
Nolako irakaslea zara? Egin zeure profila! 
Pilar Montoya

Artikulu honetan, irakurleak, metodologia bat bainoago, gaiari hurbiltzeko saio txiki bat aurkituko du, irakaskuntza
ebaluatzeko iturri desberdinetatik informazioa biltzen duen artikulu bat, alegia.  Ahalegin bat besterik ez, irakaslea
bere jardueraz kontzienteagoa izateko eta bere burua garatzeko lan-ildo berriak aurkitzeko. 

Millet-ek (97) oso ondo azaldu zuenez, irakasleek beren irakas-jarduna hobetu nahi dutenean eta ikasteaz gehiago
jakin nahi dutenean ere −abiapuntua ikasleak izanik− bidea da nor bere buruaren irakasle izatea, eta, alderdi hori
arretaz lantzea. Irakasleek beren lana aztertu egin beharko dute datuak lortzeko. Eta, datu horiek lagun, beren lana
baloratu, hau da, ebaluatu. Horixe da irakaskuntzaren zeregin ohikoenetakoa bat. Ebaluazioa modu sistematikoan
burutu nahi denean, informazio-aleak sistematizatu, antolatu, sailkatu, planifikatu egin behar dira, eta, baliabidez
hornitu. 

Asmoak asmo, irakasleek ezin dute ahaztu, formazio-prozesuetan sartzen direnean eta ikas-prozesuan inplikatzen
diren  heinean,  benetako  eredu  motibagarriak  eraikitzen  ari  direla  ikasleentzat.  Eta  horrek  aldeko  eragina  du
ikaskuntzan.

Bestalde,  ebaluazio-lanari ekiteko une bat baino gehiago izan daitezke egokiak. Pentsa dezagun, esaterako, nola
sentitu ohi garen gure ohiko jardueratik kanpo dagoen zerbait egiteko proposatzen diguten bakoitzean. Seguru egin
dugula aldez aurreko auto-ebaluazioa,  lanbide-trebezia areagotzeko egoera berri  horietan: “zer dakit egiten?, zer
egiten ikasi beharko dut?, nondik hasiko naiz?, zein izango da nire lehenengo erabakia?”.

Egun,  irakaskuntzaren  eginkizun  berriei  dagokienez,  argi  dago  irakasleek  aukera  anitz  dutela  auto-ebaluazioa
egiteko, gelan aurreikusten diren unean uneko egoera ugariei  erantzun ahal izateko. Eta hori ez da bakarka egin
beharreko lana, nork bere txokoan. Irakasleek elkarrekin heldu beharko liekete zeregin horiei. 

Hausnarketa-ekimen horietan elkarrekin aritzen direnean, autoestimuari ere erreparatu beharrean daude. Izan ere,
normala  da  noizean  behin  nahikoa  galdurik  sentitzea  edo  ezinegona  sentitzea  aldaketen  aurrean.  Une horietan,
aldaketa-prozesuaz pentsatzen ari direla, irakasleek emozioen pisua ezagutu behar dute;  batzuetan kikildu egiten
dituztelako (norberaren ikuspegi isolatua, kritika ezkorra,  beldurra eta erru-sentimenduak...) eta, beste batzuetan,
berriz, suspergarri direlako, zorionez. Hausnarketari lotua aipatu dut emozioen aldagaia, ez baitugu ahaztu behar,
gaur egun, irakasleon lanbide-garapenerako erabiltzen diren plangintzetan pisu bera aitortzen zaiela hausnarketari,
teknika berrien eskurapenari eta eduki teorikoen ezagutzari.

1. Nolakoak behar dugu izan irakasleok? 

Bistan da irakasleek badutela lanari buruzko irudi bat, hitzez gutxitan zehazten dutena. Ohituago daude ikasle-motak
deskribatzen,  haien  lorpenak  ebaluatzen...  Saiatzen  dira  ikasleen  arazoei  irtenbide  bat  aurkitzen;  baina,  ez  dira
konturatzen lanbideaz duten irudiak batzuetan oztopatzen diela barne-ebaluazioa modu sistematikoan egitea. Asmoa
da irakasleak irudi hori aztertzera bultzatzea. 

Izan  ere,  nahiz  eta  azterketa  horri  ezinbestekoa  irizten  diogun  irakaskuntza-lana  garatzeko,  inoiz  baino
beharrezkoagoa da larriuneetan, aldaketa-uneetan. Nork ukatuko dio irakasle horri azken urteotan hitz eta ideia berri
asko  hurbiltzen  ari  zaizkiola?  Ikaslea  ardatz,  estrategiak,  diskurtsoaren  gramatika,  atazetan  oinarritutako
irakaskuntza, ikaslearen autonomia...

Hau  guztia  barneratu  ahal  izateko  abiapuntua  nork  bere  irakasle  izate  hori  definitzen  hastea  dateke;  dagokion
esparrua ahalik eta zehatzen deskribatu, eta, hortik aurrera erabaki dezala zein izango den egin beharreko lehenengo
urratsa.

Nork bere profila egitearren −nork bere buruaz duen irudi hori agerian uztearren− komeni da zehaztea zer-nolako
informazioa lortu nahi den, zein diren irakasleari bere lana aztertzen eta ulertzen lagunduko dioten elementuak. Eta
hauxe da proposatu nahi dudan aukeraketa:

1 Ezagutza
2 Hausnarketa
3 Erantzukizuna
4 Jarduera
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 Planifikazioa
 Elkarreragina
 Ebaluazioa

Azter dezagun, bada, zelan hobetu ahal duen nork bere ezagutza-esparrua, zein den abiapuntua. 

2.1. Ezagutza

Lanean  trebeagoak  izateko ezagutza  sendoari  eskarmentua  gehitu  behar  zaio eta,  hori  tentsiorik gabeko inguru
batean gertatzen denean, emaitzak izaten dira ziurtasuna eta asmatu dugulako sentsazioa. Lanean trebe sentitzen
gara. Zelan lortu, bada, ezagutza sendo hori? Zer dago ezagupen garatuago, osatuago horren barnean? Zer dago
inguruko errealitateen aurrean irekiago egiten gaituen ezagutza horren gibelean?

Bat baino gehiago dira ezagutza definitzeko egin diren sailkapenak. Horien arteko bat dugu hurrengo jakintza-motak
biltzen  dituena:  ikasgaiaren  ezagutza,  egiten  jakitea  (metodoa),  egoten  jakitea  (jarrera)  eta  ikasten  jakitea
(hausnarketa, ikerketa) (Jimenez, 99). 

Butler-en  ekarpena  ere  interesgarria  izan  daiteke.  Autoreak  ezagutza  eta  informazioa  bereizten  ditu:  ezagutza
litzateke praktikara eramaten den informazioa, egiten dakiguna, alegia. Bereizketa aski ulergarri horren ondorio bat
hauxe  dugu:  prestakuntza-ekintzetan  lortutako  informazioa  irakas-jardunean  ibilian  jartzeko  aukerarik  ez  duen
irakasleak traba izango du informazio hori erabat  barneratzen. Eta barneratu gabeko teoria oztopoa izan daiteke
irakastean. 

Badago bi  horiekin batera  hirugarren  aldagai  bat:  “egon berez  badagoela  uste duguna”.  Argi  dago,  orokorrean,
langileek  “jakintzat  ematen  dituzten”  kontzeptu  ugarirekin  hartzen  dutela  parte  prestakuntza-saioetan.  Gurean,
esaterako, irakasleok nolakoak behar dugun izan, ikasle onak nolakoak diren, zein den ereduzko hizkuntza... eta
gaitasun horietako batzuk (gaitasun orokorren sailkapenean:  jakitea eta izaten jakitea) desegokiak izan daitezke,
oztopo  izan  daitezke  ezagutza  garatzeko.  Hori  dela  eta,  batzuetan,  teoria  berriek-eta  ez  dute  irakaslearengan
aldaketarik  sortuko  irakasleak  “suposatutzat  ematen  duenaren  zaku  hori”,  hau  da,  bere  jakitearen  zein
jardunbidearen oinarriak aztertu gabe dituelako. 

Ezagutza ofizialak, irakasleak ikastaroetan-eta lortzen duenak ez du, berez, eramango praktika hobetzera. Eta, teoria
hori ez du barneratuko, ez dio etekinik aterako praktikarekin lotzeko aukerarik ez duen bitartean. Biak uztartzeko
modua aurkitzen duenean, orduan ekin ahal izango dio “suposatutzat ematen duen” multzoa aztertzeari: ikasleen
irudia, irakaskuntzarena, bere irakas-jarduna... Horrela baino ez du lortuko ezagutza bateratua, sendoa.

Ezagutzaren atalarekin bukatzeko esan dezagun,  irakaslearen lana beti izan dela atal ugarikoa, atal askori heldu
behar dio batera. Horretarako, behin arazoak zein diren jakinda, ondorioak modu azkarrean lortu beharko ditu. Eta
gaitasun horretan oztopo izan daitezke, besteak beste:

 Ezagutzaren lekuan informazioa aurkitzea.
 Aurreiritziak, eta suposatutzat ematen dugun atalean sakontzeko zailtasunak.
 Emozio negatiboak.

2.2. Hausnarketa

Irakasleei noiznahi entzun dakieke: “Ze txarto!, ze txarto atera zaidan gaur dena!” Batzuek, ni kasu, trenean sartu
eta ikasgelan egindakoa paper batean idazteari ekiten diote:”zergatik urduritu naiz, zergatik kontrolatu nahi izan dut
askatasun gehiago behar zuen egoera. Horretan egon da akatsa; hurrengorako hau gertatuz gero…”. 

Hausnarketa-ariketa txiki horretan −gelan gertatzen denak benetan kezkatuta− ahalegina egiten ari da irakas-lana
hobetzeko  eta,  bide  batez,  ikasleen  ikas-prozesua  errazteko  ere.  Hala  ere,  kontuz  dabilela,  bere  buruarekiko
elkarrizketa hori kritikoegia edo itxaropenik gabekoa bada, bere ikas-prozesuari zailtasunak baino ez dizkio jarriko.

Nola hausnartu behar da, bada, irakastearen gainean? Hona hemen teknika bat: (Dewey eta Schön):

 Pentsatu gertatutakoan.
 Saiatu ezustekoa ahalik eta zehatzen gogoratzen.
 Sakondu ezustekoaren arrazoietan.
 Deskribatu ikuspegi teoriko desberdinen bidez.
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 Sortu interpretazio ugari.
 Erabaki zer egin behar den gertatutakoa aztertu ondoren.

Zerk  galarazten  du,  baina,  hau bezalako hausnartze-prozesua  egitea?  Artikuluaren  hasieran  emozio kaltegarriak
azaldu dira oztopo moduan. Oraingo honetan, hausnarketaren alde afektiboaz jardun beharko dugu goiko galderei
erantzuteko.

Irakasleek beren lana hobetzeko oinarrizko interesa badute ere, asko kostatzen zaie praktika aztertzen duen edozer
burutzea.  Esaterako:  eskolako zenbait  ataza bideoan ikustea,  zinta batean entzutea edo hartzen dituzten oharrak
beste bati uztea... Hori neurri batean izan ohi da barruan dituzten sentimenduak ezkorrak direlako eta, hartara, lana
norberak bakarrik baloratu nahi duelako.

Hausnartze-prozesuak martxan jartzen direnean,  batzuetan errudun-sentimendu gogorrak ager  daitezke eta,  inoiz
haserrea ere bai. Irakasle askoren erantzun horrek, erantzun ezkor horrek, arrazoi ematen dio 1991an Hargreves-ek
eta  Tucker-ek  egin  zuten  ikerketari,  non  irakaskuntza  eta  errudun-sentimenduaren  arteko  lotura  aztertzen  zen.
Sentipen horiek moteltzen, geldiarazten dute hausnarketa prozesua. Hala ere, beste batzuk suspergarri izan daitezke,
adibidez  lana  behar  den  distantziarekin  ikusteak  edota  hausnarketa-modu  planifikatuan  egiteak  lagunduko  dio
irakasleari arazoak hobeto konpontzen eta, ondorioz, handituko zaio asmatzen ari delako sentipena. 

Hausnartze-prozesuari  ekiteko, norberak  aukeratu ahal  du maiztasuna eta baita  modua ere:  idatzia izan daiteke,
bideo batean grabatutako materiala erabili ahal du edota elkarrizketa. Horien bidez gelan gertatutakoa gogoratu ahal
izango du eta, halaber, distantzia hartu ere.

Eskolan  gertatutakoa  islatzen  duen  materiala  ikustean  konturatuko  da  gertatutakoa  aberatsagoa  dela  hasieran
erdietsitako irudipena baino, zalantzarik gabe. Lan honetan, ondoan duen irakasleak ere lagunduko dio elkarrizketa
pertsonala aberasten eta bere jardueran sakontzen, hau da hausnarketan sentipenak eta pentsamoldeak elkarrekin
uztartzen.

Hona hemen irakasleon alderdi erreflexiboa indartzeko kontuan har daitezkeen bi aldagai:

 Norbera da hausnartze-prozesua martxan jarri behar duena.

 Irakasle  orok ditu emozioak irakasten  duenean.  Sentipen horiek −eskolan,  une jakin batean sortu direnak−
aintzat hartu behar dira. Horien izaera ezagutu, eta, prozesatu ere egin behar ditugu (idatziz, hitz eginez...). Geure
lanaren alderdi afektiboa ez ahazteko, ikasi behar dugu horiek erabiltzen. Arlo afektiboaren trataerak ez digu
irakaskuntzan dauden arazo guztiak konponduko, baina batzuetan oso lagungarria da horrelakoetan aritzea. Izan
ere, ezagutza eta emozioa elkarren ondoan daude gure baitan eta, areago, ikasleek lehenago antzematen diote
gure egitura emozionalari gure gaitasun intelektualari baino.

2.3. Erantzukizuna

Irakasleon  zereginak  −ikasgelan  zein  euskaltegian−  erantzukizun desberdinak  sortzen  ditu,  eta  horiek  isla  dute
irakas-estiloetan. Esaterako, leku batzuetan zuzendaritzak eta didaktika-taldeak hartzen dituzte erabaki guztiak, eta,
irakasleok egiten dugu, gutxi gorabehera, eskatzen zaiguna. Beste leku batzuetan, berriz, irakasleek denetik egiten
dute, ikasleen beharrak aztertu, programazioa egin, materiala sortu, ikasleak bideratu, beste irakasle batzuei lagundu,
lan-taldeetan partaide izan, ikasgelan gertatzen dena aztertu, prestakuntza-saioetan parte hartu...

Dena den, erantzukizuna batzuetan, euskaltegian duten zereginaz gain,  irakaskuntzaz duten ikuspegiak ere eman
diezaieke. Horrela sortzen da hurrengo erantzukizunen sailkapena (Richards eta Lockhart, 1998):

 Planifikatzailea: Irakasle honek uste du irakas-materialaren antolamendua eta planifikazioa direla ikas-
irakaskuntzaren ardatzak. 

 Koordinatzailea: Irakasle honen zeregina da, batez ere, ikastea errazteko ikasgelako giroa zaintzea eta
ikasleen portaera bideratzea.

 Hizkuntzaren kalitatearen kudeatzailea:  Bere zeregin garrantzitsuenetakoa da hizkuntzaren kalitatea
zaintzea; erabilera zuzenak bultzatzen ditu. 

 Lan-taldeen sortzailea: Ikasleek elkarrekin lan egiteko giroa sortzea izango da irakasle honen lana.
 Bideratzailea: Irakasle honen egitekoa izango da ikasleei laguntzea bere ikas-metodoak aurkitzen, eta

ondorioz era askeagoan lan egingo dute.
 Motibatzailea: Saiatzen da ikasleen konfiantza eta ikasteko duten interesa areagotzen.
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 Botere-banatzailea:  Kasu honetan irakaslea  saiatzen da ikasleek ikasgelako erabakiak  har  ditzaten,
ahalik eta gehien.

 Lan-taldearen partaidea: Irakaslea eta ikasleak talde bat dira eta horrela egiten dute lan.

Irakasleek benetan egiten dutena eta, beren ustetan, egin beharko luketena erkatuz gero, nahi duten erantzukizun-
maila zehazteko balio du. 

Eta guk nola ikusten dugu geure burua zerrenda horren arabera? Berdin ikusten gaituzte euskaltegiko lankideek?
Zein  unetan  hartzen  dugu  eginkizun  bat  edo  bestea?  Zeren  arabera?  Erantzunak  jakiteko,  beste  galdera  hauei
erantzun beharko genieke aurrenik.

 Zeintzuk dira irakasleen zereginak lan egiten duzun zentroan?
 Horien artean, zeintzuk errazten edo oztopatzen dute irakasleok egiten dugun lana?
 Zeintzuk dira zure ustez irakaslearen zereginak?  
 Zer  egin  daiteke,  irakaslearen  rola  dela  eta,  ikasle  eta  irakasleon  artean   gaizki  ulertuak  sortzen

direnean?

2.4. Jarduera

Irakasle onek egiten dutena soilik aztertzen duten ikerketak −edo ikasleen usteak irakasle onei buruzkoak, soilik
aztertzen duten ikerketak− erabat alferrikakoak dira hobeto irakatsi nahi dutenentzat. Erabilgarriagoa dirudi ikusteak
zenbateraino irakasleon praktikak benetan islatzen duen sinisten dutena (Williams & Burden, 97), eta, nola azken
buruan beti eragin behar dieten uste horiei berrikuntzarik izango bada.

Horren  ildotik  komeni  da  zehaztea  nola  ulertzen  dugun  irakaskuntza.  Hau  da,  ikasgelan  zer  egiten  dugun.
Horretarako, hiru puntu hartuko ditugu kontuan, planifikazioa, elkarreragina eta ebaluazioa:

a Planifikazioa.  Irakasle  batzuek  pentsatzen  dute  irakaskuntza  bat-batekoa  behar  duela  izan  eta  plangintza
estuegiak bere beharrak mugatzen dituela eta, gainera,  ez diela bere ikasleen beharrei erantzuten. Beste batzuk,
berriz,  plangintza  zehatzik gabe  galduko lirateke  eta  ez  lukete ikastaroaren  programa beteko.  Beste  batzuek
idatzitako plangintza baten arabera lan egiten dute eta badago ezer idatzi gabe, buruan gordetako informazioari
jarraituz lan egiten duena.

Baina, gure perfilaren lanean sakonduz, ariketatxo bat proposatuko dizuet: hitz egin bi edo hiru lankiderekin eta
galdetu  haiei  nola  planifikatzen  dituzten  eskolak.  Nahiago  dute  plangintza  idatzia  edo  gogoan  izaten  dute?
Zergatik egiten dute horrela? Zertan dira desberdinak beren planteamenduak? Zergatik?

b Elkarreragina. Eskolan hartzen ditugun zenbait erabaki, aldez aurretiko planifikaziorik gabe, une jakin batean
hartu  behar  direlako  eta  hauek  dira  elkarreragina.  Irakasle  garenez,  ikasi  behar  dugu  beti  desberdina  den
ikasgelako egoeran egokiak diren erabakiak hartzen. Izan ere, gure hitzek eta gure ekintzek eragina izango dute
ikasleen ikas-prozesuan eta gure lana beti izango da ikasleen aurrerapena erraztea. 

Erantzun azkar horiek emateko, lehenengo baldintza da eman nahi izatea,  eta hau diot zeren-eta,  batzuetan, “ez
entzunarena  /  ez  ikusiarena”  egiten  baitugu  gure  lana  ez  delakoan  edo  zer  egin  ez  dakigulako,  baina  ikasleen
beharrei,  kexei  erreparatuko bagenie,  bion arteko  distantzia  murriztuko bagenu,  geure  ikasteko bidea  aurkituko
genuke, irakasle moduan garatzeko bidea aurkituko genuke, ikas-prozesuaz arduratzen arituko ginateke eta.

Zelan aztertu ahal dugu geure jarduera hau modu azkarrean? Hona hemen Underhill-ek eskaintzen duen sailkapena:

Igorlea.− Ezagutza-arlo nagusia ardurapeko irakasgaia du, bere ikasketetan ez zen sartu metodologien gaineko
azterketarik eta, irakasten duenean, modu inkontzientean egiten dakiena egiten du, hari nola irakatsi zioten edo
berarentzat arrakastatsuak izan diren jarduerak kontuan hartuz. Ikasleen inplikazioari ez dio jaramon handiegirik
egiten eta ikasleen emaitza onak −baleude− gehiago zor zaizkie beren gaitasun propioei irakasle horren lanari
baino.

Bere  lanbide-gaitasuna  duen  ezagutza-arloa  garatzean  datza,  beti  ere  bere  ardurapeko  irakasgaiarekin  lotua.
Horrek ez dio, halabeharrez, irakasteko gaitasuna handitzen, baina sortzen dion ziurtasuna eta poza nabarituko
dute  ikasleek.  Batzuetan,  bere  eskolak  hobeak  direla  pentsatuko  du  eta  gorabehera  horiek  bultzatuko  dute
irakasteko modua aztertzera horretarako modua badu, edo bestela, bere irakas-estrategiak berregiten saiatuko da.
Ondorioz, interes sistematiko bat sortu ahal da: ezagutza-gaia nola antolatu, aurkeztu eta eskaini ikasleei.

4



Baina, sistematikoki gaiaz eta metodologiaz arduratzen garenean, beste eginkizun batez hitz egin behar dugu, eta
eta eginkizun hori bere gain hartzen duenari Underhill-ek irakasle esaten dio.

Irakaslea.− Bere formazioa, seguru asko, lotua egon da metodoen azterketa gaiaren ezagutzarekin. Edo horrela
izan ez denean, gerora metodologiaren gaia sakontzeko ikastaroak egin ditu. Jeneralean, ikasitakoa egokitzen du
bere  estiloaren  eta  egoeraren  arabera.  Irakurri  egingo  du metodologiaz   agertzen  den  materiala.  Eta  horrek
lagunduko dio ikasgelan agertzen diren zenbait arazo konpontzen; baina, horren bidez beste auzi berri batzuk
agertuko zaizkio, eta konturatuko da ondo planifikatutako saioak batzuetan ez direla ondo ateratzen. 

Ondo  irakastearen  eragileak  ez  dira  beti  ere  aurkitzen  ondo  planifikatu  /  ondo  aterako  da  kausa-ondorio
formularen barruan. Batzuetan ez du ikasleen motibazioan eragiteko nahi beste lanabes: batzuk aspertu egiten
dira eta irakasleak ez daki zelan bildu taldera... Irakasle moduan arazo horiek guztiak ikusten ditu baina ez daki
zelan konpondu. Konturatu egiten da bere sentipenek, bere aldarteak eragin handia dutela ikasgelako giroan. Eta
egonarria,  harremanak,  bat-batekotasuna,  enpatia,  begirunea-eta  pisu handiko ezaugarriak  diren arren,  ez  du
horiei beren etekina ateratzeko metodorik, eta orduan bi aukera ditu:

− Pentsatu errealitatea horixe dela eta irakasle onak jaio egiten direla eta kito.
− Ikertu bere kabuz norabide berri horretan eta bere garapena bideratu baloreen paradigma aztertzeko.

Modu  esanguratsu,  sistematiko  eta  baliagarria  aurkitu  behar  du  aldagai  horietan  eragiteko,  mahai  gainean
jartzeko eta horietaz baliatzeko. Arlo hori modu sakonean aztertzen duenari bideratzaile esaten zaio.

Bideratzailearen  lanak  hiru  arlo  ditu,  gaia  ezagutzen  du,  metodoak ezagutzen  ditu  eta  badu gaitasuna  ikas-
prozesuan  behar  den  giro  psikologikoa  sortzeko.  Inportanteak  dira  bere  lanean  pertsonen  arteko  barne-
harremanak,  taldeko  harremanak,  partaideen  segurtasun-maila...  Irakasleak  sentiberatasuna  agertzen  du
axalekotik  haragokoa  sumatzeko,  errealitate  desberdinenak  onartzeko,  ikasleen  autoestimua  beharrari
erantzuteko…  eta  prest  dago  horiekin  batera,  erantzukizunaren  alorrean,  boterearen  kontuan,  (nork  hartzen
dituen erabakiak, zeri buruzkoak, nork burutzen duen erabakitakoa, noiz…) eginkizun desberdinak hartzeko.

Azken  batean,  jarrera  berriak  garatu  behar  dira  bideratzailearen  lanean,  ikasleengan  ere  portaera  berriak
sortarazteko. Eta prestatuta egon behar da horretarako. Bestela, ikasleak behar ez denean jarriko ditugu behar ez
dituzten  erantzukizunen  aurrean,  prestatuta  ez  daudenean,  eta   horrek  porrotara  baino  ez  ditu  eramango.
Porrotara guk geuk eraman ditzakegu,  neurri  batean ados ez gaudelako  aurrean  dugun errealitatearekin,  edo
erantzukizun berriei aurre egiteko behar beste eskarmentua eta ezagutza ez ditugulako. Hala ere, bideratzailearen
lanaren azpian  teknika berriek ez dute pisurik handiena; eragilea jarrera,  portaera eta eskarmentu berriak dira. 

Bukatzeko gure jardueraren azken elementua: 

c Ebaluazioa

Orain arte irakaslearen eginkizunaz aritu arren, argi dago irakasleon helburua ikaslearen ikas-prozesua erraztea dela.
Izan  ere,  horien  inguruan  dautza  gainontzeko  elementuak:  ikastegiak,  edukiak,  helburuak,  ikas-materialak  eta,
jakina, ebaluazioa ere.

Hona zer dioen Woods-ek (1991): irakasleok geure lana ebaluatzeko erabiltzen ditugun irizpideak koherenteak dira
gure uste eta sinesteekin; baina, ikastetxe berean bagaude ere, lankideen artekoak oso bestelakoak dira. 

Alde horiek argitze aldera kontuan izan beharko dira irakasleek beren jarduera ebaluatzeko bidean topatzen dituzten
oztopoak:  formazio-falta,  denbora-falta,  motibazio  edo  gogo-falta,  norberekeria,  laguntza  eta  ebaluatzeko
mekanismo-falta, kanpoko ebaluazioaren pisua, eta abar. 

Hala  ere,  traba  horiek  saihestuta,  eta  barne-ebaluazioren  bideari  ekin  ondoren,  irakasleak  modua  eta  datuak
aurkituko ditu bere arazoez jabetu, lan-ildo berriak zehaztu, eta bere jarduera garatzeko. 

Barne-ebaluazioa egiteko material  eta  metodologia ugari  dago −horien artean bi ildo oso bestelakoen adibideak
ditugu  Jimenezek  “Irakaskuntzaren  ebaluazioa”  atalekoak  edo  Gebhard-en  eta  Oprandy-ren  Hizkuntza
Irakaskuntzaren Gaineko Kontzientzia Usteak eta Jardunak Esploratzeko Gida-n bildutakoak−.

Hona hemen, esaterako,  batak eta besteek proposatutako lan-ildoak:
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Bonifacio Jimenezek proposatutako lan-ildoak: Jerry G. Gebhardek eta Robert Oprandyk
proposatutako lan-ildoak:

 Materiaren ezagutza
 Programaren aurkezpena: helburuak, edukiak, ariketak, 

baliabide eta materialak, denboralizazioa eta ebaluazioa.
 Ikas-irakaskuntza prozesuen garapena: eskolaren 

antolaketa eta kudeaketa, komunikagarritasuna, alderdi 
metodologikoak, ebaluazioa.

 Profesionaltasuna
 Ikasleekiko harremanak.
 Ikastegiarekiko harremanak.
 Auto-ebaluazioa.

 Esplorazioaren  bidez  ohartzeko  ahalmena  iristeko
bideak:  behaketaren  bidez,  ekintza-ikerketaren  bidez,
idatziz, gainbegirale batekin...

 Irakaskuntzaren konexio pertsonalak.
 Prozesua.

Irakasleak erabakiko du momentuaren arabera gehien komeni zaiona, edo zein egiten zaion errazen lan zail honi
ekiteko.Guztiak izan daitezke baliagarri baldin-eta sistematikoki eta metodo bati segituz gero ezartzen badira.

Bukatzeko bi ideia:

a Sailkapen  hauek  balorazioak  egiteko  baino,  irakasleok  gutaz  dugun  irudia  hobeto  ulertzeko,  zehazteko  eta
kokatzen balio behar digute. 

b Irakasle-tipologietan aurkitzen diren atalak ez dira inoiz itxiak eta gure bizitza profesionalean zehar behartuta
gaude, dena delakoagatik, batetik bestera pasatzera.

Anima gaitezen,  bada,  geure  jarduna aztertuz  gehiago  ikastera.  Izan  ere,  ikas-prozesuarekin  motibatuta gauden
irakasleok benetako eredu adore-emaile gara gure ikasleentzat.
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