGHJX]WLHNDWDOJX]WLDNHUDQW]XQ
GLWX]WHOD"

• =HODQEDORUDWXGDWUHVQDEHUD"

• 'DWXDNLUDNXUW]HUDNRDQNRQWUDHVDQDNEDGDXGH]HODQNXGHDWX]HODQ
EXHOWDWXWDOGHDUL"

• (PDLW]HQELONHWDILOWUDWXHJLQGD"1RUNHJLQGXELONHWDODQD"

• 6DUHEH]DODNRPHQLJDUULDL]DQJR]HQD]WHUNHWDJOREDODHJLWHD"1ROD"
=HUWDUDNR"=HLQKHOEXUXUHNLQ"

• =HODQNXGHDWXNRGDKHPHQGLNDWHUDNRGHQKREHNXQW]DSODQD"
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7;$17,/2,$,,, 




+REHNXQW]DOHUURHQDXNHUDNHWDOHKHQWDVXQDNPDUNDW]HNR
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