
lrakaskuntzako ikusketa*

Pello Esnal

Alfabetatze eta euskalduntze mugi
mendua hedatzen eta eratzen doan neu
rrian, premia eta zeregin berriekin to
po egiten dugu. Egoera berriak irten
bide eta erantzun berriak eskatzen di
tu. Hauek moldatzerakoan, ez dago zer
tan dena asmatzen ibili beharrik, lehen
dik arlo berdintsuetan emandako urra
tsek ezer gutxi balio balute bezala. Gu
ri dagokigunean, helduen alfabetatze
euskalduntzearen mugimenduan alegia,
hor ditugu erreferentzi gisa, besteak
beste, munduan zehar helduei zuzendu
tako alfabetatze kanpainak eta hezkun
tzaren arloko experientzia. Azken ho
netara jo dugu, hain zuzen, .«irakas
kuntz ikusketa» gaia aztertzen hasi ga
renean.

Alfabetatze eta euskalduntzearen di
namika bera ari zaigu erakusten, nola
ikusketaren beharra hala ongi egitearen
garrantzia. Izan ere, irakaskuntz proze
sua ezin daiteke eskuartetik utz, bere
gisa ibiliz ondorio onak izango ditue
lakoan. Bestela esanda, irakaskuntza
ren kalitatea ezin egon daiteke, beste
rik gabe, neurriz kanpoko irakasle, ikas
le edo adurraren baitan. Guzti honi
zera eransten badiogu, irakaskuntza ho
be dadin eta berorren emaitzak egiaz
eta zientifikoki bermatuak izan daite
zen ezinbestekoa dela ikusketa, argi
eta garbi geratzen da hasieratik egoki
planteatu beharreko gaiaren aurrean
aurkitzen garela.

Gaiaren garrantziaz gainera (1), ha
ren zailtasunez ere ohartuak gara dagoe
neko, Batetik, bilakaera handia jasan
duen errealitatea dugu ikusketarena eta,
bestetik, ez dira txikiagoak haren in
guruan sortutako eztabaidak eta nahas
ketak (nahasketaren lekuko hor daga,
esate baterako, gaiaren inguruan ageri
den terminologi saltsa).

Bi ataletan ekingo diogu «Irakas
kuntz ikusketa» gaiari, lehen hurbilke
ta besterik izan nahi ez duen lan hone
tan. Lehendabizikoan kontzeptuak be
reizten eta terminología argitzen saia
tuko gara. Ondoren, bigarrenean, gaia
ri berari lotuko gatzaizkio zuzenean.
Era berean, aurkitutako oinarrizko bi
bliografiaren berri ere ematen dugu (2),
orrialderik interesgarrienen aipuak oha
rretan ageri direlarik.

l. KONTZEPTUAK BEREIZTEN

1. Hezkuntz orientazioa eta
Eskola-Ikusketa

Has gaitezen hezkuntz orientazioa
eta eskola-ikusketa bereizten (3).

Hezkuntz orientazioak, oro har be
hinik behin,. ikaslea eskolara eta komu
nitatera egokitzera jotzen du; eskola-

(") Lan honetan «íkusketa» eta «rnia
keta» gaztelaniazko «supervisión» eta «ins
pección» hitzen kidekotzat ematen ditugu.
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ikusketak, berriz, eskola ikasle eta ko
muni ta teari egoki tzera.

Hezkuntz orientazioaren xedea ikas
leari laguntzea da; eskola-ikusketarena,
aldiz, irakasleari laguntzea. Izan ere,
honela definí dezakegu ikusketa: esko
lak bere helburuak osoroago lor ditzan,
ekintzetarako ematen zaion laguntza,
hauek koordinatuz, batuz eta jarraipena
emanez.

2. Inspekzioa eta lkusketa

Gaurregungo kontzeptura iristeko,
bilakaera berezia jasan behar izan du
eskola-ikusketa kontzeptuak. Hiru aldi
bereiz ditzakegu bilakaera horretan:
rniatze-aldia, eraikuntz aldia eta aldi
sortzailea (4).

Miatze-aldia: Hasieran inspelezioa zen
Inspekzioarena izan zen lehenengo

joera, Irakaskuntz legeak bete zitezen,
miaketa egiten zen batez ere. Egoitzen
nolakotasuna, irakasleen lege-egoera,
eskola-ekintzak, azterketak, matrikula
zioa, oporraldiak, ikasleen agiriak etab.
miatzen ziren eta behar bezela ote zeu
den aztertzen.

Horretarako arau zorrotzak, aldaezi
nak ematen ziren eta toki guztietarako
berdinak. Ez zen kontutan hartzen Iu
rralde desberdinetako egoerarik eta be
har berezirik, eta are gutxiago ikasle
bakoitzaren berezitasunik.

Eraikuntz aldia: miaketa orlentatzailea
Bigarren aldi honetan eskola-ikuske

ta eta irakasleen jokaerak hobeagotu
beharra aitortuz, miaketa orientatzailea
jarri zen martxan. Ikuskatzaileak, ira
kasleak hobetzeko eta eguneratzeko
ikastaroak antolatzen hasi ziren. Ikas
leen akatsak azaltzen ziren eta hauek
desagertzeko lanari ekiten zitzaion.

Aldi sortzailea: miaketa eta
ileusketaren banaketa

Aldi honetan miaketa eta ikusketa
banatu egin ziren eta irakaskuntz/ikas
kuntz prozesu osoa hobetzeko helbu
rua duen zerbitzua eraiki zen, elkarlan

ltzulpenak eta lankidetzak

demokratikoa lortu ahal izateko zeriku
sia duten pertsona guztiak ukituz.

Miguel Angel Marquez-ek dioenez,
«ikusketa sortzaileak irakasleak susper
tu eta zuzendu egiten ditu, era zien
tifiko eta demokratikoan profesio al
detik osa daitezen, eta ikaskuntz proze
suek gero eta gaitasun handiago eta
eraginkorragoa izan dezaten. Profesio
aldetikako osaketa-ekintzak sortzen di
tu, eta gero eta gaitasun handiagoren
jabe izaten saiatzeko giroa sortzen du
irakasleen artean».

3. Eskola-Ikusketa: Ikusketa
Administratiboa eta lrakaskuntz
Ikusketa (5)

Urte luzetan eman izan zaio ikuska
tzaile titulua hezkuntz administrazioa
ren zuzendaritzako zenbait funtziona
riri, Baina azkenaldi honetan arras alda
tuak dira ikuskatzaileen zereginak, nola
teori mailan hala praktikarenean ere,
eta berauen gaitasun profesionala apur
bat hobetu egin da.

Ikuskatzaileei zegozkien zereginen
arabera, hauek irakaskuntza ikuskatu
beharko zuketen, bai didaktika alde
tik eta bai administrazio aldetik, bai
na azkeneko hau bakarrik egiten zuten
gehienetan. Ikuskatzaileak,. batez ere
erdi eta goi-mailakoak, zenbait adminis
trazio-lan egiten zuten hezkuntz fun
tzionari ziren, eta plangintza, organiza
zio, pertsonei eta diru-administrazioari
erabat emanik zeuden.

Gaurregun, ordea, egoera aldatu egin
da, eta gehienetan bi ikusketa-mota be
reizten dira eskola-ikusketaren harnean:
administratiboa bata eta irakaskuntza
koa bestea.

II. IRAKASKUNTZ IKUSKETA

1. Irakaskuntz ikusketaren eitea

Bereiziak geratu dira lehen atalean
irakaskuntz ikusketaren zeregina (1. eta
2. puntuan) eta esparrua (3. puntúan).
Adierazitakoaren arabera, irakaskuntz
ikusketaz ari garenean, batetik ikuske-
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taz ari gara eta ez miaketaz; eta, bes
tetik, irakaskuntz ikusketaz dihardugu
eta ez ikusketa administratiboaz (6).
Beraz, garbi geratu da lehen hurbilketa
horretan, irakaskuntz ikusketaren eite
eraginkorra eta pedagogikoa.

2. Irakaskuntz ikusketa motak:
Autokratikoa eta Demokratikoa

Bi eraran egin daiteke irakaskuntz
ikusketa: era autokratikoan eta era de
mokratikoan. Ondorioz, bi ikusketa
mota bereizten ditugu: autokratikoa
eta demokratikoa (7).

A) Iraleaskuntz ikusketa autoleratikoa
Ikuskatzaileak aurrikusten eta anto

latzen du eskola-Ianak bere funtziona
menduan behar duen guztia. Irakas
kuntz prozesua hobetzeko agindu, ohar
eta zuzenbide oro berarengandik dator.

Hona horrelako ikuskatzailearen
ezaugarriak:
a) agindu egiten du eta emandako

aginduak betetzen diren behatzen;
b) aginduak lege-ikuspegitik emanak

dira eta ez irakaskuntzan edo ira
kaslearen egoeran oinarrituak;

e) berak bakarrik proposatzen ditu
zailtasunen irtenbideak, «jakindu
ria didaktiko-pedagogikoaren gor
dailu» bailitzan;
bere nagusitasuna bildurraren eta
agíntearen bidez ezartzen saiatzen
da, irakaslearen lankidetza konfi
dantza bidez suspertu ordez;
irakasleak eman dezakeen partaide
tzaz ez da baliatzen eta honda ha
ren sormena baztertu egiten du;
irakasleen arteko desberdintasunak
ez zaizkio ardura eta irakaskun-
tza/ikaskuntzako egoera desberdi
nek ez dute 'kezkarzen:

d)

e)

f)

g) irakaskuntza/ikaskuntz prozesuan
parte duten beste pertsonen senti
menduak ez zaizkio asko axola eta
ekintza didaktikoan bere iritziak
ezartzeko joera du.
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B) Irakasleuntz ikusketa
demokratikoa

Ikuskatzailearen tankera dernokrati
koak, alderantziz, deskribatu berri du
gun egoera iluna aldatu egin du. El
karrekiko begirune, askatasun, errespe
tu, kreatibitate-giroa sortzen du, horre
la irakaskuntzako ikusketa-lanak erraz
tuz.

Hona ikuskatzaile demokratikoaren
ezaugarriak:
a) irakaskuntza/ikaskuntzaren proze

suan sortzen diren egoerak azter
tzeko prozedura zientiHkoak era
biltzen ditu;

b) ahal duen neurrian, gizarteko ha
rreman-arauak betetzen saiatzen
da; irakasleekin eta irakaskuntza/
ikaskuntzako partaide guztiekin el
kartu eta lan egiteko;

e) berarekin lana egin behar duen oro
ren nortasuna eta izaera errespe
tatzen ditu, elkarrizketa eta ezta
baida demokratikoak suspertuz,
denak pozik egon daitezen eta go-
go onez lan egin dezaten;
guztien sormena eta iniziatiba sus
pertzen ditu, iraskaskuntz/ikas-
kuntz prozesua hobetzeko era be
rriak hila ditzaten;
irakasleari adore ematen dio, ..ahal
duen guztietan problemen irten
bideak berez aurki ditzan.
irakaskuntz/ikaskuntz prozesuko
partaideen taldetasunari eragiten
dio, prozesuaren erantzunkizuna
beren gain har dezaten;
etengabe ari da bere burua eba
luatzen, bere jokaera gero eta bo
bea izan dadin;
bere lanari egiten zaizkion oharrak
onartzen ditu, horrela hobetzeko
xedez.

d)

e)

f)

g)

h)

3. Irakaskuntz ikusketaren zereginak

A) Oinarrizko zeregina (8)
Irakaskuntz ikusketaren oinarrizko

zeregina irakaskuntz prozesuaren ernai-
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tzen hobekuntza lortzea da edota, beste
hitzez, aipatu prozesuaren azken pro
duktuaren ontasuna gero eta haundia
goa izan dadin lortzea. Prozesu eta pro
duktu hitzek arreta berezia merezi dute
ikusketa-analisian; eta hau, bidezko de
nez, irakaskuntzako metodo eta mate
rialei loturik dago. Orain arteko ohitu
ra zabala zera izan da: irakaskuntz pro
zesuaren ideia azpimarratzea, prozesu
honen produktuaren alderdi kontzep
tual eta praktikoen berrikuste etenga
bea bigarren mailara baztertuz. Gure
ustez, produktua eta prozesua apartatu
ezinezkoak dira, hau da, irakaskuntz
prozesuak produkzio-prozesua sortu be
har du.

Prozesuaren oinarrizko helburua
arian-arian produktua sortzea da. Pro
zesu onak produktu ona eman behar
du; eta bukaerarik gabe errepikatuko
da ziklo hau. Horrela bada, irakaskuntz
ikusketaren zeregin oinarrizkoa irakas
kuntz prozesua bera eta prozesu horrek
arian-arian sortuko duen produktua
hobetzea da.

B) Zereginak banan-banan (9)
Esan dezakegu, beraz, eskola-ikuske

taren zereginak hauek direla:
1. Lanaren plangintzan, kurrikuloa

egiterakoan, irakaskuntzaren pres
taketan eta abar, aholkuak eskain
tzea. Plan hauek, ahal denean be
hinik behin, aurreko experientzie
tan oinarrituak izan behar dute,
ikasle eta komunitatearen beneta
ko beharrei hobeto egokituko bai
tzaizkie;

2. Eskolako egitasmo orokor eta za
tikakoen burutzea jarraitzea, egin
kizun honen harnean dauden ekin
tza guztiak koordinatuz;

3. Lan ona egiteko behar diren bile
rak, ikustaldiak eta eztabaidak an
tolatzea;

4. Irakaslegoari laguntzea, irakas
kuntz planak prestatzean eta ma
mitzen eragin eta hornidura ego
kiak emanez;
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5. Irakaskuntz/ikaskuntz prozesuan
diharduen pertsona ororen hobe
kuntzari ahal den era guztietan
eragitea;

6. Prozesu horretan gerta daitezkeen
akatsak atzematea eta suntsitzeko
orientabideak eskaintzea;

7. Eskolako emaitzen ebaluaketa-lana
behatzea, ezin onar daitezkeen al
daketez arduratuz;

8. Ikasle motelen aurrerapen-planei
eragitea;

9. Ikaskuntza burutzeko eta ebalua
tzeko ikerketa bultzatzea, hobea
izan dadin;

10. Eskola-ekintzako plangintza oro
ren eskurakoitasuna ikertzea;

11. Zenbait ikaslek porrot egitearen
arrazoien ikerketa bultza tzea;

12. Eskolak ikasle eta komunitatearen
beharrei erantzuten ote dien ikus
teko ikerketei eragitea;

13. Irakaslegoaren irakaskuntzaren ho
betzea bultzatzea;

14. Irakaskuntz metodo eta teknika
berrien azalpenak prestatzea;

15. Ondorio onak lortu dituzten pro
zedura didaktikoen hedakuntza
bultza tzea;

16. Eskolako ekintza, arlo eta gaiei
laguntza metodologikoa ematea;

17. Irakasleekiko harreman onak zain
tzea;

18. Irakasle eta ikasleen arteko harre
man egokiak zaintzea;

19. Eskola-lanaren hobetze etengabea
bultzatzea; ·

20. Eskola eta komunitatearen arteko
harremanen hobekuntzari eragi
tea;

(1) Irakaskuntza ikusketaren garrantzian
buruz ikusi, besteak beste, L. A. Lemus, «Ad
ministración, dirección y supervisión de las
escuelas»,Buenos Aires, Kapelusz, 1975, 203-
205. orr.

(2) Bost dira .gehíen erabili ditugun lí
buruak: L. A. Lemus, «Administración, di
rección y supervisión de escuelas», Buenos
Aires, Kapelusz, 1975; I. G. Nérici, «Intro
ducción a la supervisión escolar», Buenos
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logia de la superoisián docente», Buenos Ai
res, Kapelusz, 1980; C. E. Beeby, A. Curle,
«Planeamiento educacional»: Los roles del
planificador y del administrador»,Buenos Ai
res, Paidos, 1976; R. A. Kaufman, «Planifi·
cacián de sistemas educativos», Mexico, Tri
llas, 1979.
(3) L. A. Lernus, aip. lib. 165-188 orr.;
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garbi ageri bada ere, ez da beste hainbeste
gertatzen zenbait lanetan, Bestalde, termino
logía ere ez dago erabat finkatuta, eta ez
genuke harritu behar nahasketaren bat edo
beste aurkituko bagenu.

(7) I. G. Nérici; aip. lib., 57-58. orr.;
L. A. Lenus, aip. 1ib., 179-202. orr.
(8) M. Fermín, aip. lib., 19. or.
(9) I. G. Nérici, aíp. lib., 69-70. orr.

LA SUPERVISION DOCENTE

Partiendo de la importancia que la super
visión docente posee en el campo de la en
señanza y del papel primordial que puede de
sempeñar dentro del movimiento de euskal
dunización y alfabetización de adultos, en el
presente artículo pretendemos un primer
acercamiento al tema y una primera toma de
contacto con una bibliografía básica.
El trabajo lo hemos dividido en dos par

tes. En la primera tratamos de situar la su
pervisión docente dentro del complejo mun-

do de la enseñanza, diferenciándola tanto de
la inspección docente como de la orientación
escolar y de la supervisión administrativa.
Una vez puesto de manifiesto el talante

pedagógico y dinamizador de la supervisión
docente, pasamos en la segunda parte del tra
bajo a diferenciar dos estilos de supervisión
(la autocrática y la democrática) y a señalar
las funciones básicas y específicas que les
corresponden.

LA SUPERVISION DE
L'ENSEIGNEMENT

En prenant pour point de départ l'impor
tance de la superuision de Venselgnement
dans le terrain de l'instraction pédagogiqtte
et du rále primordial qu'elle peu: remplir
au sein du moaoement de rebasquisation et
d'alphabétisation d'adultes, nous enulsageons
de [aire dans cet article, une premiére appro
che d11sujet et une prise de contact auec
une bibliograpbie de base.
Nous auons divisé le travail en deux par·

ties. Premiérement nous essayons de sltuer
la superuision de l'enselgnement dans le

monde complexe de l'instruction pédagogi
que, tout en la dégageant de l'inspectlon de
l'enseignement, de l'orienta/ion seo/aire et de
la superoision administratioe,
Une [ois auoir mis en évidence la ualeur

pédagogique et dynamique de la superoislon
de l'enselgnement, nous différencions dans
une deuxiéme partie deux styles de superol
sion (autocratlque et démocratique) et nous
signalons les fonctions de base et spécifiques
qui leur correspondent,
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EDUCATIONAL SUPERVISION

Starting from the importance of educational
supervision in .the field of education and from
the prlrnary role that it can have in the rno
vement towards adult wrttten-and-oral Basque
language acquisltion, this paper intends a first
approach to the subject and a first contact
with a basic bibliography.

We have divided the paper into two parts.
In the first one, we will try to define educa-

tional supervislon in the complex world of edu
catlon, and differentiate it from .educatlonal
inspectlon, school orientation, and administra
tiva supervlslon.

Once the pedagogic and dynamic aspect of
educatlonal supervlslon is made clear, we will
differentiate two different styles of supervlslon
(autocratic and democratic) and outllne their
specific basic functions.


	Page 1
	Titles
	lrakaskuntzako ikusketa* 
	Pello Esnal 
	l. KONTZEPTUAK BEREIZTEN 


	Page 2
	Titles
	142 
	Miatze-aldia: Hasieran inspelezioa zen 
	Eraikuntz aldia: miaketa orlentatzailea 
	Aldi sortzailea: miaketa eta 
	ltzulpenak eta lankidetzak 


	Page 3
	Titles
	ltzulpenak eta lankidetzak 
	143 
	f) 
	d) 
	f) 
	e) 
	d) 
	h) 
	A) Iraleaskuntz ikusketa autoleratikoa 
	g) 


	Page 4
	Titles
	144 
	B) Zereginak banan-banan (9) 
	ltsulpenok eta lankuletzak 


	Page 5
	Titles
	Itsulpenak . eta. lankidetzak 
	145 


	Page 6
	Titles
	146 
	ltzulpenak eta lankidetzak 



