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AURKEZPENA

Pedro González Felipe
Nafarroako Eskola kontseiluburua.

Irakurle estimatua, pantaila aurrean duzu
Nafarroako Eskola Kontseiluaren IDEIA
aldizkariaren ale berria. Oraingo honetan
xedea da hezkuntza ebaluazio eta hobekuntza tresna gisa erabilia izan dadila, oro
har hezkuntzaren praxiari dagokionez zein
ikasleen banakako egoerari dagokionez,
eskola egitatearen oinarrizko eta funtsezko
elementu den aldetik.
Asko hitz egin eta idatzi da ebaluazioaren
gainean denboran zehar. Asko, eta hainbat
iritzi, gehienetan kontrajarriak, azaleratuz. Okertzeko beldurrik izan gabe, esan
daiteke herri honetan eztabaida ez dela
joan ikasleen errendimendu akademikoa
hainbat ikasgaitan neurtzea ahalbideratzen duen elementu teknikotik harago,
hots, banakako mailan gelditu dela, sistemaren diagnostiko mailan sartu gabe, eta
beraz, ondokoak aztertu gabe: ikastetxeak,
irakasleak, hezkuntza sistemaren beraren
antolamendua eta egitura, inbertsioen
errendimendua edota gobernuek inplementaturiko hezkuntza politikako neurrien
eraginkortasuna.
Deigarria da ikustea nola, hezkuntza izan
arren eremu bat zeinean ebaluazioak
funtsezkoa izan beharko lukeen, izugarri
kosta dela ikusten hastea erabat premiazkoa dela gure erabakiak, zeinahi mailatan,
ebidentzia enpirikoetan eta egiaztaturiko
egitateetan oinarrituak egotea. Nazioarteko txostenak egoera ekonomiko dramatiko
batekin batera etorri dira, eta orduan ikusi
dugu ebaluatu beharra dugula hobetzeko,
murrizten ari diren baliabideak hobeki kudeatzeko, eraginkorrago egiteko gure neurriak, eta honela, ekiditeko herri honetako
hiru gaztetatik batek porrot egitea ikasketetan, eta beraz, sortua genuen ongizatearen gizarte honetatik deslotzeko arrisku
nabarian gelditzea.
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Pixkanaka, beraz, eta aldagai hauengatik
eta labur egin nahi dudan sarrera honetan
zehaztu nahi ez ditudan beste askorengatik,
gure ondasun profesionalean kanpo ebaluazioaren presentzia eta praktika sartzen ari
gara, eta ikasten ari gara baloratzen ebaluazio horretatik jasotzen dugun informazioa
eta erabiltzen gure erabakien, gure plan
estrategikoen, eta beraz, gure hobekuntza
arloen oinarrizko elementu gisa.
Klik batean eskura dezakezun aldizkari
honen asmoa da, dedikazio osoz baina
umiltasun osoz era berean, ikusgarri egitea ebaluazioaren normalizazioa hezkuntzaren munduan, eta ondoren erabiltzea
lehen mailako diagnostiko elementu gisa,
eskolaren hobekuntzan. Helburu berekin
bultzatu genuen “Ebaluazioa eta hobekuntza planak” izeneko jardunaldia, Nafarroa Parlamentuan egin genuena joan den
otsailaren 13an, “Eskola Kontseiluaren
arratsaldeak” izeneko zikloaren baitan.
Zenbaki hau zikloko bi ponentziek irekitzen
dute: Hezkuntza Departamentuko Ebaluazio Ataleko arduradun den Ángel Sanz-ek
nafar ikuspegia erakutsiz emandakoak eta
Hezkuntza Ebaluaziorako Institutu Nazionaleko zuzendari den Ismael Sanz-ek estatuko ikuspegia erakutsiz emandakoak.
Bi ponentzien ondoren Kontseiluko bertako
kolektiboek eskainitako artikuluen bloke
bat dator: ikastetxeetako zuzendariak,
irakasleak, gurasoen elkarteak, administrazioa… irakurleak hezkuntza egitateko
parte-hartzaileek berek eztabaidagaiaren
gainean duten ikuspegia jaso dezaten.
Ebaluazio diagnostikoak jada ibilbide bat,
ohitura bat, baduela egiaztatzeko, ebaluazio horren emaitzak oinarri gisa izan dituzten praktikara eramandako hobekuntza planen esperientziak sartu nahi izan ditugu.
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Eta horrela, bi nafar ikastetxe aurkezten ditugu: Cortesko DBHI, DBHko lehen zikloko
antolaketa proiektu pilotuarekin, eta “San
Cernin” ikastetxea, ikasleen arteko komunikazioa hobetzeko tresna gisa coaching-a
erabiltzen zentraturik dagoena. Era berean,
gure foru komunitatetik kanpoko arrakasta
esperientzia bat sartu nahi izan dugu, eta
horretarako, “Sur de Vallecas” BHIko plana aurkezten dugu. Plan hau kokatu zen
Madrilgo Erkidegoko Hezkuntza Kontseilaritzako Lehentasunezko ikastetxeen planaren baitan, hain zuzen ere, erabaki politiko
baten ondoriozko ekimena delako. Halaber,
eragin zabaleko ekintza plan baten barruan
sartua dago, abiapuntuko egoeraren ebaluazio diagnostikoan oinarritua eta bukaeran ere ebaluatua, dagozkion ondorioak
erauzi ahal izateko.
Aldizkaria ixteko ezagutza adituko bi kolaborazio bikain dakartzagu: Javier Tourón eta
Ruth Martín gaur darabilgun mintzagai honetan eskarmentu zabala eta kalitate aitortua
duten bi akademiko dira. Biek ere egiaztatu
dute, planteamendu zientifiko zorrotz batetik, gure abiapuntuko hipotesiak egiazkoak
direla; nahitaezkoa dela hezkuntzaren parametro eta aldagai guztien kanpo ebaluazio
zorrotza, eta nahitaezkoa dela ebaluazioaren
kultura hori sustatzea, gure sistemaren
funtsezko aurrerabide elementu den aldetik,
munduko herrialderik aurreratuenek egiten
duten gisan, errealitatearen konstatazio
horretatik baino ezin daitezkeelako sortu
hezkuntza erabaki egokiak, hain zuzen ere,
hobekuntza ahalbidetzeko, hezkuntzaz harago, baita gizarte mailan ere.
IDEAren zenbaki berri hau baliagarri gerta
dakizuela.
Pedro González Felipe,
Nafarroako Eskola kontseiluburua.

Aurkezpena · Pedro González

AURKEZPENA

José Iribas

Hezkuntzako kontseilaria. Nafarroako Gobernua.

Tradizio akademiko batetik gatoz, non
“ebaluazio kontzeptua” zuzenean loturik
zen nota edo kalifikazioak lortzearekin.
Ikasleei azterketak egiten zitzaizkien eta
azterketetan emaitza onak ateratzearen
inguruan taxutzen zen jardunaren muina.
Azterketak gainditzea zen jomuga nagusia.
Garaiak aldatu eta kontzeptuak bilakatzen
dira. Gaur ebaluatzen dugu informazioa
eskuratzeko, analisirako elementuak erabiltzeko, hobetzeko. Ebaluazioa ezagutza
tresna izatera pasatu da; hezkuntzaren
lema da.
Eta ez ditugu soilik pertsonak ebaluatzen.
Erakundeak, administrazioak eta ikastetxeak ere ebaluatzen ditugu, xede kuantitatibo hutsetik urrunduz kalitatean eta hazkunde kualitatiboan barneratzeko.
Hezkuntzaren bidez egungo gizarte konplexu eta anitzaren eskari ugariei erantzun
behar diegu, eta gure izaera formatiboaren
benetako zentzua galdu gabe egin behar
dugu: gure ikasle bakoitzaren gaitasun
maximoak, errendimendu gorena, ateratzea lortuko dugula bermatzea.
Inguruabar honetan ebaluazioa lekua irabaziaz joan da, eta gaur kalitatea ez dugu
ebaluazio gabe ulertzen; txanpon baten bi
aldeak direla esan liteke. Ebaluazio gabe
ez dugu herrialde baten edo erkidego baten norabidea jakiteko modurik.

Ebaluazioak irizpide objektiboekin begiratzen dio errealitateari.
- Laguntzen digu hezkuntza egitatea osatzen duten harreman sotilei antzematen
eta aldagaien arteko loturak analizatzen,
emaitzen balizko kausak bilatzeko. Zentzu horretan, PISA ELGAko herrialdeetako
hezkuntza politiketan izatera iritsi den eragina nabarmendu behar da.
- Ebaluazioak ahalbidetzen digu xehetasunez doitzea eta modu errealistan deskubritzea zein diren gure hezkuntzaren puntu
indartsuak eta ahulak. Hori da etengabeko
hobekuntzaren esentzia.
- Balio du protokoloak ezartzeko eta gizartearekiko konpromiso eta gardentasun azturak
mantentzeko. Gizarte osoak sentitu behar
du hezkuntzaren hobekuntzarekin konprometiturik; horregatik, ebaluazioa modu argi
eta ulergarrian transmititu behar da.
Finean, ebaluazioaren bidez hezkuntzaren
makinaria konplexuaren funtzionamenduaren gainean ikasten dugu, hipotesiak botatzen ditugu, interpretazio faltsuak gezurtatzen ditugu, aurreiritziak deuseztatzen
ditugu eta gizarte gisa gaituago bihurtzen gara.
Horretarako, ausardia, zorroztasuna, errealismoa eta, noski, konpromisoa baliatu behar ditugu.

Ebaluazioak etengabeko hobekuntzarako
aukerei bidea irekitzen die:

Ebaluazioa ikasteko abagunea da. Aukera
bikaina.

- Benetako egoeraren erradiografia ematen
digu. Errutinak, denbora faltak edo erosotasunean erortzeak eraman gaitzakete batzuetan laketzera edota besteetan etsipenera, eta bi jarrerek zehaztasun eza dakarte.

José Iribas Sánchez de Boado.
Hezkuntzako kontseilaria.
Nafarroako Gobernua.

Aurkezpena · José Iribas
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JARDUNALDIA: HEZKUNTZA EBALUAZIOAK.

Hezkuntza-ereduaren ebaluazioa:
ebaluazio-proben garapena
eta aplikazioa
Ismael Sanz, Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu
Nazionaleko (HKKM) zuzendaria.

I. HEZKUNTZA EBALUAZIOAREN
INSTITUTU NAZIONALA (INEE)
Urtarrilaren 27ko 257/2012 Errege Dekretuaren bitartez garatu zen Hezkuntza,
Kultura eta Kirol Ministerioaren (HKKM) oinarrizko egitura organikoa. Errege dekretu
horretan izendatzen da Ebaluazioaren eta
Lurralde Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiaren mendeko Hezkuntza Ebaluazioaren
Institutu Nazionala Espainiako hezkuntzasistema ebaluatzearen arduradun moduan. Aipatutako dekretu horrek eginkizun
hauek esleitzen dizkio:
Hezkuntza-sistemaren ebaluazio orokorreko
politikak koordinatzea eta, hezkuntza administrazioetako erakundeekin elkarlanean,
ebaluazio diagnostiko orokorrak egitea.
Espainiako Estatuak nazioarteko ebaluazioetan izanen duen esku-hartzea
koordinatzea.
Hezkuntzako nazioarteko adierazleak
prestatzen parte hartzea eta esparru
horretan Europar Batasunean egindako
lanari jarraipena egitea.
Hezkuntzako Adierazleen Estatu mailako
Sistema prestatzea eta hezkuntza-sis-
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temaren azterlanak eta ebaluazio-txostenak egitea eta bi jarduera horietatik
ateratako informazioa hedatzea.
Gaur egun, INEEk Revista de Educación
aldizkaria atxikita dauka. HKKMren argitalpen zientifiko hau 1940. urtean sortu
zen eta HKKMko Dokumentazioaren eta
Argitalpenen Zuzendariordetza Nagusiak
argitaratzen du.
INEEk esleituta daukan hedapen lana
lantzen du bereziki eta eginkizun hau
txostenak, informazio-buletinak eta bestelako materialak argitaratuz gauzatzen du,
hezkuntza erkidegoko kideendako erabilgarriak izateko helburu nagusiarekin.
II. EBALUAZIOEN XEDEA
Ebaluazioek hezkuntza eskaintzaren kalitatea ikuskatzen dute, haren funtzionamendua
nolakoa den jakiteko. Ebaluazioen azken helburua da erabakiak hartzeko gida moduan
erabili ahal izatea eta erabakiak bideratzea
hezkuntza-sistemaren berrikuntzara eta
hobekuntzara daramaten neurriak hartzera.
Erabilitako irizpideek hezkuntza errendimendua maila hauetan neurtzeko aukera
ematen dute: ikasleak, ikastetxeak eta
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hezkuntza-sistemak. Hori nolakoa den jakiteko ikasleen ikaskuntzak balioesten
dira eta haien lana onartu eta egiaztatzen
da. Gainera, ebaluazioei esker “Hezkuntza
adierazleak” presta daitezke, hezkuntzaren eraginkortasuna balioesteko erreferentzia puntuak, eta “Gaitasun nagusiak”
identifika daitezke (gaitasun horiek dira
ikasleak eta hezkuntzako langileak gaitzen
dituztenak jakintzaren gizarte honetan rol
aktiboa izan dezaten).
III. EBALUAZIO NAZIONALAK
Hezkuntzaren Lege Organikoak (HLO)
ezartzen du hezkuntza-sistemaren kanpoko
ebaluazioak nahitaezkoak izanen direla derrigorrezko hezkuntzaren une jakin batzuetan.
Ebaluazio zentsalak
21. artikuluan Lehen Hezkuntzarako eta
29. artikuluan Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzarako, aipatutako legeak ezartzen du diagnostikoko ebaluazioak egin
behar direla. Urtero egiten dira Lehen
Hezkuntzako bigarren zikloa (LHko 4.a)
eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
bigarren ikasmaila (DBHko 2.a) bukatzean.
Ikasleek erdietsitako oinarrizko gaitasunak ebaluatzen dituzte.

Hezkuntza-ereduaren ebaluazioa:
ebaluazio-proben garapena eta aplikazioa · Ismael Sanz

Hezkuntza administrazioen erantzukizuna dira.
Prestakuntza eta orientazio mailako izaera dute ikastetxeetarako eta informazioa
emateko familiendako eta hezkuntza erkidegoaren osotasunerako.
Erreferentzia esparrua diagnostikoko
ebaluazio orokorrena da (geroago deskribatuko dira).
Hezkuntza administrazioek, bakoitzaren
eskumenen esparruan, haien mendeko
ikastetxeek parte hartzen duten diagnostikoko ebaluazioak garatu eta kontrolatu
behar dituzte eta ikastetxe guztiek modu
egokian egin ditzaten ereduak eta laguntza
eman.
Diagnostikoko ebaluazioak prestatzeko ardura dute:
Kanpoko Sustapenaren Zuzendariordetza Nagusiak eta Nazioarteko Lankidetzarako Zuzendariordetza Nagusiak, Espainiak atzerrian dituen ikastetxeetan.
Autonomia erkidegoek, haien lurralde esparruko ikastetxeetan.

Hezkuntza-ereduaren ebaluazioa:
ebaluazio-proben garapena eta aplikazioa · Ismael Sanz

Lurralde Lankidetzarako Zuzendariordetza Nagusiak, Ceuta eta Melilla hiri autonomiadunetako ikastetxeetan.
Ebaluazio hauek ikastetxe guztietan egiten dira eta ikasle guztiek egin behar
dituzte. Ikasleen, ikastetxeen eta erkidegoaren edo hiri autonomiadunaren gaineko informazioa ematen da eta haien
izaera formatiboa eta barnekoa da. Inolaz ere ezin izanen dira ebaluazio horien
emaitzak ikastetxeen sailkapenak egiteko erabili.
Lagin ebaluazioak
HLOk 143. eta 144. artikuluetan ezartzen
du INEEk hezkuntza-sistemaren ebaluazio
orokorreko urte anitzeko planak prestatuko dituela, hezkuntza administrazioekin
elkarlanean. Ebaluazio horien ezaugarriak
ondokoak dira:
Autonomia erkidegoetako eta estatu osoko
ikasleen eta ikastetxeen datu adierazgarriak oinarri harturik egiten dira.
Curriculumeko oinarrizko gaitasunen
gainekoak dira. Egin aurretik aditzera
ematen da zein izanen diren ebaluazio
irizpide eta prozedurak.
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Lehen eta Bigarren Hezkuntzan egiten
dira.
Hezkuntzako Konferentzia Sektoriala
arduratuko da ebaluazio horiek homogeneotasun-irizpideekin egiteaz.
2009. eta 2010. urteetan ebaluazio horiek diagnostikoko ebaluazio orokorretan
(DEO) gauzatu dira eta haien ezaugarriak
ondokoak dira:
Lehen Hezkuntzako 4. ikasmailan egin
ziren, 2009. urtean, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. ikasmailan, 2010.
urtean.
Ebaluatu ziren: matematika gaitasuna,
hizkuntza komunikazioko gaitasuna,
mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin
elkarreraginean aritzeko gaitasuna, eta
gizartean eta herritar gisa jarduteko gaitasuna.
Ikasleen eta ikastetxeen lagin adierazgarria probabilitatezko prozeduren bidez
hartu zen, autonomia erkidegoetako,
hiri autonomiadunetako eta, bere osotasunean hartuta, Espainiako Estatuko
ikasle eta ikastetxeetatik.
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Ebaluazio horietan ikasleek oinarrizko
gaitasunetan lortutako mailari eta ikasle
horien testuinguruari buruzko informazioa bildu zen eta, gainera, irakasleek
eta zuzendariek betetako galde-sortetatik baliabide eta prozesuen aldagaien
gaineko informazioa atera zen.
Ebaluazioek hezkuntza-sistemaren eta
hezkuntza politiken gaineko informazioa
eman dute.

Lagin izaera du.
Azken proba 2012. urtean egin zen.
Espainian egindako laginean 970 ikastetxe sartu ziren. Ikastetxe bakoitzean
35 ikasle ebaluatu ziren, ausaz aukeratu
ondoren; 42 izan ziren finantza gaitasuneko proba egin bazen ikastetxean,
salbuespenak salbuespen.
2012. urtean gaitasun hauek ebaluatu ziren:

Ebaluazio hauen emaitzak INEEk argitaratutako txosten hauetan ikus daitezke:
Ebaluazio diagnostiko orokorra - 2009.
Lehen Hezkuntza. Laugarren ikasmaila.
Emaitzen txostena. INEE. Ebaluazio Diagnostiko Orokorra 2010.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren ikasmaila. Bigarren ikasmaila.
Emaitzen txostena. INEE
IV. NAZIOARTEKO EBALUAZIOAK
Era berean, INEEen eginkizuna da Espainiako Estatuak nazioarteko ebaluazioetan
izanen duen parte-hartzea koordinatzea,
hezkuntza administrazioekin elkarlanean.
Nazioarteko erakunde batzuek sustatzen
dituzte ebaluazio mota hauek.
ELGA (Ekonomia Lankidetza eta
Garapenerako Erakundea)
Erakunde honetan 34 estatu daude, Espainia tartean, eta haren helburua haien
politika ekonomiko eta sozialak koordinatzea da.
Ebaluazio hauek antolatzen ditu:
PISA - Programme for International Student Assessment (Ikasleak Ebaluatzeko
Nazioarteko Programa)
Azterlan hau hiru urtean behin egiten da,
ziklikoki, 2000. urtetik hona, eta ezaugarri
hauek ditu:
Azterlana eginen dute proba egiten den
urtean 16 urte betetzen dituzten ikasleek (Espainian DBHko 4. ikasmaila eta
DBHko 2. edo 3. ikasmaila, adinari dagokion ikasmailan eskolaturik ez badaude).
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Paperean: matematika gaitasuna, gaitasun
zientifikoa, irakurketa eta finantza gaitasuna.
Computer Based Assessment (CBA), formatu digitalean: matematika, irakurketa
eta problemen ebazpena. Modalitate honetan 178 ikastetxek hartu zuten parte
lagin nazionalean.
Informazioa osatzen da ebaluatutako
ikasleek eta ikastetxeetako zuzendariek
betetako galde-sortetatik testuinguruaren gainean ateratako datuekin.
Emaitzen txostena 2013ko abenduan
argitaratuko da.
TALIS - Teaching and Learning International Survey (Irakaskuntzako eta Ikaskuntzako Nazioarteko Azterlana).
Azterlan hau 2008. urtean egin zen eta
orain proba nagusiko informazioa (landa
lana) biltzen ari da.
Azterlanaren xedea dira Bigarren
Hezkuntzako zuzendariak eta irakasleak.
Lagin izaera du.
Gainera, Espainiak beste aukera honetan ere parte hartzen du: lagineko
irakasleak PISA 2009an aukeratutako
ikastetxeetakoak dira. Helburua da bi azterlanen artean lotura egitea irakasleak
hezkuntza emaitzaren aldagai bat gehiago balira bezala hartuz.

PIAAC - Programme for the International
Assessment of Adult Competences (Helduen Gaitasunen Nazioarteko Ebaluaziorako Programa).
Azterlan hau 2011. eta 2012. urteetan
egin zen eta 10 urtean behin egin nahi
da, ziklikoki. 2010. urtean proba pilotua
egin zen.
Helburua da helduek irakurketan eta
matematikan dituzten jakintzak eta trebetasunak ezagutzea.
Azterlan honen xede izan dira 16 urtetik
65era bitarteko helduak.
Lagin izaera du. Espainian 6.000 lagunek hartu dute parte, gutxi gorabehera,
etxean egindako probetan.
Aplikazioa formatu digitalean egin zen,
nahiz eta batzuetan proba paperean
egin.
Emaitzen txostena 2013ko urrian argitaratuko da.
Europar Batasuna
Europar Batasunak estreinakoz sustatu du Hizkuntza Gaitasunaren Europar
Azterlana (European Survey Language Competence), EBko herrialdeetan
Europako atzerriko lehen eta bigarren
hizkuntzetako (ingelesa, frantsesa, alemana, gaztelania eta italiera) gaitasun
maila zein den jakiteko. Adierazle bat
ezarri nahi da hizkuntza horien eskurapenean dagoen bilakaera hurrengo
zikloetan neurtzeko aukera emanen
duena.
Azterlan nagusia 2011. urtean egin zen.
Espainian ebaluatutako ikasleak DBHko
4. ikasmailan zeuden.
Espainian ebaluatutako atzerriko hizkuntzak ingelesa eta frantsesa izan dira
eta bi lagin desberdin egin dira.

Formatu digitalean aplikatzen da.
Emaitzen txostena 2014an argitaratuko da.
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Andaluziako eta Kanarietako autonomia
erkidegoek laginaren tamaina zabaldu
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zuten datu adierazgarri propioak lortzeko. Nafarroako Foru Komunitateak ingeleseko lagina zabaldu zuen.
Nazioarteko eta Espainiako emaitzen txostenak 2012ko ekainean argitaratu ziren.
IEA - International Association for the
Evaluation of Educational Achievement
(Hezkuntzako Errendimendua Ebaluatzeko
Nazioarteko Elkartea).
IEA elkarte independente bat da eta kideak
hezkuntza ebaluazioaren gaineko ikerketan
ari diren unibertsitateak, institutuak edo
ministerioko agentziak dira. Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionala (INEE) IEAko
kidea da. Ebaluazio hauek antolatzen ditu:
PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study (Irakurriaren Ulermenaren Aurrerapenaren gaineko Nazioarteko Azterlana).
Azterlan hau bost urtean behin egiten da.
Espainiak 1990. , 2006. eta 2011. urteetan parte hartu du.
Ebaluatutako
ulermena da.

eskumena

irakurriaren

Lagin izaera du eta emaitzak nazio mai-
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lakoak dira. 2011. urtean, Andaluziako
eta Kanarietako autonomia erkidegoek
laginaren tamaina zabaldu zuten beren
autonomia erkidegoetako datu adierazgarriak lortzeko.
Lau urte eskolaraturik daramaten ikasleak ebaluatzen dira. Espainian Lehen
Hezkuntzako 4. ikasmailakoak dira, 9-10
urte dituztenak.
Hezkuntzako testuinguruari buruzko informazioa ere biltzen du, ikasleek, gurasoek eta irakasleek erantzundako galdesorten bidez.
2011. urtekoa da azkenik egin den azterlan nagusia. Nazioarteko eta Espainiako
emaitzen txostenak 2012ko abenduan
argitaratu ziren.
Azken honetan TIMSS azterlanarekin bat
egin du.
TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study (Matematikako eta Zientzietako Joeren Nazioarteko Azterlana).
Lau urtean behin egiten da.
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Lagin izaera du.
Matematikako eta zientzietako
ezagutzak ebaluatzen ditu.
Lehen Hezkuntzako 4. ikasmailan dauden ikasleak ebaluatzen dira. (Bada 8.
graduko aukera eta Espainiak 1995. urtean parte hartu zuen hartan)
Hezkuntzako testuinguruari buruzko informazioa ere biltzen du, ikasleek, gurasoek eta irakasleek erantzundako galdesorten bidez.
2011. urtekoa da azkenik egin den azterlan nagusia. Honako honetan bat egin
du PIRLS azterlanarekin eta lagina ere
berbera izan da. Nazioarteko eta Espainiako emaitzen txostenak 2012ko abenduan argitaratu ziren.
ICCS - International Civic and Citizenship Education Study (Gizarte eta Herritar
Hezkuntzarako Nazioarteko Azterlana).
Azterlan hau 2009. urtean egin zen eta
gizarte eta herritar gaitasuna ebaluatu zituen DBHko 2. ikasmailako ikasleen nazio
mailako lagin adierazgarriekin.
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ICILS - International Computer and Information Literacy Study (Gaitasun Digitalari buruzko Nazioarteko Azterlana).
Azterlan honek estreinakoz ebaluatu du
DBHko 2.eko ikasleen gaitasun digitala.
Espainiak parte hartu du 2009. urtean
egin zen azterlan pilotuan baina ez du azterlan nagusian parte hartuko.

erakundek (Maisutza eskolak eta Hezkuntza fakultateak) eta Maisutzako 1.000
ikaslek baino gehiagok parte hartu zuten.
2012. urtean argitaratu ziren emaitzen
nazioarteko zein Espainiako txostena, eta
2013. urtean Espainiako txostenaren bigarren liburukia argitaratuko da bigarren mailako azterketekin.

niako laginean sartu ziren 8.580 ikasle,
312 ikastetxe eta 402 irakasle.

TEDS-M Teacher Education and Development Study in Mathematics - (Matematikako Irakasleen Hasierako Prestakuntzaren gaineko Nazioarteko Azterlana).
TEDS-M goi mailako hezkuntzaren gainean
nazioartean eta eskala handian egindako
azterlan konparatiboa da. Proba nagusia
2008. urtean egin zen eta haren helburua
Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Matematikako irakasleen hasierako prestakuntza izan zen.

Gorago deskribatutako ebaluazio guztiak
biltzen dira Espainiako hezkuntza-sisteman egiten diren ebaluazioen mapa honetan (1. irudia):

PIRLSeko eta TIMSSeko emaitzetan biltzen dira, lehenik, herrialde edo hezkuntza-sistema bakoitzeko ikasleek lortutako
batez besteko puntuazioak. Bigarrenik,
azterlanetan ikasleak gaitasuna eskuratzeko bost mailatan banatzen dira, “Oso
baxu”-tik hasita “Aurreratua”-raino, lortutako puntuazioaren arabera. Gainera,
hezkun-tza testuinguruko zenbait aldagai
aztertzen dira, zuzendarien, irakasleen eta
ikasleen galde-sortetatik bilduak.

Azterlanean hezkuntza politikak eta matematikako irakasleen prestakuntzaren curriculuma aztertzen dira eta, horrekin batera,
etorkizuneko irakasleek Matematikan eta
Matematikaren Didaktikan duten ezagutza.
17 herrialdetako etorkizuneko irakasleek
parte hartu zuten.
Espainiak Lehen Hezkuntzako etorkizuneko irakasleekin parte hartu zuen. 48
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V. TIMSS ETA PIRLS 2011 AZTERLANAK
INEEk argitaratu duen nazioarteko azterlaneko emaitzen azken txostena 2011ko
TIMSSi eta PIRLSi dagokiena da. TIMSSek
matematika eta zientziak ebaluatzen ditu
eta PIRLSek, irakurriaren ulermena. Bi
azterlanetan nazioarteko 4. graduko ikasleak ebaluatzen dira (Espainian, Lehen
Hezkuntzako 4. mailakoak).
TIMSSen, Espainiako lagina hauxe izan
zen: Lehen Hezkuntzako 4. ikasmailako
4.183 ikasle, 151 ikastetxe eta 200
irakasle. Ikastetxe, irakasle eta ikasle berberek parte hartu zuten PIRLSen. Azterlan
honetan Andaluziak eta Kanariek laginaren
tamaina handitu zuten. Hori horrela, Espai-
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Nazioartean, 50 herrialdek eta hezkuntzasistemek parte hartu zuten TIMSSen eta
45 herrialdek eta hezkuntza-sistemek
PIRLSen eta, horiez gainera 9 erregiok lagin zabalduarekin parte hartu zuten.

Eskuarki, puntuaziorik altuenak garapenindize handienak dituzten herrialdeenak
dira. Halaber, interesgarria gertatzen da
mailen araberako banaketa, bereziki goi
mailetan eta behe mailetan dauden ikasleen ehunekoak.
Jarraian, azterlan horien emaitzak labur
deskribatuko dira, bereziki Espainiako datuei erreparaturik.
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PIRLS 2011ko EMAITZAK.
IRAKURRIAREN ULERMENA
PIRLS 2011 azterlanean parte hartu duten
herrialdeek lortutako batez besteko puntuaziorik altuenak ondokoak dira: Hong
Kong-Txina (571), Errusiar Federazioa
(568), Finlandia (568) eta Singapur (567).
Espainiak 513 puntu eskuratu ditu, ELGAko herrialde parte-hartzaileen 538 puntuko batez bestekotik behera.
ELGAko herrialdeen batez besteko puntua-

ziorik onena 568 puntukoa izan da, Finlandiarena. Espainia, Norvegia eta Belgiako
komunitate frantsesa izan dira ELGAko
batez besteko puntuaziorik baxuenak izan
dituzten herrialdeak.
Mailen araberako banaketan, Espainiako
ikasle bikainak (maila “Aurreratu”koak) %4
dira, ELGAko herrialdeen batez bestekoa
baino gutxiago (%10).
Atzera geratutako ikasleak (“Oso baxua” mailan daudenak) %6 dira; ELGAkoak, berriz, %3.

2. irudia. Herrialdeen eta hezkuntza sistemen
batez besteko puntuazioak PIRLS 2011n.
HONG KONG - CHINA
FEDERACIÓN RUSA
FINLANDIA
SINGAPUR
IRLANDA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS
DINAMARCA
CROACIA
CHINA TAIPEI
IRLANDA
INGLATERRA
CANADÁ
PAÍSES BAJOS
REPÚBLICA CHECA
SUECIA
ITALIA
ALEMANIA
ISRAEL
PORTUGAL
HUNGRÍA
MEDIA OCDE
ESLOVAQUIA
BULGARIA
NUEVA ZELANDA
ESLOVENIA
AUSTRIA
LITUANIA
AUSTRALIA
POLONIA
FRANCIA
ANDALUCÍA
ESPAÑA
NORUEGA
BÉLGICA (C. FRANCESA)
CANARIAS
RUMANÍA
GEORGIA
MALTA
TRINIDAD Y TOBAGO
AZERBAYÁN
IRÁN
COLOMBIA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ARABIA SAUDÍ
INDONESIA
CATAR
OMÁN
MARRUECOS
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571
568
568
567
558
556
554
553
553
552
552
548
546
545
542
541
541
541
541
539
538
535
532
531
530
529
528
527
526
520
515
513
507
506
505
502
488
477
471
462
457
448
439
430
428
425
391
310

Porcentaje de alumnos
por niveles PIRLS (lectura)
ESPAÑA

4

OCDE

10

90

87

6

3

Excelentes
Intermedios
Rezagados
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TIMSS 2011ko EMAITZAK.
MATEMATIKA
Azterlan honetan Matematikan izan diren
batez besteko puntuaziorik onenak ondokoak izan dira: Singapur (606), Korea
(605) eta Hong Kong-Txina (602).
Espainiak 482 puntu eskuratu ditu eta ELGAko herrialdeen batez bestekotik behera
geratu da (522 puntu).
Koreak lortu du ELGAko herrialdeen

arteko errendimendurik onena, batez
bestekotik 83 puntu gehiago. TIMSSMatematikan, Espainiako emaitzaren
eta ELGAko batez bestekoaren artean
40 puntu daude; alde hori PIRLSIrakurketakoa baino handiagoa da (25
puntu).
Espainiako ikasle bikainak %1 dira eta
ELGAkoak, berriz, %5. Atzean gelditutako
ikasleak, berriz, Espainian batez beste
%13 dira eta ELGAn %7.

3. irudia. Herrialdeen eta hezkuntza sistemen batez
besteko puntuazioak TIMMS - Matematika 2011n.
SINGAPUR
COREA
HONG KONG - CHINA
CHINA TAIPEI
JAPÓN
IRLANDA DEL NORTE
BÉLGICA (C. FRANCESA)
FINLANDIA
INGLATERRA
FEDERACIÓN RUSA
ESTADOS UNIDOS
PAÍSES BAJOS
DINAMARCA
LITUANIA
PORTUGAL
ALEMANIA
IRLANDA
MEDIA OCDE
SERBIA
AUSTRALIA
HUNGRÍA
ESLOVENIA
REPÚBLICA CHECA
AUSTRIA
ITALIA
ESLOVAQUIA
SUECIA
KAZAJISTÁN
MALTA
NORUEGA
CROACIA
NUEVA ZELANDA
ESPAÑA
RUMANÍA
POLONIA
TURQUÍA
AZERBAYÁN
CHILE
TAILANDIA
ARMENIA
GEORGIA
BARÉIN
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
IRÁN
CATAR
ARABIA SAUDÍ
OMÁN
TUNEZ
KUWAIT
MARRUECOS
YEMEN
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606
605
602
591
585
562
549
545
542
542
541
540
537
534
532
528
527
522
516
516
515
513
511
508
508
507
504
501
496
495
490
486
482
482
481
469
463
462
458
452
450
436
434
431
413
410
385
359
342
335
248

Porcentaje de alumnos
por niveles TIMMS (matemáticas)
ESPAÑA

OCDE
1

5

86

88

13

7

Excelentes
Intermedios
Rezagados
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TIMSS 2011ko EMAITZAK.
ZIENTZIAK
Zientzietan, Koreak (587), Singapurrek
(583) eta Finlandiak (570) eskuratu dituzte emaitzarik onenak.
Espainiak 505 puntu eskuratu ditu eta ELGAko herrialdeen batez bestekotik behera
geratu da (523 puntu).

Matematikan baino. Honako honetan, azterlanean parte hartu duten ELGAko herrialdeetan Korea izan da errendimendurik
onena lortu duen herrialdea.
Halaber, Espainiak ELGAk baino ikasle
bikain gutxiago eta atzeratutako ikasle
gehiago ditu, baina aldeak txikiagoak dira
irakurriaren ulermenekoekin eta Matematikakoekin alderatuz gero.

Zientzietan, Espainia ELGAko batez bestekotik hurbilago dago Hizkuntzan eta
4. irudia. Herrialdeen eta hezkuntza sistemen
batez besteko puntuazioak TIMMS - Zientziak 2011n.
COREA
SINGAPUR
FINLANDIA
JAPÓN
FEDERACIÓN RUSA
CHINA TAIPEI
ESTADOS UNIDOS
REPÚBLICA CHECA
HONG KONG - CHINA
HUNGRÍA
SUECIA
ESLOVAQUIA
AUSTRIA
PAÍSES BAJOS
INGLATERRA
DINAMARCA
ALEMANIA
ITALIA
MEDIA OCDE
PORTUGAL
ESLOVENIA
IRLANDA DEL NORTE
IRLANDA
CROACIA
AUSTRALIA
SERBIA
LITUANIA
BÉLGICA (C. FRANCESA)
ESPAÑA
RUMANÍA
POLONIA
NUEVA ZELANDA
KAZAJISTÁN
NORUEGA
CHILE
TAILANDIA
TURQUÍA
GEORGIA
IRÁN
BARÉIN
MALTA
AZERBAIYÁN
ARABIA SAUDÍ
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ARMENIA
CATAR
OMÁN
KUWAIT
TÚNEZ
MARRUECOS
YEMEN
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587
583
570
559
552
552
544
536
535
534
533
532
532
531
529
528
528
524
523
522
520
517
516
516
516
516
515
509
505
505
505
497
495
494
480
472
463
455
453
449
446
438
429
428
416
394
377
347
346
264
209

Porcentaje de alumnos
por niveles TIMMS (ciencias)
ESPAÑA

OCDE
4

7

88

87

8

6

Excelentes
Intermedios
Rezagados
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JOERAK PIRLSen ETA TIMSSen
PIRLSen eta TIMSSen lehen azterlanetan
herrialde parte-hartzaile guztien puntuazioen batez bestekoa 500 puntutan ezarri zen. Hezkuntza-sistemetako emaitzen
joerak denboran zehar aztertu ahal izateko, PIRLSeko eta TIMSSeko hurrengo
edizioetan puntuazioak orduan ezarritako
eskaletan kokatu ziren.
Espainiari dagokionez, PIRLS 2006ko
emaitzekin soilik egin daiteke konparazioa.
Irakurketa arloko batez besteko puntuazioak egonkor mantendu dira denboran zehar, aurreko edizio hartan Espainiak batez
beste lortutako puntuazioa 513 puntukoa
izan baitzen.
TIMSSen konparazioa egitea zailagoa da
Espainiak parte hartu zuen proba bakarra 1995ekoa delako; orduan OHOko 8.
ikasmailako ikasleak ebaluatu ziren eta ez
LHko 4.ekoak. Hori argituta, 2011n Matematikako batez besteko puntuazioa (482
puntu) ordukoa (487 puntu) baino txikiagoa izan da, nahiz eta aldea estatistikoki
adierazgarria ez izan. Hala ere, Zientzietan
2006ko puntuazioa 517 puntukoa izan
zen, azken ziklo honetakoa baino poliki
handiagoa (505 puntu).
PIRLS ETA TIMSS 2011ko EMAITZAK
ETA TESTUINGURUA
TIMSSen eta PIRLSen ebaluatutako ikasleen testuinguru-aldagaiek (banakakoak,
familiakoak eta eskolakoak) aukera ematen dute emaitzak ikaskuntzak garatzen
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diren ingurunearekin lotzeko. Nazioarteko
eta Espainiako txostenetan aldagai horien
gaineko informazio ugari ageri da. Ondokoak nabarmen daitezke:
Neskek mutilek baino emaitza hobeak eskuratzen dituzte Irakurketan. Matematikan
eta Zientzietan, berriz, mutilak neskak baino hobeak dira.
Ikasle errepikatzaileek emaitza baxuagoak
eskuratzen dituzte, baina badira mota honetako ikasle batzuk maila aurreratuko
puntuazioak dituztenak.
Ikasleen eta familien egoera ekonomiko
eta sozial hobeak eragin positiboa du
emaitzetan. Azpimarratzekoa da Espainian
familien maila sozioekonomikoak eragin
txikiagoa duela seme-alaben ikasketaerrendimenduan gainerako herrialdeetan
gertatzen denarekin alderaturik. Adibidez,
unibertsitateko ikasketak dituzten gurasoen seme-alaben eta halako ikasketarik
ez dutenen arteko puntuazio-aldea txikiagoa da Espainian (71 puntu) ELGAn baino
(104 puntu). Antzeko egoera gertatzen da
lanbide-gaitasun handiagoko eta txikiagoko gurasoen seme-alaben puntuazioak
konparatuz gero.
TIMSSen eta PIRLSen, Espainia izanen
litzateke batez besteko puntuazioaren gehikuntza txikiena izanen lukeen herrialdea
indize sozioekonomiko eta kulturala (ISEK)
puntu batean igoko balitz. Honek esan nahi
du Espainiako ikastetxeek beste herrialdeetakoek baino hobeki konpentsatzen dituztela desberdintasun ekonomikoak.
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Espainiako ikastetxeen ISEKa batez besteko puntuazioekin lotuz gero, bi aldagaien
arteko erlazio positiboa dagoela ikusiko
genuke, baina ikastetxeko ISEKeko balio
desberdinetarako (batez bestekotik gora,
behera edo parean) badira emaitza altuak,
baxuak zein ertainak dituzten ikastetxeak.
Gainera, ikastetxe guztietan daude errendimendu altuak, ertainak eta baxuak dituzten ikasleak.
Jabetza publiko eta pribatuko ikastetxeen
arteko batez besteko puntuazioaren alde
gordina 18, 19 eta 20 puntukoa da, hurrenez hurren, PIRLSen, TIMSS-Matematikan
eta TIMSS-Zientzietan. Alde hori desagertzen da ikastetxeen eta ikasleen ISEKaren
ondorioa kendu ondoren (ez daude zerotik
oso urruti).
Ikasleen errendimenduan aldaketa hein
handiago batean azaltzen duten faktoreak
ondokoak dira:
Ikaslearen testuingurua: ikastetxetik kanpora
irakurtzea (azaldutako bariantzaren %17).
Familiaren testuingurua: gustuz irakurtzea
(azaldutako bariantzaren %8).
Irakaslearen testuingurua: ikasleen muga
fisikoak (logura edo nutrizio gabezia),
irakasleek ikusiak (azaldutako bariantzaren %6).
Ikastetxearen testuingurua: ikastetxearen balorazioa (irakasleak pozik egotea lankideekin,
ikastetxeko proiektuarekin, gurasoekin eta
ikasleekin) (azaldutako bariantzaren %7,5).
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Ikasketen errendimenduko faktore nagusien artean Espainian badira bi faktore
nazioarteko herrialdeen batez bestekoa
baino beherago daudenak:

·
·
·
·
·

Hezkuntza buletinak.
Estatuko adierazle-sistema.
Argitalpenak.
Revista de Educación.
Autonomia erkidegoak.

Ikastetxeetan arrakasta akademikoari enfasia ematea. PIRLS-Irakurketan, ikastetxeetako %9k enfasi handia dute ikasketen arrakastan (IEAk prestatutako indizea).
Espainian %3 da.

Irakasleendako oso interesgarria da ebaluazio probetako baliabideetara eta item
liberatuetara sartzeko lotura. Atal honetan
jaits daitezke:

Klaseetan interesa agertzen duten ikasleen ehunekoa. Espainiak ikasle interesdun gutxiago ditu (%81). Nazioarteko batez
bestekoa %90 da.

Liberatutako itemen bildumak.
Nazioarteko edo Espainiako azterlan batean erabili ondoren jendaurrean jarri diren
estimulu eta item batzuk bildu dira.

Bestalde, ikasle disruptiboen ehunekoa
berbera da Espainian eta nazioarteko herrialdeetan.

Lehen Hezkuntzako ebaluazioak
Gaitasun eta ebaluazio hauetako
itemak daude:

VI. MATERIALAK, BALIABIDEAK
ETA AZTERLANEN HEDAPENA

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
· Diagnostikoaren ebaluazio
orokorra - 2009.
· Lehen Hezkuntzaren ebaluazioa - 2007.
· Lehen Hezkuntzaren ebaluazioa - 2003.
· Lehen Hezkuntzaren ebaluazioa - 1999.
· PIRLS 2006 eta PIRLS 2011.

Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionalak, koordinatzen dituen hezkuntzasistema ebaluatzeko azterlanetan sortutako informazioa hedatzeko, http://www.
mecd.gob.es/inee webgunearen bitartez
hezkuntza erkidegoaren eskura jartzen
duen zernahi informazio dauka.

Bilduma hauetako probak argitalpen osoagoen zatiak dira; argitalpen horietan garatzen
dira azterlan bakoitzaren esparru teorikoak,
ezaugarriak, emaitzak, diseinua, etab.
INEEren baliabide-gida eta argitalpenak
Nazioarteko azterlanen mapa eta nazioarteko kanpo-ebaluazioen argitalpenen bilduma.
PISA: baliabideak eta argitalpenak
PISA azterlanarekin zerikusia duten argitalpenak daude, hala nola, hezkuntza-sistemek
PISA emaitzak hobetzeko egindako proposamenak jasotzen dituzen bideoak, azterlan
honetako zikloetako proba liberatuak (irakurriaren ulermena, ezagutza zientifikoa, Matematika eta problemen ebazpena), Irakurketa
PISAn (Leer.es aplikazioa), etab.
Bestelako ikasketak

Matematika gaitasuna eta Mundu fisikoa
ezagutzeko eta harekin elkarreraginean
aritzeko gaitasuna (zientziak)
· Diagnostikoaren ebaluazio
orokorra - 2009.
· Lehen Hezkuntzaren ebaluazioa - 2007.
· Lehen Hezkuntzaren ebaluazioa - 2003.
· Lehen Hezkuntzaren ebaluazioa - 1999.
· TIMSS 2011.

Orrialde honetako atal nagusiak
ondokoak dira:
· Prestatzen ari diren azterlanen
gaineko informazioa.
· Bisita programen gaineko informazioa.
· Item liberatuak eta bestelako
baliabideak.
· Txostenak eta komunikazioak.
· Datu-baseak.
· Laneko dokumentuak.
· PISA, Indicators eta Teaching in Focus.

Bigarren Hezkuntzako ebaluazioak
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
· Diagnostikoaren ebaluazio
orokorra - 2010.
· Irakurketa PISAn - 2009.
· Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzaren ebaluazioa - 2000.
· Ikasleen ingelesezko trebetasunen
ebaluazioa Europako zortzi herrialdetan.
2002.
· Ingelesaren irakaskuntzaren
eta ikaskuntzaren ebaluazioa.
DBH 2001.

7. irudia. Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu
Nazionalaren webgunea
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aritzeko gaitasuna (zientziak)
· Diagnostikoaren ebaluazio
orokorra - 2010.
· Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren
ebaluazioa - 2000.
· PISA 2006. Espainiako txostena

Hizkuntza Gaitasunaren Europar Azterlanetik (EECL), TIMSSetik, PIRLSetik eta bestelako azterlanetatik, PISA barne liberatutako materiala, (ingelesez).
Gainera, INEEk lotura hauek dauzk
Interneten:
Hezkuntza bloga: INEE Blogean: La educación de hoy. Perspectivas globales. Revista de Educación aldizkariko artikuluen
laburpenak, aurkezpenak, artikuluak eta
abar daude.
Kontua Twitterren:
INEE Twitterren: @educaINEE
Bideo kanala:
INEE Youtuben.
Txosten eta mintegien bideoekin.
Ismael Sanz,
Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu
Nazionaleko (HKKM) zuzendaria.

Matematika gaitasuna eta Mundu fisikoa
ezagutzeko eta harekin elkarreraginean
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Ebaluazioak eta hobekuntza
planak Nafarroan

Ángel Sanz, Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza
Departamentuko Ebaluazio Ataleko burua.

Artikulu hau lau ataletan antolatuta dago.
Lehenik Nafarroan egiten diren kanpoko
ebaluazioen oinarrizko printzipioak azalduko dira. Bigarrenik Nafarroan eginiko
ebaluazioei eta horien ezaugarriez arituko
da. Jarraian Nafarroako hezkuntza kalitatearen analisira hurbilduko da, ebaluazio
adierazleetan oinarriturik, eta azkenik ebaluazioaren eta hobekuntza planen arteko
erlazioa azalduko du.

tzipio gidaria da hau. Ebaluazioak erabat
betetzen du bere funtzioa balio duenean
ezagutzeko eta ikastetxeen eta ikasleen
hobekuntzara daramaten erabakiak hartzeko. Beraz, ebaluazioak eta hobekuntzak jarrera bat osatzen dute: etengabeko
hobekuntzarena. Diagnosirako tresnaren
izaera hartzen du eta eskatu behar zaio
ebaluazio orok ezinbesteko dituen baldintza teknikoak betetzea: fidagarritasuna eta
baliozkotasuna.

egiten ahal direlako. Era berean, adierazle
horietan oinarriturik administrazioek epe ertainera eta luzera helburuak ezartzeko konpromisoa hartu dezakete.
Ebaluazioaren gardentasuna
Askotan kanpoko ebaluazio horiek ikastetxeendako eta ikasleendako ezusteko proba
bezala prestatzen dira. Horretarako, ezagutzera eman behar dira ebaluazio desberdinen esparrua, galderen ereduak, aplikatzeko
egutegiak, xedea eta ikuspegiak.

KANPOKO EBALUAZIOAREN
PRINTZIPIOAK NAFARROAN

Hezkuntza politiken oinarri izatea

Hainbat herrialde eta eskualdek erabiltzen dituzte kanpoko ebaluazioak, helburu
desberdinekin. Horregatik, kanpoko ebaluazioa taxutzen duten printzipioak argi
ezartzea komeni da. Nafarroaren kasuan,
ebaluazioaren planteamendua eta zentzua
zehazten dituzten 4 axioma nagusiren inguruan antolatzen da. Jarraian, horien aurkezpen laburra egiten da.

Printzipio hau aurrekoaren ondorioa da,
hezkuntza administrazioari aplikaturik.
Ebaluazio diagnostikoen emaitzei esker,
denboran zehar hartzen doazen politiken
efektuak aztertu daitezke. Nazioarteko
ebaluazio nagusiak, ELGAren PISA ebaluazioak (Program for International Student
Assessment) espresuki adierazten du hori
dela bere helburu nagusia.

Ebaluazioaren xedea hobekuntza da

Gainera, hezkuntza administrazioei analisi
xehatuagoak egiteko baliagarri zaie, kasuan
kasuko herrialde edo eskualdeko hezkuntza
sistema ulertzeko behar diren bereizketak

Halaber, emaitzek gardenak izan behar
dute. Ebaluazio mota bakoitza hartzaile
jakin batzuei zuzenduta dago. Adibidez,
sistemaren ebaluazioak (nazionalak edo
nazioartekoak izan) ezagutu beharko dituzte administrazioek, ikastetxeek, irakasleek
eta gizarte osoak orokorrean. Ikastetxe batean oinarrituriko ebaluazioa denean, aldiz,
hari dagokio ebaluazioaren analisia eta interpretazioa egitea: emaitzak jakin beharko
dituzte ikastetxeko eskola kontseiluak eta
baita zuzendaritzak eta irakasleek ere. Eta
ebaluazio zentsala bada, informazioa tutoreak eta gurasoek jakin beharko dute.
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Nafarroan egiten diren era guztietako
(kanpoko zein barneko) ebaluazioen prin-
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Funtsezkoa da aldez aurretik zehaztea, batetik, ebaluazio mota bakoitzaren hartzaileak eta interesdunak eta, bestetik, ikasleen eta pertsonen eskubideak babesteko
prozedurak, datuen babeserako legearen
arabera.
Ikastetxeekin elkarlana
Ebaluazioa hezkuntza sistema osoari dagokio. Hartara, funtsezkoa da hezkuntza
administrazioaren, ikastetxeen eta oro har
irakasleen artean harreman ona izatea.
Elkarlan hori une eta alderdi desberdinetan mamitzen da, hauetan bereziki:

txien oztopatu dezan ikastetxeetako
bizitza eta baldintza egokietan eginen
dela bermatzeko.

erraz ulertzeko modukoak izan behar dira,
hartzaileak gurasoak, ikastetxeak, irakasleak edota gizartea orokorrean direla ere.

Ebaluazioaren funtzionaltasuna
eta komunikagarritasuna

NAFARROAKO EBALUAZIOEN
MULTZO OSOA

Batzuetan erabakiak hartu behar izaten
dira, sofistikazio teknikoa eta estatistikoa
bilatuz baina, aldi berean, ebaluazioa funtzionala eta eraginkorra izan dadin eta,
gainera, emaitzak epe laburrean eskuratu
ahal daitezen. Erabakiak hartu behar dira
jabetuz zer “irabazten” den eta zer “galtzen” kasu bakoitzean.

Asko eta askotarikoak dira Nafarroako
hezkuntza sistemari eta ikasleei egiten zaizkien ebaluazioak. Batzuk estatu mailakoak
dira, beste batzuk nazioartekoak, eta badira
ere erkidego mailakoak. Bakoitzak eginkizun
jakin bat du eta multzo osoa batzen duen laburpen koadroa izatea komeni da.
Ebaluazioak Nafarroan

Ebaluazioaren esparru orokorrak zehazterakoan
Ebaluazio proben eta esparruen etengabeko hobekuntzan
Ebaluazioaren bi ikuspegien (barnekoa
eta kanpokoa) osagarritasuna bilatzerakoan
Kanpoko ebaluazioaren antolakuntza
orokorra zehazterakoan, ahalik eta gu-
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Oro har, ebaluazio diagnostikoen kasuan
bi ikuspegien arteko oreka bilatzen da.
Zehazki, lehentasuna eman zaio txostenak ikasturtea bukatu baino lehen ikastetxeetara igortzeari, hurrengo ikasturterako hobekuntza ildoak planteatu ahal
ditzaten.
Funtzionalitateaz gain, komeni da komunikagarritasuna edo datuak era egokian
komunikatzeko aukera kontuan izatea. Honelako ebaluazioen emaitzak hartzaileek
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Barneko ebaluazioak:
· Emaitza akademikoak:
irakasleen kalifikazioak
Kanpoko ebaluazioak:
· Nazioartekoak: PISA, EECL
· Estatu mailakoak:
ebaluazio diagnostiko orokorrak
· Nafarroako ebaluazio diagnostikoak

IDEA 40

Jarraian, bakoitzaren ezaugarriak azaltzen
dira:

ardura zuten hezkuntza politika autonomikoendako funtsezko tresna bihurtu zen.

ingelesaren irakaskuntzaren diagnostikoa dira.

Emaitza akademikoak:
irakasleen kalifikazioak

Bi ebaluazio diagnostiko orokor burutu
dira: bata Lehen Hezkuntzan (2010. urtean) eta bestea Bigarren Hezkuntzan
(2011. urtean). Bietan lagina nahikoa zen
autonomia erkidego osora aplikagarriak ziren emaitzak ateratzeko.

Nafarroako ebaluazio
diagnostikoa

Balio handikoak dira, ikasleen aurrerapenaren balorazioak pertsonalizatzeko
eta testuinguruan jartzeko ahalmena
dutelako. Indarreko araudiaren arabera,
ebaluazio hau etengabea eta formatzailea izan behar da eta, beraz, kontuan
hartu behar ditu ikasleen aldagai guztiak
(ahalegina, lana, jarrera, azturak, etab.)
bai eta azterketa, kontrol eta probetako
neurri objektiboak ere.
Ikuspegi honen muga bat aipatzera, esan
beharko litzateke zaila dela ikastetxeen
arteko erkaketa egitea. Izan ere, zaila
da ikastetxeak alderatzea emaniko puntuazio bati kasu guztietan ezagutza eta
gaitasun maila bera dagozkiola suposatuz. Horrela da izan, baina muga batzuen
barruan, kalifikazioak kasuan kasuko
taldearen errealitatera eta testuingurura egokitzeko joera dutelako irakasleek.
Normala da eta horrela onartu behar da
ebaluazio etengabearen eta formatzailearen printzipioaren barruan.
Estatu mailako ebaluazioak:
ebaluazio diagnostiko orokorrak
EEbaluazio institutuak hainbat izen hartu
ditu denboran zehar: INECSE, INCE, IE,
INEE. Sistemaren ebaluazioak egin izan
ditu. Bi etapa bereizten dira ebaluazio horietan. HLOa baino lehen, ebaluazio orokor
horiek Espainiako ikasleak osotasunean
ebaluatzen zituzten, zeinahi erkidegotan
eskolatuak zeudela ere. Aldagai hori kontuan hartzen ez zenez sistema osoari zegozkion datu orokorrak ematen zituzten.
Aipaturiko legea argitaratu zenetik, ordea,
era honetako ebaluazioetan emaitzak erkidego autonomoen arabera bereizita ematen hasi ziren. Ebaluazioak emandako bira
hark ikuspegi aldaketa garrantzitsua ekarri
zuen. Errealitatea anitza zela onartu zuen
eta autonomia erkidego bakoitzak emaitza
berekiak lortzen zituela. Ezbairik gabe, eskualde bakoitzean hezkuntza kudeatzeko
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Nazioarteko ebaluazioak:
alderagarritasunaren eremua zabalduaz
PISA ebaluazioaren sorrera (2000. urtean)
era honetako ebaluazioen zedarria izan
zen. Aurretik hainbat erakundek (bereziki
IEA Hezkuntzako Errendimendua Ebaluatzeko Nazioarteko Elkarteak) egiten zituzten honelako ebaluzioak. Hala ere, arrazoi
askogatik, ELGAk babesturiko PISA ebaluazioa izan zen garrantzi handiena hartu
zuena, komunikabideetan duen oihartzunagatik zein estatuen politikak ebaluatzeko
iturri gisa. Herrialde batzuek txosten horietan oinarrituz hezkuntzako zenbait ildo
eta proiektu aldatu dituzte, hots, PISAko
ondorioen arabera moldatu dituzte beren
politikak.
Nafarroako Gobernuak 2006. urtean erabaki zuen lagina handitzea eta ebaluazio
horretan ondorio guztiekin parte hartzea.
Erabaki hari esker Nafarroako hezkuntzaren kalitatea baloratu ahal izan zen,
Hezkuntza
Departamentutik
kanpoko
erakunde baten bidez. 2009ko eta 2012ko
PISA ebaluazioetan ere lagina handitu da.
Beraz, 2013ko abenduan PISA 2012ko
emaitzak argitaratzen direnean Nafarroak
bere emaitzen erradiografia jasoko du, hiru
sekuentzia tenporaletan banaturiko sei urteko ikuspegiarekin.
Nazioarteko beste ebaluazio proiektu
handia Ingeleseko Hizkuntza Gaitasunari
buruzko Europar Ikerketa da. Europar Batasunak babesturiko azterlan horren xedea
da EBko herrialdeei hizkuntzen ezagutzaren inguruko tresna eskaintzea, eta Europako herrialde guztiek onarturiko europar
adierazle baliagarria ezartzea.

HLOak (2006ko Hezkuntzari buruzko
Lege Organikoak) era honetako ebaluazioak ezartzen ditu; gure hezkuntza
sisteman azken hamarkadetan izaniko
berritasun handienetakoa da. Barneko
ebaluazioaren ikuspegi osagarria emanen
duen kanpoko ebaluazioren bat sartzea
bat dator hezkuntza sistema guztien
joera orokorrarekin.
Lehen aipaturiko legeak hezkuntza administrazioei esleitzen die era honetako ebaluazioak zehazteko eginkizuna, betiere autonomia erkidego guztientzat komuna den
esparruaren barruan. Nafarroan aurretik
azaldutako printzipioei jarraituz garatu zen.
Ondokoak dira ildo nagusiak:
· Barneko ebaluazioarekiko izaera
osagarria ematea. Zentzu horretan,
irakasle tutoreak ematen die
ebaluazioaren berri gurasoei.
Txostenean oharrentzako atal bat dago,
tutoreak nahi badu bete dezakeena.
• Ikastetxeko emaitzak erabiltzea emaitzen
adierazle bezala beste batzuekin batera
(gaindituen ehunekoa, Bigarren
Hezkuntzako gradua lortu dutenen
ehunekoa eta errepikapenen ehunekoa,
besteak beste).
• Ebaluazio hau ikastetxeetako
hobekuntza planekin lotzea.
Ebaluazioen emaitzak Nafarroako
hezkuntzaren kalitatearen
adierazle gisa
Estatu mailako, nazioarteko eta erkidego
mailako ebaluazio multzo horren emaitzak
erabili daitezke Nafarroako hezkuntzaren
kalitatearen adierazle gisa. Emaitza horiek
aurkeztuko dira ondoko lau galderei erantzuten saiatuz:

Nafarroak lagina handitu zuenez, 2011n
argitaraturiko emaitzak gure erkidegoko

1.- Nafarroako hezkuntza Europakoaren
mailan dago?
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2. Nola dago Nafarroako hezkuntza gainerako erkidego guztiekin alderatuta? Lehen
Hezkuntzan ala Bigarren Hezkuntzan lortzen dira emaitza hobeak?
3.- Nafarroako hezkuntza: ekitatea eta konpentsazioa sustatzen dituen sistema da?
4.- Nafarroako hezkuntza sistemak garatzen du bikaintasuna?
Nafarroako hezkuntzaren
kalitatea Europako testuinguruan
Galdera honi erantzuteko eskura diren
PISAko azken emaitzei, 2009koei, begiratuko diegu (PISA 2012ko emaitzak ez
dira 2013ko abendura arte argitaratuko).
2009an ebaluatu zen gaitasun nagusia
irakurmena izan zenez, soilik horren datuak ematen dira jarraian.
Nafarroa 20. tokian dago ebaluazioan
parte hartu zuten ELGAko herrialdeei eta
herrialde elkartuei (65 osotara) begiratuta. Eta Europar herrialdeei begiratuta 10.
tokian.
Ikusi daitekeenez Alemania, Suedia, Irlanda, Frantzia, Danimarka, Erresuma Batua
eta Poloniaren antzeko emaitzak ditu.
Biztanleria helduaren ikasketa maila PISAko emaitzekin lotzen diren aldagaietako
bat da. Ondoko koadroan bi aldagai horiek
agertzen dira, Europako zenbait herrialderen eta Nafarroaren kasuan.
Ikasketa maila neurtzeko aintzat hartu da
biztanleria helduaren zer ehunekok egin
duen, gutxienez, Bigarren Hezkuntzako bigarren etapa.
Nafarroaren kasuan ikusten da biztanleria helduan hezkuntza maila altuagoa
duten Europako herrialdeen antzeko
puntuazioak erdietsi dituela. Horrek
adierazten du hezkuntza sistemak ahalegin berezia egin duela aurreko belaunaldiekiko hobetzeko.

Ikasketa
maila

Irakurmena
PISA 2009

Polonia

%89

500

Suedia

%87

497

Alemania

%86

497

Finlandia

%83

536

Danimarka

%76

495

Erresuma Batua

%75

494

Herbehereak

%73

508

Irlanda

%73

496

Frantzia

%71

496

Belgika
NAFARROA
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%70

506

%62,5

497
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Nafarroa autonomia erkidego guztien
artean: Lehen Hezkuntzako
eta Bigarren Hezkuntzako alderaketa

Lehen Hezkuntza: hizkuntza gaitasuna: 528 puntu

Estatu mailan egin diren bi ebaluazioak erreferentzia bezala harturik, datuak autonomia
erkidegoen arabera bereizita eman dira
(2009ko Lehen Hezkuntzako ebaluazioa eta
2010eko Bigarren Hezkuntzakoa). Bietan
antzeko emaitzak lortu zituen Nafarroak, 528
puntu LHn eta 531 BHn. Bi kasuetan Nafarroako emaitzak puntuazioen segmentu
altuenean daude (520 eta 540 puntu artean). Gainera, segmentu horretan kokaturiko autonomia erkidegoen artean ez dago
alde esanguratsurik.
Ekitatearen eta konpentsazioaren
sustapena Nafarroan
Ekitatearen adierazle bezala erabili ohi da estatu mailako eta nazioarteko ebaluazioetan
beheko mailetan kokaturiko ikasleen ehunekoa. Jarraian ikusiko ditugu alderdi honi
buruzko balorazioak egiteko baliagarriak diren datuak. Lehen Hezkuntzari buruzko estatu mailako ebaluazio diagnostiko orokorrean
(hizkuntza gaitasuna harturik erreferentzia
gisa, artikulu osoan bezala), ikusten da eskalako beheko mailetan (1. mailan eta 1etik
beherakoan) dauden ikasleen ehunekoa Nafarroan beste autonomia erkidego guztietan
baino txikiagoa dela, eta Espainiako batez
bestekoaren erdia baino gutxiago.
Nafarroa

%8

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: hizkuntza gaitasuna: 531 puntu

Espainia,
Ehuneko onena
batez beste duen autonomia
erkidegoa
%17

%8

1. mailan eta <1 mailan daudenen ehunekoa

Gainera, datu hori errendimenduarekin erlazionatuz gero, ageri da Nafarroa homogeneotasunik handiena eta emaitzarik onenak
dituzten erkidegoen artean dagoela kokatua.

IDEA 40
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Bigarren Hezkuntzan antzekoa gertatzen da:(*).
Nazioarteari begiratuta ere, PISA 2009ko datuen bidez, antzeko egoera ikusten da:

1. maila eta <1
maila
(Ekitatea)

(*) Bigarren Hezkuntza

Autonomia
erkidegoa

Beheko mailetako ikasleen %a
(1. maila eta <1 maila)

Nafarroa

%8

Nafarroa

Espainia

ELGA

Gaztela eta Leon

%8

%15

%20

%19

Errioxa

%8

Asturias

%9

BIKAINTASUNA, KALITATE IRIZPIDEA
EKITATEAREKIN BATERA
Bikaintasuna baloratzerakoan bi irizpide hartuko dira aintzat:
a) Eskalako goi mailetan kokaturiko ikasleen
ehunekoa (estatu mailako zein nazioarteko
ebaluazioetan).
b) Emaitzen balio erantsia ikasleen eta familien maila sozioekonomikoarekiko.
Bi adierazle horiek lotura dute hezkuntza sistemaren kalitatearen osagaia den bikaintasunaren bi alderdi osagarrirekin.
Eskalako maila altuenean
dauden ikasleen ehunekoak
Lehen Hezkuntzari buruzko estatu mailako
ebaluazio diagnostiko orokorrean (hizkuntza
gaitasuna harturik erreferentzia gisa, artikulu osoan bezala), ikusten da eskalako maila
altuenean (5. mailan) dauden ikasleen ehunekoa Nafarroan zertxobait txikiagoa dela
ehuneko altuena duen autonomia erkidegoan baino. Espainiako batez bestekoa baino handiagoa da (**).

Madril

%10

Aragoi

%10

Kantabria

%11

Gaztela-Mantxa

%13

Euskal
Autonomia
Erkidegoa

%15

Murtzia

%16

Katalunia

%16

Galizia

%17

Andaluzia

%17

Valentziako
Erkidegoa

%18

Extremadura

%18

Kanariak

%25

Balear Uharteak

%25

Ceuta

%32

Melilla

%47

Espainia,
beste

Nafarroaren antzeko errendimendua
duten herrialdeen emaitza orokorrak
kontuan izanik, ikusten da Nafarroan
herrialde horietan baino ikasle gutxiago
(ehuneko txikiagoa) daudela maila altuenetan, Danimarkaren kasuan izan ezik
(Nafarroaren antzeko ildoa jarraitzen du
alderdi honetan).
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%17

(**) 5. mailan daudenen ehunekoa

Nafarroa	
  

Espainia,	
  batez	
  beste	
  

%11	
  

%8	
  

Nafarroa	
  

Espainia,	
  batez	
  beste	
  

%11	
  

%8	
  

(***) 5. mailan daudenen ehunekoa

Bigarren Hezkuntzako egoera aski antzekoa da (***).
Nazioarteari begiratuta joera aldaketa
nabari da (****).

batez

(****) PISA 2009, irakurmeneko emaitzak
	
  	
  

Batez	
  bestekoak	
  
PISA	
  2009	
  

Polonia	
  

500	
  

501	
  

Irakurmena	
  PISA	
  
2009	
  
Maila	
  altuena	
  
%8,1	
  

NAFARROA	
  
Irlanda	
  

497	
  
496	
  

%5	
  
%7,0	
  

Suitza	
  

Suedia	
  
Alemania	
  

497	
  
497	
  

Frantzia	
  
Danimarka	
  
Erresuma	
  
Batua	
  

496	
  
495	
  
494	
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Ehuneko	
  altuena	
  
duen	
  autonomia	
  
erkidegoa	
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Balio erantsia ikasleen eta familien maila
sozioekonomikoarekiko

Competencia matemática

Ikastetxe batek edo herrialde batek ikasleen eta familien indize sozioekonomiko
eta kulturalaren arabera espero izatekoa
zena baino puntuazio altuagoak lortzen
dituenean, ulertu daiteke hango irakaskuntzaren kalitatearen eta bikaintasunaren
adierazle on bezala.
Ondoko grafikoan egiaztatu daiteke Nafarroak Bigarren Hezkuntzako matematikan
puntuazio altuena lortu duela eta, gainera,
bere ISEKaren arabera legokiokeena baino askoz altuagoa (artikulu honetan erreferentzia hizkuntza gaitasuna den arren,
kasu honetan matematikaren datuak
eman dira, Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionalaren txostenean matematika
gaitasunari buruz baino ez direlako sartzen
honelako grafikoak).

ISEC y puntuación en lectura

Hausnarketa estatu mailatik nazioartekora zabalduz gero, ikusten da PISA 2009n
irakurmenean Nafarroako puntuazioa ikasleen eta familien maila sozioekonomiko
eta kulturalaren arabera esperotakoa baino altuagoa dela, nahiz eta aldea ez den
estatu mailan bezain nabarmena.
Bikaintasunaren bi adierazle horiek erabilita, egiaztatzen da Nafarroak bikaintasun
maila esanguratsuak lortzen dituela, estatu mailako alderaketa egitean. Aldiz, nazioarteko alderaketa egitean (ELGA) bikaintasuna ez da hain nabaria.
EBALUAZIOTIK HOBEKUNTZA
PLANETARA
Lehen esan bezala, ebaluazioaren benetako
zentzua da pauso bat aurrera eman eta
hobekuntza ildoak planteatzea. Egiteko hori
herrialdeei, autonomia erkidegoei zein ikastetxeei dagokie.
Ondoko grafikoan eskematikoki adierazten
da prozesua (*).
Prozesua emaitzen analisiarekin hasten
da. Horretarako barneko zein kanpoko
ebaluazioen adierazleak erabiltzen dira.
Gainera, ikastetxeko egoera aztertzen da
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(*) Hobekuntza planak

	
  

Hobekuntza plana:
-Hobekuntza ekintzak

Analisia:
Ebaluazio
diagnostikoak
Emaitza
akademikoak
Ikastetxeko
egoera
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Diagnosia:
Zergatik...?
Hipotesiak

Hobekuntza plan
estrategikoa

Ebaluazioak eta hobekuntza planak Nafarroan · Ángel Sanz

(arazo ohikoena: adibidez, lan azturen falta, motibazio maila, ikasleen aldez aurreko
prestakuntza...). Hori guztia begiratuta eta
ikastetxeko egoera aztertu ondoren diagnosia egiten da, berariazko bibliografian
eskura dauden tekniketakoren bat baliatuz (AMIA, Ishikawaren arrain-hezurdura,
etab.).
Une horretan datuak azaltzeko hipotesiak
planteatzea da xedea. Gero hobekuntza
plan estrategikoa ezarri behar da, zenbait
urterako, eta handik abiatuta zehaztuko
dira ikasturte bakoitzean izanen diren urteko lan ildoak (urteko hobekuntza plana
deritzona).
PLANA DISEINATZETIK EZARTZERA
ETA EBALUATZERA: ETENGABEKO
HOBEKUNTZA
Ondoko grafikoan islatzen da etengabeko hobekuntzaren izaera ziklikoa. Diseinatzeko unean zein ezarpenean eta ebaluazioan, zuzendaritzak lidergo eginkizun
nagusia betetzen du.

nak bigarrenen ordezkatzaileak direla.
Hobekuntza neurriak oso ongi bete eta
praktikara eramanik ere, hobekuntza
lortzen ez bada, irakasle taldeek pentsatu beharko dute harturiko neurriak benetan eraginkorrak diren. Bestela esanda,
hobekuntza neurriek berez ez dute inongo baliorik, laneko hipotesiak besterik
ez dira eta egiaztatu egin behar dira eta
eraginkorrak diren ikusi.
HOBEKUNTZAREN PLANTEAMENDU
OSOA: BALIOEN GARRANTZIA
Europan funtsezkotzat hartzen diren
gaitasunek (curriculumeko oinarrizko
gaitasunetan zehazten direnek) batera
ulertzen dituzte afektuen, balioen eta
gizarte harremanen alderdia eta alderdi
kognitibo eta kontzeptuala. Horregatik,
hobekuntza planek bi alderdiak jaso behar dituzte.
Jarreren eta balioen alderdiari buruzko
adierazleak ezartzea zailagoa bada ere,
ezin dira hobekuntza planetan sartu
gabe utzi. Hobekuntza planari dagokionean bi balio mota bereizi daitezke. Batetik, izaera sozialena dutenak daude:
berdintasunarekin eta bazterkeria ezarekin, besteekiko enpatiarekin eta elkartasunarekin eta ingurumena zaintzearekin
loturiko balioak, besteak beste.
Beste multzoa izaera pertsonaleko balioek osatzen dute: ahalegina, lana, gauzak ongi egin nahia, ordena, erantzukizuna, etab. Bereizketa artifiziala izanik
ere, baliagarria izan daiteke hobekuntza
planak prestatzerakoan.

	
  

Ebaluatzerakoan oso garrantzitsua da
adierazleak erabiltzea. Mota bat baino
gehiago daude. Batzuek planteaturiko
hobekuntza ekintzen kontrolarekin izanen dute zerikusia (burutu diren, eragileak inplikatu diren...). Era horretakoak
“neurrien adierazleak” direla esan dezakegu. Gainera “emaitzen adierazleak”
sartu behar dira. Hau da, benetan lortu
den gutxiegien kopurua, ISEKekiko batez bestekoa hobetu den edota Bigarren Hezkuntzako gradudunen kopurua
igo den, besteak beste. Argi dago lehe-

Zentzu horretan, alderdi horiek hobetzeko funtsezkoa da familien eta erkidegoaren inplikazioa, hobekuntza planak irakasleenak ez ezik, hobekuntza
proiektu orokorra eta partekatua duen
hezkuntza erkidego osoarenak direlako.

Ebaluazioak eta hobekuntza planak Nafarroan · Ángel Sanz
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Ángel Sanz,
Nafarroako Gobernuaren
Hezkuntza Departamentuko
Ebaluazio Ataleko burua.

IDEA 40

KANPO EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA PLANAK.
EBALUAZIOAN PARTE HARTZEN DUTEN
ERAGILEEN IKUSPEGIA.

Hezkuntza emaitzak
eta hobekuntza planak

José Luis Asín, Antolamenduaren eta Aukera
Berdintasunaren Zerbitzuko zuzendaria.
Hezkuntza Departamentua. Nafarroako Gobernua

Nafarroako Foru Komunitateak apustu egin
du eta egiten du hezkuntzaren eta giza kapitalean inbertitzearen alde. Denok jabetu
behar dugu gure Komunitatearen etorkizuna, aurrerabidea eta herritarren ongizatea,
egun Nafarroako ikastetxeetako gelak betetzen dituzten ikasleen esku dagoela.
Nafarroako hezkuntza sistemak ezaugarri
berekiak ditu eta horiei esker erkidego autonomoen buruan dago eskola uzte goiztiarreko tasa baxuari dagokionez (%13,2).
2020rako Espainian ehuneko hori %15era
jaitsi nahi da eta Europan %10era.
Ikasleen eskola porrota ahalik eta txikiena izan dadin dago planifikaturik hezkuntza Nafarroan. Beste era batera esanda,
helburu gakoak dira, batetik, ahalik eta
gehien murriztea kurtso errepikapenak
eta, bestetik, ahalik eta gehien handitzea
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako etapetan
titulua eskuratzen duten ikasleen tasa.
Nafarroako hezkuntza sistemak nahikoa
ikaspostu eskaintzen du ez soilik nahitaezko ikasketetan (Lehen Hezkuntzan eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan), baita
nahitaezkoak ez diren etapetan ere (Haur
Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta Unibertsitatean). Gainera, unibertsitatez kanpoko hezkuntza etapa guztiak
doakoak direnez, ikastetxe publikoetan
zein pribatu itunduetan, eskolatze indizeak
beste autonomia erkidego batzuetan baino
aski handiagoak dira.
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Jakinik hezkuntzan emaitza onak ez direla
ikasturte batetik bestera lortzen, badira
zenbait hamarkada Nafarroako Gobernuak
hezkuntza sistema egokia antolatzeko
ahalegina egin duela, gizartearen eskariari
erantzun diezaion eta ikasleen interesen
eta motibazioen aniztasuna eraginkortasunez bateratu ditzan. Horretarako,
Hezkuntzako Mahai Sektorialean ordezkaritza duten sindikatuekin adostasuna bilatu nahian lan egin du gogotsu, irakaskuntza publikoaren eta, hortaz, irakaskuntza
itunduaren kalitatea ahalbidetzeko itunak
aurrera ateratzearren.
Itun horien emaitza gisa, ikastetxeak giza
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baliabideez eta baliabide materialez hornitu dira, eta ikasgela eta irakasle bakoitzeko ikasleen ratioa Nafarroan Espainiako
batez bestekoa baino txikiagoa da. Inbertsio garrantzitsu horrek ikasleei arreta handiagoa eta hobea ematea bermatzen du.
Era berean, Nafarroa aitzindaria izan da
ikasleen aniztasunari erantzuteko antolaketa neurriak eta hezkuntza programak
ezartzen. Lan hori fruituak ematen hasia
da eta, kasu batzuetan, beste erkidego autonomoentzako erreferentzia izaten ari da.
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan eta
irabazi asmorik gabeko instituzioetan,
Hezkuntza Departamentuaren diru-laguntzekin burutzen diren Curriculum Egokituko

Hezkuntza emaitzak eta hobekuntza planak · José Luis Asín

Programak (CEP) erantzuten ari zaizkie
arazo soziokulturalengatik eskola uzteko
arrisku handiena duten ikasleei, hezkuntzan jarrai dezaten laguntzen dutelako.
CEPei Hasierako Lanbide Kualifikazioko
Programekin (HLKP) jarraipena emanez
osatzen den prestakuntza ibilbideak ikasleak gaitzen ditu, oinarrizko lanbide prestakuntzaren bidez, lan munduan eta bizitza
helduan behar bezala sartzeko.
Halaber, Bigarren Hezkuntzako zenbait
ikastetxetan modu esperimentalean aurrera eramaten ari diren saiakera bat da
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen
mailan irakasten duten irakasleen kopurua
murriztea, horrela hurbilagoa delako ikasleen eta irakasleen arteko harremana eta
Lehen Hezkuntzatik Bigarrenerako trantsizioa hobeki egiten delako, curriculuma
modu berritzailean antolatuz lantegien eta
proiektuen bidez.
Bestetik, Nafarroako ikastetxeetan kalitatea kudeatzeko sistemen erabilera errotu
da eta gaur egun salbuespena dira ebaluazio sistema bat eta horren ondoriozko
hobekuntza plana ezarri gabe dituzten
ikastetxe eta institutuak. Izan ere, tresna
horiei esker erabaki dezakete zein norabidetan joan, eta ematen ari diren urratsen
emaitzak aztertu ditzakete.
Aurreko guztiari gehitu behar zaizkio: eskola absentismoarekiko “zero tolerantzia”;
ikasle guztiek, nork bere ahalmenen arabera, bikaintasuna lortzeko ardura; ikastetxeen autonomiaren aldeko laguntza eta
bultzada, hezkuntza proiektu berritzaileak
esperimentatu ditzaten; eta hezkuntza
emaitzak hobetzeko estrategia pedagogiko
berriak erraztea eta balioestea. Horiek
guztiak dira Nafarroako hezkuntza sistemaren nortasun ezaugarriak, esan bezala
inguru inklusibo batean bikaintasunaren
eta kalitatearen alde apustu egiten baitu,
Nafarroako Foru Komunitateak estatu mailan zein nazioartean eginiko kanpoko ebaluazioetan lortutako emaitzek egiaztatzen
duten bezala.

Hona hemen zenbait datu:
PISA 2009 ebaluazioan hizkuntza gaitasuna ebaluatu zen lehentasunez. Nafarroak 497 puntuko batez bestekoa lortu
zuen. Espainiako batez bestekoa 481 puntukoa izan zen eta ELGAko benetako batez
bestekoa 493koa. Beraz, Nafarroak Espainiako eta ELGAko batez besteko emaitzak baino hobeak lortzen ditu. Alemania,
Suedia, Irlanda, Frantzia, Danimarka eta
Erresuma Batua bezalako herrien segmentuan kokatuta dago, nahiz eta urrun dituen
oraindik punta-puntako herrialdeak: Korea,
Finlandia, Kanada eta Japonia.
2009. urtean, Lehen Hezkuntzan, estatuan
egindako ebaluazio diagnostiko orokorrean
ebaluaturiko gaitasun guztietan Nafarroako
puntuazioak Espainiako batez bestekoak
baino handiagoak izan ziren.
2010. urtean, Bigarren Hezkuntzan, estatuan egindako ebaluazio diagnostiko orokorrean ebaluaturiko lau gaitasunetatik hirutan Nafarroa puntuazioen buru izan zen.
Estatu mailako ebaluazio diagnostikoetan
eta PISA txostenetan Nafarroako emaitzak
Espainiako edo ELGAko batez bestekoekin
alderatzeaz gain, erkatu daitezke emaitza
onenak erdiesten dituzten erkidego autonomo eta herrialdeekin.
José Luis Asín,
Antolamenduaren eta Aukera
Berdintasunaren Zerbitzuko zuzendaria.
Hezkuntza Departamentua.
Nafarroako Gobernua

Denok ahaleginduz gero, hobetu daiteke eta
Nafarroa herrialde garatuenen buru jarri.

Hezkuntza emaitzak eta hobekuntza planak · José Luis Asín
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Ebaluazioa gure arazoen
konponbide gisa?
Ez gaitezen fidatu.
Santiago Álvarez Folgueras,
HERRIKOA-ko lehendakaria

Herrikoan, Nafarroako ikastetxe publikoetako ehun guraso elkarte baino gehiagoren
ahotsa den federazioan, defendatzen dugu
hezkuntzaren izateko arrazoi oinarrizkoa
pertsonak sozializatzea dela, eta ez soilik
haien enpleagarritasuna. Hau da, hezkuntzaren xedea izan beharko litzateke pertsonak
gizartean txertatzea, haien gaitasunak guztiz
garatzea eta pentsatzeko askatasuna ematea, horrek ahalbidetuko baitu elkarbizitza
demokratikoa, desberdintasunak errespetatuz eta pertsonei aukera berdintasuna eskainiz, jatorria edozein dutelarik ere.
Herrikoan uste dugu behar horri benetan
erantzuteko era bakarra dela: hezkuntza
sistema publikoa (titulartasunaren aldetik
eta ez soilik finantzaketa aldetik), inklusiboa eta laikoa, non eskolatzeko irizpide
bakarra bizilekuaren eta ikastetxearen arteko hurbiltasuna izanen den eta non ikastetxeen finantzaketak eta esfortzuek (eta
errefortzuek) INPUTak (baldintzak) kontuan
izanen dituzten OUTPUTek (emaitzek) sozializazio beharrizan horri erantzun diezaioten, horrek izan beharko lukeelako xede
bakarra eta ez, besterik gabe, rankingetan
hobetzea.
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Eta hori diogu sinesten dugulako haurren sozializazio beharrei eta, ondorioz,
hezkuntzakoei, erantzun behar zaiela
edozein eskolatara doazela ere, dela
landa eskola batera, auzoko ikastetxera
edo ikastetxe pribatu elitistenera; horregatik, beharrizan horiei erantzuteko baliabideak jarri beharko dira. Hori horrela,
ebaluazioa helburuen araberako finantzaketaren justifikazio gisa erabiltzearen
aurka da Herrikoa.
Herrikoak uste du ikastetxeetan sartzeko
sistemak desberdintasunak mantentzen
dituela askatasunaren mozorropean, behin
eta berriz salatu dugun bezala, ikastetxe
pribatuei beren ikasleak hautatzea ahalbidetzen dielako eta baliabide ekonomiko gehien dituzten familiei uzten dielako semealabak ondoan ez dituzten ikastetxeetara
eramaten, eta ikastetxe horietatik hurbil
bizi diren haurrek, ordea, haietan sartzea
“galarazita” izanik, urrunagoko ikastetxeetara joan behar izaten dutelako.
Eta hezkuntzaren bentajismo egoera horretan, ebaluazio diagnostikoak zer jarri dezake agerian ikastetxeetako ikasleen ikas-
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keta espedienteen azterketa soilak jartzen
ez duenik? Espedienteen azterketa, bestalde, merkeagoa izanen litzateke. Horregatik, zein baldintzatan jaso diren kontuan
izan gabe emaitzei besterik begiratzen ez
dieten rankingak argitaratzeko egiten diren
ebaluazioen aurka dago Herrikoa.
Eta Herrikoan erantzun formalekin ere
ez gara fidatzen, kasu, esaten dutenean
hezkuntza eskaintzaren kalitatea ikuskatzeko ebaluatzen dela, ikasleen, ikastetxeen eta hezkuntza sistemen errendimendua neurtzeko irizpide bezala, edo
hezkuntzaren eraginkortasuna baloratzeko. Izan ere, sistemak baditu kontu horiek
egiteko beste baliabide batzuk, zifrek eragiten diguten lehia sustatu beharrik gabe.
Bestalde, ez dirudi zifra horiek gure agintariek erabakiak hartzeko balio dutenik,
ikusirik errebalida eta ebaluazioetan oinarrituriko sistema inposatu nahi dutela, itxuraz behintzat, aztertu gabe zergatik diren
desberdinak autonomia erkidego batzuen
eta besteen errendimenduak.
Herrikoa eta Ceapa aspalditik ari gara salatzen legedia aldatu bada ere, ikasgelek

Ebaluazioa gure arazoenkonponbide gisa?
Ez gaitezen fidatu · Santiago Álvarez

eta irakaskuntzak oraindik antz handia
dutela gurasook ezagutu genituenekin,
eta desberdintasunak gainditzeko tresna
gisa metodologia baliatzeari baino gehiago
erreparatzen zaiela ratioei, irakasleen ordutegiei eta hezkuntza sostenguei.
Azaldu nahi izan dugun bezala, Herrikoan
ez gara fidatzen ebaluazioen erabilerarekin, dagoeneko entzun direlako rankingak
egiteko ideiak, kontu ematekoak edo helburuen araberako finantzaketaren ingurukoak. Horrek, eskolatze ereduaz egiten
dugun kritikari baturik, mesfidantza eragiten digu gai horiek hezkuntza sistemaren
oinarritzat inposatu nahi dizkigutenekiko,
bestetik, beti entzungor egin dietelako gure
eskaerei eta, gaur egun, hezkuntza enpresa bat edo esku laneko fabrika bat bezala
ulertzen dutenengandik hurbil agertzen direlako, gizartea hobetzeko eta aukera berdintasuna ahalbidetzeko bitartekoa bezala
ikusi beharrean.
Neurri horien inposaketak eta ikasleak
hautatzeko arbitrariotasunak hiriguneetako hezkuntza sistema lehia darwinistaren arrisku pean paratzen dute, indarraren
edo egokitzapenaren bidez emaitza onenak dituztenek bakarrik biziraunen duten
kinkan. Eta hiriguneetakoa diogu, landa
guneetan, herrietan, hezkuntza publikoa
ez beste aukerarik ez dagoelako familiak
urrundu gabe; behartuak gaude, beraz,
haur orok merezi duen kalitateko hezkuntza defendatzera eta mantentzera.
Gure seme-alaben hezkuntza zaintza (zeinak xede gisa bizitzarako beharrezko gaitasunak lortzea eta lehen aipatutako sozializazioa beharko luke) profesional talde
baten eskuetan jartzen dugun guraso bezala ez dakigu zenbateraino komeni zaigun
gure seme-alabak tentsioan izatea proba
diagnostikoaren olinpiadan (kanpoko errebalidez ez mintzatzearren) beren ikastetxea ordezkatu beharragatik eta ikastetxe
horretako irakasleen lana ona izan dela
frogatu beharraren zamagatik, eta ez dakit ere zenbateraino komeni zaigun batez
bestekoaren eskastasuna gainditzeko
ideiarekin edo bikaintasun gorenera iritsi
nahiarekin estresaturiko irakasleak izatea.
Birritan pentsatuko bagenu, agian uko egi-

Ebaluazioa gure arazoenkonponbide gisa?
Ez gaitezen fidatu · Santiago Álvarez

nen genioke gure seme-alabak zifren eskarnio pean paratzeari.
Egungo gizarteak baina datuak behar
ditu iritzi publikoaren makineria elikatzeko. Hiritar bezala, gure erabakiak egokiak
izan direla jakiteak adoretzen gaitu eta,
horretarako, besteen gainetik gaudenean
(edo hori uste dugunean) konparazioak
egitea maite dugu. Guraso bezala gure
seme-alabak onenak izatea nahi dugu,
ohartzeko aski da eskolako kirol lehiaketa batera bertaratzea, eta horretarako
ikastetxe onena beharko dugu, haurraren potentzial guztia ateratzeko balioko
duena, konturatu gabe (edo kasurik txarrenean konturatuta) horrekin batera erabakitzen ari garela nolako gizartea nahi
dugu gure haurrek normaltzat ikustea.
Soiltasunez, beharbada xalotasunez ere,
Herrikoan argi dugu hobekuntzara eta ez
titulaziora bideratutako ebaluazioak estandarizazio tresna gisa baino ez duela
balio, ikastetxeen, erkidegoen, estatuen
eta ikasleen posizionamenduarekin orriak
tintaz betetzeko ez bada, ausaz aukeratutako norbanako multzo bat neurtzen badugu (ebaluatzea, gutxi gorabehera balioa
paratzea da) beti izanen delako nolabaiteko dispertsioa. Dispertsioa aldekoa bazaigu adoretuko gaitu edo, aldiz, negatiboa
bada eredua kritikatzen duenari arrazoia
emanen diogu. Baina beti izanen da baten
bat besteen gainetik, hori da lehia, eta guk
seme-alaba lehiakorrak nahi ditugu, baina
ez lehiatzaileak.
Hezkuntzari buruzko Lege Organikoa,
gure aburuz, ez zen hezkuntzarentzako panazea, baina abian jarriko den
Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege
Organikoa eta gure seme-alabei pairarazi behar dizkiegun kanpoko ebaluazio
guztiak (titulitis kronikoarekin) atzerapauso izugarria izanen dira, gaindituak
genituen garaietara eramanen gaituzte
eta, orobat, erakusten dute gure herrialdeko irakasle kidegoan konfiantza gutxi
dutela eta herritar libre eta kritikoak
prestatzeko interes gutxi ere.
Santiago Álvarez Folgueras,
HERRIKOA-ko lehendakaria
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Zer da ebaluatu beharrekoa?
STEE-EILAS sindikatua.

Hezkuntzan ebaluazio hitzak hainbat esanahi iradokitzen ditu. Bigarren Hezkuntzako
irakasleentzat ebaluazioak dira ikasleek
denbora tarte jakin batean eskuraturiko
gaitasunak egiaztatzeko proba objektiboak
egiteko aldia edota beren ikasleei buruzko
informazioa beste irakasgaiak ematen dituzten irakasleekin batera jartzeko saioak.
Etapa horretako ikasleentzat, aldiz, beldurgarria zaien unea da, garai horretan gogor
estudiatu behar izaten dutelako ikasiaren
gainean arrakastaz kontu emateko. Etapa
guztietan irakaslanaren zati garrantzitsu
bat ikasleen gaitasunak ebaluatzea da,
hasierako, etengabeko eta azkeneko ebaluazioaren bitartez. Orain arte, irakasleen
lanaren beste funtsezko zati bat izan da
ebaluazio hori etapa bukaerako titulu batean islatzea, nahiz eta orain LOMCE delakoak (Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko
Lege Organikoaren gaztelaniazko siglak)
eginkizun hori ebatsi nahi dien.
Ebaluazio hitzari diagnostikoa izenondoa
eransterakoan, haren beharrari eta, bereziki, egiteko erari buruzko iritzietan adosta-
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sunik ez da. Hezkuntza Departamentuak
ezinbestekotzat ditu ikastetxeek hobekuntza planak ezarri ditzaten, baina irakasleek
zalantza serioak dituzte ebaluazio horien
baliagarritasunaz eta, gainera, ebaluazio
horiek egiteak eta zuzentzeak eragiten
dien lan gehiketa baztertzen dute. Beste
ebaluazio batzuek, Pisa txostena prestatzeko egiten direnek kasu, ospe handia
dute nazioartean, gaitasun jakin batzuetan
herrialde desberdinetako ikasleen emaitzak erkatu daitezkeelako, irizpide berdinetan oinarriturik. Hala ere, gehiegizkoa
dirudi proba horien balioa goratzea, zer eta
horien emaitzak hobetzea estatu mailako
hezkuntza erreforma baten helburu bihurtzera iritsi arte. LOMCEn, gainera, itxura
hartzen zaio administrazioak ebaluaziotzat
duenari: errebalidei. Izenak berak dioen
bezala, ikastetxeetan eginiko ebaluazioetan lortu diren emaitzak berriz baliotzeko
xedea dute. Ikasleendako oztopo lasterketa dira, beren arrakastaren edo porrotaren
erantzule bihurtzen dituztelako, baldintza
pertsonalak edo sozialak kontuan izan
gabe, ez badituzte gainditzen ez dutelako
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prestakuntzan aurrera egiterik izanen.
Baina, ebaluatzea soilik ikasleen emaitzak
ebaluatzea al da? Edozein hezkuntza sistema ebaluatzeko lehenik aztertu behar dira
hezkuntza sistema horrek aldarrikatzen
dituen funtsezko eta oinarrizko helburuak,
besteak beste, hezkuntzarako eskubidea
edo aukera berdintasuna. Halaber, aztertu
behar da eskura dituen baliabideak egokiak ote diren helburu horiek erdiesteko
eta nola kudeatzen diren baliabideok. Era
berean, ebaluatu beharko lirateke gobernuek legegintzaldirako ezarritako ardatz
estrategikoak, berariazko programetan islatzen direnak.
Zentzu horretan, Nafarroako kasuan aurreko legegintzalditik ezarritako ardatz estrategiko horietako bat, LOMCEren aurreproiektuan ere planteatzen dena, ikasleek
atzerriko hizkuntzan dituzten gaitasunak
hobetzea da. Xede horrekin, ikastetxe
batzuetan HTI (Hizkuntzen tratamendu integratua) izeneko programak hasi ziren,
gero Programa Eleaniztun bilakatu zirenak,
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eta ikasturte honetatik aitzina IIPak (Ingelesez Ikasteko Programak). Bere garaian
hezkuntza administrazioa konprometitu
zen era horretako programak hedatu baino
lehen ikastetxe gutxi batzuetan ezarri eta
ebaluatzera. Datorren ikasturtean IIPak
Nafarroako 60 ikastetxetan garatuko dira,
baina oraindik ez da ebaluaziorik egin.
Azken urteetan gure sindikatuak adierazi
du arrazoi askogatik arduratuta dagoela
programa horiek orokortzen ari direla ikusirik eta, horregatik, makina bat aldiz eskatu diogu Departamentuari horien inguruko
informazio gehiago emateko eta agindua
duen ebaluazioa programak hedatu aurretik egiteko. Departamentuak uko egin dio
sistematikoki sindikatuekin gaiaren gainean eztabaidatzeari, irakasleen lan baldintzei zuzenean eragiten ari den kontua den
arren. Programa horiek ebaluatzeko eginkizuna Departamentuari dagokio eta guk ez
dugu haren tokia hartzeko asmorik, baina
IIPa duten ikastetxeetara jo dugu ukatzen
zaigun informazioa zuzenean jasotzeko.
Ondorioak atera ditugu IIPa ezarria duten
13 ikastetxetan eta ezartzeko bidean diren
7 ikastetxetan oinarriturik; hots, aztertu
dugun lagina guztien herena da. Ikusi dugu
erantzunetan bat etortze asko daudela,
gure ardura baieztatzen dutela eta aldez
aurretik txartzat genituen alderdiak berresten dituztela: programak inposatzen dira
hezkuntza erkidegoan adostasuna izan
gabe eta baita errefusa esplizitua denean
ere; ezarri aurretik komeni zaien informazioa bakarrik ematen dute, onurak azpimarratuz zailtasunak esan gabe; baliabideak
eta materialak falta dira, aholkularitza ez
da nahikoa; koordinaziorako denbora gutxi dago; etengabeko prestakuntza falta
da metodologia eta hizkuntza gaietan zein
hezkuntza premia berariazkoak dituzten
ikasleentzako arretari buruz; ez dago programazio eta ebaluatzeko irizpide komunik;
behin betiko destinoa duten irakasleen
lekualdatzea eragiten dute epe laburrean
edo ertainean; martxan diren beste programa batzuk (irakurketa, matematika, bizikidetza...) alde batera uzten dira; lan karga
eta lan arrazoiengatiko estresa handitzen
dira. Hori bai, bada nabarmentzekoa den
alde on bat: programa hauek eskaintzen
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dituzten ikastetxeetako irakasleen erantzukizuna eta inplikazioa, berek ateratzen
baitituzte aurrera programak, arazoak arazo eta oztopoak oztopo.
Ez dugu IIPen ebaluazioa egin, ez baita
gure sindikatuaren eskumena, baina lortu
dugun informazioa aztertuta ondorioztatu
dezakegu Departamentuak programa horiek kosta ahala kosta inposatu nahi izan
dituela, eta Nafarroa osoan zehar orokortu. Eta egin du inongo planifikaziorik gabe,
prestaturiko langilerik gabe, helburu argirik gabe eta inposaketaren bidez. Behin
abiatutakoan, hezkuntza administrazioak
ez du sortzen doazen arazoei irtenbidea
emateko erantzunik ez eta baliabiderik
eman. IIPak ezartzeko presa hori deigarria da, D ereduko eskaintza hedatzeko
era orotako trabak paratzen dituela kontuan izanik. Nahiago dute Nafarroa erdialdeko ikastetxeak ixtea eta ikasleek urtero milaka kilometro egin behar izatea D
ereduan eskolatzeko, ikastetxe horietan
euskaraz ikasteko programen eskaintza
galarazteagatik, nahiz eta horietarako baliabiderik falta ez den eta sobera egiaztatutako arrakasta duten.
Uste dugu IIPen ebaluazio serio bat behar
dela. Ez gara ari soilik ikasleen gaitasuna
ebaluatzeaz, baizik eta programa horien
ezarpenaren alderdi guztiak ebaluatu
beharraz: irakasleak, koordinazioa, helburuak, materialak, irakasleen eta ikasleen gogobetetze maila... Hezkuntza erkidegoaren gehiena ados dago hobetu egin
behar dela, hezkuntzako beste alderdi batzuez gain, ikasleek -eta irakasleek- atzerriko hizkuntzetan duten komunikazio gaitasuna. Baina hezkuntza erkidegoko askok
ere uste dute gizartearen eztabaida hasi
behar dela hizkuntza politikaz; Nafarroako
hizkuntza berekiak ezagutzeko eskubideaz,
edota betebeharraz ere; eta de facto programa horiengatik gaindituak izaten ari
diren egungo indarreko hizkuntza ereduez.
Ebaluatu, hausnartu eta eztabaidatu
egin behar da hobetu ahal izateko, baina
adostasunetik abiaturik. Ez LOMCEk ez
Hezkuntza Departamentuaren inposizioek,
ez gaituzte bide egokitik eramaten.
Stee-Eilas sindikatua.
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Pisa eta hezkuntza etorkizuna.
Jesús María Ezponda, Nafarroako Eskola
Kontseiluko kidea eta Miravalles-El Redín
ikastetxe itunduko zuzendaria

Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko ondoko
Lege Organikoa onesteak berriz ere piztu
du Espainian hezkuntzaren gaineko eztabaida. Hezkuntza Ministerioak azaldu duenez, lege berri hau planteatu du, besteren
artean, eskola porrota handia delako eta
Espainiako gazteen erdia baino gehiago
langabezian daudelako.
Etorkizuneko legearen aurkako eta aldeko
argudioen eztabaidan, beti egiten zaio erreferentzia nazioarteko PISA ebaluazioari.
Nabarmena da duen oihartzun mediatikoa
eta herrialdeetako hezkuntza politiketan
izaten hasi den eragina.
PISA txostena ELGAko herrietako 15 urteko ikasleei -3 urtean behin- egiten zaien nazioarteko ebaluazio bakarra da, irakurmena eta gaitasun matematiko eta zientifikoa
neurtzeko. Aldi bakoitzean, PISAk batez
ere gaitasun bat aztertzen du; argitaraturiko datuak dauden azken aldian (2009an),
gaitasun nagusia irakurketa izan da. Aldi
horretan 65 herrialdek hartu zuten parte.
Espainiaren emaitzak irakurmenean hobetzeko modukoak dira. Egia da 2009an 20
puntu igo zela 2006rekin erkatzen badugu, baina hala ere, ELGAko herrialdeetako
batez bestekoaren azpitik dago. Gainera,
emaitzak duela hamar urtekoekin erkatzen baditugu, 12 puntu egin da behera.
Frantzia, Alemania edo Erresuma Batua
bezalako beste herrialde batzuek 2009an
ere emaitza hobeak izan zituzten. Matematikan puntuazioa 7 puntutan jaitsi zen
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2006rekin erkatuz, eta emaitzak ere duela
hamarkada batekoak baino eskasagoak
izan ziren.
Espainian azpimarratzekoa ekitatea da.
Hots, ikasleen emaitzen arteko desberdintasunak, neurri handi batean, ikastetxe barrukoak izaten dira (%70). Aldiz, ikastetxe
desberdinetan ikastearen ondoriozkoak
%20 dira, eta autonomia erkidego desberdinetan ikastearen ondoriozkoak %4.
Nafarroak nabarmen hobetu ditu azken
aldi honetan emaitzak irakurmenean (26
puntu) 2006koarekin erkatuz; orduan parte hartu zuen PISAn lehenengoz ikasle
lagin esanguratsu batekin. Matematikan
zertxobait behera egin zuen (4 puntu) eta
zientzietan gora egin zuen zertxobait (2
puntu). Nafarroa, finean, autonomia erkidegorik onenetakoen artean kokatu zen,
nahiz eta 60 eta 89 puntuko aldea duen
Shangai-Txinako biztanleriarekin, horiek
izan baitziren rankingeko buru 2009an.
Emaitza hauen aurkezpenean, 2010eko
abenduan, Ministerioak Espainiako emaitzetan hainbat faktore azpimarratu zituen.
Lehenik eta behin, ohartu zen irakurmenaren mailarik txikienetan daudela ikasleen
%20, eta soilik %3,5 mailarik altuenetan.
ELGAko herrietan, kopurua %8ra arte igo
zen goi mailetan. Nafarroan, %5era arte.
Era berean, aipatu zuen ebaluazioa egin
zutenen artean errepikatzaileen kopurua
handia zela: Espainian hirutik bat ziren eta
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Nafarroan lautik bat. Finlandian, aitzitik,
20tik bat.
Beste aldagai bat maila sozioekonomiko
eta kulturala da. Horrela, kasurako, etxean
hamar liburu baino gutxiago dituzten ikasleen eta bostehundik gora dituztenen artean, 125 puntukoa izan zen. Gurasoak Lehen Hezkuntzako ikasketadunak dituzten
ikasleen batez bestekoa 407 puntukoa
zen eta gurasoak goi mailako ikasketadunak dituzten ikasleena, berriz, ia 100 puntu altuagoa.
Desberdintasun aipagarriak ikusten ziren,
era berean, bertako ikasleen eta immigranteen artean, areago kontuan hartzen badugu 2000. urtean Espainiako ikasleen %2
immigranteak zirela eta hamar urte beranduago, %9,5 zirela. Ikasle immigranteek
432 puntuko batez besteko puntuazioa erdietsi zuten, eta bertakoek 488 puntukoa.
PISAk berriz ere egiaztatu du sexuen arteko diferentziak badaudela. Oraingo honetan, irakurmenean nesken aldeko diferentzia 29 puntukoa izan zen, eta kopuru hori
36 puntukoa izan zen Nafarroan. Matematikan, mutilek neskak gainditu zituzten Espainian 19 puntutan. Joera hau areagotuz
doa 2000. urtetik aurrera.
Irakaskuntza itunduko ikasleek irakaskuntza publikokoek baino 37 puntu gehiago
erdietsi zituzten, baina aldagai sozioekonomiko eta kulturala kontuan hartzen
bada, kopurua 19 puntutan murrizten da.
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Nafarroa nabarmen izan zen aipagarri, izan
ere, bertako ikastetxe itunduek autonomia
guztietako ikastetxe pribatuen arteko puntuaziorik altuenak erdietsi zituzten, gure
sare itunduari rankingeko bigarren postua
emanez, soilik Shanghai-Txinaren atzetik.
Finean, nahiz eta PISA txostenak egiaztatu
zuen Espainiako hezkuntza sistema geldialdian dagoela 2000. urtearekin erkatuta, baieztatu zuen hobekuntza izan bazela
2006ko aldiarekiko. Nafarroak, zalantzarik
gabe, argazki erakargarriagoa erakutsi zuen.
Modu esanguratsuan hobetu zen irakurmenean. Gure emaitzak Espainiakoak baino
hobeak izan ziren eta baita ELGAko batez
bestekoak baino hobeak ere, baina ez da
autokonplazentzian erori behar. Aurtengo
abenduan 2012ko maiatzean egindako
PISA ebaluazioen Nafarroako eta Espainiako
emaitzak ezagutuko ditugu. Zehaztasun
handienez matematika aztertu zen orduan.
Gizarte orokor batean sartuta gaudenez,
Shanghai-Txina, Finlandia edo Hego Korea bezalako herri liderretako hezkuntza
praktika onekin ikasi dezakegu. Herrialde
horietako indarguneak aztertzen badira,
ohartuko gara nabarmen egiten dela apustu
bikaintasunagatik. Bertako ikasleek batez
beste egunean hamar orduz aritzen dira
lanean, unibertsitateko tituludunik onenak
irakaskuntzan aritzen direla, autonomia pedagogiko handia dutela, irakasleek prestigio
sozial aitortua dutela eta ikastetxeetako zuzendaritzen aldetik lidergoa dagoela.
Bikaintasunaren bidea ongi markatua
dute beste herrialde batzuetako praktika
onek, Nafarroa bezalako zenbait autonomia erkidegoek eta gure herriko hainbat
ikastetxek- PISAk erakutsi du hamar urte
hauetan hezkuntza eztabaida partidista
eta ideologikoaren mende jartzeak ondorio
penagarriak dakartzala Espainiarendako.
Gizarte eta hezkuntza egoerek premiaz
eskatzen dute adostasuna eta epe luzeko
begirada herri subiranotasunaren ordezkarien aldetik.

Jesús María Ezponda,
Nafarroako Eskola Kontseiluko kidea
eta Miravalles-El Redín ikastetxe
itunduko zuzendaria
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EBALUAZIO DIAGNOSTIKOTIK ERATORRITAKO HOBEKUNTZA PLANAK.
NAFARROAKO ESPERIENTZIAK.

DBHko 1. eta 2. mailak antolatzeko proiektu pilotua
Cortesko “Bardenas Reales” DBHI

1. TESTUINGURUA ETA
HASIERAKO PLANTEAMENDUA
2012ko maiatzaren lehen astean, Hezkuntza
Departamentuko
Aniztasunaren,
Orientazioaren eta Kultura-aniztasunaren
Zerbitzuak bilera bat deitu zuen Cortesko
bi ikastetxeetako zuzendariekin eta Kultura-aniztasunerako Bulegoko buruarekin.
DBHko 1. eta 2. mailak antolatzeko ildo
nagusiak proposatu ziren. Helburua zen
2012-2013 ikasturtean zehar ezarriko zen
proiektu pilotua taxutzea. Proiektu hori
abian jartzeko oinarrian zegoen ikastetxeek, irakasleek eta Hezkuntza Departamentuak borondatez hartutako konpromiso partekatua.
Maiatzaren bigarren astean, zuzendaritza
taldeak informazioa eman zion KPBri eta
proiektuan sartzeko aukera planteatu zion;
adostu zen Departamentuko teknikariak
institutura etorriko zirela aurkezpena egin
eta sortzen ziren zalantzak ebaztera. Hurrengo astean etorri ziren.
Informazioa irakasle talde osoari eman
zitzaion koordinazioko arloetatik. Klaustroaren ohiz kanpoko bileran proiektua
aurkeztu eta beharrezko eztabaidak egin
ziren. Ondoren, KPBak proposamena ge-
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hiengoz onetsi zuen. Astebete beranduago, klaustroak erabaki zuen berrikuntza
proiektu bat sartzea, oinarrizko gaitasunak
IKTen bidez eskuratzeko.
Eskola kontseiluari erabaki hauen guztien
berri eman zitzaion eta 2012-2013 ikasturte honetako lehen klaustroan proiektua
ezartzea onetsi zen.
Proiektua ezartzeko Hezkuntza Departamentuko ente eta estamentu desberdinen lankidetza izan da. Hezkuntzako
Parte-hartzearen, Irakasleentzako Arretaren eta IKTen Zerbitzuak eta, batez ere,
Cortesko Udalak laguntza eman dute
hogei iPad izateko, ikasgelako lanean
erabiltzeko. Unibertsitateen, Kalitatearen eta Prestakuntzaren Zerbitzuak prestakuntzako baliabideak eta parte hartzen
ari diren gainerako ikastetxeekiko koordinazioa eman ditu. Antolamenduaren eta
Aukera Berdintasunaren Zerbitzuak bi
zerbitzu eginkizun eman ditu irakasleen
egonkortasuna, ezagutza eta inplikazioa
bermatzeko, eta aniztasunari erantzuteko
maisu bat eskaini du, gure institutuan eta
Cortesko “Cerro de la Cruz” HLHIPn batera lan eginen duena.
Gure institututik aparte, beste lau ikastetxe ere ari dira proiektu hau ezartzen, bo-
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rondatez, 2012-2013 ikasturte honetan:
Berriozarko DBHI, Iruñeko “Plaza de la
Cruz” BHI, Azkoiengo “Ribera del Arga” BHI
eta Martzillako “Marqués de Villena” BHI.
Ebaluazioa positiboa bada, aurreikusita
dago ikastetxe gehiagotara hedatzea ondorengo ikasturteetan.
2. JUSTIFIKAZIOA
Proposamenak DBHko lehen zikloan sortzen diren hainbat zailtasuni aurre egin eta
irtenbide hobea bilatu nahi zien:
· Lehen Hezkuntzatik Bigarrenerako
trantsizio gogorra: ikaslea pasatzen da
eskola ordu gehienetan irakasle-tutore
bakar batekin egotetik eskola ordu gutxi
ematen dioten hamar bat irakasle izatera.
Proiektuak urrats hori leundu nahi du, gehikortasun printzipioaren arabera, ondoko
neurriak aplikatuz::
1. Talde bakoitzeko irakasle kopurua murriztea. Irakasleek curriculuma diziplinarteko ikuspuntutik aplikatuko dute, proiektuka lan eginez, lotura duten ezagutza
arloak elkartuz.
2. Taldekatze egonkorrak (ezinbestekoak
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diren aukerako irakasgaien eta atal elebidunaren banaketak saihestuz), ikasleen
arteko eta irakasleekiko loturak indartuko
dituztenak.
· Ikasleei banakako jarraipena egiteko
zailtasunak. Alderdi hori hobetzeko ondokoa proposatzen da:
1. Tutorearen presentzia indartzea, erreferentziako figura gisa.
2. Irakasle taldearen koordinazioa sustatzea, lehentasuna izanen duena planteatzen den beste edozein koordinazioren
aurrean.
3. Aniztasunari erantzuteko erabiltzen di-
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ren orduak ikasgelan baliabide pertsonal
gehiago sartzeko erabiltzea (irakaskuntza
partekatua).
· Batzuetan, eskola jarduerak ez zaizkie
nahiko egokitzen ikasleen interes eta motibazioei, oinarrizko gaitasunak eskuratzera bideratutako prozesu koordinatu eta
sekuentziatuari, gizarte eta lan testuinguruaren eskakizunei, eta errendimendua
neurtzen duten nazioarteko ebaluazioetatik eratorritako eskakizunei.
Ondorioz, ikasleen parte-hartzea, autonomia, eta erantzukizuna sustatzen dituzten
metodologiak ezarri nahi dira, ahalbidetuko dutenak informazioaren gizarterako
beharrezkoak diren gaitasunak eskuratzea
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eta ikasleen gaitasunen garapen handiena
lortzea.
3. PROIEKTUAK LORTU NAHI
DITUEN HELBURUAK:
1. Irakasle-ikasle lotura pedagogikoa indartzea. Proiektuak planteatzen du irakasleak
eta ikasleak partekatzen duten ordu kopurua
gehitzea, eta irakasle bakoitzari esleitutako
ikasle kopurua eta, ondorioz, ikasle bakoi-tza
artatzen duen irakasle kopurua gutxitzea.
Horrek laguntzen du ikasle bakoitzaren gaitasunak eta beharrak modu pertsonalizatuagoan ezagutzen eta artatzen, eta ikaslearen
ikaskuntzaren jarraipen estua egiten –aniztasunari erantzutea testuinguru inklusibo batean-. Bestalde, ikasleei aukera ematen die
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erreferentziako figurak aurkitzeko beraiekin
denbora gehien partekatzen duten irakasleen artean eta haiekin konfiantzazko harreman estuagoa hasteko.
2. Tutoretza indibidualizatua indartzea, tutorearekiko loturan oinarrituta. Lotura hori
afektiboa ere izan daiteke.
3. Talde jakin batean esku hartzen duten
irakasleen taldeko lana sustatzea. Horretarako: irakasle talde txikiagoak sortzen dira,
haien arteko koordinazioa bultzatzen da eta
diziplinarteko lana sustatzen da, metodologia
dinamiko eta motibatzaileetan oinarrituta.
4. Oinarrizko gaitasunak eskuratzera bideraturiko hezkuntza proiektua garatzea.
Gizarteak ikasteko autonomia eta taldean
lan egiteko gaitasuna dituzten pertsonak
eskatzen ditu, IKTak erabiltzen dakitenak
eta ikasten jarraitzeko trebetasunak eta ekimena dutenak. PISA ebaluazioek ere norabide horretatik eramaten gaituzte eta, beraz,
gure proposamen didaktikoak diseinatzeko
ardatz gisa sartu behar dugu. Horretarako,
curriculuma garatzeko metodologia partehartzaile eta interaktiboak proposatzen ditugu, ikasleen jardueran oinarrituak (ataza eta
proiektuak, ikasleari lagunduko diotenak zer
egiteko gauza den eta zer ez ikusten, egindako aurrerapenak ebaluatzen, ikaskideekin
batera lan egiten eta lanari zentzu handiagoa aurkitzen). Gainera, “ataza integratu”
horiek ahalbidetuko dute lan proposamen
malguak eta irekiak egitea, ikasle bakoitzari
bere aukeren barruan mailarik altuena lortzen laguntzeko.
Koordinazio lana irakasle talde txikiagoen
artean egiteak ahalbidetzen du irizpide
bateratuekin ekitea oinarrizko gaitasunen
lanari, guztiek landuko ditugun oinarrizko
alderdiak zehaztuz, estrategiak eta tresnak
planifikatuz...
Era berean, aukera metodologiko hau posible izateko, ikasgelek hornidura teknologiko nahikoa izan behar dute, eguneroko
lanean IKTak sartu ahal izateko.
4. PROIEKTUAREN GARAPENA:
IRAKASLE TALDEKO KIDEEN
KOPURUA GUTXITZEA
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Pilotaje honetan garatu nahi izan diren alderdietako bat izan da ikasleen erreferente (irakasleak) kopurua gutxitzea, horrela,
Lehen Hezkuntzatik Bigarrenerako trantsizioa errazteko. Horrek arloka lan egitea
ekartzen du (ahal bada) edo ahalik eta
irakasgai gehien ahalik eta irakasle kopuru
txikienean elkartzea.
Irakasle taldea txikiagoa izateak ahalbidetzen du irakasleek ikasleak hobeto ezagutzea, elkarrekin denbora gehiago igaroko
baitute.
Gainera, irakasgaiak elkartzeak malgutasun handiagoa ekartzen du, irakasle berak
ematen dituen irakasgaien artean diziplinarteko proiektuak planteatzeko orduan.
Era berean, beharrezkoa da irakasgai
desberdinak ematen dituzten irakasleen
arteko koordinazioa ona izatea, eta horrek
eskatzen du irakasle talde osoa koordinatzeko orduak izatea.
Ikasmaila antolatzeko modu honek zenbait
zailtasun sortu dizkigu. Alde batetik, plantillan dauden irakasleek borondatez onartu
behar dute beren espezialitatea ez diren
irakasgaiak ematea. Bestetik, ikastetxean
irailean hasi diren irakasleek ikastetxea
konprometitu den proiektu batean sartu
behar dute, erabakian parte hartu ez duten arren.
Gure kasuan, ondoko irakasgaiak elkartu
ditugu irakasle bakar batek emateko: Matematika, Oinarrizko Matematika, Gorputz
Hezkuntza eta Tutoretza. Bestalde, proiektua koordinatzen duen irakasleak Literatura Sormena irakasgaia ematen du, HArekin batera. Gainerako irakasgaiak ezin
izan dira elkartu gure ikastetxeko ezaugarri bereziak direla-eta. Hala eta guztiz
ere, irakasle talde osoak astero koordinaziorako orduak izan ditu, proiektuak garatu eta ikasturtean zehar sortzen diren
arazoen aurrean jarduteko ildo komunak
adostu ahal izateko.
5. PROIEKTUAREN GARAPENA:
TUTORETZAREN HOBEKUNTZA
Tutoretza ikaskuntzaren zerbitzura dagoen
hezkuntza baliabidea dela uste dugu. Ho-
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rregatik, gure tutoretza planak koherentea
izan nahi du ikastetxeko hezkuntza proiektuan adostutako hezkuntza printzipio eta
irizpideekin.
Tutoretzaren lau esparruetatik, proiektu
honek alderdi bat indartu nahi du (jada aipatua proiektuaren helburuetan): ikasleei
banakako arreta ematearekin loturikoa,
irakasle-ikasle lotura pedagogikoa indartuz, ondoko neurrien bidez:
Irakasle jakin batek arlo gehiago irakatsiz
ikasle talde berari (horrela, bide batez,
irakasle talde gutxiagoren barnean egonen da): pertsona bera tutorea eta Matematikako, Oinarrizko Matematikako
eta Gorputz Hezkuntzako irakaslea izanen da (A taldearentzat). B taldearen
kasuan, A taldeko tutoreak hiru arlo berak irakasten ditu.
Aurrekoaren arabera, ikasleak irakasle
gutxiagorekin izanen ditu harremanak
eta, ondorioz, astean ordu gehiagotan
egonen da haiekin.
Horrela, ikasleak ondo ezagutzera eta
haien banakako jarraipena egitera irits daiteke.
Taldeko jardueren urteko programa, tutoretzarako astero erabiltzen diren orduetan
egitekoa, urtero ezarritakoaren arabera
mantentzen da.
Tutoretza eta orientazioa ezin dira burutu
curriculumeko arloak kontuan hartu gabe;
aldiz, erabat integratuta egon behar dute
haietan. Tutoretza garatu ahal izateko ekintzak eta jarduerak ildo gako jakin batzuetan
elkartzen dira, zeintzuetan tutoretzak eta
orientazioak paper bikoitza betetzen duten:
alde batetik, ikasleen heldutasuna garatzeko eta, ondorioz, banakako eta taldeko arazoei aurrea hartzeko balio dute; eta, bestetik, banakako eta taldeko arazoak agertzen
direnean, haietan esku hartzeko.
Egiten diren jarduerak lotuta daude bizikidetzarekin, hezkuntza emozionalarekin, ingurumen hezkuntzarekin, baterako
hezkuntzarekin, osasunerako hezkuntzarekin eta ikasten ikasteko gaitasunarekin.
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6. PROIEKTUAREN GARAPENA:
KONTZEPTU BERRI BAT
ANIZTASUNARI ERANTZUTEKO
Proiektuaren helburuetako bat da aniztasunari erantzutea ikuspuntu inklusibo
batetik. Hasteko, edozein motatako segregazioa baztertzen da: ikasle guztiak
elkarrekin egonen dira gela berean ahalik eta denbora gehien, haien gaitasunak
eta lorpenak edozein direla ere. Bakarrik
jokabide disruptibo larriak edo arreta behar puntual eta berariazkoak gertatzen
direnean aterako da ikaslea gelatik. Badira kasu zehatzak sistema honen onurak frogatu dutenak: beste modu batean
errefortzu taldeetara atera eta DBH osoan
zehar gutxieneko edukiak landuko lituzketen ikasleak gai dira berriz ere “engaiatu”
eta taldearen erritmoa jarraitzeko. Horrek
aukera ematen die edozein ikasketa ibilbide jarraitzeko.
Taldearen heterogeneotasuna da gelan
egunero egiten den lanaren onarria. Gaitasun handiko ikasleek ikasteko zailtasunak
dituzten ikasleei laguntzen diete. Aniztasuna aberasgarritzat jotzen da ikasleen
ikaskuntzarako, gizarte testuinguru erreal
batean kokatzen baititu, non batzuen eta
besteen interesak, gaitasunak, lan egiteko
moduak, etab. desberdinak diren.
Gure pedagogia inklusiboaren beste zutabea banakako heziketa komuna da. Hori
lortzen da lan kooperatiboaren eta proiektukako lanaren bitartez, askotan diziplinarteko izaerarekin. Ikasleek ez dituzte gauza
desberdinak ikasten: modu desberdinetan
ikasten dituzte. Irakasleek estrategiak eta
metodologiak bilatzen dituzte aniztasuna
eta sormena bultzatu eta ikasle bakoitzak
eman dezakeen onena atera ahal izateko.
Guztientzako curriculum komuna lantzen
da eta hartan ikasle jakin batek behar
dituen curriculum egokitzapenak sar daitezke. Horrela, egoera ahulenean dauden
ikasleek zein nabarmentzen direnek onura
ateratzen dute irakaskuntza inklusibotik
eta inoiz ez dituzte “nagusitasun” edo
“esklusio” sentipenak izanen.
Honek guztiak gainzama gehigarria eskatzen die irakasleei. Izan ere, irakaskuntza
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inklusiboaren oinarrizko baldintzetako bat
da curriculumaren malgutasuna eta horrek planifikaziorako eta koordinaziorako
orduak eskatzen ditu. Gainera, ezarpena
konplexuagoa da curriculuma bakarra eta
itxia denean baino. Irakasleek elkarrekin
eta koordinatuz egin behar dugu lan, eta
askotan denbora eta gune berdinak ditugu horretarako. Horrela, irakasle arrunta, laguntzakoa eta Pedagogia Terapeutikokoa gela berean sartzen gara ordu
berean, eduki berak lantzeko. Batzuetan,
beste modu batean errefortzu taldea izanen luketen irakasgaiak dira, hala nola,
Hizkuntza edo Matematika. Matematikaren kasuan, ikasle talde txiki bat gelatik atera beharrean gutxieneko edukiak
lantzeko (errefortzu taldea), laguntzako
irakaslea esleituak dituen lau orduetan
irakasle titularrarekin egoten da, lehen
mailako talde bakoitzean bi ordu sartuz.
Horrela, beste modu batean ikusiko ez
liratekeen arazoak hauteman eta zuzendu daitezke, gelan irakasle bakar bat
dagoenean ia ezinezkoa baita ikasleen
aurrerapenen kontrol xehatua egitea. Lehen Hezkuntzako ikasleak ohituak daude
erabat gidatuak diren jarduerak egitera.
Laguntzako irakasleak ikasleei etapen
arteko trantsizio honetan laguntzen die,
nolabaiteko autonomiaz lan egiten has
daitezen. Zentzu horretan, begiratzen du
ikasle guztiek apunteak ongi hartzen dituzten, ariketa guztiak zuzentzen dituzten
eta ataza guztiak egoki egiten dituzten.
Laguntza eta azalpen osagarriak ematen
dizkie zailtasunak dituzten ikasleei eta
arreta eskaintzen die hobeto doazen ikasleei. Horrela, talde osoak ateratzen dio
etekina laguntzari.
Beste batzuetan, irakasgai desberdinetatik helburu komunak programatu eta diziplinarteko proiektuak garatzen dira; kasu,
Musika, Hizkuntza eta Plastikako irakasleak elkartu dira txotxongilo antzezlan bat
taularatzeko. Besteetan, irakasle taldeak
esku hartzeko jarraibide komunak ezartzen
ditu, ikasle baten jokabide disruptiboen
edo beste ikasle baten jokabide asozialen
aurrean.
Cortesko Bardenas Reales DBHIn pedagogia inklusiboari heltzen diogu:

36

DBHko 1. eta 2. mailak antolatzeko proiektu pilotua ·
Cortesko “Bardenas Reales” DBHI

Cortesko Bardenas Reales DBHIn pedagogia inklusiboari heltzen diogu:
Gure misiotik heterogeneotasuna
elementu aberasgarritzat jotzen
dugulako.
Gure hezkuntza proiektuak aniztasunari
erantzuteari garrantzi berezia ematen
diolako.
Aniztasunari gelan erantzun nahi dioten
metodologiak eta estrategiak ezartzen
dituzten profesionalen talde bat
garelako.
Eta ezartzen dugu:
Ikasleen gaitasun, motibazio,
erritmo eta ikasteko estilo desberdinei
egokitzen zaien curriculuma aplikatuz.
Ebaluatzeko eta kalifikatzeko
irizpide eta prozedura malguekin.
Irakasleen, tutoreen, orientatzailearen
eta Pedagogia Terapeutikoko
irakaslearen artean koordinatzeko
gune eta denborekin.
Informazioaren eta komunikazioaren
teknologia berrien laguntzarekin.
Familien laguntza estuarekin,
tutoretzen bitartez.
Hori guztia argi izanda ez direla ikasleak
eskolara egokitu behar direnak, baizik eta
eskola sistema dela ikasleen beharretara
egokitu behar dena.
7. PROIEKTUAREN GARAPENA:
TEKNOLOGIA BERRIAK ERABILTZEA
OINARRIZKO GAITASUNAK
ESKURATZEKO
Proiektuaren ardatzetako bat da IKTak
eguneroko lanerako tresna gisa erabiltzea
eta informazioaren gizartean beharrezkoak
diren trebetasunak garatzea: informazioa
bilatu, eskuratu, prozesatu eta komunikatzea, eta ezagutza bihurtzea.
Eginkizun horiek garatzeko, IKTak ezin dira
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bigarren mailako tresna izan; aldiz, gelako
eguneroko lanean txertatuta egon behar
dute ezinbesteko tresna gisa, gure gizarteko edozein herritarren eguneroko bizitzaren
hainbat jardueratan (gizarte zein lan izaerakoak) txertatuta dauden bezala. Ondorioz, ez du zentzurik IKTak barne ez dituzten
irakaskuntza-ikaskuntza atazak planteatzea.
IKTak gelan erabiltzeak ahalbidetzen digu
proposatzen ditugun ikaskuntza atazetan
ikasleek taldean lan egitea, autonomia nahikoa eta ataza gauzatzeko aski denbora
izatea, aholkularitza jasotzea eta inposizio
gabe ebaluatuak izatea.
Gaitasun digitalak trebetasun desberdinak
hartzen ditu, informazioa eskuratzetik hasita, informazio hori tratatu eta euskarri
desberdinetan transmititu arte eta, orobat, informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak erabiltzea, funtsezkoak baitira
informazioa jasotzeko, ikasteko eta elkarrekin komunikatzeko.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak lan intelektualerako tresna gisa
erabiltzeko gai izateak berekin ekartzen du
teknologia horiek erabiltzea beren eginkizun bikoitza betetzeko, hots, informazioa
eta ezagutza transmititzeko eta sortzeko.
Azken finean, gaitasun digitalak eskura
dauden baliabide teknologiak ohikotasunez erabiltzea ekartzen du, arazo errealak modu eraginkorrean ebazteko. Era berean, aukera ematen du informazio iturri
eta berrikuntza teknologiko berriak agertu
ahala ebaluatzen eta hautatzen joateko,
ataza edo helburu berariazkoak betetzeko
duten baliagarritasunaren arabera.
Beraz, proiektu hau aurrera eramateko
IKTak funtsezkotzat ditugu. Tresna ezinbestekoa dira gelan eta proiektuko protagonisten arteko harremanetan, eta proiektua
ebaluatzeko ere erabiliko dira.
Gelako tresna gisa, irakasleek IKTak erabiltzen dituzte beraiek egindako proiektuekin eta atazekin loturiko baliabide bilduma
ikasleei aurkezteko (Moodle, wiki-ak, blogak…) eta atazak eta argibideak planteatzeko (blog-ak, doc-ak…). Arbel digitalak
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erabiltzea oso lagungarria da eta horretan
ikastetxeak badu nolabaiteko esperientzia.
Ikasleen jardueraren zati bat ondokoetan
oinarritzen da:
Bilaketak: sarbidea mota guztietako
iturrietara (testualak, ikonikoak,
ikus-entzunezkoak…)
Atazetatik abiatutako lana:
atazak Moodle-n, webquest-en.
Proiektuetarako softwarea erabiltzea:
testu-tratamenduko programak, kalkulu
orriak, aurkezpenak, bideo edo audio
edizioa...
Biltegiratzeko sistemak:
fisikoak edo birtualak.
Lanak sarean hedatzea.
IKTak erabilita proiektuan parte hartzen
dutenen arteko komunikazioa areagotzen
da maila guztietan, hau da, ikasleen artean, ikasleen eta irakasleen artean, familien eta ikastetxearen artean, proiektuan
parte hartzen ari diren ikastetxeen artean
eta irakasleen eta prestatzaileen artean.
Moodle ikasgela birtualeko jarduerek xede
horretan laguntzen dute.
Ikasturtea bukatzean, gogobetetze inkestak prestatuko dira (ikasleak, familiak,
irakasleak) Moodle ikasgela birtualaren
bitartez, proiektua modu eraginkorrean
ebaluatzen lagunduko duen informazioa
lortzeko.
IKTen inguruan garatutako lan hau guztia
posible izaten ari da ikastetxeak dagoeneko zuen teknologia berrietako hornikuntzari esker eta ikasturte honetan 19 iPad
erosi direlako. Hornidura hori ez zatekeen
posible izanen Cortesko Udalak, Moderna
Planak eta Hezkuntza Departamentuak
emandako laguntza gabe. Tuterako ILZren
ekarpena ere garrantzitsua izan da, ahalbidetu baitu aditu batek aholku ematea iPadak erabiltzen eta iPadek ematen dituzten
hezkuntza aukerak didaktikoki ustiatzen
ikasteko.
Gailu horrek baditu hezkuntza esparruan
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bereziki interesgarriak diren ezaugarriak,
aukeratzera bultzatu gaituztenak. Horien
artean, ondokoak nabarmentzen dira:
Pertsonala. Gailu pertsonala da,
edozein tokitan ikastea ahalbidetzen
duena, 1-to-1 horniduraren bitartez
(ekipo bat ikasleko).
Konektagarritasuna. Interneteko
sarbidea ematen du wireless bitartez,
irakaskuntzari eta ikaskuntzari laguntza
emanen dien arlo desberdinetako
informazioa kontsultatzeko.
Interaktibitatea. Ukipen pantaila
erabiltzea naturala da, ikasleek intuizioz
egiten dute, eta ondorioz interaktibitate
maila altua da.
Autonomia. Bateriak 10 orduko
autonomia du eta horrek eskola egun
oso batean erabili ahal izatea
ahalbidetzen du.
Azkar abiatzen da. Bat-batean jartzen
denez abian, eguneko edozein
momentutan berehala eskuragarri
egotea ahalbidetzen du.
Euskarri digital multimedia. Formatu
digital multimedian dagoen
informazioa eskuratu, maneiatu eta
editatzea ahalbidetzen du: testuak,
irudiak, audioak, bideoak, etab.
Produktibitatea. Edizio programa ugari
daude ikaskuntza eraikitzailea izateko
estrategiak garatzeko.
Liburu digitalak. Liburu digitaletarako
eta irakasleek sarera igo eta ikasleen
iPaden artean banatu ditzaketen
dokumentuetarako sarbidea errazten du.
Eramangarritasuna. Arina eta
eramangarria da eta, ondorioz,
arazorik gabe lekuz aldatu daiteke.
Erraza. Intuizioz erraz maneiatzen den
gailua da, eta behar duen euskarri
teknikoa minimoa da.
Mikrofonoa eta webkama. Gailuak
mikrofono bat du audioa grabatzeko
eta webkam bat (iPad2) irudiak/bideoa
kapturatzeko.
Periferikoak. Ezaugarriak gehituko
dizkioten periferikoak konekta
dakizkioke, hala nola, kanpoko teklatua
edo konexio-kablea proiektore edo
telebista batera, eta dokumentuak
inprima daitezke “AirPrint”
teknologiaren bitartez.
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8. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA
Proiektua ezarri bitartean koordinazio
eta aholkularitza bilerak egiten ari dira
Hezkuntza Departamentuko teknikariekin.
Ikastetxean egin ziren koordinaziorako lehen saioetan, inplikaturiko irakasleek lortu beharreko helburuak ezartzea erabaki
zuten. Komunak dira arlo guztietarako eta
proiektuak proposatzen dituen xedeetan
oinarritzen dira: diziplinartekotasuna, motibazioa, lan inklusiboa eta lankidetza lana,
sormena, berdinen arteko tutoretza eta
material didaktikoak sortu eta ustiatzea.
Helburu hauek uneoro presente daude eta
proiektua ezartzeko prozesu osoan zehar
ebaluatu eta sendotzen dira. Koordinazio
bileretan ondokoen aldizkako jarraipena
egiten da: errendimendua edo gaitasunen
eskuratze maila, diziplinarteko jarduerak, diziplina eta ongizatea edo gogobetetasuna (ikasleak, irakasleak, familiak,
ikastetxea), etab. Jarduerak metodologia
aktibo eta dinamikoen ikuspuntutik egiten
dira eta diziplinarteko atazak garatzean indartzen dira. Horrela, gelan ikaskuntza giro
desberdinak sortzen dira eta, beste alderdi batzuen artean, bultzatzen dira ikasleen
motibazioa, ahalegina, autonomia eta ekimen pertsonala eta, era berean, hobetzen
dira kontzeptuetan sakontzeko eta taldean
lan egiteko gaitasunak.
Proiektua aurrera eramaten ari diren ikastetxeak eta Hezkuntza Departamentua batera ari dira ebaluazioaren plangintza egiten. Gainera, Hezkuntza Departamentuak
adierazleak emanen ditu azken ebaluazioa
egiteko.
Antolamenduaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuak zein ikastetxeak bere
amaierako memorian modu positiboan
ebaluatzen badute proiektua, pilotajea
2013-2014 ikasturtean DBHko 2. mailan
eginen da.
Cortesko “Bardenas Reales” DBHI
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Coachinga, ikasleekiko
komunikazioa hobetzeko tresna.
Teresa Aranaz, San Cernin Ikastetxeko zuzendaria.

Ikastetxe orotako oinarrizko alderdietako
bat da tutoretzaren bitartez gauzatzen den
ikasleekiko komunikazioa baina, askotxotan, ikaskuntza-irakaskuntza prozesuetan
adituak izan arren, irakasleek ez dituzte
tresna nahikoa ikasleei hurbiltzeko, horrela eskola errendimendu hobea erdiesten
eta gaitasunak eskuratzen laguntzeko.
Egoera horiek gehitzen zaizkio ikasleen laguntza eta orientazio beharrari, batez ere
Bigarren Hezkuntzan, eskola bizitzan etapa bereziki garrantzitsua baita. Zehazki,
DBHko 4. mailan atzeman zen tutoretza
ekintza hobetu behar hori, etapa horretan
tutorearen lana guztiz funtsezkoa baita,
ikasleen adinagatik zein ikasketen derrigorrezko etapa amaitzear direnez beren
etorkizunari buruzko erabakiak hartu behar
izaten dituztelako.
Gai honen inguruan burututako zenbait esperientziaren berri izan eta gero, 2011-12
ikasturtean elkarlanean hasi ginen Asociación de Industria Navarraren (AIN) profesionalekin. Helburua zen, hasteko, Bigarren
Hezkuntzako tutoreen talde bat gaitzea beren tutoretza saioetan hezkuntza-coachin-
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geko teknikak praktikara eraman zitzaten,
tutoreak ikasleari bere garapen eta hobekuntza prozesuan aurrera egiten laguntzeko lanerako metodologia gisa.

leei bidea erakusteko, transmititzeko eta
irakasteko eta, azken finean, pertsonetan
oinarrituriko hezkuntzan lan egiteko.
Xeheago, ondoko helburuak bilatu dira.

Trebetasun horiek erabiliz, tutore taldeak
lortuko luke prozesu egituratu eta dinamikoa aurrera eramatea, ekintzan oinarriturik eta etorkizunera bideraturik, ikasleei
beren helburuak erdiesten laguntzeko,
beren trebetasunak hobetuz eta potentziala garatuz. Hori guztia lan esparru berri
baten barruan, non estiloa entzutean eta
elkarrizketan oinarritzen den, ikaslea protagonista aktiboa den eta ekimena ekintzara bideratzen den. Hezkuntza-coachingarekin proiektu horrekin zerikusia duten
pertsonen talentua aurkitu nahi da, hala,
haien garapen pertsonala eta profesionala hobetu eta optimizatzeko. Gainera,
ikasleek beren buruan konfiantza handiagoa izatea nahi da, erabakiak hartu eta
beren gain erantzukizunak hartu ditzaten,
prozesuaren hasieran aukeratu dituzten
asmo edo jomugak erdiesteko. San Cernin
Ikastetxean coachinga urrats bat gehiago
da banakako ikaskuntzaren ildoan, ikas-

Ikasleendako;
Beren trebetasunak indartzea.
Emaitza akademikoak hobetzen
lagunduko dieten gaitasunak garatzea,
hala nola, konpromisoa, begirunea,
ahalegina eta bikaintasuna.
Beren potentziala aktibatzea.
Norberaren erantzukizuna handitzea.
Beren erabakiak hartzeko gai izan
daitezela, gatazkak ebazteko tresna
egokiak erabili ditzatela eta gai izan
daitezela bizitza akademikorako zein
profesionalerako baliabide eta
gaitasunak sortzeko.
Denbora optimizatzea eta maila
akademikoan zein profesionalean
hazkunde iraunkorra lortzea.
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Ikastetxearendako;
Tutoretza taldea motibatzea.
Eraginkortasuna handitzea.
Talentua garatzea eta gordetzea.
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Tutore taldearen eta ikasleen
gogobetetzea hobetzea.
Hezkuntza estilo berriak bultzatzea.
Antolamendua modu jasangarrian
garatzea.
Eta tutoreendako;
Emaitza hobeak lortzea.
Ikasleekiko harremana hobetzea.
Aldaketei laguntzea hauen bidez:
bestelako ikuspegiak eskainiz,
egoera diagnostikatuz eta ikaslea
ekindako prozesuan gidatuz.
Beren lanarekiko gogobetetasuna
eta segurtasuna handitzea.
Tutoretza saioak egiteko tresna
eta teknika berriak ikastea.
Tutoreek gogor egin zuten lana AINeko profesionalekin. Prestakuntzako hiru saio (lau
ordukoak) egin zituzten, coachingeko banakako bost saio (ordu eta erdikoak) eta talde gainbegiraketako bi saio (lau ordukoak).
Hau da, tutore bakoitzak 30 orduko prestakuntza zuzena, teoriko eta praktikoa, jaso
zuen bost hilabetetan zehar.
Finean, kontua zen tutoreek hurbilekoak
baina aldi berean zorrotzak izatea lortu behar zutela, enpatikoak eta gizatiarrak baina
distantzia gordetzeko gai, tutoretzetan zehar
azaleratu daitezkeen bizipen pertsonalek
edo ikasleek bizi dituzten bizi esperientziek
ez ditzaten eraman.
Esperientzia honen emaitza oso ona izan
da. Tutoreek beren prestakuntza teknikoa,
tresnak eta baliabideak hobetu dituzte
eta, orobat, ikasleekiko harremana eta familiekin egiten duten lana hobetu dituzte.
Bestetik, ikasleek ikasi dute beren burua
begiratzen eta baloratzen, autonomia eta
erantzukizun handiagoak eskuratu dituzte,
eta hurbiltasunarekin batera begirunea ere
hobetu dute.
Merezi izan du. Familiek, ikasleek eta tutoreek berek eginiko balorazioetan igarri da.
Horrenbestez, 2012-13 ikasturte honetan
prestakuntza Batxilergoko 1. mailako tutore
taldearekin jarraitzeko asmoa dugu.
Teresa Aranaz.
San Cernin Ikastetxeko zuzendaria.
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EBALUAZIOA ETA HEZKUNTZA EMAITZAK.
IKUSPEGI KONPARATUA.

Ebaluazioa, hezkuntza-sistemak
hobetzeko prozesu modura.

Javier Tourón, Hezkuntzako Ikerketametodoetarako eta Diagnostikorako katedraduna
Nafarroako Unibertsitatea.

1. SARRERA
Ebaluazioa informazio fidagarria eta baliozkoa lortzeko prozesua da, hark ematen
duen informazioan oinarritutako neurriak
hartuz ebaluatutako errealitatea optimizatzeko aukera ematen duena. Esan daiteke
gure hezkuntza-kulturan ezinbestean sartzen joan dela.
Izan ere, orain dela urte asko, Espainiako
hezkuntza-sistemaren
diagnostikoaren
txostenean esaten zen “gaur egun,
hezkuntza-sistemak, osasun-sistemekin
batera, gizartean esku hartzen duten enpresarik handienak dira. Sistema horien
emaitzek eragin zuzena edo zeharkakoa
dute erkidegoko kide guztiengan. Beraz,
sistema horren funtzionamendua egokia
izatea oso garrantzitsua eta interes orokorrekoa da. Horrek beharbada erakusten
du adostasun-maila handia dagoela Espainiako hezkuntza-sistemari etengabeko
diagnostikoa egiteko beharraren gainean.
LOGSEren 55. artikuluan esaten da sistemaren ebaluazioa hezkuntza kalitatearen
faktore nagusietako bat dela, hezkuntza
modu zorrotz eta objektiboagoan ezagu-

IDEA 40

tzeko aukera ematen duelako eta hura
optimizatzeko erabakiak hartzea errazten
duelako” (Orden Hoz eta kol., 1998, 17).
Hezkuntzako hurrengo legeek, hala nola,
LOCE iragankorrak VI. titulua ebaluazioari
buruzkoa zuen. Hartan argi esaten da ebaluazio diagnostiko orokorrak egin behar
direla oinarrizko gaitasunen gaineko arlo
eta irakasgaietan, ikastetxeen kanpo-ebaluazioa sustatu behar dela eta Hezkuntza
Adierazleen Estatuko Sistema osoa prestatu behar dela.
LOEk ere (2/2006) behar den garrantzia ematen dio ebaluazioari. VI. tituluan
hezkuntza-sistemaren ebaluazioa aztertzen da eta 140. artikuluan esaten da
ebaluazioaren xedeak izanen direla: a)
Hezkuntzaren kalitatea eta ekitatea hobetzen laguntzea; b) Hezkuntza-politikak
orientatzea; c) Hezkuntza-sistemaren gardentasuna eta eraginkortasuna areagotzea; d) Hezkuntza-administrazioek ezarritako hobekuntza-helburuen betetze-mailari
buruzko informazioa ematea eta e) Espainiako eta Europako hezkuntza-helburuen
lorpen-mailari buruzko informazioa ematea, baita Espainiako gizartearen eskaerari
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eta Europar Batasunaren testuinguruan
finkatutako xedeei dagokienez hartutako
hezkuntza-konpromisoen betetze-mailari
buruzko informazioa ere.Nafarroako Foru
Komunitatearen errealitateari gehiago hurbilduz, gogora ekarri nahi dut Hezkuntza
eta Kultura kontseilariak uztailaren 19an
eman zuen 385/2002 FORU AGINDUAn
esaten dena. Foru Agindu horren bidez
onetsi zen Nafarroako Foru Komunitatean
diru publikoarekin sostengatzen diren Haur
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeen ebaluazio eta kalitate plana. 2002ko irailaren
18ko 113. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen:
“Hezkuntzako administrazioek eta ikastetxeek batera arduratu behar dute ikastetxeak hobetzeaz. Horretarako, ebaluazioaren kultura bultzatu behar da,
ebaluazio jarduketak aplikatzearen aldeko
jarrerak garatu ahal izateko, ebaluazioa
irakasleen eta hezkuntza administrazioko
arduradunen ezagutza eta gogoetarako
tresna dela kontuan izanik. Ebaluazioaren
kulturak planteamendu sistematiko, antolatu eta zehatza egitea eskatzen du,
horren bidez bai administrazioak eta bai
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ikastetxeek ikus dezaten zein alderdi dagoen ongi eta zein hobetu behar den eta
hobetzen ahal den. Ebaluazioa, beraz,
etengabeko hobekuntzari lotuta dago,
eta funtsezko laguntza eta baliabidea
da, gainera, errealitatea eta ikastetxeetan izaten diren hezkuntza jarduketen
ondorioak hobeki ezagutzeko. Hezkuntza
administrazioek egiten dituzten azterketa
diagnostikoei esker Hezkuntza-sistemak
orienta daitezke eta, halaber, neurriak
hartu horiek eraginkorragoak egiteko eta
gizarteak eskolari azaltzen dizkion behar
konplexuei hobeki erantzuteko. Dena dela,
azterketa diagnostiko horien emaitzak
ikastetxearen arabera moldatu behar dira,
eta informazioa eman behar da ikastetxe
bakoitzaren egoeran oinarritutako helburu
propioak bilduko dituzten hobekuntza planak ezartzeko; barne ebaluazioak, ikastetxetik beretik eginda, plan horien lorpenei
buruzko informazioa eman behar du. Ikastetxeak hobetuta bakarrik hobetzen ahal
da Hezkuntza-sistema.
Inguru horretan, kanpoko ebaluazioa hartu behar da ongi dauden eta, beraz, mantendu eta areagotu behar diren alderdien
eta hobetu behar direnen elementu identifikatzaile gisa. Diagnostikorako eginkizun horretaz gain, kanpoko ebaluazioaren
bidez ikuspuntuak aldera daitezke, eta
ikastetxeak berak egiten duen barne ebaluazioari kanpoko erreferente bat eman.
Hezkuntza eta Kultura Departamentuari dagokio kalitatearen hobekuntzarekin
eta ebaluazioarekin zer ikusia duten jarduketak arrazionalizatu, antolatu eta sistematizatzea, zenbait urteri begira eginen
den plan estrategiko baten bitartez, alde
batera utzi gabe ikastetxeek jarduketa horiek osatu eta beren inguruan txertatzeko
duten autonomia. Plan honen oinarrian
ageri da ikastetxeek biurteko hobekuntza
planak egitea komeni dela; plan horietan
bildu behar dira hezkuntza administrazioen diagnostikoetan hobetzeko arlo gisa
ageri diren funtsezko alderdiak. Beraz, esparru komun bat ezarri nahi da eta bertan
honako hauek bildu: I.N.C.E.k egindako
ebaluazioak, estatu mailako proiektuei
buruzkoak, nazioarte mailako ebaluazio
proiektuak eta Hezkuntza eta Kultura Departamentuak berak planifikatutako eba-

luazioak (Lehen Hezkuntzaren ebaluazioa
Nafarroan, 2003, 8-9).”
Beraz, argi gelditzen da ebaluazioaren
rola dela hezkuntza ekintzaren produktu
ukiezin batzuk agerian uztea eta erabakiak hartzen laguntzea. Horrekin batera,
egia ere bada hezkuntza-sistema baten
heziketa-maila zein den jakiteko emaitzen
aldizkako ebaluazioa egin behar dela eta
ebaluazioa dela, orobat, baliabideak sistemari modu koherentean esleitzeko eta
beharrak sortzen diren tokian laguntzeko
tresnarik onena.
Hori horrela, ebaluazio-prozesu guztiak
laguntza-prozesu modura hartu behar
dira eta ez balizko mehatxu modura. Eta,
hartara, ebaluazio sistematiko eta aldizkakoa nahitaezko urratsa izanen da ikasleen heziketa-maila zein den jakiteko eta
errendimendu-estandarrak ezartzeko. Estandar horietan zehatz-mehatz finkatuko
da ikasmaila bateko ikasleek irakasgai
bakoitzean zer jakin behar duten (geroago
hona itzuliko naiz). Bestalde, gizarteak jakiteko eskubidea du zein den herritarren
hezkuntza-maila eta Administrazioak ikasle eta familien zerbitzura jartzen dituen
ahalegin ekonomikoak eta giza-ahaleginak
nola bihurtzen diren errentagarri. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority-ren webean adierazten dudanaren adibide paradigmatiko bat badugu.
Eskaintzen dituen emaitzei dagokienez,
ebaluazioak badu oinarrizko arazo bat: zer
da behar bezalako errendimendu bat? eta
errendimendu nahiko bat? Berariazko helburuak ezartzea ezinbestekoa da lorpenak
itxaropenei egokitzen ote zaizkien zehazterakoan. Behar bezalako errendimendutzat
ulertzen duguna argi eta garbi zehazten
duten berariazko helburuen multzorik ez
dagoenean, ebaluazioak eta haren emaitzek soilik erakutsiko digute zein puntutan
gauden, baina ez digute esanen zer tarte
dagoen lortu nahi ditugun helburuetara;
bere garaian optimizazio-potentziala deitu
genuen hori (Cf. Gaviria eta Tourón, 2005).
Ebaluazioaren funtsezko beste alderdi
bat da erreferentziak ezartzea, emaitzak
konparatu ahal izateko. Hain zuzen ere,
“erreferentziak ebaluatutako objektuaren
balorazio globala egiteko aukera ematen
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du, patroi modura hartzen den zerbaitekin erlazionatuz gero. Ohiko erreferentziapatroiak ondokoak dira: errealitate horren
beraren talde adierazgarri batek lortutakoa
-araudiaren erreferentzia, baremoak erabiltzen dituena- eta aurretik finkatutako
mailak eraginkortasun-helburu modura
-irizpideen erreferentzia- (...)”. (Pérez Juste,
2006, 539). Erreferentzia argirik gabe zaila
da konparazio egokia egitea eta konparaziorik egin gabe ezin da iritzirik eman eta
iritzirik gabe ez dago ebaluaziorik.
Hezkuntza-sistema batean erreferentziak
anizkoitzak izaten ahal dira, dela ebaluazioaren orokortasun-mailagatik, dela ikastetxe bateko barne-ebaluazioagatik, dela
ikastetxe bateko kanpo-ebaluazioagatik,
dela herrialde baten barnean eskualdeko
edo tokiko hezkuntza-sistema baten ebaluazioagatik edo dela herrialde bateko
hezkuntza-sistema beste herrialdetakoekin
konparatzeagatik. “Edozein hezkuntza-testuingurutan zernahi izanik ere hartutako
ebaluazio-modalitate edo -mota, hezkuntza-prozesuaren eta -produktuaren gaineko
eragina berebizikoa da eta haren kalitateari eragiten dio, zuzenean edo zeharka, baldin eta ebaluazioak ondorioak baditu, hau
da, baldin eta erabakiak hartzen badira eta
haietako bat ebaluazioa izatea erabaki bazen. Ondoriorik gabeko ebaluazioak ez du
deusetarako balio eta ebaluatutako objekturako eta haren testuingururako kaltegarria izan daiteke.” (Orden Hoz, 2009, 32).
Beste nonbait esan nuen bezala, “ebaluazioaren aurrerapenean ez du garrantzi
txikiagoa TIMMS - Trends in International
Mathematics and Science Study (Matematikako eta Zientzietako Joeren Nazioarteko Azterlana), PIRLS - Progress in
International Reading Literacy Study (Irakurriaren Ulermenaren Aurrerapenaren gaineko Nazioarteko Azterlana) eta, bereziki,
PISA - Programme for International Student
Assessment (Ikasleak Ebaluatzeko Nazioarteko Programa) moduko nazioarteko
azterlanek izan duten eragina –bereziki,
gizartean–. (...). Azterlan orokor edo berariazkoek modu batean edo bestean ideiak
eta jarraibideak eskaintzen dituzte, aztertutako hezkuntza-sistemak hobetzeko
erabaki eraginkorrak hartzen laguntzen dutenak. Horixe da, zehazki, ebaluazioaren
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izateko arrazoia: ebaluatutako objektua
optimizatzea” (Tourón, 2009a, III).
Iruñean, 2009. urtean, Talentuaren gainean egin zen I. Mundu Foroan esan nuen
bezala, “hezkuntza-sistemak lortu beharko
du, ahalik eta hezkuntza pertsonalizatuenaren bidez (ahalik eta handiena beharko
luke), pertsona bakoitzarendako ahalik eta
emaitzarik onena sustatzea. Nire iritziz,
horrek bermatzen du bikaintasuna sustatzearen aldeko apustu sendoa egitea,
zinez anitza izanen dena pertsona bakoitzarendako, baina eskoletan berdinzaletasuna galaraziko duen eraldaketa ekarriko
duena, horretara baitarama ‘gutxienekoak
bermatu beharra’-k. Stuart Mill-ek aipatzen zuen ex-post berdintasuna da, edozein gizarteren garapen sozial eta ekonomikorako itxaropen oro antzu bilakatzen
duena. Bikaintasuna sustatzeak esan nahi
du ikasle bakoitzari beharrezkoak diren
hezkuntza-baliabideak eman behar zaizkiola, ahalik eta urrunen, azkarren, zabalen
eta sakonen irits dadin, bere gaitasunak
uzten dion arte. Hauxe da aukera-berdintasunaren printzipioa zuzen ulertzea. Ahalik
eta moldagarriena izateko joera izanen ez
duen eskola batek –eta hezkuntza-sistema
batek, zentzu zabalean hartuta– ezin izanen du bermatu gutxienez bikaintasunerako tentsio hori” (Tourón, 2009b, 8. or.)
Ildo horretan berean, PISA azterlanen zuzendariak adierazi zuen “bikaintasuna helburu irisgarria da hezkuntzan eta ez du oso
kostu handia (...). Arrakasta lortuko dute
egokitzapenean azkarrak diren pertsonek
eta herrialdeek, kexarik egiten ez dutenek
eta aldaketara irekita daudenek” (Scheleicher, 2007, 6. or.).
Prest gaude Nafarroan hala jokatzeko?
2. ESPAINIAKO IKASLEEN
ERRENDIMENDUA NAZIOARTEKO
AZTERLANETAN: BEGIRATUA
PISARI, TIMSSI ETA PIRLSI
Ez du ematen beharrezkoa denik PISA Ikasleak Ebaluatzeko Nazioarteko Programaren, TIMMS - Matematikako eta Zientzietako Joeren Nazioarteko Azterlanaren
eta PIRLS - Irakurriaren Ulermenaren Au-
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rrerapenaren gaineko Nazioarteko Azterlanaren berariazko ezaugarriak orain hemen
azaltzea. Azterlan horietako edozeinen
gaineko informazio ugari dago Hezkuntza
Ebaluazioaren Institutu Nazionalaren webgunean (http://www.mec.gob.es/inee),
bai ebaluazio horien kontzeptu-markoen
gainean, bai orain artean emandako emaitzen gainean.
Espainiako eta, ahal denean, autonomia
erkidegoetako hezkuntza-sistemen kokapenaren ikuspegi azkarra eman nahi dut
atal honetan eta gero gure emaitzak nazioarteko testuinguruan kokatu.
Azterlan horietako batzuk ez dira curriculumazterlanak, bereziki PISA. PISAren “helburua
da jakin ahal izatea ikasleak zenbateraino
diren gai eskolan ikasi eta praktikatu dituzten jakintzak eta trebetasunak
erabiltzeko, haiendako maiz berriak diren
egoeren aurrean daudenean eta jakintza
horiek horretarako garrantzitsuak izan daitezkeenean. Hau da: PISAk ebaluatzen du
ikasleek nola erabil dezaketen irakurtzeko
gaitasuna seguruenik beren eguneroko bizitza kudeatzea egokitzen zaienean aurkituko
duten material idatzia ulertzeko eta interpretatzeko, nola erabil dezaketen matematika
gaitasuna matematikarekin zerikusia duten
erronka eta arazo desberdinak ebazteko,
eta nola erabil ditzaketen jakintzak eta trebetasun zientifikoak testuinguru zientifiko
askotarikoak ulertzeko eta interpretatzeko.
Jasotako gaitasunek islatuko lukete ikasleek bizitzan zehar ikasten jarraitzea, eskolan eta eskolatik kanpo ikasten dutena
aplikatuz, aukerak ebaluatuz eta erabakiak
hartuz.” (INEE, 2007, 16. or.)
Hartara, beharrezkotzat jotzen dut azaletik
bada ere errendimendu-eskalen berezitasunetako batzuk azaltzea; halako azterlanen emaitzak adierazteko erabiltzen dira
eskalak.
2.1. Errendimendu-eskalak:
batez bestekotik harago
Errendimendu-eskalak azaltzeko nire blogean (http://www.javiertouron.es) berriki
idatzitako testu bat erabiliko dut hemen.
Testu hau Estudios sobre Educación aldi-
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zkarian argitaratutako artikulu batean oinarriturik dago (Tourón, 2009c).
Ikasleen errendimenduaren emaitzak
adierazi nahi direnean, TIMSS, PIRLS
edo PISA moduko nazioarteko txostenek
errendimendu-eskalak erabiltzen dituzte.
Eraikuntza konplexuko eskala hauek prestatzen dira Itemari erantzuteko teoriak
(TRI) ematen dituen propietateetatik abiaturik. Teoria horrek Testen teoria klasikoak
(TCT) baino modu eraginkorragoan eta egokiagoan lantzen ditu neurketa arazoak.
Itemari erantzuteko teoriak ereduak eskaintzen ditu, item bati zuzen erantzuteko
probabilitatea subjektuen gaitasunarekin
lotzeko aukera ematen dutenak. Hala,
gaitasun handieneko subjektuak item konplexuagoak erantzuteko gai izanen dira eta
gaitasun txikiagoa dutenak, alderantziz.
Edo, bestela esanda, subjektu batek zuzen
erantzundako itemak zenbat eta zailagoak
izan, hainbat eta handiagoa izanen da subjektu horren gaitasuna. Itemen zailtasuna
eta gaitasuna (edo estalitako ezaugarria)
eskala berean daude eta, ondorioz, konpara daitezke.
Ez da hau itemak prestatzeko metodologia
azaltzeko tokia. Gainera, azterlan hauetan
metodologia beste arrazoi batzuengatik
zailtzen da, hala nola, erabiltzen duten
laginketagatik, balio onargarrien metodologiagatik, etab. (Azalpen xehe baterako,
ikus: Martínez Arias, 2006; Martínez,
Arias, Hernández eta Hernández, 2006
edo Muñiz, 1997). Horiek guztiek nolabaiteko konplexutasun matematikoa badute
ere, horietatik ateratako emaitzak erraz
ulertzeko modukoak dira eta hezkuntzan
inplikazio argiak dituzte. Horixe da hemen
landu nahi dudana.
Hartara, guk nahi dugunerako aski da jakitea eskala horiek, ohikotasunez, batez
beste 500 puntu eta 100 puntuko desbideratze tipikoa dituztela, tartetan banatzen
direla eta zailtasunaren arabera eskalan
zehar ordenatzen diren item jakin batzuek
zehazten dituztela tarte horiek. Hala eginda, eta lehen esandakoari jarraikiz, subjektuen gaitasuna probabilitate handiagoz
zuzen erantzundako itemen zailtasunaren
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araberakoa dela eta ez zenbat erantzun diren, Teoria klasikoan gertatzen zen bezala.
Intuizioaren kontrakoa ematen badu ere,
TRIak ikasleen gaitasuna zenbatesteko
aukera ematen digu, edozein izanik ere horretarako erabilitako item-lagina eta ebaluaziopeko gainerako ikasleen egoerak,
betiere erabilitako ereduetako balizkoak
betetzen badira. Hori hala izanik, ikasle baten gaitasunaren zenbatespenak ez du zerikusirik gainerako ikasleen gaitasunarekin
(ez da hori gertatzen emaitzak ehunekoetan ematen ditugunean, esate baterako).
Behin ezagunak ditugula itemen zailtasunak eta zuzen erantzuteko probabilitateak, eskalan tarteak egin ditzakegu eta,
espezialistek itemek zenbat neurtzen duten zehaztu ondoren, erreferentzia kualitatibo bat puntuazio-tarte horiekin lotzeko
aukera izanen dugu. Hala egiten badugu,
ez dugu esaten bakarrik herrialde batek
edo autonomia erkidego batek batez besteko jakin bat duela, baizik eta gai garela esateko lantzen ari garen irakasgaian
batez besteko horrek edo eskalako beste
edozein baliok zer esan nahi duen.
Hala ere, garrantzitsua da jakitea PIRLSTIMSSen edo PISAn parametroen zenbatespenak
populazioaren
araberakoak
direla eta inoiz ez ikastetxe bati eta are
gutxiago ikasleei dagozkienak (ikus gai
honetarako Martínez Arias, 2006). Laginketak eta beste baldintza batzuek, hala
nola itemen banaketak horretarako aukera ematen duten koadernoetan, herrialde
edo erkidego bateko populazioaz esaten
ari garen hau ikasle edo ikastetxe bati ere
aplikagarria izanen litzaioke, baina ez gaur
egungo diseinuarekin.

ERRENDIMENDU MAILA

PUNTUAZIOA

Maila aurreratua

625 baino gehiago

Maila altua

550 eta 625 artean

Maila ertaina

475 eta 550 artean

Maila baxua

400 eta 475 artean

Maila oso baxua

400 baino gutxiago

lortu nahi diren jakintza eta gaitasunak irudikatzen dituzten irizpideekin konparatzeko,
hau da, hezkuntza-sisteman egokitzat jotako
errendimenduarekin. Gure herrialdean oraindik modu egokian zehaztu gabeko zerbait
(geroago mintzatuko naiz horretaz).
Ongi ulertzeko errendimendu-eskalek,
hezkuntzaren ikuspuntutik begiraturik, zer
irudikatzen duten eta, beraz, hezkuntzasisteman ebaluazioaren eragina zenbateraino maximiza dezaketen, 1. irudian
adibide modura irudikatu da Matematikak
TIMSSen duen errendimendu-eskala eta,
gorriz, gure herrialdeak eskala horretako
tarte bakoitzean dituen ikasleen ehunekoa (zenbakitan emana). Eskala ezartzen
da goraka doan zailtasun-mailaren arabera
eta, hartara, tarte jakin bateko ehunekoak

ezartzen du zenbat ikaslek menderatzen
dituzten tarte horretako trebetasunak, baina ez hortik gorago daudenak (goragoko
tarteetan daudenak).
Koadro horretan ikusten dugu gure ikasleen %31k tarte baxurako ezarritakoa
menderatzen dutela (trebetasun horiek
eta antzeko bestelakoak dituztela esateko modua da), baina ez hortik gorago
dagoen trebetasun bakar bat ere. Berdin esan daiteke hurrengo tarteen gainean: ikasleen %39k erdiko tarterako
deskribatutako trebetasunak menderatzen dituzte edo badituzte, baita aurreko
tartekoak ere. Azaldutakoari jarraikiz,
eskala metagarria da eta maila zehatz
batean dagoenak zailtasun txikiagoko
mailak ere gainditu dituela uste da.
Berdin esanen dugu ikasleen %16k goi
mailarako deskribatutako trebetasunak
dituztela (eta baita aurrekoak ere) eta
hala hurrenez hurren. Demagun altuerajauzia egiten ari garela eta eskalako tarte bakoitza altuera bat dela. Jakina da
1,50 m-ko altuera gainditzen duenak beheragoko altuerak ere gainditu dituela,
baina hori bada bere markarik onena ez
du altuera handiagotan saltorik eginen.
Eskalako tarte bakoitza “altuera” bat da
eta ehunekoek erakusten digute gure
“atletetako” zenbatek gainditzen duten
altuera hori.

Azaldu nahi dudanaren adibide huts modura, hurrengo koadroan erakusten dira
TIMSSerako kalkulatutako errendimendutarteak haien errendimendu-eskalan.
Jakinik zenbat subjektuk maila zehatz bat
gainditzen duten eta jakinik maila horri zer
jakintza eta gaitasun lotzen zaizkion, ebaluatutako ikasleek lortutako menderatze
edo gaitasunaren ikuspegi argia izanen
genuke. Horrek aukera emanen liguke
ikasleek dakitena eta egiten dakitena
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Bestalde, irudiaren ezkerraldean ageri dira
adierazitako trebetasunak menderatzen
ez dituzten ikasleen ehunekoak (konparazioarekin segitzeko, altuera jakin bat “gainditu ez dutenak”). Hori horrela, ikasleen
%13k ez dute eskalako trebetasun bakar
bat ere menderatzen, %44k (13+31 egin
ondoren) ez dute adierazitako gaitasunetako bakar bat ere menderatzen eta horrela, hurrenez hurren.
Eskalan adierazitako jakintzak eta trebetasunak azterturik –ulertzen denez– batez
bestekotik askoz ere harago goaz, erreferentzia kualitatibo bat balio kuantitatibo
batekin lotzen ari garelako eta, orobat,
adierazten ari garelako neurtzen ari den
irakasgaiari dagokionez zer esan nahi
duen horrek.
Ikasleek jakin behar dutena eta zer trebetasun behar duten zehatz-mehatz jakinen
bagenu, hau da, gure hezkuntza-sistemarako ezarritako errendimendu-estandarrak
izanen bagenitu, lortutakoaren eta lortu
nahi denaren arteko konparazioa zuzena
izanen litzateke. Eta berehala jakinen genuke zein diren gure hezkuntza-sistemako
unitate bakoitzean (ikastetxeetan, ikasgeletan, etab.) nahi ez ditugun egoerak
hobetzeko abian jarri beharreko estrategiak. Jakinen genuke zein den gure optimizazio-ahalmena.
2.2. Errendimendu-eskalen
irakurketa nazioarteko azterlanetan
Errendimendu-eskalek zer esan nahi duten eta eskala horietan egin dezakegun
irakurketa argitu ondoren, eskuragarri ditugun nazioarteko azterlanetan, bereziki
aipatutakoetan, Espainiako ikasleek lortutako emaitza batzuk aurkeztu nahi ditut
hemen. Errendimendu-eskalen emaitzak
interesatzen zaizkigu, ez batez besteko
balioak, erabilgarritasun gutxikoak direlako. Garrantzitsuagoa da jakitea zenbat
ikasle dugun eskalako tarte bakoitzean
eta tarte bakoitzeko erreferentzia kualitatiboak (gaitasunak, trebetasunak eta
jakintzak) lortu nahi genituzkeenekin
konparatzea. Hori guztia ez dugu orrialde
bakan hauetan eginen, baina iruditzen

Ebaluazioa, hezkuntza-sistemak hobetzeko prozesu modura · Javier Tourón

47

IDEA 40

zait emaitzek modu zuzenean eragiten
dieten erabaki-unitate bakoitzean egin
beharreko irakurketa dela.

2. irudia. Matematikako errendimendua PISA 2003n
(Espainiako txosteneko datuekin prestatua)

Jarraian, azken urteetako (2003, 2006
eta 2009) PISAko emaitzak biltzen dituzten irudiak aurkeztuko ditut, 2012ko
emaitzak ezagutu bitartean. Hezkuntza
Ebaluazioaren Institutu Nazionalak urtero emandako emaitzetatik abiaturik
prestatu dira. Hiru herrialde aukeratu
ditut konparazio-osagai modura: Korea,
Finlandia eta Kanada. Hiru herrialde
horiek ez dute bat egiten ez hezkuntzasisteman, ez kulturan, ez hizkuntzan, ez
kontinentean ere. Hala ere, honetan bat
egiten dute: errendimendu-eskala desberdinetan emaitza handiagoak ematen
dituzte eta beharbada, Barberrek eta
Mourshedek 2007an egindako txostenean adierazten duten bezala, irakasle
onenak edo eraginkorrenak, gutxienik,
badituzte.
Grafikoak soildurik daude eta errendimendu-eskalak hiru tartetan pilatu ditut:
“errendimendu baxukoa” (2 edo txikiagoa); “errendimendu ertainekoa” (3 eta
4 bitartean); eta “errendimendu altukoa”
(5 eta 6 bitartean). Grafikoetan barren
barnean ageri diren zenbakiek esaten
digute herrialde edo erkidegoko zenbat
ikasle dagoen (ehunekoa) eskalaren tarte horretan. Tarte bakoitzaren esanahi
kualitatiboa ikusteko, lehenago esan
dudan bezala, Hezkuntza Ebaluazioaren
Institutu Nazionalaren webgunean eskuragarri dauden emaitza-txostenak aipatu
beharko lirateke. Ez dut halakorik eginen
hemen lan hau behar baino gehiago ez
luzatzeko.

3. irudia. Zientzietako errendimendua PISA 2006n
(Espainiako txosteneko datuekin prestatua)

Ez du beharrezkoa ematen grafiko hauen
azterketa oso xehea egitea, baina gustatuko litzaidake zenbait iruzkin egitea,
grafiko horietako edozeinentzat baliagarri direnak. Egoera ongien ezagutzeko
aukera emanen diguten alderdi batzuei
nahita erreparatuko diet. Espainia eta,
jakina, Nafarroa izanen ditut aipagai eta
edozein irakurlek beste erkidego edo
herrialde batzuei dagokien informazioa
irakurtzen ahalko du ebaluazio horietako
txosten osoetara joz.
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Lehenik, 2003. eta 2006. urteetan autonomia erkidego gutxik parte hartu
zuten aski lagin handiekin Espainiaren
zenbatespen independenteak egin ahal
izateko moduan. Erreferentzia modura
hartutako herrialdeetan maila baxuetan
dauden ikasleak %19tik %33 bitarte dira
eta Espainian, berriz, %47tik %48ra bitarte. Nafarroan %39 dira (2006ko datuak dira, 2003korik ez baitago). Aitzitik,
errendimendurik altuenak dituzten ikasleen ehunekoa %20tik %25era bitartekoa
izan zen 2003. urtean eta %9tik %21era
2006. urtean erreferentziako herrialde
horietan. Nafarroako ikasleen %9 goi
mailan dago, Korean bezala, baina oso
urrun gaude Kanadatik edo Finlandiatik.
Laburbilduz, ikasle gehiegi errendimendu eskasekin eta ikasle gutxiegi azpimarratzeko moduko errendimenduekin
edo errendimendu bikainekin. Bata zein
bestea ez dira nahi genituzkeenak eta,
ikusiko dugun bezala, joera hau ia egiturazkoa da, gure hezkuntza-sisteman
maizegi errepikatzen dena.

4. irudia. Irakurriaren ulermenaren errendimendua PISA 2009n
(Espainiako txosteneko datuekin prestatua)

Eman diezaiogun orain begiratua PISA
2009ko emaitzei. Emaitza horietan
konparazio-osagai gehiago dago autonomia erkidego guztiek lagina zabaldu
zutelako eta, horrenbestez, herrialdeek
bezala, doiketa-maila arrazoituko emaitzak dituztelako.
Finlandia, Kanada eta Koreako ikasleek (%21-%30) oso maila baxuak dituzte irakurriaren ulermenean. Espainian
%47 dira eta Nafarroan %39. Beste
muturrean, berriz, erreferentziako herrialde horietako ikasleek (%13tik-%15)
errendimendu-maila handiak dituzte.
Espainian,berriz, ehuneko hori Finlandiakoa baino bost aldiz txikiagoa da (%3)
eta Nafarroan %5 da.
Gaitasun zientifikoan ere antzekoa da
joera. Finlandian, behe mailetan dauden
ikasleak %21 dira eta %18 goi mailetan.
Espainian ehuneko horiek %46 eta %4
dira. Zertxobait hobea da Nafarroako
egoera, jakina, Espainiakoarena baino hobea, baina erreferentzia modura
hartutako herrialdeena baino askoz ere
okerragoa (ikasleen %38 behe mailetan

Ebaluazioa, hezkuntza-sistemak hobetzeko prozesu modura · Javier Tourón

49

IDEA 40

eta %6 goi mailetan), Finlandiaren herena edo Korearen erdia delako.

5. irudia. Gaitasun zientifikoaren errendimendua PISA 2009n
(Espainiako txosteneko datuekin prestatua)

Matematikako emaitzei dagokienez, Espainiako ikasleen %48k
(ia populazioaren erdiak) errendimendu-maila txikiak dituzte,
erreferentzia modura hartutako herrialdeen bikoitza, ia-ia. Aitzitik, herrialde horietako ikasleek (%18-%26) errendimendu-maila
bikaina dute eta Espainiakoak %8 dira, Finlandiaren herena baino zertxobait gutxiago. Nafarroa hobeki dago, baina ez anitzez
ere hobeki, errendimendu txikiak dituztenak %36 baitira eta
errendimendu bikaina dutenak, berriz, %13. Espainiako emaitzak baino hobeak badira ere, Errioxa, Gaztela-Leon edo Aragoikoak baino okerragoak dira.
Emaitza hauei erreparatuz gero, bi arazo argi dauzkagu. Lehena
da Espainiako sistemak (eta dagokion partean, Nafarroakoak)
ez duela tresna egokirik ikasketetan atzeraturik dauden ikasleen kopurua asko murrizteko baina, bereziki, ez duela gaitasunik ikasleak errendimendu-maila altuetara “bideratzeko”,
aspalditik beste egile batzuek agerian jarri duten bezala (Ik.
Gaviria, 2003). Datu hauek kezkagarriak dira errendimendu
baxuko ikasleak ez dituelako modu eraginkorrean berreskuratzen eta, horretaz gainera, badirudielako ez garela gai gaituenen bikaintasuna sustatzeko, horrek ikasleen garapenean eta,
ondorioz, gizartearen eraikuntzan duen eragin negatiboarekin
(Tourón, 2012).
Batzuetan emaitza horiek mozorrotu egiten dira, ekitatea terminoa erabiliz, eta esaten da errendimendurik txikieneko eta
handieneko ikasleen arteko emaitzen dispertsioa ez dela oso
handia, emaitza bikainak dituzten ikasle asko ez izanagatik ere.
Berariaz esan izan da Espainia ongi kokaturik dagoela hezkuntza-sisteman lortutako ekitateari dagokionez eta bikaintasun
handiagoa lortzeko errendimendu-emaitzak hobetzen ahalegindu beharko lukeela (INEE, 2003). Hala ere, hau ez da ekitatea
ulertzeko modu zuzena, batzuen eta besteen arteko errendimenduetan dauden muturreko aldeen berdintasunarekin edo
gabeziarekin parekatzen delako.

6. irudia. Matematikako errendimendua PISA 2009n
(Espainiako txosteneko datuekin prestatua)

“Emaitzen homogeneotasun modura hartuta, berdintasunak
ez luke hezkuntza politikaren helburu bilakatu behar. Homogeneotasuna berez ez litzateke bilatu behar, ez badator batez besteko emaitza oso altuekin batera. Horrexek izan behar
luke ekintza politikoaren helburua, ikasle guztien ahalik eta
errendimendurik handiena lortzea” (Gaviria, 2003). Ezin da
gehiago sakondu puntu honetan, baina iruditzen zait argudioa
aski argia dela. Hezkuntza-sistema batek “bikaintasuna sustatu behar du, hau da, beharrezkoak diren hezkuntza-baliabideak eman behar zaizkio ikasle bakoitzari, ahalik eta urrunen,
azkarren, zabalen eta sakonen irits dadin, hots, bere gaitasunak uzten dion arte.” (Tourón, 2011). Asko ados ez badaude ere, hori ez dago aukera berdintasunaren kontra; behar
bezala ulertuz gero, aukera berdintasunak berak eskatutako
zerbait da.
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Ikus dezagun azkar zer gertatzen den TIMSS-PIRLSeko azterlanaren emaitzekin (Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleak).
Emaitzak berriki aurkeztu dira bi liburukitan. Beste lankide batzuekin batera parte hartu dut bigarrenean. Azterlan horretan
bigarren mailako azterketa interesgarriak daude (INEE, 2012).
Azterlan horretan bi autonomia erkidegok soilik zabaldu zutenez
lagina, Espainia aipatuko dut bere osotasunean hartuta.

7. irudia. Irakurriaren ulermeneko emaitzak PIRLSen.
Espainiako txostenetik hartua

Badakigu PIRLSek irakurriaren ulermena aztertzen duela,
Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionalaren webgunean
dauden erreferentzia-esparru batzuetatik abiaturik, hau da,
emaitzen txosten osoetan bezala.
Hurrengo grafikoan (ikus 7. irudia) irakurriaren ulermena aztertzen da eta azterlan horretan parte hartu duten herrialdeak eta
PISAkoak ez dira berberak. Nolanahi ere, ikusiko dugu emaitzen joera antzekoa dela. Lehenik, ikusiko dugu nola Espainiako
ikasleetatik %4k soilik goi mailako errendimendu-maila edo
errendimendu-maila bikaina (aurreratua) dute. Aitzitik, Errusiar
Federazioko, Irlandako, Hong Kongeko, Finlandiako edo Ingalaterrako ikasleek (%19 - %18) maila hori dute. Alabaina, mailarik
baxuenetako bitan ikasleak %28 dira eta goian dauden herrialdetakoak, berriz, %8tik %13ra bitartean.
Horrek esan nahi du gure ikasleetatik bostetik batek duela errendimendu aurreratua, errendimendu onenak dituzten herrialdeei
dagokienez, eta errendimendu baxuak dituzten ikasleak halako
bi baino gehiago direla. Bi gauzak kezkatzeko modukoak dira
eta hoberena litzateke hori onartu eta konponbiderik egokienak
bilatzea.
Gauzak ez dira oso desberdinak Matematikan, 8. irudiak erakusten duen bezala. Espainian, goi mailetan dauden ikasleak soilik
%1 dira eta %44 behe mailetan. Aldiz, Hong Kong-Txinan, hurrenez hurren, %37 eta %4 dira.
9. irudian biltzen dira Zientzietako emaitzak. Antzekoak dira.
Errendimendu altuak dituzten ikasleak orain %4 dira, baita ELGAren batez bestekotik beherago ere. Goialdean dauden herrialdeetan %15etik %20ra bitartean dira. Espainiako ikasleen
%44k errendimendu baxuak dituzte eta goialdean dauden herrialdeetakoak, berriz, %4tik %22ra bitartean daude.
Oso egoera kaxkarra, azterketa sakona behar duena eta beharbada joera hori alderantzikatuko duten bestelako neurriak
abian jarri beharra. Kontuan izan beharrekoa da datu hauetan errendimendu-eskalez ari garela eta ez muturreko balioek
ukitzen dituzten batez besteko balioez. Eskalako menderatzemailei dagokienez gure ikasleak nola dauden banaturik: horixe da zuzenean azpimarratu nahi duguna. Beraz, datu horiek
zuzenean esaten digute gure ikasleek zer dakiten edo menderatzen duten edo zer ez dakiten edo zer ez duten menderatzen
–datu horiek ehunekotan ematen dira– (ikus 1. irudia). Horixe
da axola digun azterketa.
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Beharrezkoa da orain aztertzea curriculum-garapeneko adituek,
zenbait irakasgairen irakasleek, ikuskapen zerbitzuek, hezkuntza-plangintzako zerbitzuek eta beste batzuek zenbateraino uste
duten egoera hau arinduko duten jarduketa-neurri zehatzak hartu
behar direla –lortutako emaitzetatik abiaturik–. Bestela, ebaluazioak ez du ondoriorik izanen eta, gorago esan dudan bezala,
ondoriorik gabeko ebaluazio bat funtsik gabeko ebaluazioa da
eta kaltegarria ere izan daiteke.

8. irudia. Matematikako errendimendua TIMSSen.
Espainiako txostenaren emaitzak

Zenbait alderen edo, teknikoki esanda, emaitzen bariantzaren
zati baten erantzule diren zeharkako aitzaki edo adierazleak bilatzen baditugu, izan baitaude, arriskua dugu edozein emaitza
zuritzeko. Izan ere, Espainian ikastetxeen arteko bariantza ez da
oso handia.
Uste dut zentzudunagoa dela hezkuntza-sistemarako ondokoa
galdetzea: eskura ditugun baliabideekin hobeki egiten ahal
dugu? eraginkorragoak izan gaitezke? Ezbairik ez dut egin
daitekeela. Izan ere, TIMSS-PIRLSeko gure emaitzak espero
zirenak baino baxuagoak dira, aipatutako ISEKaren arabera.
Bestalde, ez dut gai hau hemen landuko, baina aipatzea mereziko luke: “TIMSS eta PIRLS azterlanetan ikastetxeen arteko
aldagarritasuna nazioarteko ikastetxeetan handiagoa da Espainiakoetan baino. Espainian ikastetxe batzuen eta besteen
arteko aldakuntza globala %20aren ingurukoa da eta nazioartekoa, berriz, %25etik goragokoa.” (Ik. INEE, 2012, 100). Ikastetxeen arteko bariantza baxua izatea emaitzak osotasunean
hartuta altuak ez direnean ez da nahi den zerbait, egiturazko
arazoa dela agerian uzten duelako, beharbada antolaketaren,
autonomiaren, irakasleen prestakuntzaren eta abarren ondorioz sortutakoa.

	
  
9. irudia. Zientzietako errendimendua TIMSSen.
Espainiako txostenaren emaitzak

Egia da herrialdeen edo hezkuntza-sistemen arteko konparazio linealak ez direla burutik burura egokiak, baina esatekoa ere bada
iruzkintzen ari garen emaitzak ez direla soilik azaltzen indize sozioekonomikoengatik edo inbertsioagatik –gai hauek ezin ditugu
hemen landu, baina ikus daitezke ELGAren 2012ko Education
at a Glance azterlanean–. Hezkuntzan egindako inbertsioa ez
da soilik zenbateko kontua, bada baita ere eraginkortasunekoa,
argitaratutako datuek frogatzen duten bezala. Nolanahi ere, ez
dezagun ahaztu oso oinarrizkoa den irakaskuntza-maila batez ari
garela, oso inbertsio berezirik behar ez duena. Neure buruari bi
galdera hauek egiten dizkiot: a) Komeni da emaitza hauei ezikusia egitea edo gozatzea aitzakiak aitzaki? eta b) Eskura ditugun
baliabideekin emaitza hobeak lor daitezke? Erantzunak garbi ditut nik: ez eta bai.
Ez da beharrezkoa gauza bat baino gehiago azpimarratzea:
egoera honen aurrean azterketa serioa, grinarik gabea eta eraikilea egin behar da. Gure hezkuntza-sistemaren ahalmena gutxiegi
erabiltzen da, seguruenik.
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3. ESTANDARRETAN OINARRITUTAKO
SISTEMA EZARTZEA: EGIN DAITEKEEN
PROPOSAMENA
Sarreran esan dudan bezala, ebaluazioaren arazo nagusietako bat da lortutako
emaitzak espero direnetatik zenbateraino
bereizten diren zehaztea. Alde hori aztertuz
gero aukera izanen dugu hezkuntza-sistemaren gainean iritzia emateko eta sistema
horren hobekuntzaren gaineko balizko eraginean erabakiak hartzeko.

ezarria. Argi esanda, ez dago dokumentu
bakar bat ere zeinetan ezarrita dagoen
irakasleek eduki bera irakatsi behar dutenean ikaskuntzako emaitza-kopuru berberak sustatu behar dituztela. Aitzitik, badira
zer irakatsi behar den esaten duten dokumentuak, baina ez zer ikasi behar den.

Ebaluazioak hobekuntza sustatzeko duen
gaitasuna zuzenki proportzionala zaio prozesuak sistemara eta ikastetxeetara duen
hurbiltasunari. Uste dut edozein ikastetxek edo erkidegok galdera hauei erantzun
behar diela: Zer jakin edo zer egiten jakin
beharko lukete gure ikasleek eskolako adin
eta irakasgai bakoitzean?; Beraz, zer hartzen
da hezkuntzako errendimendu ontzat?; Nola
esan dezakegu erakutsitako errendimendua ona dela edo ez dela ona?

Hau guztiau ez da berria. Foru Administrazioak berak sustatu zuen eta nik neuk
zuzentzeko aukera izan nuen ebaluazio
prozesu baten harira, urte batzuk badira
Nafarroan planteatu genuela <<beharrezkoa zela zehaztea zer lortu nahi dugun
eta argi eta garbi esan zer dakiten eta
zer jakin behar duten maila eta irakasgai
bakoitzean Bigarren Hezkuntzako ikasleek
[horixe zen ebaluazio haren maila] eta, orobat, zein diren haien curriculumeko gaitasun eta trebetasunak. Hori guztia zehazten
da errendimendu-estandarretan, espero
behar ditugun emaitzen orientazio eta gida
modura eratu behar direnetan: batzuk gaitasunak egiaztatzeko gutxieneko onargarriak izanen dira, baina beste batzuk maila
gorenean egin beharrekoak izanen dira eta
balioko dute hezkuntza-sistemaren bikaintasuna sustatzeko goi mailako gaitasun
horiek lortzeko egoeran dauden ikasleengan. Estandarrak ezartzeak ez ditu aurretik epaitzen edo mugatzen irakasteko moduak, lortu nahi diren emaitzak zehazten
ditu, ez besterik>> (Tourón eta Gaviria,
2000). Hori idatzi genuenean ez genekien
urte batzuk geroago intuizio horiek Atlante
proiektuko Haur eta Lehen Hezkuntzako
estandarretan gauzatuko zirela (Ik. Tourón,
Gaviria eta Castro, 2005; baita ere: Tourón, 2009c).

Ematen du galdera hauek zuzenean erantzun daitezkeela, baina ez dut uste. Eta ez
dut uste ez daudelako gure herrialdean ikastetxe guztiak ukitzen dituzten eta ezarrita
dauden lorpen-itxaropenak (nahi den diferentzialtasunaren aldearekin), halako moldez
non ebaluazioak soilik erakuts dezakeen
ikasleen ikaskuntza zein puntutan dagoen,
baina ezin du deus ere esan lortu nahi den
maila batetik bereizten duen aldeaz.

Nire ustez, proposamen hura aski arrazoizkoa zen herrialde askotan ez baita ulertzen nola ez dauden estandarrak eskoletan hezkuntza-ekintzaren garapen egokia
bermatzeko. Eta, jakina, ikastetxeen eta
irakasleen ebaluazioa egiten da aurreikusitako emaitzen lorpena aztertzen hasita;
estandar horiek zehazten dituzte emaitza horiek eta erkidegoak lortu beharreko
emaitzarik onen moduan onartzen ditu.

Irizpideen erreferentzia ezinbestekoa da
ebaluazioa benetan eraginkorra egiteko
eta erreferentzia ez dago modu orokorrean

Estandarretan oinarritutako curriculum bat
egokia da edukietan (gutxienekoak, oinarrizkoak, komunak) irakatsi beharrekoaren

Aurreko atalean nazioarteko azterlanei
behako bat eman diegu; azterlan horietan
parte hartzen dute Espainiak eta autonomia erkidegoek. Garrantzitsua da jakitea
zein posiziotan gauden gure herrialdeak
parte hartzen duen testuinguruari dagokionez. Baina hori ez da nahikoa eta ez
gure hezkuntza-sisteman eraginik handiena izanen duena, bereziki emaitzak aztertzen baditugu, esan dudan bezala, modu
arinean edo ontzat ematen baditugu izan
daitezkeen bakarrak direlako. Nire ustez,
berehala aipatuko ditudan bestelako erreferentziak behar ditugu.
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arabera eta ez ikasi beharrekoaren arabera zentratutako curriculum-proposamenak
saihesten dituelako. Beharbada eskola irakasgunetzat hartzen delako eta ez
ikasgunetzat. Hau guztia erretorika hutsa
baino zerbait gehiago da, eskola ikasgune modura hartzen bada irakaslearengan
eta ikaslearengan berehalako inplikazioak
dakartzalako eta, jakina, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren garapenerako. Ez naiz
gehiago luzatuko puntu honetan, baina
esanen dut eskola hartzen bada lehentasunez irakasten den leku modura, protagonista irakaslea izanen dela, baina ikasteko
leku moduan hartzen bada, protagonista
ikaslea izanen dela.
<<Agerian jarri nahi da lehiakortasuna
ezinbesteko ezaugarria duen eta onartutako balioa den kulturan gizarteak hezkuntza-xedeak behar dituela, jakin behar duela nora jo eta hara iritsi ote den neurtuko
duen sistema behar duela, hau da, helburuetan inplikatutako estandarrak zenbaiteraino bete diren jakin behar duela. Gizarte sektore guztiak ados daude goi mailako
hezkuntza-estandar hauek ezarri eta lortu
behar direla, politikariak ados daude herrialdeak nazioarteko estatus onargarria
lortu eta mantendu behar duela, ekonomialariak eta enpresaburuak ados daude
enpresen lehiakortasuna mantendu behar
dutela eta, horrenbestez, enplegua, eta
hezitzaileak ados daude ikasleen artean
errendimendu-maila altuak sustatu behar
dituztela>> (Orden Hoz, 2000).
Estandarrek, azken finean, zehazten dute
irakasgai eta hezkuntza-maila jakin batean
ikasle batek zer jakin behar duen eta zer
egiten jakin behar duen. Zer izan daiteke arrazoizkoagoa? Jakintzaren, trebetasunen, gaitasunen eta eskolak sustatu
behar dituen bestelako gaitasunen deskribapen oso zehatzak dira. Estandarrak
ondokoak izan daitezke: oinarrizkoak, aurreratuak, bikaintasunekoak.
Estandarren bidez hezkuntzaren eta haren
kalitatearen banakako errendimendua eta
errendimendu soziala handitu nahi dira eta
errendimendua handitzen eta irakaslearen
lana bideratzen laguntzen dute. Baina kontuan izan behar da estandarrek ez dutela
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deus ere erraten irakaskuntzari buruz. Ez
dute aldez aurretik prozedura didaktiko zehatzak eskatzen eta irakasleak bere lana
antolatzeko askatasuna errespetatzen da
zabal. Estandarrek helburuak zehazten
dituzte, baina ez baliabideak. Eta, aldi berean, sistema osorako erreferentzia komuna eskaintzen dute.
Hala ere, komeni da adieraztea estandarrak ezartzeak ez duela bermatzen haiek
lortuko direla, baina ez ezartzeak edozein
emaitza on egiten duela.
4. AMAIERAKO GOGOETAK
Espainiako hezkuntza-sistemak (eta Nafarroakoak, dagokion heinean) errendimenduan arazo larria du herrialderik aurreratuenekin erkatuz gero eta arazo hori
agerian gelditzen da errendimendu-eskalak aztertzen direnean. Errendimendu-maila baxuenetan dauden ikasleen ehunekoa
oso-oso handia da eta errendimendu-maila
altu edo bikainetan daudenena, berriz,
oso-oso baxua.
Horrek agerian uzten du ezgaitasuna, batetik, zailtasunak dituzten ikasleak berreskuratzeko, eta bestetik, gaituenen talentua
sustatzeko. Bi alderdi horiek oso garrantzitsuak dira ikasle bakoitzaren onena
sustatzen ez duen hezkuntza-sistema ezin
izanen delako bikaintasunera bideratu eta
bikaintasunik gabe, bereziki gaituenena,
gizartearen eraikuntza larriki konprometiturik geldituko litzateke eta gure ikasleek
etorkizuneko testuinguru globalizatu batean izanen luketen lehiakortasunak kalteak nozituko lituzke.
Garrantzitsua da nazioarteko ebaluazioen
txostenak aztertzea jakin ahal izateko gure
hezkuntza-sistema testuinguru zabalago
batean kokatzen. Hala ere, tresnak ezarri
beharko lirateke irakasleei haren metodologia eta, jakina, emaitzak ulertzen laguntzeko, orobat, batez besteko balioetatik
urrunago joanez eta errendimendu-eskalek
gure ikasleen errendimenduaz emandako
datuak zorroztasunez aztertuz.
Nazioarteko erreferentziak alde batera utzirik, ezinbestekoa da Espainiako
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hezkuntza-sistemak, baita Nafarroakoak
ere, helburuak ezarri beharrari lotzea, kalitatearen eskakizun moduan. Helbururik
gabe ezin hitz egin inongo hezkuntza-sistemaren eraginkortasunaz, efizientziaz edo
funtzionaltasunaz.
Gorago azaldu dugun bezala, estandarrak
ez dira irakasleek ezartzen dituzten berariazko helburuak ez bezalakoak, ez bada
proposamen komun modura duten onarpen-mailagatik. Ildo horretan, estandarrak ezarri nahi izanez gero oinarri soziala
ezinbestekoa izanen da. Inplikatutako sektoreen arteko eztabaida eta hausnarketa
ezinbestekoak dira.
Ez lukete gutxienekoen proposamen bilakatu behar eta ez lukete zentzurik izanen
denboran zehar erabaki hobeak hartzen
laguntzen duten ebaluazio-tresna egokiak
ez badira zehazten. Hori horrela, “estandarrak-irakaskuntza/ikaskuntza-ebaluazioa”
itun onuragarria da hezkuntza-sistema
bere osotasunean hobetzeko eta denboran zehar bere bilakaera aztertzeko, hau
da, aldaketa, zehazki hezkuntzaren dimentsio nagusia.
Gure irakasleen eta sisteman eskuragarri dauden baliabideen kalitateak eta
prestakuntza-mailak etorkizun hobea iragartzen dute ezarri dugun bidean bidea
egiteko modurik onenean egituratzen diren
heinean. Horri dagokionez, erakunde aholkuemaileek (esate baterako, Nafarroako
Eskola Kontseiluak) rol erabakigarria dute,
ahalegintzen direlako hezkuntza garapenetan gorabehera politikoen eragina mugatzen eta hori oso eraginkorra izan dela
frogatu da beste herrialde batzuetan.

el rendimiento de los estudiantes. Seminario de Primavera, 17-83. Madril: Santillana
fundazioa.
Gaviria, J. L. eta Tourón, J. (2001). Evaluación de la enseñanza secundaria obligatoria en Navarra. I. lib. I. El alumno
y el aprendizaje de las materias Iruña:
Hezkuntza Departamentua. Nafarroako
Gobernua, 211. or.
Gaviria, J. L. eta Tourón, J. y (2005). Reflexiones en torno a la evaluación de los
sistemas educativos: un concepto dinámico de eficacia. Zenbait egile: Problemas de
medición y evaluación educativa, 227-247.
Valentzia: MIDE departamentua.
Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionala. (2003). PISA 2003. Matematika.
Espainiako txostena. Madril: Hezkuntza
Ministerioa.
Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionala. (2006). PISA 2006. Ikasleen nazioarteko ebaluaziorako ELGAren programa.
Espainiako txostena. Madril: Hezkuntza
Ministerioa.
Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionala. (2010). PISA 2009. Ikasleen nazioarteko ebaluaziorako ELGAren programa.
Espainiako txostena. Madril: Hezkuntza
Ministerioa
Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionala. (2012). PIRLS‐TIMSS 2011. Nazioarteko azterlana, irakurriaren ulermenean,
matematikan eta zientzietan dagoen aurrerapenaren gainean. IEA. I. liburukia.
Espainiako txostena. Madril: Hezkuntza
Ministerioa.

BIBLIOGRAFIA
De la Orden, A. (2000). La globalización y
los estándares nacionales de rendimiento
educativo. Itxierako hitzaldia. Madril: Pedagogiako XII. Nazio Biltzarra.
De la Orden, A. (2009). Evaluación y calidad: análisis de un modelo. Estudios sobre Educación, 16, 17-36.
Gaviria, J. (2003). La situación española:

54

Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionala. (2012). PIRLS‐TIMSS 2011. Nazioarteko azterlana, irakurriaren ulermenean,
matematikan eta zientzietan dagoen aurrerapenaren gainean. IEA. II. liburukia. Espainiako txostena. Bigarren mailako azterketa. Madril: Hezkuntza Ministerioa.
Martínez Arias, R. (2006). La metodología
de los estudios PISA. Revista de Educación, 2006ko ale berezia, 111-129.

Ebaluazioa, hezkuntza-sistemak hobetzeko prozesu modura · Javier Tourón

Martínez Arias, R., Hernández Lloreda M. J.
eta Hernández Lloreda M. V. (2006). Psicometría. Madril: Alianza Editorial.
Mourshed, M.; Chijioke, Ch. & Barber, M.
(2010). How the world’s most improved
school systems keep getting better. McKinsey &Company (bertsio elektronikoa:
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/How-the-WorldsMost-Improved-School-Systems-Keep-Getting-Better_Download-version_Final.pdf)
Muñiz, J. (1997). Introducción a la teoría de
respuesta a los ítems. Madril: Pirámide.
OECD (2012). Education at a Glance
2012: OECD Indicators. OECD Publishing. (bertsio elektronikoa: http://dx.doi.
org/10.1787/eag-2012-en).
Orden Hoz, A.; Bisquerra, R.; Gaviria, J. L.;
Gil, G; Jornet, J. López, F. Sánchez, J.; Sánchez, M. C.; Sierra, J. eta Tourón, J. (1998).
Los resultados escolares. Diagnóstico del
Sistema Educativo 1997. Madril: INCE.
Hezkuntza eta Kultura Ministerioa.
Pérez Juste. R. ( 2006). Evaluación de Programas. Salamanka: La Muralla.

de un sistema educativo mejor. Bordón,
62(3), 133-149.
Tourón, J. (2012). Talent Development and
Equity in Education Systems: a Challenge
in Nation Building. Education Today, The
College of Teachers, UK., 62(2), 12-17.
Tourón, J. eta Gaviria, J. L. (2000). Evaluación de la Educación Primaria en Navarra.
Vol. I. El alumno y el aprendizaje de las
materias. Iruña: Hezkuntza Departamentua. Nafarroako Gobernua. 185. or.
Tourón, J.; Gaviria, J. L. eta Castro, M.
(2005a) (koord.). Estándares de rendimiento de Educación Primaria. Modelos
G y A. Lengua Castellana, Matemáticas y
Lengua Vasca. Iruña: Hezkuntza Departamentua. Nafarroako Gobernua.
Tourón, J.; Gaviria, J. L. eta Castro, M.
(2005b) (koord.). Estándares de rendimiento de lengua inglesa. Educación Infantil y Primaria. Iruña: Hezkuntza Departamentua. Nafarroako Gobernua.
Javier Tourón,
Hezkuntzako Ikerketametodoetarako eta Diagnostikorako
atedraduna Nafarroako Unibertsitatea.

Shceleicher, A. (2007). Prologo. Barber, M.
& Mourshed, M. How the world best-performing schools come out on top. Dublin:
McKinsey Company, 7.
Tourón, J. (2009a). Evaluación y calidad de
la educación. Estudios Sobre Educación,
16, 1-6.
Tourón, J. (2009b). Desarrollar el talento,
promover la excelencia: una exigencia para
el progreso social y económico. Talentuari buruzko I. Mundu Foroan aurkeztutako
txostena. Agora Talentia. Iruña, otsailaren
11tik 12ra.
Tourón, J. (2009c). El establecimiento de
estándares de rendimiento en los sistemas educativos. Estudios Sobre Educación, 16, 127-146.
Tourón, J. (2010). El desarrollo del talento
y la promoción de la excelencia: exigencias

Ebaluazioa, hezkuntza-sistemak hobetzeko prozesu modura · Javier Tourón

55

IDEA 40

Kanpo-ebaluazioa eta
hezkuntza-sistemen hobekuntza.
Ruth Martín*, Matematika irakaslea.

(*) Madrilgo Alfontso X.a Jakintsua Unibertsitateko eta Konplutentse Unibertsitateko irakaslea izan da. Gaur egun Hezkuntza Ebaluazioaren Institutu Nazionalean dago (INEE).

SARRERA
Hezkuntza formalak norbanakoen prestakuntzan izan duen rola eztabaidagai
izan da XX. mendearen bigarren erdialdetik hona (Murillo, 2002; Tedesco, 1995).
Hasiera hartan, eskolaren rol nagusia etorkizuneko ikasketetan segitzeko prestakuntza ematea zen, pertsona gutxi batzuei
baitzegoen zuzendua. Hala ere, historian
zehar ez da soilik jakintzak transmititzeko
erabili. Populazio osoak hezkuntza formala
izateko aukera zabaldu zenean hezkuntza
formal hori norbanako “gaituak” prestatzeko egokitu behar izan zen, prestakuntza
eraginkorra lortuz ikasketen edukietan eta
gizakiaren gaitasun guztien garapenean.
Gaur egungoa bezalako gizarte dinamiko
batek herritar guztiei prestakuntza baliagarria eskaini behar die, haien bizitza- eta
lanbide-aukeren arabera. Irakaskuntzaikaskuntza prozesuetan eraldaketa sakonak eragin dituzte hezkuntza-sistemek
joan den mendean izan zuten hedapenak,
oinarri soziokultural desberdineko ikasleak
eskolan sartzeak, gero eta gehiago eskatzen duen XXI. mendeko hezkuntza- eta
lan-eskariak eta gaur egungo munduaren
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globalizazioak. Horrekin batera prestakuntza-kanal berriak sartzen joan dira, bereziki
teknologiarekin eta komunikazioekin lotura berezia dutenak (Internet, komunikabideak, telefono mugikorrak, sare sozialak,
etab.). Norbanakoek prestakuntza izan
behar dute aldatzen ari den eta iragartzea
gero eta zailagoa den munduan aktiboki
sartzen joateko. Horregatik, eskolak lortu
behar du pertsonen garapen osotua, oso
gizarte konplexu batean gertatzen diren aldaketen gainean egokitzeko eskolak duen
eginkizuna –heztea eta prestakuntza ematea– ahaztu gabe.

ren Ekonomia ahalegintzen da hezkuntzak
hazkunde ekonomikoari zer ekartzen dion
neurtzen eta horretarako agerian jartzen
du oso garrantzitsua dela giza kapitalaren
prestakuntzan: prestakuntza maila hobea
lotzen da norbanakoek enplegua lortzeko
aukera handiagoarekin eta bere inguruarekin harreman positiboa izatearekin, lanetik
diru-sarrera handiagoak izatearekin eta,
bere osotasunean hartuta, gizartearen
hazkunde handiagoarekin. Beraz, herrialde baten garapenaren zutabe garrantzitsuenetariko bat balitz bezala hartzen da
hezkuntza.

Hezkuntzaren teorietan sartu dira bestelako gizarte zientzietatik eratorritako hizkuntza eta metodoak. Horien artean, administrazioaren eta ekonomiaren alorretik
datozen metodoek Hezkuntzaren Ekonomia sortu dute (Schultz, 1960); hezkuntza
zientzien artean berriena da. Ikusmolde
horretatik abiaturik, hezkuntzan erabakiak
nola hartzen diren aztertzen da, heziketa
eskatzen dutenekin nola heziketa ematen
duten irakasle eta erakundeek eskaintzen
dutenarekin zerikusia duten erabakiak,
hezkuntza zerbitzuak emateak aukerakostu bat dakarrela azalduz. Hezkuntza-

XX. mendearen lehen erdialdean, hezkuntza-ikerkuntza konparatuak nagusiki deskribatzen zituen legeria, egitura eta curriculuma, eskola motak, finantzaketa-iturriak,
irakaskuntza - metodoak, matrikulaziodatuak eta hezkuntza-sistemetako bestelako datuak. Gizartearen eraldaketen eta
hezkuntzaren kalitatea hobetzeko kezken
ondorioz, hezkuntza-sistemak ebaluatzeko
prozedurak diseinatzen hasi ziren bigarren
mundu gerra geroztik.
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agerian gelditzen hasi zen; “hezkuntzaren kalitatea” deituriko termino anbiguo
eta zehaztugabeaz ari gara. Ikasleak
gero eta heterogeneagoak, hezkuntza
gero eta deszentralizatuagoa eta ikastetxeen autonomia gero eta handiagoa.
Hori hala izanik, interes hori handitzen
joan zen eta elkarte eta agentzia nazionalak eta nazioartekoak sortzen hasi
ziren, hezkuntza ebaluatzeko azterlanak
sustatzeko.

Horri dagokionez, ELGAk 1997. urtean
ezarri zuen hezkuntza-sistemei jarraipena egin behar zitzaiela, estatu kideek
ezarritako helburuak erdiets zitzaten.
2001. urtean, Europako Parlamentuak
dei bat egin zien estatu kideei ikastetxeetako barne- eta kanpo-ebaluazioak
sustatzeko, beren kalitate- eta bikaintasun-mailetan aurrera egiteko aukera
ematen zieten ikaskuntzak eta hobekuntzak sortzeko metodo modura.

1959an eratu zen Hezkuntzako Errendimendua Ebaluatzeko Nazioarteko Elkartea
(IEA) - International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Elkarte independente honetako kide dira unibertsitateak, institutuak eta hezkuntzako
ebaluazioaren gaineko ikerketa egiten duten ministerioetako agentziak. Erakunde
honek mende erdia baino gehiago darama
nazioarteko ebaluazio-azterlan konparatiboak egiten

Cronbachek (1963) hezkuntza-ebaluazioa
hala deskribatzen du: “Metodo bat da,
hezkuntza-programa baten gaineko erabakiak hartzeko informazioa biltzeko eta erabiltzeko balio duena”. Berrikiago, Tejadak
(1997) hala definitu du:

1960an eratu zen Ekonomia Lankidetza
eta Garapenerako Erakundea (ELGA). Kide
diren herrialdeen (gaur egun 34) politika
ekonomiko eta sozialak koordinatzea izan
zen helburua, haien hazkunde ekonomikoa
maximizatzeko eta kide diren herrialdeen
eta ez direnen garapena lantzeko. Une
horretatik aurrera, ELGAk orientabideak
eman zituen nazioartean garrantzia duten
ekonomia, hezkuntza eta ingurumena moduko gaien gainean.
Era berean, XX. mendearen azken hamarkadan herrialde askotan sortzen joan
ziren ebaluaziorako sistema nazionalak.
Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran sortu zen Espainian Kalitatearen
eta Ebaluazioaren Institutu Nazionala (lehenago INCE, orain INEE) eta horrekin batera ebaluazio-agentziak eta -institutuak
autonomia erkidegoetan.
Erakunde horiek guztiek eta haietan sustatutako azterlanek aukera eman dute
hezkuntza-sistemen egitura, praktikak,
ikasketa-planak, curriculumeko edukiak
eta abar aztertzeko eta haien gaineko
gogoeta egiteko eta, orobat, haiek etorkizunean aldatzearen gaineko erabakiak
hartzeko.

Informazioa biltzeko prozesu
sistematikoa da, ez inprobisatua
antolatua eta planifikatua baizik,
prestakuntza-planaren alderdien
eta haietako prestakuntza-ekintza
bakoitzaren gainean egindakoa.
Balio-iritzi bat ematearekin
zerikusia duena.
Erabakiak hartzera bideratua.
Esate baterako, hezkuntza-praktika
hobetzera bideratua.
Definizio hauek agerian uzten dute,
ebaluazioaren gainean aipatutako asmoen artean –ezagutzea, baloratzea
eta hobetzea–, bazterrezina dela aztertutako egoera hobetzeko egindako
lana. Ebaluazioak, neurtze soil ez bezala, eraldaketa du helburu. Ebaluazioak
abiaburuko egoera ezagutzeko eta interpretatzeko metodo planifikatu eta sistematikoa ematen du eta kalitatea hobetzeko eta ez aldez aurretik hartutako
neurriak justifikatzeko neurriak hartzera bideraturik dago. Gainera, ebaluazio
prozesutik eratorritako informazioaren
hedapen publikoak hezkuntza-sistemen
funtzionamendua gardena egiten du,
hezkuntzako langileei, administratzaileei, irakasleei eta gainerako profesionalei atzeraelikatzeko metodoa ematen
dielako haien erabakietan gida moduan
erabil dezaten.
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HEZKUNTZAREN KALITATEA
Hezkuntza-sistema bat ebaluatzea lan
konplexua da, elkarren artean lotutako
elementu asko dagoelako; hezkuntzan
emaitza lortzen da prozesu baten ondoren eta helburuak, curriculumak, metodologiak, irakasleak, ikastetxeak, eskola giroa, ikasleen ezaugarri pertsonalak, etab.
sartuta daude prozesu horretan. Hala ere,
sistemak ikasleengan duen ondorioaren
neurrian zentratzen saiatu da ebaluazioa,
“hezkuntzaren kalitatea” bezala ezagutzen denean. Horretarako, lehenik, adostu
behar dira termino hau eta beste termino
nagusi batzuk eta neurri horretarako tresnarik egokienak. Tresna hauek aukera
ematen dute esku hartu beharreko faktoreak aztertzeko eta bereizteko eta, orobat,
sistemaren funtzionamenduan modu positiboan eragiten dute.
ELGAk (1995) kalitatezko hezkuntza honela
definitzen du: “gazte guztiei ziurtatuko diena
helduarorako prestatzeko beharrezkoak diren jakintzak, gaitasunak, trebetasunak eta
jarrerak eskuratuko dituztela”.
Asmo handiko definizio honi ñabardura batzuk egin behar zaizkio sistemaren kalitatea
ebaluatzeko tresnak garatu behar direnean,
proposatutako helburua bere osotasunean
lortzea zaila baita. Mortimore-ren definizioan
(1996) testuinguruarekin zerikusia duten
alderdiak gehitzen dira eta eskolan eskuratutako emaitzei balio absolutua ematea
saihesten da: “Kalitatezko eskola ikasleen
aurrerabidea sustatzen duena da adimen,
gizarte, moral eta emozio arloetako lorpen
askotarikoetan eta, orobat, haien maila sozioekonomikoa, familia ingurunea eta aldez
aurretiko ikaskuntza kontuan hartzen dituena. Eskola-sistema eraginkorrak emaitza
horiek lortzeko eskolek duten gaitasuna handitzen du.”
Bi definizio horiek aski dira ikusteko zer zaila den “hezkuntzaren kalitatea” kontzeptua
mugatzea, termino polisemiko, multidimentsional eta kontestualizatua delako
(Tiana, 2006). Hezkuntzaren ikusmoldeak
adierazten ditu, beti bat egiten ez duten
balioak edo irizpideak eta, orobat, unearen, egoeraren, testuinguru historikoaren,
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sozialaren, kulturalaren eta abarren araberakoak direnak. Kalitate hori neurtu baino
lehenago beharrezkoa da aldez aurretik
zehaztea kontzeptua (banakakoa, soziala,
etab.) zein maila eta egoeratan aplikatuko
den, definizioak ikuspuntuaren arabera aldatuko direlako. Era berean, zehatz daiteke asmoa ote den hezkuntza-sistemaren
kalitatea neurtzea ikuspegi zabal batetik
abiaturik edo hezkuntzako programa zehatz batean (programa makroa edo mikroa)
zentratzen den. “Hezkuntzaren kalitatea”
terminoaren barnean dimentsio bat baino
gehiago sartzen da, besteak beste:
Pertinentzia, beharrei egokitutako
curriculuma ezartzea.
Eraginkortasuna, edo proposatzen den
ondorioa lortzeko sistemak duen
gaitasuna, hau da, proposatutako
helburuak sistemak noraino betetzen
dituen jakitea. Kontua ez da soilik
emaitza on eta absolutua erdiestea,
baizik eta ikasle guztiek aurrera egitea
bakoitzaren inguruabar pertsonaletatik
abiaturik.
Efizientzia, edo helburuak lortzeko
sistemak duen gaitasuna, baliabideak
modu hobezinean erabiliz (ez da soilik
irizpide ekonomizista bat, baliabide
pertsonalak, materialak, antolaketakoak
eta abar aipatzen direlako).
Ekitatea, ikasleen abiaburuko egoera
sozioekonomikoak direla-eta dauden
aldeak konpentsatzeko sistemak duen
gaitasunarekin zerikusia duena.
Beharrak eta itxaropenak egokitzea.
Ikuspegi honetatik ez da solik
hezkuntzako emaitza neurtzen,
baizik eta horrekin batera balioa ematen
zaie eskola-prozesuei, planteatutako
helburuen eta eskuratutako lorpenen
arteko egokitzapenari eta, orobat,
irakasleek eta hezkuntzako erakundeek
emandako balio erantsiari.
Horrenbestez, ebaluazioko edozein programak ez du bere lana ikasleek bakarka
lortutako emaitzak neurtzera soilik bideratu behar, sistema osotasun moduan
hartu behar duelako. Ikasleen eta hezkuntza-prozesuen testuinguruaren gaineko
informazioa sartu behar da, denboran
zehar izandako bilakaera neurtu behar
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da eta hezkuntza-erkidegoari informazio
praktikoa eman behar zaio, hezkuntzaprozesua hobekuntzara begira bideratu
ahal izateko.
CURRICULUMA ETA OINARRIZKO
GAITASUNAK
D2000. urteko martxoan, Europako
Kontseiluak Lisboan egin zuen bileran Europar Batasunerako helburu estrategikoak
ezarri zituen eta horien artean ondoko
hau: “munduko jakintzarik lehiakorrenean
eta dinamikoenean oinarritutako ekonomia
izatea, hazkunde ekonomiko iraunkorra izateko gai izanen dena, lan gehiagorekin eta
hobeekin eta kohesio sozial handiagoarekin”.Ordutik hona proiektuak garatu dira
esparru komun bat zehazteko eta esparru horretan identifikatu eta definitu ziren
bizitzan zehar ikaskuntza ahalbidetzeko
curriculumean eskuratu eta sartu beharreko oinarrizko trebetasun berriak (Lisboan
egindako Europako Kontseilua (2000),
DeSeCo txostena (2002), Indicators of
Education Systems (INES, ELGA), Programme for International Student Assessment
(PISA, ELGA), Eurydice (2002), etab.) Lan
hauen ondorioz honela definitu ziren gaitasun nagusiak:
Gaitasun nagusiak jakintza, trebetasun eta
jarreren multzo multifuntzional eta besterengarria dira, norbanako guztiek behar
dituztenak pertsona bezala gauzaturik eta
garaturik sentitzeko eta inklusiorako eta
lanerako. Garaturik egon beharko lukete
derrigorrezko irakaskuntzaren bukaerarako
eta, bizitzan zeharreko ikaskuntzaren zati
modura, etorkizuneko ikaskuntza baterako
oinarri modura aritu beharko lukete. Europar Batasuna (2006).
Europar Kontseiluaren (2006) ondorioek
berretsi zuten, gainera, guztiondako kalitate
handiko irakaskuntza emateko erreformak
sakondu behar zirela. Hezkuntza-sistemak
eraginkorrak eta ekitatiboak izanen dira eta
ikasleen aurrekari sozioekonomikoen eta eskolako errendimenduaren arteko harremana
agerianago utzi beharko lukete.
Herrialdeetako lege eta curriculumen erreforma gehienetan kontuan hartu da gaita-
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sunen ikuspegia, eta bereziki, Espainian,
Hezkuntzaren Lege Organikoan (HLO) eta
Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege
Organikoaren (HKHLO) aurreproiektuan. Horrek berarekin ekarri du berrikuntza handia
hezkuntzaren ikusmoldean. Curriculumeko
edukiaren nozio estatikotik kontzeptu dinamiko batera pasatu gara, eguneroko bizitzako testuinguruetan murgiltzeko egokiak
diren jakintzak, trebetasunak eta jarrerak
konbinatuz. Europar Estrategia 2020-ren
arabera, gaitasunak garatzea ezinbestekoa
da gaur egungo krisi ekonomikoari aurre egiteko, produktibitatea handitzeko eta hazkunde ekonomikoa sustatzeko. Are gehiago,
hezkuntza-sistemei dagokie XXI. mendean
beharrezkoak diren oinarrizko gaitasun horiek eraikitzeko lanik handiena (EB 2012).
Gaitasun hauen ebaluazioa erronka modura hartzen da gaur egun, bai ikasleengan,
bai hezkuntza-sistemetan. Curriculuma
diseinatzeko eta antolaketa hobetzeko
ahaleginak egin behar dira, hezkuntza-erkidegoetan curriculuma ikasteko baldintzak hobetzeko. Ikaskuntza hori ziurtatu
eta hobetzeko, hura ebaluatu eta onartzeko eta, orobat, europar orientabideak
Espainiako hezkuntza-sisteman sartzen
ahalegintzeko (HLO eta HKHLO), zenbait
proiektu antolatu dira, hala nola, Oinarrizko
Gaitasunak Curriculumean Sartzeko Proiektua (COMBAS, HKKM).

1. irudia.
Oinarrizko gaitasuna

 Hizkuntza	
  komunikazioko	
  
gaitasuna	
  
 Matema0ka	
  gaitasuna	
  
 Mundu	
  ﬁsikoa	
  ezagutzeko	
  eta	
  
harekin	
  elkarreraginean	
  aritzeko	
  
gaitasuna	
  

Zer	
  diren:	
  

	
  	
  	
  Zertarako	
  
balio	
  duten:	
  

• 	
  Jakintzak	
  
• Trebetasunak	
  
• Jarrerak	
  

• Norbera	
  
pertsona	
  bezala	
  
gauzaturik	
  eta	
  
garaturik	
  izateko	
  
• Gizartean	
  
txertatzeko	
  eta	
  
herritartasun	
  
ak0borako	
  
• Enplegagarrita-‐
suna	
  

 Informazioaren	
  tratamendua	
  eta	
  
gaitasun	
  digitala	
  
 Gizartean	
  eta	
  herritar	
  gisa	
  
jarduteko	
  gaitasuna	
  
 Kultura	
  eta	
  arte	
  gaitasuna	
  
 Ikasten	
  ikasteko	
  gaitasuna	
  
 Norberaren	
  autonomia	
  eta	
  
ekimena	
  

2. irudia.
Curriculumaren, gaitasunen eta ebaluazioaren egoera ezin hobea

Gaitasunak	
  

Ebaluazioa	
  

Curriculuma	
  

Gaur egun irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren barnean dauden tresna indartsuenetako bat ebaluazioa da. Hori dela-eta,
arreta nagusia jakintzetan jarri ordez trebetasunak eta jarrerak ere antzeko sakontasunez hartu beharko lituzke kontuan.
HEZKUNTZAREN KALITATEA
NEURTZEKO TRESNAK
Hezkuntzaren kalitatea neurtzeko tresnak
planteatutako asmo eta helburuetara egokitu beharko dira. Nagusiki aldez aurretik
baliozkotutako kanpo-probak erabiltzen
dira nahiz eta gaur egun badiren tresna
kualitatibo eta kuantitatibo gehiago eta,
orobat, hezkuntza-adierazleak.
Ikuspegia ebaluazioko kanpo-probetara
bideratuz, lehenik ikasleen errendimen-
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dua aztertzeko erabili ziren nahiz eta,
arian-arian, interesgunea zabaltzen joan
den irakasleengana, metodologiara, curriculumera, ikastetxeetara, zuzendariengana eta hezkuntza-errealitateko gainerako elementuetara.
Kanpoko ebaluazio-proben diseinua
Kanpoko ebaluazio-proba baten diseinua
lortu nahi diren helburuetara egokituko
da; beraz, aldez aurretik nolakoak izanen
diren argi eta garbi zehaztu behar da. Era
berean, lortu nahi den helburu horrek bideratuko ditu eraiki beharreko sistemen eta
tresnen eta etorkizuneko azterketa baterako metodologiaren ezaugarri teknikoak.
Diseinaturiko proba desberdina izanen
da ebaluazioa nazioartekoa edo naziokoa
den. Halaber, aldatuko da berariazko politika edo programak edo sistema bere osotasunean ebaluatu nahi badira, eskualde
mailan edo ikastetxeetan eskola-errendimenduaren gaineko informazioa lortu nahi
bada edo ikasleek eskuratutako emaitzak
egiaztatu nahi badira.
Eskuarki, nazio mailako ebaluazio-proben
helburua da jakitea sistemak edo programak proposatutako helburuak (sistemaren
kalitatea) betetzen dituen eta baliabideak
ahalik eta ongien erabiltzen diren (efizientzia). Ikasleek eskuratutako errendimendumailak zehazteaz gainera, funtzionamendu
on batekin eta errendimendu eta ekitate
handiago batekin benetan lotutako faktoreak identifikatzen saiatzen dira, hezkuntza-politika egokiak zehazten saiatzeko.
Kontua ez da soilik jakitea ikasleek zer
dakiten, baizik eta jakintza horiek zerk
azaltzen dituen eta ondorioak nola erabil
daitezkeen hezkuntza arloko politikarako
neurriak diseinatu behar direnean, bereziki
sistema hobetzeko baliabideen inbertsio
eta banaketarako ahaleginak nora bideratu
behar diren jakiteko.
Aitzitik, nazioarteko probak diseinaturik
daude hainbat herrialdetako ikasleen
batez besteko eta mailaz mailako errendimendua kuantifikatu eta konparatu
ahal izateko eta, orobat, testuinguruaren
faktoreekin lotzeko. Eredu aski zabala
eskaini nahi da ikasleen emaitzetan aldagai desberdinen ondorio globalak ze-
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hazteko. Gainera, aukera eman behar
dute hezkuntza-politika desberdinen arteko konparazioak egiteko eta sistemen
funtzionamendu ona errazten duten metodoak eta praktikak zehazteko.
Populazioak, laginak
eta parte-hartze tasak
Ezagutza teknikoa informazioa lortzeko
iturri erabilgarria da, ez soilik nazioarteko erakundeetarako eta ikertzaileendako,
baizik eta hezkuntzako irizpideen gaineko
erabakiak hartzeko ardura dutenendako.
Horregatik, probak diseinatu, prestatu
eta aplikatzerakoan, ziurtatu behar da teknikak zuzenak izanen direla eta prozedurak zorrotzak, baliozkoak, fidagarriak eta
kontrastatuak.
Ebaluazio-azterlan bakoitza ikastalde jakin
bati zuzentzen zaio. Ikasleen populazioa
zehatz-mehatz zehazten da azterlanaren
aurretiko fasean, ez izateko inolako zalantzarik ikasle bat azterlanean parte hartzeko aukeratuko den edo ez den, salbuespen
kasuak barne (hizkuntza ez ezagutzea,
sisteman berriki sartzea edo hezkuntzapremia bereziak behar izatea). Adibidez,
DBHko 2. ikasmailan dauden ikasleak
edo azterlana egiten den urtean 15 urte
betetzen duten ikasleak, PISAren kasuan
bezala.
Proba zentsaletan ikasle guztiek osatzen
dute proba. Aitzitik, lagin izaerako probetan, esate baterako, diagnostikoko ebaluazio orokorretan eta nazioarteko ebaluazioetan, azterlanaren xede den populazioaren
nazio mailako lagin adierazgarri batek soilik hartzen du parte. Azterlan mota hauetarako ezinbestekoak dira datuen bilketa sistematikoa eta bestelako informazioa eta
informazio horren tratamendu zorrotz eta
zientifikoa. Hori dela-eta, laginak metodo
probabilistikoen bidez hartzen dira.
Eskuarki, laginketa polietapiko eta estratifikatua erabiltzen da. Laginketaren lehen
etapa batean ikastetxeak ausaz hautatzen
dira eta bigarren batean, berriz, ikastetxe
barneko ikasleen lagin bat hautatzen da
(adibidez, ikastalde oso bat edo ikasle
kopuru finko bat, ausaz hautatuak). Es-
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painian geruza nagusiak definitzen dira
autonomia erkidegoen eta ikastetxeen titulartasun publiko edo pribatuaren arabera. Estratifikazioaren beste irizpide batzuk
dira tamaina, ikastetxearen kokapena (hiria edo herria) edo ikastetxearen inguruko
maila sozioekonomikoa eta programen
orientazio profesional edo akademikoa.

rikoan, marko erreferentzialean edo marko
kontzeptualean azaldutako asmoen arabera;
esparru horrek ildoak modu koherentean
definituko ditu eta ildo horietan oinarrituko
da etorkizuneko eraikuntza. Marko teorikoak
aukera ematen du ebaluazioa modu egokian
orientatzeko eta proba bere neurriaren asmora egokituta egiten den ziurtatzeko.

Espainiako autonomia erkidego batzuek
erabaki zuten beren lagineko ikastetxe
eta ikasle kopurua handitzea (tamaina)
autonomia mailan datu adierazgarriak
eskuratzeko. Adibidez, PISA 2012an 14
autonomia erkidegok zabaldu zituzten laginak. Hizkuntza Gaitasunaren Europar
Azterlanean (EECL), Matematikako eta
Zientzietako Nazioarteko Azterlanean (TIMSS-2011) eta Irakurriaren Ulermenaren
Aurrerapenaren gaineko Nazioarteko Azterlanean (PIRLS-2011) lagina handitu zuten
Andaluziak eta Kanariar Uharteek. EECLn,
Nafarroako Foru Komunitateak ingeleseko
lagina zabaldu zuen.

Marko teorikoak zehazten ditu:

Aurreikusitako beharkizunak betetzen dituzten zenbatespenak bermatzeko, eskatutako doiketari eta onartutako gehienezko
erroreari dagokienez, parte-hartzearen
ehuneko gutxienekoa galdatzen da, bai
ikastetxeetan, bai hautatutako ikastetxe
bakoitzeko ikasle kopuruan (parte-hartzearen gutxieneko tasak).
Proben aplikazioa burutzen da azterlan
bakoitzerako proposatutako kalitate estandarrak betez.
Ebaluazio baten esparru teorikoa
eta proben prestakuntza
Edozein ikerketaren abiapuntua aldez aurretiko hausnarketa da eta horren ondoren
zer helburu lortu nahi den argi eta garbi
zehazten da. Ezagutu nahi dena agerian
utzi behar da. Planteamendu zuzen batek
aukera ematen du helburu orokor eta berariazkoak definitzeko eta azterlanaren asmoa mugatzeko.
Ezinezkoa da ebaluazio egoki bat egitea ez
bada aurretik ebaluazioaren kontzeptualizazioa egin. Ildo horretan, ebaluazio-proba
bakoitza diseinatzen da bere marko teo-

Kanpo-ebaluazioa eta hezkuntza-sistemen hobekuntza · Ruth Martín

61

Ebaluazioaren xede izanen diren
edukiak, domeinuak, arlo tematikoak
edo gaitasun-multzoak, edo diziplina
baten corpus doktrinala osatzen duten
deskribapen deklaratiboak.
Edukiak eskuratzeko maila
desberdinak (ataza bakoitza ebazteko
beharrezkoak diren prozesuak
edo konplexutasun-mailak).
Deskribatzaileak, edo prestatuko
diren itemek neurtuko dituzten
gaitasunen formulazio sintetikoak.
Era berean, galderetan aipatuko diren testuinguruak zehaztuko dira, hala nola, pertsonalak, hezkuntzakoak, publikoak edo
zientifikoak eta teknologikoak.
Eraikitako probak zenbait galdera edo item
izaten ditu eta horietako bakoitza prestatzen
da marko teorikoan bildutako alderdien artean alderdi jakin bat neurtzeko. Itemak lau
motatakoak dira: aukera anitzekoak, erantzun
itxikoak, erantzun ireki eta prestatu beharrekoak edo oso-osorik irekiak direnak. Behin betiko azterlana egin baino lehenago,
itemak probatzen dira, bakarka nola proba
bere osotasunean hartuta (proba prepilotua edo pilotua), propietate psikometriko
egokiak (diskriminazioa, doiketa, baliozkotasuna eta fidagarritasuna) betetzen dituztenak bakarrik hautatzeko.
Era berean, galdera irekien zuzenketan
subjektibotasuna ezabatzeko zuzenketagida osoak prestatzen dira.
3. eta 4. irudietan modu eskematikoan
ageri dira PISAko Matematika gaitasuna
ebaluatzeko markoa eta liberatutako item
bat eta hura zuzentzeko gida.
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Ebaluazio-azterlan gehienen diseinuak
aukera ematen du emaitza globalak erdiesteko, baina ez ditu bakarka konparatzeko puntuazio egokiak ematen. Puntuazio horiek zenbatesteko erabilitako
metodo estatistikoak konbinatzen ditu Itemari erantzuteko Teoria (TRI, Rasch, 1980)
eta Rubin-en inputazio anizkoitzen teoria
(1987) eta, orobat, errendimenduak balio
onargarrietatik abiaturik kalkulatzen ditu
(Wu, 2005).
Hezkuntzako sistemak eta programak modu
globalean aztertzea helburu duten probetan ikasle guztiek ez dituzte galdera berak
erantzun behar. Item gehiago gehitzeko eta
proba hobetu ahal izateko, itemak koaderno desberdinetan banatzen dira eta gero
koaderno horiek ikasleen artean banatzen
dira diseinu matrizialaren bitartez. Koadernoen banaketak bermatzen du item bakoitza
erantzunen dutela herrialde, sistema edo
geruza bakoitzeko ikasle kopuru antzekoak
eta antzeko baldintzetan.

3. irudia. Matematika gaitasuna ebaluatzeko markoaren
irudikapen eskematikoa PISA 2006n

Egoerak eta
testuinguruak

Matematikako
edukia

Espazioa eta
formak
Erlazioak
Kopurua

Problemen
ebazpena

Problemen
formatua

Ziurgabetasuna

Prozesuak	
  
Gaitasun multzoak
Matema.ka	
  gaitasunak	
  
Erreprodukzioa

Lotura

Hausnarketa

4. irudia. Matematika gaitasuneko liberatutako
item baten eredua (PISA 2003)

Ebaluazio zentsaletan, emaitzak modu
indibidualizatuan ematen badira, ikasle
guztiendako proba berbera izanen da.
Nazioko zein nazioarteko ebaluazio-probek,
zeinetan Espainiak parte hartzen duen,
gaitasun edo irakasgai desberdinak ebaluatzen dituzte, beren marko teorikoen ildoei jarraikiz. Haietako bakoitzean ebaluatutako gaitasunak 1. eta 2. tauletan ageri
dira. Taula horietan informazioa biltzen
da artikulu hau argitaratzeko unean derrigorrezko hezkuntzan egiten ari diren ebaluazio-programen gainean, kontuan hartu
gabe Espainiak parte hartu duen edo parte
hartuko duen beste ebaluazio batzuk.
Azterlan horiek guztiak aldian-aldian egiten dira, denboran zehar joerak neurtzeko
aukera emateko.

Guía de corrección

Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako
ikasleek urtero egiten dituzten ebaluazio
diagnostikoak zentsalak izanen dira eta
horri eskerrak parte hartzen duten ikasle
eta ikastetxe bakoitzaren datuak lortuko
dira. Behar diren hezkuntza administra-
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zioek koordinatuko dute proba horiek nola
egin eta aplikatzen diren.
HKHLOren egungo aurreproiektuak proposatzen du nahitaezko eskolaldian eta
batxilergoan zehar kanpo-ebaluazioak
egitea; bakoitza xede desberdin batekin
eginen da eta, orobat, ebaluazio horiek
diseinatzerakoan xede hori kontuan hartu beharko da.

1. taula. Espainiako hezkuntza-sistemako nazioarteko gaur egungo ebaluazio-probak

Nazioarteko	
  ebaluazioak	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Hartzaileak	
  

Ebaluatutako	
  	
  
gaitasuna/irakasgaia	
  

Azkenik	
  egindakoa	
  
(noiz	
  argitaratua)	
  

Ikasleen	
  Nazioarteko	
  Ebaluaziorako	
  Programa	
  

15	
  urteko	
  ikasleak	
  

Programme	
  for	
  International	
  Student	
  Assessment	
  

Zientifikoa	
  
(Finantzaketakoa,	
  

2012	
  (2013)	
  

Computer	
  Based	
  Assessment:	
  
problemen	
  ebazpena,	
  
irakurketa	
  eta	
  matematika)	
  

TALIS	
  (ELGA)	
  
Irakaskuntza	
  eta	
  Ikaskuntzako	
  Nazioarteko	
  
Azterlana	
  

Lehen Hezkuntzako 6. mailan, hizkuntza
komunikazioko, matematikako eta
zientzia eta teknologiako gaitasunetan;
ikasleendako ez dute balio akademikorik
izanen eta ikastetxeetan hobekuntzaplanak proposatzeko aukeraemanen dute.

Irakurketa	
  
Matematika	
  

PISA	
  (ELGA)	
  

Bigarren	
  Hezkuntzako	
  
irakasleak	
  eta	
  zuzendariak	
  

_	
  

2013	
  (2014)	
  

Lehen	
  Hezkuntzako	
  4.a	
  	
  

Irakurriaren	
  ulermena	
  

2011	
  (2012)	
  

Lehen	
  Hezkuntzako	
  4.a	
  	
  

Matematika	
  eta	
  Zientziak	
  
(curriculumekoa)	
  

2011	
  (2012)	
  

DBHko	
  4.	
  mailako	
  ikasleak	
  

Hizkuntza	
  gaitasuna	
  atzerriko	
  
hizkuntzetan	
  

2011	
  (2012)	
  

Teaching	
  and	
  Learning	
  International	
  Survey	
  
PIRLS	
  (IEA)	
  
Irakurriaren	
  Ulermenaren	
  Aurrerapenaren	
  gaineko	
  
Nazioarteko	
  Azterlana	
  
Progress	
  in	
  International	
  Reading	
  Literacy	
  Study	
  
TIMSS	
  (IEA)	
  
Matematikako	
  eta	
  Zientzietako	
  Nazioarteko	
  
Azterlana	
  
Trends	
  in	
  International	
  	
  

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta
Batxilergoa bukatu ondoren,
beharrezkoak izanen dira behar diren
titulazioak eskuratu nahi badira.

Mathematics	
  and	
  Science	
  Study	
  
EECL	
  (Europar	
  Batasuna)	
  
Hizkuntza	
  Gaitasunaren	
  Europar	
  Azterlana	
  
European	
  Survey	
  Language	
  Competence	
  	
  

2. taula. Espainiako hezkuntza-sistemaren ebaluazio-proba nazionalak (HLO)

Testuinguruzko galde-sortak
Ebaluazio-azterlan guztiek irakaskuntzaikaskuntza prozesuari lotutako faktoreen
gaineko informazioa eskuratzen dute testuinguruzko galde-sorten bitartez. Galdesorta horiek betetzen dituzte hezkuntzaprozesuan esku hartzen duten eragileek,
hala nola, ikastetxeetako zuzendariek,
irakasleek, familiek eta ikasleek.
3. taulan biltzen dira ebaluazio-probekin
batera doazen galde-sortetan sartu ohi diren testuinguruzko aldagai batzuk. Testuinguruzko galde-sorta azterlan bakoitzerako
diseinatzen da, modu berezituan. 3. taulan
azaltzen dira halako galde-sortetatik abiaturik bildutako balizko alderdiak, modu ez oso
sakonean eta argitzeko xedez emanak.

Ebaluazio	
  nazionalak	
  (HLO)	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Hartzaileak	
  

Ebaluatutako	
  	
  
gaitasuna/irakasgaia	
  

Azkenik	
  egindakoa	
  
(noiz	
  argitaratua)	
  

Diagnostikoko	
  ebaluazioak	
  

Lehen	
  Hezkuntzako	
  4.a	
  

(Zentsalak)	
  

DBHko	
  2.a	
  

Oinarrizko	
  gaitasunak	
  (hezkuntza	
  
administrazioaren	
  arabera)	
  

Urtero	
  

*	
  Hizkuntza	
  komunikaziorako	
  
gaitasuna	
  

Diagnostikoko	
  ebaluazio	
  orokorrak	
  
(Lagin	
  izaerakoak)	
  

LHko	
  4.a	
  
DBHko	
  2.a	
  

*Matematika	
  gaitasuna	
  
*	
  Mundu	
  fisikoa	
  ezagutzeko	
  eta	
  
harekin	
  elkarreraginean	
  aritzeko	
  
gaitasuna	
  

2009	
  (2010)	
  
2010	
  (2011)	
  

*	
  Gizartean	
  eta	
  herritar	
  gisa	
  
jarduteko	
  gaitasuna	
  

5. irudia.
Hezkuntzako errendimenduan eragiten duten faktoreak

Eskola
faktoreak
Faktore
sozioekonomikoak

Banakako
faktoreak

Emaitzen azterketa
Ebaluazio-azterlanen txostenetan aztertutako datuen alderdiak islatzen dira, besteak beste ondokoak:

Errendimendua

Batez besteko globalak. Sistemaren
emaitza neurri bakarrean laburtzen da,
sistemaren funtzionamenduaren gaineko lehen ustea emanez; ez da nahikoa
eta mugatua da.
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Ebaluatutako gaitasunaren
dimentsioetako edo domeinuetako
batez bestekoak. Datu horiek
aztertzeko aukera ematen dute
sistemak prestakuntza orekatua
ematen duen alderdi eta dimentsioetan.
Errendimendu-mailak. Azterlan
bakoitzak puntuazio jakin batzuk
zehazten ditu (ainguraketa-puntuak edo
benchmarks-ak), ebaluatutako
gaitasuna eskuratzeko maila jakin
batzuekin lotutako maila edo
interbaloak mugatzen dituztenak.
TRI metodologiak mailak terminotan
deskribatzeko aukera ematen du,
ikasleak maila horietako bakoitzean
lortzeko gai direna erakutsiz.
Ikasleak mailaka banatzen badira
gaitasunen eskuratze-maila jakin
bat lortu duten ikasleen ehunekoaren
gaineko informazioa izanen dugu.
Bereziki, goi mailetan eta behe
mailetan dauden ikasleen ehunekoek
informazioa emanen digute sistemaren
kalitatearen gainean eta norbanako
guztiei gutxieneko gaitasun bat
emateko ahalmenaren gainean.

3.taula.
Testuinguruaren galde-sortetan bildutako aldagaiak

	
  

	
  

Testuingurua
	
  

Bakarkakoa	
  

Ikasleen	
  galde-‐
sortak.	
  
(Ikaslearen	
  

Familiakoa	
  

aldagaiak)	
  

	
  

Hezkuntzakoa	
  

Zuzendariaren	
  
galde-‐sortak	
  
(Ikastetxearen	
  

Hezkuntzakoa	
  

aldagaiak)	
  

	
  

Banakakoa	
  

Irakaslearen	
  

Testuinguruaren azterketa. Gorago azaldu den bezala, ezinbestekoa da ikasleen errendimenduak interpretatzea
haien ezaugarri indibidual eta familiarrei, portaerari, inguru sozioekonomiko
eta kulturalari eta ikastetxeen inguruari
dagokienez.

galde-‐sorta	
  
(Irakaslearen	
  
aldagaiak)	
  

Irakaslearena	
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•
•
•
•
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•
•

Familiaren	
  
(Familia	
  

Familiakoa	
  

inguruaren	
  
aldagaiak)	
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Adina	
  
Ikasmaila	
  
Jatorrizko	
  herrialdea	
  eta	
  zenbat	
  urte	
  herrialdean	
  
Ama	
  hizkuntza	
  
Haur	
  Hezkuntza	
  zenbat	
  urtez	
  ikasi	
  zuen	
  
Lehen	
  Hezkuntzan	
  zenbat	
  urterekin	
  sartu	
  zen	
  
Ikasmaila	
  errepikatzea	
  
Etab.	
  

Familia	
  egitura	
  
Aitaren	
  edo	
  tutorearen	
  eta	
  amaren	
  edo	
  tutorearen	
  ikasketa-‐mailarik	
  handiena	
  
Aitaren	
  edo	
  tutorearen	
  eta	
  amaren	
  edo	
  tutorearen	
  lanbidea	
  
Familiaren	
  jabetzak	
  (nork	
  bere	
  gela,	
  ikasteko	
  mahaia,	
  ordenagailua,	
  kontsulta	
  
liburuak,	
  etab.)	
  eta	
  etxean	
  dagoen	
  liburu	
  kopurua	
  
•
Baliabideak	
  erabiltzeko	
  maiztasuna	
  
Etab.	
  
•
•
•
•

Etxeko	
  lanak	
  egiten	
  erabilitako	
  denbora	
  
Ikasitakoa	
  sendotzeko	
  edo	
  zabaltzeko	
  eskolaz	
  kanpoko	
  klaseetara	
  joatea	
  
Motibazioa	
  
Ikasketei	
  emandako	
  garrantzia	
  (ikasleak	
  eta	
  familiak)	
  
Eskola	
  jarduera	
  desberdinak	
  egiteko	
  lehentasuna	
  
Klasean	
  zenbait	
  jardueratan	
  (irakurketa,	
  kalkulua,	
  irakaslearen	
  azalpenak,	
  etab.)	
  
erabilitako	
  denboraren	
  maiztasuna	
  
•
Autokonfiantza	
  
•
Eskola	
  giroa	
  hautematea	
  
Etab.	
  
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ikastetxearen	
  kokapena,	
  egitura,	
  finantzaketa	
  eta	
  antolaketa	
  
Ikasleen	
  eta	
  irakasleen	
  ezaugarriak	
  
Ikastetxeko	
  baliabideak	
  
Ikastetxeko	
  irakaskuntza,	
  curriculuma	
  eta	
  ebaluazioa	
  
Ikastetxeko	
  giroa	
  
Ikastetxearen	
  politika	
  eta	
  praktikak	
  
Etab.	
  

•
•
•
•

Adina	
  
Sexua	
  
Irakasle	
  esperientzia	
  
Ikasketen	
  maila	
  eta	
  orientazioa	
  
Etab.	
  

•
•
•
•
•

Pozik	
  egotea	
  lanbidearekin,	
  ikastetxearekin	
  
Giroa	
  eta	
  diziplina	
  ikastetxean	
  
Irakasleen	
  talde	
  lana	
  	
  
Eskola-‐orduak	
  
Ikastetxean	
  eskuragarri	
  dauden	
  baliabideak	
  eta	
  haiek	
  erabiltzeko	
  maiztasuna	
  
(baliabide	
  materialak,	
  baliabide	
  pertsonalak	
  edo	
  laguntzako	
  irakasleak)	
  
Irakaslanean	
  erabilitako	
  baliabideak	
  (IKTak,	
  testuliburuak,	
  material	
  propioak,	
  
egunkariak,	
  etab.)	
  
Emandako	
  curriculuma	
  
Klaseetan	
  eta	
  ebaluazioan	
  erabilitako	
  metodologia	
  
Irakaskuntzako	
  zenbait	
  ataza	
  prestatzen	
  erabilitako	
  denbora	
  
Etab.	
  

•
•
•
•

galde-‐sorta	
  

Badira argitalpen asko, eskola-errendimenduan eragiten duten faktoreak sakon
aztertzen dituztenak. Eskolaren eraginkortasunaren gaineko lehen ikerketek eskola
deskribatu zuten kutxa beltz baten moduan,
uste baitzen sarrera-aldagaiak (inputak)
eta irteeera-ondorioak (outputak) ezagut zitezkeela, baina, ia-ia haien inguruabarren eta
prozeduren gaineko konturik ezin zelako ezagutu, egituran zeuden osagaien kopuruagatik
eta konplexutasunagatik.
Horregatik adierazten zuten ezin zela aztertu prozesua. Hala ere, gaur egungo ikerketak sarrera-aldagaiak emaitza bilakatzeko funtzioa modelizatu nahi du, bereziki,
errendimenduetan eragin positiboa dutenak zehaztuz.

Aldagai	
  e reduak	
  

	
  

•
•
•
•
•
•
•
•

Jatorrizko	
  herrialdea	
  eta	
  etxean	
  eta	
  jatorrizko	
  herrialdean	
  mintzatutako	
  hizkuntza	
  
Aitaren	
  eta	
  amaren	
  prestakuntza-‐maila	
  eta	
  enplegua	
  
Ikasleak	
  Haur	
  Hezkuntza	
  ikastera	
  joatea	
  eta	
  urte	
  kopurua	
  
Ikaslearekin	
  klasetik	
  kanpo	
  egindako	
  jarduerak	
  
Ikaslea	
  etxeko	
  lanetan	
  laguntzea	
  
Semearen	
  edo	
  alabaren	
  ikasketetan	
  jarritako	
  itxaropenak	
  
Ikastetxeari	
  buruzko	
  iritziak	
  
Familiaren	
  jarrera	
  semearen	
  edo	
  alabaren	
  ikasketei	
  dagokienez	
  
Etab.	
  

Kanpo-ebaluazioa eta hezkuntza-sistemen hobekuntza · Ruth Martín

6. irudia.
Eskola “kutxa beltz” bat balitz bezala

	
  
Ikasleak,	
  testuingurua	
  

Eskola	
  
	
  
Errendimenduak	
  

Lan objektiboenetan berariaz sartzen dira
hezkuntza-ekoizpeneko
funtzio-ereduak.
Bereziki, Levin-ek (1974) eta Haunshekek (1979, 1986) zehaztutakoak uste du
hezkuntza errendimendua (A) ondokoaren
emaitza dela:
• Eskola faktoreak (S).
• Ikasleen ezaugarri sozioekonomikoak (B).
• Ikaskideen eragina,
peer group deitutakoa (P).
• Ikaslearen berezko gaitasuna (I).
A=f(S, B, P, I)
Bibliografia handia dago testuinguruaren faktore bakoitzak errendimenduaren
hobekuntzan duen eragina kuantifikatzeko helburuaren gainean. Funtzio honen
ereduaren eta haren parametroen zenbatespenaren gaineko hipotesi desberdinak
proposatu dira. Bereziki, maila aniztuneko
ereduak edo eredu hierarkikoak ikastaldeetan, ikastetxeetan, auzoetan, eskualdeetan eta herrialdeetan ikasleak antolatzeko egituraren irudikapenera egokitzen
dira (Bryk et al., 1992).
Ezaugarri pertsonalen artean, alde adierazgarriak izaten dira mutilen eta nesken artean (desberdinak ebaluatutako gaitasunaren arabera), ikasmaila errepikatu bada
edo jatorriz etorkina bada. Hezkuntza-sistemen helburua beharko luke norbanakoen
faktoreen ondoriozko aldeak gutxitzea, hau
da, norbanako guztiek aukera-berdintasun
handiagoa izatea.
Inguruneko aldagaiei dagokienez, ezaguna da hezkuntza-maila eta familiaren
ezaugarri sozioekonomikoak errendimen-

duan eraginik handieneko faktoreak direla. Hezkuntza-sistema bat ekitatiboagoa
izanen da aldagai sozioekonomiko horien
eragin txikia lortzen badu. Hori dela-eta,
oso interesgarriak dira praktika pertsonalen, familia-praktiken eta eskola-praktiken
gaineko orientabideak ematen dituzten
ereduak. Praktika horien ezaugarriak gorabehera, eredu horiek lagun dezakete gaitasun horiek eskuratzen eta errendimendua
hobetzen, hala nola, Haur Hezkuntzari laguntza ematen, eskola-ingurunetik landa
irakurtzeko aztura izaten, eskola-liburutegietan liburuak eskura izaten, azpiegitura
jakinak, irakaskuntza malgu eta pertsonalizatuko metodoak, irakasleen hasierako
prestakuntza eta esperientzia, zuzendarien
ezaugarriak, ikastetxeen autonomia, etab.
ELGAko herrialdeen artean hezkuntza-sistemarik ekitatiboagoa duten hamar herrialderen artean dago Espainia (PISA 2009).
Interesgarria da azpimarratzea ikastetxearen titulartasun publikoak edo pribatuak
eragina izan dezakeela. Espainian, ez dago
alde adierazgarririk ikastetxe publikoetara
eta pribatuetara doazen ikasleen artean,
maila sozioekonomikoa kendu ondoren.
Finantzaketa-alderdien eraginari dagokionez, egile batzuek (Hanushek, 1986)
esaten dute hezkuntzan ez dagoela erlazio sistematikorik errendimenduaren eta
gastuaren artean eta ezta ere korrelazio
indartsurik klasearen tamainarekin alderaturik ere.

gainean, baina muga jakin batzuk dituzte. Bereziki, nazioarteko ebaluazio-proba
estandarizatuak testuinguru kultural oso
desberdinetan aplikatzen dira eta, haietan guztietan funtzionamendu uniformea
bermatu ahal izateko neurriak muturretara eraman arren, ez da zailtasun hori osoosorik salbatzea lortzen. Halaber, zaila
gertatzen da proba bakarrean hezkuntzakalitatearen dimentsio guztiak kontuan
hartzea. Azterlan bakoitzean soilik lantzen
dira hezkuntza-errealitateko alderdi batzuk eta, horrenbestez, ez da erabili behar
sistema bere osotasunean baloratzeko.
Bereziki, proba bakoitzak oinarrizko gaitasunetako batzuk soilik ebaluatzen ditu,
ezaugarri jakin batzuk dituzten ikasleen populazioari zuzentzen zaio, une jakin batean
egiten dira, etab.
7. irudiak islatzen duen bezala, ebaluazioak curriculumeko alderdi jakin bat edo
ikasleen gaitasuna soilik neurtzen du eta,
horrenbestez, ebaluaziotik eratorritako
ondorioak ez dira alderdi guztietara zabalduko.
7. irudia. Curriculumaren egoera erreala,
gaitasunak eta ebaluazioa

Gaitasunak	
  
Ebaluazioa	
  
	
  

	
  

	
  

Curriculuma	
  
Nolanahi ere, behatutako ezaugarriek ez
dituzte ikasleen errendimenduko aldeak
osorik azaltzen. Gaur egun ikerketa-ildo
bat ahalegintzen ari da orain arte aztertutako aldagaiek behatu edo azaldu gabeko ezaugarrien azterketan sakontzen.
Bereziki, Espainiako hezkuntza-sistemak
ahalik eta azkarren aztertu behar ditu
eskola-porrotaren arazoak eta gero eta
ikasle gehiago egotea bikaintasun mailetan (Villar, 2012).
Ebaluazio-proben mugak
eta erabilgarritasuna
Hezkuntza-sistemen kanpo-ebaluazioetako
probek oso informazio baliotsu eta osatua
ematen dute haien funtzionamenduaren
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Betiere kanpo-ebaluazioak hezkuntza
hobetzeko nahitaezko tresna dira. Oso
herrialde eta ingurune desberdinetako
adituek ebaluazioak prestatzean egindako
ahaleginetatik abiaturik informazio kopuru
handia lortzen da, helburu komunak finkatzen dira, ikasleen jakintzak eta trebetasunak eta haien errendimenduari lotutako
faktoreak deskribatzen dira, etab. Abiapuntua zein den ezagutzea nahitaezkoa da
hobekuntza aldera bideratzeko.
Beharrezkoa da azpimarratzea komeni dela
ebaluazio baten ezaugarri teknikoak zein
diren ezagutzea ebaluazioan oinarritutako
erabakiak hartu aurretik, atera daitezkeen

IDEA 40

edo ateratzerik ez den ondorioak zein diren
mugatzeko. Ez da neurri mota bera ondorioztatuko ebaluazio zentsaletatik eta ikasleen laginak erabiltzen dituztenetatik.
Ondorioak modu indibidualizatuan erd
ietsi nahi badira, probak zentsalak eta
berberak izanen dira ikasle guztiendako.
Ikasleek eta ikastetxeek probaren ondorioak ezagutu behar dituzte. Alderdi honi
erreparatu behar zaio arriskua dagoelako
testerako irakaskuntza egiteko.
Emaitzen azterketa osoa izanen da eta hartan islatuko dira test kognitiboan erdietsitako puntuazioak eta horiekin batera bestelako alderdiak. Emandako informazioa
aberatsa izanen da eta herrialde eta ikastetxeen ingurunearen gaineko informazioa
ere sartuko da hartan. Konparazioak eta
hobekuntza-planak antzeko ezaugarriak
dituzten herrialdeetan, eskualdeetan, ikastetxeetan edo errealitateetan oinarrituko
dira. Proposatutako hobekuntza-helburuak
erdiesteko modukoak izanen dira eta horiek lortzeko moduko epeak izanen dituzte.
Ebaluazio bateko emaitzen balorazio isolatuak okerreko interpretazioak egitera
eraman gaitzake. Horregatik, beharrezkoa
egiten da denboran zehar (azterlan longitudinalak) emaitza desberdinak lortzea benetako joerak zein diren egiaztatzeko.
Nolanahi ere, kanpo-ebaluazioa ez da tresna bakarra eta beti ikastetxeen barne-ebaluazioaren lagungarri eta osagarri moduan
hartuko da, hau da, hezkuntza-errealitatearekin harreman zuzena eta egunerokoa duten irakasleek egindakoa, alegia.

takuntzan. Horrekin batera gehitu dira
ikasketen batez besteko urte-kopurua eta
aurrerakuntzak gertatu dira nahitaezko
hezkuntzan eta hezkuntzako beste etapa
batzuetan. Hala ere, hezkuntzaren kopurua
hobetu da baina hezkuntza ez da hobetu
kalitatean eta ekitatean eta, orobat ahaleginak horra bideratu behar dira.
Zenbait azterlanek agerian utzi dituzte
kanpo-probak egitearen onurak, besteak
beste, ondoko hauek:
PISA 2009 azterlanean bildutako datuen arabera, estandarretan oinarritutako kanpo-azterketak erabiltzen dituzten herrialdeek errendimendu hobea
izaten dute, erabiltzen ez dituzten herrialdeek baino 16 puntu gehiago, batez
beste ELGAko herrialdeen artean.

Uste da PISA proban 50 puntu igotzeak
berarekin ekarriko lukeela per capita errentan %1 igotzea (Hanushek eta Woesmann
2008, 2010). Espainiak ahalegin handia
egin du hezkuntzan eta horrek hobekuntza ekarri du biztanleria aktiboaren pres-
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Hezkuntzako ikaskuntzarako eta
helburuetarako erreferentziak finkatzea.
Proposatutako erreferentzia horiekin
konparatutako errealitatea ezagutzea
testuinguru nazionalean nola
nazioarteko testuinguruan.
Beste herrialde batzuetan hezkuntzaren
kalitatea hobetzea lortu duten eta gure
sistemara ekar daitezkeen hezkuntza
erreformatzeko neurriak ezagutzea.
Prozesu eta metodo eraginkorrak
identifikatzea.
Ikerketa laguntzea.
Erreferentziak

Kanpoan egindako test estandarizatuek
ikasleen emaitza akademikoak hobetzen
dituzte desbideratze tipikoaren %20tik
%40ra bitartean, ikasle bakoitzak ikasturte erdia gehiago ikasi izan balu bezala DBHko 4. ikasmailara ailegatzean
(The Economics of International Differences in Educational Achievement,
National Bureau of Economic Research,
AEB, 2010).
Gaur egun mahai gainean dagoen erronka
handi bat da (Navas eta Urdaneta, 2011)
kanpo-ebaluazioen azterlanen emaitzen
hedapena handitzea, sistema eraldatzeko
nahia benetan lor dadin eta ikasgela barnean irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan
eta ikastetxeen antolaketan orientabide
moduan balio izan dezan.

Hobekuntza-proposamenak
Ebaluazioaren kanpo-probak prestatzea garesti samarra da. Hori dela-eta, nahitaezkoa
da haren emaitzak erabilgarriak izatea
hezkuntza-erkidegorako eta sisteman hobekuntzak egiteko baliozkoak izatea.

estrategiak berriz planteatzeko
eta abar egiteko.

Kanpo-probetatik ondorioztatutako kalitatea hobetzeko neurrietako batzuk ondokoak dira:
Haietatik erdietsitako informazioa modu
zabalean, dokumentatuan, gardenean
eta egokian hedatzea hezkuntzaerkidegoko kideen, hezitzaileen,
familien eta administratzaileen artean.
Gonbita egitea gogoeta egiteko,
ikerketa egiteko, informazioa
ezagutzeko, irakaskuntza-ikaskuntza
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Hezkuntzaren kalitatea
hobetzeko plana Lehentasunezko
Ikastetxe Publikoetan

Francisco López Rupérez, Planaren koordinatzailea.
Estatuko Eskola Kontseiluko burua gaur egun.

2003. urtean, Madrilgo Erkidegoko
Hezkuntza Kontseilaritzak hezkuntza
kalitatea hobetzeko Plan bat abian jarri
zuen Madrilgo ikastetxe batzuetan lau
urterako. Ikastetxe horien ezaugarri bereziak zirela-eta, Administrazioak haiei
laguntzeko jarduketa multzo zabala prestatu zuen. Lehentasunezko Ikastetxe Publikoaren izena eman zitzaien.
Testu honetan erakutsi nahi dira, batetik,
jarduketa honen alderdirik garrantzitsuenak (“Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko plana lehentasunezko ikastetxe publikoetan” moduan definitua), bestetik,
zein izan ziren plan horren oinarriak eta
antolaketa-eskema.
1. PRINTZIPIOAK
Oinarrizko hiru printzipio hauek bideratu
zituzten planaren ikuspegia eta haren garapena:
Administrazioaren esku-hartze desberdindua. Administrazioak ikastetxeetan egindako jarduketak modelatu
nahi izan ziren: ikastetxeen zailtasun
eta beharrak zenbat eta handiago
hainbat eta jarduerak sakonago (be-
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har horiek irizpide objektiboen arabera
detektatu ondoren). Beraz, ekitate-politika bat izan zen, denei hezkuntzarako eskubidea kalitatezko egoeran
bermatzera bideraturikoa.
Ikastetxeen
eta
Administrazioaren
artean konpromisoak adostea. Giza
erakundeak hobetu nahi baditugu hobekuntzarako borondate sendoa behar
da. Beraz, planaren garapenaren oinarria hau zen: ikastetxeek eta Hezkuntza
Kontseilaritzak hobekuntzarako akordio
formal eta xeheak hartzea, bi aldeen arteko konfiantza giroan.
Etengabeko hobekuntzaren metodologia hartzea. Ez du ematen ikastetxe
bat bezain konplexua den erakunde
bat hobetu daitekeela ez badu hobekuntza hori behar bezala planifikatzen,
ez badu koherentziaz garatzen eta ez
badu modu ordenatu eta sistematikoan
ebaluatzen. Etengabeko hobekuntzaren
metodologiak modu zirkularrean lotzen
ditu hobekuntzaren plangintza eta planifikatutakoaren garapena eta haren
ebaluazioa, ebaluazioaren emaitzek
hobekuntzaren birdefinizioan eragin
ahal izateko eta, horrenbestez, haren
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garapen berrian eta horrela ziklikoki.
Arrazoi horregatik, lehentasunezko ikastetxe publiko bakoitzaren eta Kontseilaritzaren artean izenpetutako akordioak
hobekuntza programetan oinarritzen
dira. Programa horiek ikastetxeek berek
prestatzen dituzte eta Administrazioak
onartzen ditu eta, orobat, programa horiek inspirazio metodologiko horretaz
baliatzen dira.
2. LEHENTASUNEZKO IKASTETXE
PUBLIKOEN IDENTIFIKAZIOA
Planean sartzeko moduko ikastetxe publikoen multzoa identifikatzeko kontuan
hartu ziren zazpi adierazle eta horietako
bakoitzaren atalase-balioaren definizioa;
balio horietatik abiaturik uste zen behar
den ikastetxeak zailtasun-seinale objektibo bat ematen zuela. 1. taulan adierazle eta atalase-balio horien multzoa
laburbiltzen dira.
Bi adierazle gutxienik kontrako emaitzekin
zituen edozein ikastetxe edo institutu erregio planean sar zitekeen, klaustroak hala
egitea erabakitzen bazuen. Prozedura horri jarraikiz halako ezaugarriak zituzten 72
ikastetxe identifikatu ziren. Hezkuntzako
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kontseilariak gutun pertsonal bat bidali
zien ikastetxe horietako zuzendariei ekimen instituzional honetan parte hartzera
gonbidatuz. 67 ikastetxek onartu zuten
gonbita eta Madrilgo Erkidegoko Lehentasunezko Ikastetxe Publikoen oinarrizko
gunea eratu zen.
Ikastetxe horien arazoak oinarri harturik
egin zen azterlan batek zenbait ezaugarri
erakusten ditu, eskuarki haien ezaugarri
komunak biltzen dituztenak eta gailentzen
den irudia definitzen dutenak.
Ikastetxeei dagokienez, ondokoak dira:
· Hezkuntza-desfase ugari eta larriak.
· Atzerapen berezia hizkuntzetan.
· Higiene eta nutrizio arazoak.
· Arazoak gurasoen parte-hartzea
lortzeko eta familiekin komunikatzeko.
· Ikasketetan atzeraturik dauden neskamutikoen “dei-efektua”-ren eta ikasle
normalizatuen “errefusatze-efektu”-aren
arteko konbinazio akoplatua.
· Ikasleen osaeraren bat-bateko aldaketa
ostatu emateengatik.
· Ikastetxearen jarduerari dagokion
hezkuntza-ikusmoldeari askotan premiazkoa
den laguntza eman beharra.

1. taula. Lehentasunezko Ikastetxe Publikoak identifikatzeko
adierazleak eta horiei dagozkien atalase-balioak

Adierazlea
1. Eskari txikia izatea familiek lehen
ikastetxearen hautaketari dagokionez

Atalase-balioa
aukeran

eskatutako

< %50

2. Behin betikoak ez diren irakasleen ehuneko handia

> %25

3. Etorkinen ehuneko handia

> %50

4. Etnia ijitoko ikasleen ehuneko handia

> %10

5. C motako jantoki beken ehuneko handia (txertaketako errenta
minimoa jasotzen duten familiak)

> %10

6. Administrazioak detektatutako bizikidetza arazoak
7. DBHn gradudun titulua lortu ez dutenen tasa handia (BHI)

> %40

Institutuei dagokienez, arazoen ezaugarri
nagusiak, ikasleen adinak eta behar diren
hezkuntza-etapen berariazko faktoreetako
batzuk partekatzen badituzte ere ikastetxeekin, ezaugarri horiei beste ezaugarri
propio hauek gehitu behar zaizkie:
· Absentismoaren garrantzia.
· Diziplina eta bizikidetza arazo asko eta,
batzuetan, larriak.
· Ordena publikoko arazoak, batzuetan eta
bereziki ikastetxetik ateratakoan.
· Ikasleak gizartean bazterturik sentitzeko
arrisku handia –baita delinkuentzia ere–
prestakuntza-maila baxu argiarekin lotua.
· Inguruan jarduten duten bandetan
sartzeko ikasleek duten etengabeko
arriskua.
· Ikasle askok eskola uztea legezko adina
betetzen dutenean, DBHko hirugarren
mailari edo baxuagoari dagokion
mailarekin.
· Derrigorrezkoaren ondoko mailak
ikaslez hustea.
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· Eskaintza txikiegia izatea Lanbide
Heziketan, Gizarte Garantiako
Programetan, Hezkuntza Konpentsazioko
geletan edo antzeko soluzioetan.
3. ADMINISTRAZIOAREN MAKINERIA
ANTOLATZEA
Plana garatzeko jarduketak eta laguntzak
asko eta askotarikoak dira. Hori dela-eta,
beharrezkoa zen Hezkuntza Administrazioak eta ikastetxeek berek egindako prozesuak antolatzea. Madrilgo Erkidegoko
Hezkuntza Kontseilariordetzaren 2005eko
maiatzaren 11ko Jarraibideen bidez arautu zen Hezkuntzaren Kalitatea Lehentasunezko Ikastetxe Publikoetan hobetzeko
Plana. Plan horrek berarekin ekarri zuen
administrazioaren makineria osoa antolatzea eta arau aldetik behar zen bulkada
ematea. Jarraibide horietan finkatu ziren,
besteak beste, ondoko hauek: ikastetxeen
eta Administrazioaren arteko konpromisoen izaera; aurreikusitako laguntza arloko
neurri motak; Hobekuntza Programen rola
eta haien berezko ezaugarriak; Programak
prestatzeko jarduketak; programa horiek
onartzeko prozedurak; barne- eta kanpoebaluazioko mekanismoak; administrazio
instantzien rola, hezkuntzako ikuskapenarena barne; prestakuntzaren gaia eta Planari jarraipena egin eta hura zuzentzeko
organoak.
Nahitaezko erregulazioa gorabehera, Planak lortu zuen bi aldeek onartutako konpromisoen definizioan zorroztasuna eta seriotasuna bateratzea, batetik, ikastetxeek
Planean arintasunez sartzeko aukera izanen zutelako, aurreikusitako prozeduren
arabera eta bitartean deialdi berezirik egin
gabe, eta bestetik, ebaluazioak aholkatutako aldaketak hobekuntza programetan
sartzeko aukera emanen zuelako.
4. IKASTETXEEN ETA HEZKUNTZA
KONTSEILARITZAREN ARTEKO
AKORDIOEN SINADURA
Orientazio, prestakuntza, gainbegiratze eta
negoziazio jarduketak egin ondoren, lehentasunezko 63 ikastetxe publikok akordioak
izenpetu zituzten Kontseilaritzarekin eta
akordio horiek bildu ziren Hezkuntzako
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kontseilariak eta behar den ikastetxeko
zuzendariak ekintza formal batean sinatutako agiri zehatzetan. Akordio horiek
lau ikasturterako indarraldia izan zuten,
ezarri zite(z)keen luzapena(k) gorabehera.
Nolanahi ere, alde batek eskaturik, alda
zitezkeen addenden formulen bidez; halaxe ageri zen jarraibideetan eta akordioen
testu nagusian.

dira informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikastetxeen arteko sare birtualak eratzeko eskaintzen ari diren aukerak.
Herrialderik garatuenetan egindako esperientzietan emaitza pozgarriak erakusten
dira eta emaitza horiek gauzatzen dira
lan kooperatiboaren sakontzean, informazio garrantzitsuaren transferentzian
eta laguntza pertsonalen banaketa erreziprokoan.

5. PRESTAKUNTZAREN GAIA
Prestakuntza hobekuntza sustatzeko tresna ordezkaezina da antolakundeendako,
esate baterako, ezagutzarekin, jakintzarekin, egiten jakitearekin eta izaten jakitearekin lan egin duten ikastetxeendako. Lehentasunezko ikastetxe publikoekin izandako
harremanek erakutsi zuten mota honetako
irakasleek, eskolan dituzten arazo larriengatik, maiz prestakuntzara jotzen dutela
beren eguneroko jarduketa profesionalen
garapenean erabilgarriak izan daitezkeen
jakintza, ikusmolde eta esperientzia bila.
Hori dela-eta, ikastetxe hauek laguntzeko ezinbesteko osagaitzat hartu zen
prestakuntza. Jarduketa hauek berariazko
prestakuntza plan batean egituratu ziren, bi
jarduketa-esparru hauetan: zentralizatua eta
lurraldekoa. Lehena Hezkuntza Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren eskumena zen eta oinarrizko hiru ardatz tematikoen inguruko prestakuntza jarduerak
antolatu ziren:
· Hobekuntza programak prestatzeko
metodologia.
· Hobekuntza programak ebaluatzeko
prozedurak.
· Antzeko arazoak dituzten ikastetxeen
artean jardunbide egokiak transferitzea.
Bigarrena Lurralde Arloko zuzendaritzen eta
haietako hezkuntza programetako unitateen
eskumena zen. Horrek berarekin zekarren
prestakuntza jarduerak antolatzea ikastetxe
bakoitzaren berariazko problematikei erantzuteko, beraien hobekuntza programetan
formulatutako helburuen eta pedagogia- eta
antolaketa-planteamenduen arabera.
6. SAREAN LAN EGINEZ
Nazioarteko txostenetan nabarmentzen ari
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Lehentasunezko Ikastetxe Publikoen planak balioa eman zien halako ikastetxeen
eta hezkuntza administrazioen artean
sarean egindako lanari sare birtual bat
eratuz. Sare horren helburu nagusiak ondokoak izan ziren:
Komunikazioa erraztea ikastetxeen
artean eta Administrazioarekin. Kontsultak, ikastetxeko arazoak ebazteari buruzko gaien planteamendua edo
Planeko Koordinazioari bitartekaritza
eskatzea moduko jarduerak dira lehen
helburu honen arabera bideratutako jardueren ereduetako batzuk.
Informaziorako eta baliabideetako
gune bat gaitzea. Helburua bikoitza
zen: batetik, erakundeetako deialdien
eta bestelako aukeren gaineko informazioa eta material interesgarriak eta lotura erabilgarriak ematea, eta bestetik,
mota horretako ikastetxeek jardunbide
egokiak aurkezteko berariazko gune bat
gaitzea, bereziki antolaketa eta curriculum arloetako esparruetan, gainerako
ikastetxeekin eta Administrazioarekin
berarekin partekatu ahal izateko gauzak egiteko modu eraginkor eta egoki
doitutako bat.
Online erako prestakuntza-ekimen bat
abian jartzea. IKTetan lagundutako
urrutiko prestakuntzak ez ditu soilik
irakasleen prestakuntzarako jarduerak errazten –joan-etorriak saihesten
ditu eta dedikazio-denborak malguagoak egiten ditu–. Horrekin batera,
prestakuntza ekintzarik onenak modu
erraz eta xumean errepikatzeko aukera
ematen du. Lehentasunezko ikastetxe
publikoek prestakuntza maiz erabiltzen
dute, haien problematika dela-eta, eta
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prestakuntza horretatik ahalik eta eraginkortasunik handiena espero dute.
Hori ikusita, oso egokia izan zen ekimen
hori halako ikastetxeendako.
Antolaketaren
ikuspuntutik,
lehentasunezko ikastetxe publikoen sare birtual
hori –sareko kideak soilik sar daitezke
bertan– Educa Madrid plataforma digitaleko “Erkidego birtualak” tresnaren barnean
sartu zen.
7. AZKEN-HITZ MODURA
Lehentasunezko Ikastetxe Publikoen Plana
gauzatzeko, lehen urtean hiru milioi eurotik gora erabili ziren ikastetxe hauetarako.
Bestelako edozein gogoetaren gainetik,
lau urteko osoan 63 ikastetxe horiek lehentasunezko izaera izan zuten Hezkuntza
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Kontseilaritzarendako. Lehentasuna izan
zuten baliabideen banaketan, Hezkuntza
Administrazioaren jarduketa eta programetan, erregioko zein tokiko bestelako
ekimenak bideratzeko orduan eta, bereziki, Administrazioarekiko harremanetan
eta erabaki-mailei dagokienez Administrazioarekiko harmenean. Hori da, funtsean,
denen ahaleginak mugiarazten dituena,
lehentasunezko arretarako ekintza zehatz
bilakatzen dituena eta ikastetxeetan —
egunero eskola-egunari hasiera emateko
ateak irekitzen dituztenean— parez pare
dituzten problemak ebazterakoan bakarrik
ez egotearen sentsazioa handitzen duena.
Francisco López Rupérez,
Planaren koordinatzailea.
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Javier López, institutuko zuzendaria.

SARRERA
2001-02 ikasturtean ireki zen Madrid
Sur BHI. Palomeras Bajas auzoan dago,
Madrilgo Puente de Vallecas distrituan
(Madrilgo Udaleko ekonomia barometroaren arabera [2008] distritu hau da,
Villaverdekoarekin batera, hirian per
capita errenta txikiena eta langabezia
handiena duena), aldiriko trenaren El
Pozo geltokiaren ondoan. Atenditzen
dituen biztanleak heterogeneoak dira,
kokatua dagoen auzoa bera bezalaxe,
80ko eta 90eko hamarkadetan birmoldaketa urbanistiko sakonaren xede izana, eta beste auzo batzuetako ikasleak
ere jasotzen ditu: El Pozo (Entrevías),
San Diego, Palomeras Altas eta Portazgo (batez ere “Uraren Triangelukoak”)
auzoetakoak. Institutuko taldeen egitura oraindik ere piramidala da: 7 talde
daude 1. eta 2. mailetan, 5 talde 3.ean,
4 talde 4.ean (ikasmaila bakoitzean
aniztasuneko bi talde daudelarik) eta
Batxilergoko 1.ean eta 2.ean 4 talde
maila bakoitzeko (Batxilergoko ikasleen
%20 eta %30 artean hezkuntza etapa
hori ez duten distrituko ikastetxe itunduetatik datoz).
2012-13ko ikasturte honetan konpentsazio programako ikasleen ehunekoa
handia da, batez ere DBHko 1. eta
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2.ean, ez hainbeste ikasle etorkinen
kopuruagatik (%17), horietako gehienak
ez baitira konpentsaziokoak, baizik eta
hezkuntzaren eta familiaren alorrean
gabezia larriak dituzten ikasle espainiar asko daudelako (ijitoak zein ijito
ez direnak). Esan daiteke 1. eta 2.eko
ikasleen %25 inguru konpentsaziokoak
direla, bi baldintza betetzen dituztelako:
curriculumean bi urteko atzerapena
dute eta familia egoera ahulean daude.
2006ko maiatzean gure irakasle klaustroak
onartu zuen institutua “Lehentasunezko
ikastetxe publikoetan kalitatea hobetzeko planean” sartu zedila eska-tzea. Une
hartan ikastetxeko oraingo zuzendaritzaren
bigarren urtea zen eta uste genuen aukera ona zela bi urte lehenago, zuzendaritza
proiektuan irakasle talde handi baten partehartzearekin, diseinatu zen hobekuntza ildoa antola-tzeko eta sakontzeko.
Orduan, Hobekuntza planean sartzeko
bete beharreko sei baldintzetako lau
betetzen genituen, hauek:
· Irakasleen ehuneko handia ez zen
behin betikoa.
· Ikasle ijitoen ehunekoa handia zen,
distrituko beste BHI batzuetan baino
txikiagoa zen arren (eta beste
batzuetan baino handiagoa).
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· Bizikidetza arazoak zeuden, nahiz eta
hobekuntza prozesua hasia zen hiru
ikasturte lehenago.
· Ikasleen ehuneko handi bat ez zen
iristen DBHko gradudun izatera.
· Gainera, ikasle etorkinen ehunekoa
nahiko handia zen, distrituko biztanle
etorkinen kopuruaren parekoa.
GURE EMAITZAK
Idatzi honen xedea da azaltzea nolakoa
izan zen 2005-06 ikasturtearen bukaeran
eta 2006-07ren hasieran gure institutuan
eginiko ebaluazio diagnostikoa (gure hobekuntza programa ezarri aurretik egin zena).
Baina, ezer baino lehen, eta hasieratik argi
gelditu dadin, esan beharra dugu oso pozik gaudela gure ikastetxean eginiko hobekuntza programarekin. Azalduko dugun
honek guztiak ez luke garrantzirik izanen
ez balu hobekuntza emaitzarik sortu. Horregatik argienekin hasi nahi dugu, DBHko
titulua lortzen duten ikasleekin lotura dutenekin.
Ondoko barra grafikoan erakusten da
zenbat ikaslek (ehunekotan) lortzen
duten DBHko titulua 4 urtean (errepikatu gabe), 5 urtean (behin errepikatuta)
edo 6 urtean (birritan errepikatuta).
Barra bakoitzak irudikatzen du adiera-
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zitako ikasturtean DBHko 1. maila hasi zuten ikasleen kopuru osoa1 (absentistak, konpentsaziokoak, ACNEEkoak eta
abar barne) eta zenbakiek islatzen dute promozio bakoitzetik
ikasleen zer ehunekok lortu zuen titulua. 2004-05 ikasturtetik aurrera badira ikasle errepikatzaileak DBHko 1. mailan,
baina ehunekoak soilik DBH ikasturte horretan hasi zutenei
dagozkie (04-05eko DBHko 1.eko errepikatzaileak 03-04 zutabean daude sartuta). Ikusi daitekeenez, lehenengo promoziotik ikasleen %38,7k baino ez zuten lortu titulua (ehuneko
hartaz 2007ko irailean jabetu ginen guztiz, birritan errepikatu zutenek bukatu ondoren; etsigarria zen benetan).

1. Benetan, 2001-02ko promozioan, institutua zabaldu zen urtean, 50 ikasle baino gutxiago ziren 1. mailan (2 talde),
baina hurrengo ikasturtean, 2002-03an, askoz ere ikasle gehiago sartu ziren 2. mailan (2. mailako 6 talde osatu ziren
2002-03an), urte hartan gehitu zelako DBHko lehenengo zikloa Vallecasko BHIetan. Logikoa dirudi 2002-03an 2. maila
bukatu zuten 168 ikasleekin egitea kalkulua.

Gure Hobekuntza Programa (HP) 2006-07 ikasturtean hasi
zen (ikasturte erdialdean, egia esan) eta 2009-10 ikasturtera arte luzatu zen, lau ikasturtetan zehar. Grafikoan ikusten den bezala, DBHko 1.a HParen lehenengo ikasturtean hasi
zuen promozioko ikasleetatik % 63,1ek lortu zuten titulua2.
Dena den, 05-06an hasi zirenek ere HParen onurak bete-betean
jaso zituzten, DBHko 2.ean (edo 1.a errepikatzen) zeudelako
hura hasi zenean. Nabarmena da, lehendik ere gure emaitzak
poliki-poliki hobetzen ari ginen arren, ikastetxean HPa aplikatzen hasi zenetik jauzi handia eman genuela aurrera, titulazioen
%60ra iritsi baikinen, lehenengoz %50eko muga gaindituz.
Hala ere, hobekuntza ez da tituludunen estatistikara mugatzen
eta bizikidetzaren esparruan ere bilakaera bikaina izan da. Argi
ikusten da era guztietako zigorren datu kuantitatiboei erreparatuta, zein hezkuntza erkidegoaren sektore guztiei ikasturte
bakoitzaren bukaeran pasatzen dizkiegun gogobetetze galdetegietan. Beste adierazle askok ere erakusten dute institutuan
bilakaera oso positiboa izan dela (eskolaz kanpoko jardueretako
parte-hartzea, eskola liburutegiaren erabilera -eskola liburutegietako jardunbide egokien sari nazionalean hirugarren sariarekin-, inguruko ikastetxeetako 6. mailako ikasle gehiagok etorri
nahi dute institutura, etab).

2. 2012ko irailean lortu ziren datuok, titulua eskuratzeko sei ikasturte behar izan zituztenek bukatu zutenean. 2007-08
ikasturteko datuak oraindik ez ditugu osorik, promozio horretako ikasle batzuek 4. mailan jarraitzen dutelako. 2013ko
irailean izanen ditugu; aurreikusi daiteke titulazioak %60 eta 65 bitartean mantenduko direla.

Zalantzarik ez da hobekuntza hau zor zaiela bai irakasle klaustroaren konpromisoari bai eta Hezkuntza Kontseilaritzaren
babes tinkoari (eman baitizkigu orientazioa eta laguntza zein
baliabide materialak eta giza baliabideak). Hala ere, azken bi
urteetan hezkuntzako murrizketak direla-eta izandako norabide
aldaketak arduratzen gaitu, beldur garelako datorren urtean oso
zaila izanen dela azken urteetan lortua mantentzea, funtsean
ikasleen profila oso antzekoa delako eta, aldiz, ondoko joera
dagoelako:
2009-10 ikasturtea izan zen, hain zuzen ere, hobekuntza programaren lau urteen azkena. Ikasle/irakasle ratio “baxua”
ez zen inolako luxua; beharrezkoa zen lehen azaldutako
emaitzak lortzeko. Izan ere, horri esker irakasle jakin batzuen irakastorduak erabili zitezkeen ekintza jakin batzuk
koordinatzeko, gela banaketak egin eta arrisku egoeran zeuden ikasleak berreskuratzea lortzen zuten laguntzak eman
zitezkeen, besteak beste.
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Madrid Sur BHI: irakasle baliabideen bilakaera azken 4 urteetan.
Siglen esanahia: arrunt: talde arruntak, Anizt: curriculum aniztasuneko taldeak, LG: lotura gela, KBBT: konpentsazio bereziko berariazko taldea.

IKASLE
KOPURUA

TALDE KOPURUA

KONPENTSAZIOKO IRAKASLEAK

IRAKASLE
ARRUTAK

IRAKASLEAK,
GUZTIRA:

IK/IRAK RATIOA

2009-10

761

28 arrunt
4 Anizt
1 LG
1 KBBT

3,5
3 KBBTkoak
2 LGkoak

69

82

9,3

2010-11

765

29,5 arrunt
4 Anizt
1 LG

3,5
2 LGkoak

68

79

9,7

2011-12

807

29,5 arrunt
4 Anizt
1 LG

3
2 LGkoak

60
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11,2

2012-13

925

31 arrunt
4 Anizt

2,5

62,5

68,5

13,5

IKASTAROA

GURE EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA.
Gure ikastetxean burutu genuen prozesuak
jarraitu zion Julio Delgado eta José Manuel
Arribasek 2006ko uztailean eginiko proposamenari (“La autoevaluación del centro y la
planificación de la mejora”), 2006-07 ikasturtetik aurrera Lehentasunezko Ikastetxe
Publikoen Hobekuntza Planean parte hartu
behar genuen ikastetxeetako zuzendaritza taldeen prestakuntzaren testuinguruan.
Aurretik eginak genituen bi autoebaluazio
diagnostiko institutuan, bizikidetza hobetzeko Madrilgo Erkidegoko “Convivir es Vivir”
programan parte hartzean eta zuzendaritza
proiektua prestatzerakoan, baina ez ziren
izan hain sistematizatuak eta osoak.
Hasieratik onartu zen diagnostikoa egitea
beharrezkoa zela, ikastetxeko hobekuntza
arloak identifikatzeko eta lehentasunak ezartzeko, horietatik abiatuta zehazteko prestatu
behar genuen programaren helburuak. Beraz, horrek erabat baldintzatuko zuen hobekuntza prozesua eta, hartara, ikastetxeko
bizitza hurrengo lau ikasturteetan.
Ikastetxeko zuzendaritza taldeak ez ezik,
irakasle talde handi batek ere parte hartu zuen; ebaluazio taldea eratu zuten xede
horretarako. Ondoko prozesua proposatu
ziguten (ikus I. eranskina, bukaeran):
1. Ikastetxeko arlo kritikoak eta kalitate
adierazleak identifikatzea eta adostea.
2. Ikastetxeko egungo egoeraren infor-
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mazio eta datu garrantzitsuenak jasotzea,
adierazitako arlo kritikoei dagokienez, barneko eta kanpoko testuingurua kontuan
harturik.
3. Zehaztea zein diren ikastetxearen misioa eta ikuspegia.
4. Identifikatzea zein diren ikastetxearen
indarrak eta hobetu beharreko arloak.
5. Ikastetxeko hobekuntza arloak aukeratzea eta lehentasunak ezartzea.
Ikus ditzagun aurreko puntuak banan-banan:
1. Ikastetxeko arlo kritikoak eta kalitate
adierazleak identifikatzea eta adostea.
Ikastetxeko bizitzaren esparruetatik abiaturik saiatu ginen guretzat garrantzitsuak
ziren kalitate adierazleak aukeratzen eta
osatzen (Abiapuntu bezala hartu da Kalitate Proiektu Bateratua (Manuel Álvarez
eta Aurelio Villa: Ámbitos y criterios de la
calidad pedagógica. Mensajero, 2004). Esparruak hauek ziren:
•Planteamendu instituzionalen esparrua.
•Antolaketaren eta lidergoaren esparrua.
•Harreman sistemaren eta bizikidetzaren
esparrua.
•Orientazioaren eta tutoretzaren esparrua.
•Curriculumaren garapenaren esparrua.
•Familiaren eta inguruaren esparrua.
•Administrazioaren eta baliabideen
kudeaketaren esparrua.
Adostu behar izan genituen esparru bakoi-
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tzean funtsezkoenak iruditzen zitzaizkigun
kalitate adierazleak. Guk, zehazki, ebaluazio taldea hiru taldetan banatuz egin genuen. Horietako bi bina esparruz arduratu
ziren eta hirugarrena hiru esparruz. Talde
bakoitzeko kideek, banaka, 1etik 4rako balioa eman zioten adierazleetako bakoitzari,
puntu 1 interes estrategiko txikikoa zela
uste bazuten edo 4 interes estrategiko handikoa iruditzen bazitzaien. Kasuan kasuko
esparruan adierazleren baten falta nabarituz gero, idatzi eta hori ere baloratu zen.
Gero, taldekideen balorazioen batez bestekoa atera zen, hiru taldeen lana batera
jarri eta bi adierazle aukeratu zituzten,
gehienez, talde bakoitzeko. II. eranskinean lanaren taula dago jasota, baloratu
ziren adierazle guztiekin, eta III. eranskinean azkenean hautatu ziren hamahiruak; ondoko hauek izan ziren:
Planteamendu instituzionalen eta plangintzaren esparruan:
· Programazio didaktikoak
· Ikastetxearen misioa, ikuspegia
eta balioak zehaztea eta nork bere egitea
Antolaketaren eta lidergoaren esparruan:
•Irakasleei bitartekoak eta baliabideak
banatzea
•Egituren antolaketa eta koordinazio
eraginkorrak
Harreman sistemaren eta
bizikidetzaren esparruan:
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• Denek bere gain hartutako
arau sistema argia
Orientazioaren eta tutoretzaren
esparruan:
• Orientazio departamentuaren
funtzionamendu ona.
• Tutoretzak modu eraginkorrean egitea,
tutoreen prestakuntzari eta inplikazio
pertsonalari esker.
Curriculumaren garapenaren esparruan:
• Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen
plangintza
• Ikasleen inplikazioa ikaskuntza
prozesuetan
• Ikaskuntzaren emaitzak
Familiaren eta inguruaren esparruan:
• Familien inplikazioa
Eraikinen, instalazioen, horniduren eta
administrazioaren eta baliabideen
kudeaketaren esparruan:
• Baliabide didaktikoen hornidura
• Informazioaren kudeaketa
2. Ikastetxeko egungo egoeraren informazio eta datu garrantzitsuenak jasotzea, adierazitako arlo kritikoei dagokienez, barneko
eta kanpoko testuingurua kontuan harturik.
Ondokoei buruzko datuak:
• Emaitza akademikoak.
• Bizikidetza.
• Jarduera osagarriak eta
eskolaz kanpokoak.
• Hezkuntza baliabide edo programak.
• Baliabide ekonomiko eta materialak.
• Irakasleak.
• Ikasleak.
• Gurasoekiko edo inguruarekiko
harremanak.
Datu ugari jaso ziren eta laburpena gure
hobekuntza planaren lehenengo kapituluan
sartu zen. Era berean, ikastetxe barneko ahuleziak eta indarrak eta kanpoko mehatxuak
eta aukerak identifikatu genituen AMIA diagrama bat erabiliz. Hau da laburpena:
AHULEZIAK
· Emaitza akademikoak: porrot handia
· Bizikidetza programak

·
·
·
·

Ikasleen eskola uztea
Toki arazoak
Absentismoa
Familien babes/inplikazio txikia

MEHATXUAK
· Segurtasun eza (sarrera-irteerak)
· Oso ikasle gatazkatsuak (ehuneko txikia
baina esanguratsua)
· Ikastetxe itunduen lehia
INDARRAK
· Kanpoko ikuspegi ona
· Matrikulazio handia
· Klaustro langilea, oro har ikastetxeko
proiektuekin konprometitua
· Giro ona klaustroan
· Zuzendaritza taldearen batasuna
· IHP (misioa, ikuspegia) partekatua.
AUKERAK
· Ikasleen heterogeneotasuna
· Ikastetxearen unea (ikastetxe gaztea)
· Auzoko gizarte-ehuna oso aktiboa da
3. Zehaztea zein diren ikastetxearen misioa
eta ikuspegia.
Egin berria genuenez IHPa (aurreko ikasturtean prestatu genuen), uste genuen
ikastetxearen misioa eta ikuspegia ongi
ezarriak eta partekatuak zirela, irakasleen aldetik ez ezik, ikastetxearekin
elkarlanean ari den familia talde txikiaren aldetik ere.
4. Identifikatzea zein diren ikastetxearen
indarrak eta hobetu beharreko arloak.
Lehenengo urratsean hautaturiko adierazleen
gainean (III. eranskinean jasoak), ebaluazio
taldeko kide bakoitzak adierazleen balorazioa
egin du, 0 eta 100 arteko eskalan. 0ak esan
nahi du kasu hori ez dela batere gertatzen,
25ak zantzuak daudela, 50ak burutze maila
tartekoa dela, 75ak burutze maila ona dela
eta 100ak maila oso ona. Horretarako IV.
eranskineko txantiloia erabili dugu.
Adierazle batek puntuazio baxua ematen duenean (batez beste 40 puntutik behera, adibidez) esan daiteke hobetu beharreko alderdia
dela eta, beraz, hobekuntza arloa dela. Hala
ere, uste genuen batez beste 50 puntutik go-
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rako adierazleak ere hobetu behar genituela
alderdi horiekin pozik ez baldin bageunden.
5. Ikastetxeko hobekuntza arloak aukeratzea eta lehentasunak ezartzea.

•Ikasleen inplikazioa ikaskuntza
prozesuetan
•Ikaskuntzaren emaitzak
•Denek bere gain hartutako arau
sistema argia

Hobekuntza arloak aukeratzeko eta lehentasunak ezartzeko, honako irizpideak proposatu ziren:

Horiek izan ziren hiru alderdi nabarmenenak,
lehen biak bereziki. Ondoko alderdiak gelditu
ziren laugarren eta bosgarren:

• Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan
eragin zuzena izatea.
• Ikusgarritasuna eta ikastetxearen irudia
hobetzeko gaitasuna.
• Arrakasta izateko aukera handia.
• Gaiari heltzen erraza izatea, ahalegin
gutxirekin, eta baliabideen
eskuragarritasuna.
• Irakasleen gogobetetze maila handitzea.
• Ikasleen eta familien gogobetetze maila
handitzea.
• Irakasleen gehiena inplikatzeko
gaitasuna.

•Tutoretzak modu eraginkorrean egitea.
•Egituren antolaketa eta koordinazio
eraginkorrak.

Horretarako tresna gisa V. eranskineko
taula erabili genuen.
Xede horrekin, hautaturiko hamahiru adierazleei puntuazioa jarri zitzaien zazpi irizpideetako bakoitzean 0tik 100era, lehentasunaren arabera ordenan paratu ahal
izateko. Hau izan zen emaitza: honako hiru
adierazleak aukeratu ziren:
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ikasturteetan aurrera eraman genuen
lana. Ekintza horietako askok oraindik
ere jarraipena dute.
Javier López,
institutuko zuzendaria.

Emaitza ikusirik, pentsa liteke honetarako hainbeste lanen beharrik ez zela,
azken finean bi helburu nagusi ezartzera garamatzalako, bata ikaskuntzaren
esparruari dagokiona (ikaskuntzak nola
hobetu) eta bestea bizikidetzaren ingurukoa (nola hobetu), eta berez edozein
ikastetxetako etengabeko hobekuntzako
bi esparru baino ez dira, formalki hobekuntza plan bat abian izan zein ez. Hala
ere, autodiagnostikoaren lehenengo fase
hau positibotzat jotzen dugu, hausnarketa prozesuak berak lagundu zigulako
ikuspegi errealista izaten, gero HPa prestatzen hasteko. Hobekuntza planaren
lau urteetan zehar garatzeko azkenean
zehaztu ziren ekintzak VI. eta VII. eranskinetan agertzen dira eta erakusten dute
nolakoa izan zen planak iraun zuen lau
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I. ERANSKINA:
AUTOEBALUAZIO DIAGNOSTIKORAKO PLANGINTZA

JARDUERA

ERAGILEAK

NOLA?

ZEREKIN?

NOIZ?

Ikastetxeko arlo kritikoak eta
kalitate adierazleak identifikatzea eta adostea.

Ikastetxeko egungo egoeraren
informazio eta datu garrantzitsuenak jasotzea, adierazitako
arlo kritikoei dagokienez,
barneko eta kanpoko testuingurua kontuan harturik.

Zehaztea zein diren ikastetxearen misioa eta ikuspegia.

Ikastetxe barneko ahuleziak
eta indarrak eta kanpoko
mehatxuak eta aukerak identifikatzea.

Hobekuntza arloak aukeratzea
eta lehentasunak ezartzea
irizpide objektiboen arabera.

Ikastetxeko hobekuntza
arloak identifikatzea eta
adostea.

Klaustroari eta eskola
kontseiluari hobekuntza
arloen gaineko informazioa
ematea.
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IDEA 40

II. ERANSKINA:
IKASTETXEKO ARLO KRITIKOAK ETA KALITATE ADIERAZLEAK
IDENTIFIKATZEA ETA ADOSTEA/ADIERAZLEAK OSATZEA

ESPARRUAK

Planteamendu instituzionalen
eta plangintzaren esparrua

Antolaketaren eta lidergoaren
esparrua

Harreman sistemaren eta
bizikidetzaren esparrua

Orientazioaren eta tutoretzaren esparrua

Curriculumaren garapenaren
esparrua

Familiaren eta inguruaren
esparrua

Eraikinen, instalazioen, horniduren eta administrazioaren
eta baliabideen kudeaketaren
esparrua

IDEA 40

BALORAZIO
ESTRATEGIKOA
(1etik 4ra)

KALITATE ADIERAZLEAK
• Ikastetxearen misioa, ikuspegia eta balioak zehaztea eta nork bere egitea
• Proiektu instituzionalak zehaztea eta ezagutzea
• Zuzendaritza proiektua izatea
• Urteko programazio orokorra (UPO)
• Aniztasunari erantzuteko plana
• Programazio didaktikoak
• Administrazioarekiko harremanak
• Ikuskatzailetzarekiko harremana
• Berariazko proiektuetan parte hartzea
• Ikastetxean burutzen diren barneko eta kanpoko programak
• Lidergo partekatua
• Irakasleen inplikazioa
• Irakasleei bitartekoak eta baliabideak banatzea
• Egituren antolaketa eta koordinazio eraginkorrak
• Departamentuen koordinazioa
• Departamentuen arteko koordinazioa
• Ikastaldeen irakasle ekipoen koordinazioa
• Baliabideen eskuragarritasuna eta antolaketa
• Zuzendaritza taldearen harremana orientazio departamentuarekin eta KPBarekin
• Ikastetxeko langileen arteko harreman giro ona
• Zuzendaritzaren inplikazioa irakasleen arteko eta ikasleekiko harremanetan
• Ikastetxeak bizikidetza eta diziplina zaintzea ikasleak behar bezala sozializatzeko.
• Denek bere gain hartutako arau sistema argia
• Ikasleek bizikidetzaren hobekuntzan parte hartzea
• Bizikidetzaren emaitzak
• Irakasleen egonkortasuna
• Familien inplikazioa diziplinan eta bizikidetzan
• Orientazio departamentua izatea eta ongi funtzionatzea
• Tutoretzak modu eraginkorrean egitea, tutoreen prestakuntzari eta inplikazio pertsonalari esker
• Ikasleengandik informazioa jasotzea erabakiak hartzeko
• Ikasleentzako eta familientzako informazio orientagarria
• Tutoreen, ikasketa burutzaren eta orientazio departamentuaren koordinazioa
• Ikasleei atentzio koordinatua ematea hezkuntza programa berezien bidez
• Ikasle berriei harrera egiteko jardunaldiak
• Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen plangintza
• Ikasleen inplikazioa ikaskuntza prozesuetan
• Edukien eguneratzea
• Metodologiaren eguneratzea
• Irakasle taldeak prozesuak eta ebaluazio irizpideak adostea
• Diziplinarteko koordinazioa
• Ikaskuntzaren emaitzak
• Programazioak betetzea
• Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak ikasleen aniztasunari egokitzea, denak barne hartzeko
• Jardueren eta horien ebaluazioaren tenporalizazio xehea
• Familien maila soziala, kulturala eta ekonomikoa
• Inguruaren maila kulturala
• Beste erakunde batzuen inplikazioa ikasleen egoera sozialean eta hezkuntzan
• Familien itxaropenak
• Familien inplikazioa
• Eskolaz kanpoko jarduerak egitea, ikuspegi hezitzailearekin
• Beste erakundeekiko elkarlan harremanak hezkuntza helburuetarako
• Ikastetxeekiko harremanak
• Udalarekiko harremanak
• Beste institutu batzuekiko harremanak
• Ikasleak atzitzeko inguruan dagoen lehia
· Gizarte-langilearen lana eta jarraipena
• Instalazioen egoera
• Eraikinen egoera
• Baliabide didaktikoen hornidura
• Altzariak
• Administrazio prozesuen kudeaketa egokia
• Finantza kudeaketa egokia
• Ikastetxeko zerbitzu eta baliabideen kudeaketa egokia
• Informazioaren kudeaketa
• Teknologia berrien eskuragarritasuna
• Langileen prestakuntza (irakaskuntza estiloa)
• Mantentze-lana
• Ikastetxeko segurtasuna
• Kontrol laguntzaileen eginkizunak
• Liburutegia
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III. ERANSKINA:
IKASTETXEKO ARLO KRITIKOAK ETA KALITATE ADIERAZLEAK
IDENTIFIKATZEA ETA ADOSTEA/ADIERAZLEAK HAUTATZEA

ESPARRUAK

Planteamendu instituzionalen
eta plangintzaren esparrua

KALITATE ADIERAZLEAK

• Ikastetxearen misioa, ikuspegia eta balioak zehaztea eta nork bere egitea

• Irakasleei bitartekoak eta baliabideak banatzea

Harreman sistemaren eta
bizikidetzaren esparrua

Orientazioaren eta tutoretzaren esparrua

• Egituren antolaketa eta koordinazio eraginkorrak

• Denek bere gain hartutako arau sistema argia

• Orientazio departamentuaren funtzionamendu ona
• Tutoretzak modu eraginkorrean egitea, tutoreen prestakuntzari eta inplikazio pertsonalari esker

• Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen plangintza
Curriculumaren garapenaren
esparrua

• Ikasleen inplikazioa ikaskuntza prozesuetan

esparrua

Eraikinen, instalazioen, horniduren eta administrazioaren
eta baliabideen kudeaketaren
esparrua

4 4 4
4 4 3/4

4 4

2 4 4
4 4 4

4 4 3
4 4 4
4 3 4

• Ikaskuntzaren emaitzak

Familiaren eta inguruaren

4 4 4
4 4 4

• Programazio didaktikoak

Antolaketaren eta lidergoaren
esparrua

BALORAZIO
ESTRATEGIKOA
(1etik 4ra)

• Familien inplikazioa

4 4 4

• Baliabide didaktikoen hornidura
4 4
• Informazioaren kudeaketa

Madrid Sur BHIko hobekuntza programa eta autoebaluazio
diagnostikoa, Lehentasunezko Ikastetxe Publiko gisa · Javier López

79

IDEA 40

IV. ERANSKINA:
INDARGUNEAK ETA HOBEKUNTZA
ARLOAK IDENTIFIKATZEA
(2. Dok.)

ESPARRUAK

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA
(Indarguneak eta hobekuntza arloak)

HAUTATUTAKO KALITATE ADIERAZLEAK

Planteamendu instituzionalen
esparrua

Antolaketaren eta lidergoaren
esparrua

Harreman sistemaren eta
bizikidetzaren esparrua

Orientazioaren eta tutoretzaren esparrua

Curriculumaren garapenaren
esparrua

Familiaren eta inguruaren
esparrua

Eraikinen, instalazioen, horniduren eta administrazioaren
eta baliabideen kudeaketaren
esparrua

Adierazleetako bakoitza 0 eta 100 arteko eskalan baloratuko du ebaluazio taldeko kide bakoitzak: 0ak
esan nahi du kasu hori ez dela batere gertatzen, 25ak zantzuak daudela, 50ak burutze maila tartekoa
dela, 75ak burutze maila ona dela eta 100ak maila oso ona. Adierazle baten batez bestekoa 35 puntutik
beherakoa bada, argi eta garbi, hobetu beharreko alderdia da.

IDEA 40
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LEHENTASUN ORDENA

BATEZ BESTEKO PUNTUAZIOA

IRAKASLEAK INPLIKATZEN DITU

IKASLE ETA GURASOEN
GOGOBETETASUNA HANDITZEN DU

IRAKASLEEN GOGOBETETASUNA
HANDITZEN DU

ERRAZTASUNA, AHALEGIN TXIKIA,
BALIABIDEAK ESKURAGARRI

ARRAKASTA AUKERA

IKASTETXEAREN IRUDIA HOBETZEN DU

HOBEKUNTZA ARLOAK
(puntuazioaren arabera
ordenaturik ematen dira,
txikienetik hasita)

IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZAN ERAGINA

V. ERANSKINA:
HOBEKUNTZA ARLOEN
LEHENTASUNA
(3. Dok.)

· Ebaluazio taldeak hobekuntza arloak esparruka antolatuko ditu, puntuazioaren arabera ordenaturik (txikienetik handienera)
· Taldeak hobekuntza arloak baloratuko ditu, lehentasun irizpide bakoitzean 0 eta 100 arteko eskalan balio bat emanez bakoitzari.
· Gero hobekuntza arlo bakoitzeko batez besteko puntuazioa atera eta lorturiko puntuazioaren arabera ordenatuko dira arloak.
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VI. ERANSKINA:
IKASKUNTZAK HOBETZERA
BIDERATURIKO EKINTZAK.

1*. Zaintzea egoera ahulean diren ikasleak modu orekatuan banatuko direla diru publikoz ari diren distrituko ikastetxe guztien artean.
2*. Ikasgelako ratioak txikitzea.
3. Ikasmaila desberdinetako arloen gutxieneko edukiak eta ebaluazio irizpideak berrikustea, DBHko 1.etik 4.era progresio egokia izan dadila bermatzeko.
4. Hobeki estudiatzeko laguntza jarduerak egitea (eskola akonpainamendua, tutoretzapeko liburutegia...)
5. Gela banaketen kopurua edo errefortzuak gehitzea, bereziki ikasle guztiak atenditzen dituzten irakasgaietan.
6. Ikasle guztiei ziklikoki mailaren proba estandaritzatuak egitea, aurrerapenak antzemateko.
7. Curriculumaren errefortzurako taldeak egitean DBHko 1. eta 2. mailetan, eta 3.etik aurrera aniztasuneko behar bezainbeste talde egin.
8. Ikastetxean irakurketa plana egitea (irakurriaren ulermena lantzeko eta irakurketa sustatzeko).
9. Gizarte egoera ahulean dauden familietako ikasleak talde arruntetan txertatzeko estrategia inklusiboetan aurrera egitea,
ahal den heinean segregazio neurriak ekidinez.
10. Batxilergoko 1.eko eta DBHko 4.eko ikasle boluntarioekin ikaskuntza talde interaktiboak egitea DBHko 1. eta 2. mailetan.
11. Interes eta/edo gaitasun handiko ikasleentzako jarduerak antolatzea. (Adb.: “matematika talentua”)
12. Ikastetxeko baliabide informatikoen (IKT) erabilera indartzea, ikasleekin curriculumeko irakasgaietan
13. Ikasleen ebaluazioan kontuan izatea eskolaz kanpoko jardueretako eta jarduera osagarrietako aprobetxamendua.
14. Egoera sozial ahulean dauden familietako ikasleen parte-hartzea bultzatzea eskolaz kanpoko jardueretan eta jarduera osagarrietan.
15. Metodologia didaktikoaren inguruan ikastetxean burutzen diren esperientziak partekatzeko espazioak sortzea
16. Kanpoko kirol pistak estaltzea.
* Distritu mailan beharrezkoak diren neurriak. Kontu horietan ikastetxeak ez du eskumenik, baina horiek gabe zailagoa da helburu honetan arrakasta izatea, horregatik sartu ditugu
zerrenda honetan, berez, beste 14 ekintzetan lan egiten ari garen arren. Edonola ere, ikastetxeko zuzendaritza gainerako zuzendariekin koordinaturik arituko da, eta adierazle hauen
bilakaeraz informaturik izanen du hezkuntza erkidegoa.

IDEA 40
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VII. ERANSKINA:
BIZIKIDETZA HOBETZERA
BIDERATURIKO EKINTZAK.

1. DBHko 1.eko eta 2.eko talde bakoitzean bizpahiru ikasle laguntzaile prestatzea bizikidetza gaietan.
2. Bitartekaritza taldea indartzea, parte-hartzaile eta jarduera gehiagorekin.
3. Urteko Lan Planaren barruan tutoretza jarduerak prestatzea, ikasgelako arauak parte-hartze bidez prestatzeko.
4. “Convive” programako baliabideak koordinatzea tutoreen, ikasketaburuaren eta orientazio departamentuaren jardunarekin.
5. Ikastetxea edertzeko plana prestatu eta burutzea.
6. Harrera plana diseinatzea, institutura batzen diren kide berrientzat: ikasleak, irakasleak, familiak...
7. Eskola jazarpen edo tratu txar kasuei aurrea hartzeko eta egoera horietan jarduteko plana prestatzea.
8. Ikastetxeko sektore guztien arteko komunikazioa hobetzea.
9. Ikastetxeko sarreretako segurtasuna hobetzea.
10. “Ikastetxeko Bizikidetza Plana” prestatzea, esparru horretako jarduerak jaso eta koordinatzeko.
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