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Ondorengo artikuluak gure euskaltegietarako –gure baliabideak, egitura-
keta eta egoera, oro har, kontuan hartuta– ebaluazio bideragarri bat pro-
posatu nahi dugu. Esan behar da artikulu honen zutabe nagusia egileak
Leioako Udal Euskaltegian ebaluazioa berriztatzeko aurkeztutako aurre-
proiektua dela, oraindik ere eztabaidatzeko eta aplikatu barik dagoena.
Gaurko ebaluazioaren kontzeptua, hau da, ebaluazio formatiboa garatu
nahi dugu euskaltegian eta artikuluan. Horretarako, HABEren OKDn dau-
den norabideak, gaurko ikerketa garrantzitsuenek diotena eta gure eus-
kaltegiaren eskarmentua erabiliko ditugu.

Leioan ebaluazio moderno bat eraikitzeko egitasmoa izan zen orain dela
urte batzuk. Nahiz eta eraikitako ereduak hainbat akats izan, Ebaluazio
Formatiboaren ildotik zihoanez, eta gauza on batzuk planteatu zirelakoan
gaudenez, horietako batzuk aurreproiektu berri honen parte izatera pasa
dira.

Berriro diogu, aurreproiektua izateaz gain, proiektu honek izaera zabala
daukala, eta, beraz, aldaketak sartzeko zein aldagaiak planteatzeko sortuta
dagoela. Horregatik, Leioarako aurreproiektua den bezalaxe, gainontzeko
euskaltegietarako ere izan daiteke, tokian tokiko egokitzapenak eginez.

Historikoki ebaluazioa zigorra eta saria banatzeaz arduratu da. Amaieran
ipinitako azterketa batean oinarrituta, ikasleari nota bat, hau da, zenbaki
bat jartzen zitzaion. Ebaluazio sumatiboa zen, prozesuaren amaieran
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egina, normalean kuantitatiboa, zenbakitan oinarrituta. Ebaluazio-mota
honek lagundu baino eragotzi egiten zuen ikasprozesuaren garapena.
Azterketak ez zuen inolaz ere neurtzen ikasleak ikasitakoa; azterketaren
edukien aukeraketa subjektiboa zen, hau da, hautapen bat, eta hautatuak
ez zuen zertan izan behar inportanteena. Hortaz, froga objektibo izeneko-
en objektibotasuna faltsua da, gero patxada handiagoz ikusiko dugunez.

Bestalde, irakas/ikasprozesutik kanpo geratzen zen, aplikatutakoan ez
baitzeukan inolako eraginik berorretan; horrela, suspentsoak ez zion
ezertan ere laguntzen ikasleari, are gehiago batzuetan ikaratu eta trauma-
tu egiten zuen, ikaslea elementu menperatu bihurtuta, eta ez elementu
autonomo, izan beharko lukeen bezala. 

Beraz, ez da zaila ulertzen historian zehar, eta gaur egun arte ere, ebalua-
zioak izan duen ospe txarra –zirkulu batzuetan oraindik ere badu–, eta
bere inguruan jazo diren eztabaida ideologiko eta teknikoak. “Luchar
contra los exámenes fue el leitmotiv de la revolución del 68.”1 Gogora
ekar dezagun adibide hurbilago bat, urtero-urtero gure gizartean plantea-
tzen den arazo gatazkatsua, selektibitatearena; azken batean, ebaluazio
sumatiboaren adibide argia.

Ebaluazio zigor-jartzaile/sari-emaile horri aurre egiteko Ebaluazio
Formatibokontzeptua agertu zen pedagogiaren munduan. Gaurko eba-
luazio-mota honek prozesua hobetzea du helburu, irakaslearen eta ikas-
learen arteko elkarreraginaren ondorioz: irakasleak irakas/ikasprozesuan
detektatu diren arazoak konpontzeko, zailtasunak gainditzeko, edo ondo
eginak berresteko behar beste informazioa transmitituko dio ikasleari.
Beraz, ebaluazio mota honek ez du zertan egin den hutsbakarrik bila-
tzen, baizik eta zergatik gertatu deneta zelan zuzendu hutsa edo zelan
gainditu zailtasun hori.

Bestalde, Ebaluazio formatiboa, ikaslearen errendimenduaz gain, ira-
kas/ikasprozesuaren gainontzeko osagaiez ere arduratzen da, irakaslea
barne. Egin beharreko galdera ez da zertan egin du huts ikasleak, baizik
eta zertan egin dugu huts. Huts egiten duena, ikaslea, irakaslea, progra-
mazioa, irakas/ikasmaterialak, ... izan daitezke (gehienetan elementu bat
baino gehiago izaten da).

Seguruenik Ebaluazio Formatiboak duen gauza erraz bakarra definizioa
da: irakas/ikasprozesuaren gaineko datu-bilketa sistematizatu eta antola-
tua da, datuok interpretatuz, prozesuaren martxa zuzendu, aldatu, edo
berriro bideratu ahal izateko. 

Definizio sinple horretatik ebaluazioak dakarzkigun zailtasunik
handienak ondorioztatzen dira. Has gaitezen definizio hori puntuz puntu
aztertzen.

Irakas/ikasprozesuaren gaineko datuakesaten du definizioak hasieran.
Ebaluazio tradizionalaren helburua ikaslea bazen, gaurko ebaluazioa
kurrikulua efikaziaz garatzen ari den aztertzeaz arduratzen da.
Horretarako, kurrikulua gauzatzen duten elementu guztiak, hala nola,
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helburuak maila ezberdinetan, berauei dagozkien edukiak, material
didaktikoen diseinua eta garapena, irakas-estrategiak, etab., etab., eba-
luatzeko moduko elementuak dira. Datu horiek, beraz, irakas/ikasproze-
suko osagai guztien gainekoak dira. Ez da lan makala.

Baina horretaz gain, definizioaren lehen atal honetan nabarmendu beha-
rreko beste alderdi bat daukagu: ebaluazioa prozesu batean integratzen
da, hau da, ez da prozesuaz kanpoko elementu isolatua, aparteko gertae-
ra puntuala, baizik eta prozesu horren osagai ezinbestekoa, prozesu
horretan bere lekua duena; ebaluazioak prozesuaren nondik-norakoa
aldatzea ekar dezake.

Beraz, prozesu baten osagaia da, baina, aldi berean, ebaluazioa bera ere
prozesua da, hau da, sekuentzialki ordenatutako fase batzuek osatzen
dute. Horrelaxe ziurtatzen du definizioaren geroko atalak:datu-bilketa
sistematizatu eta antolatua. Ebaluazioaren prozesua datuak bildu baino
lehenago hasten da, kontu batzuk hartu behar baitira kontuan. Datuok
ezin dira arbitrarioki hartu, baizik eta sistema baten antolakuntzari
jarraitu behar dio biltze horrek. Bestela esanda, datuak bildu baino lehen
irakasleak aurretiko fase batzuk korritu behar ditu, hala nola, helmuga
markatzea (zer eta zertarako ebaluatu nahi dugun), teknika (segun zer eta
zertarako ebaluatu nahi dugun, teknika bat edo bestea aukeratuko dugu),
itaunketaren edo aztergaien prestakuntza, aplikazioa (egoera konkretu
batean), ebaluatuaren erantzunak (egoera horretantxe) eta zuzenketa,
egoera hori kontuan hartuta. Fase hauek guztiek elkarren arteko lotura
handia dute, hots, ondo asko integratuta daude. Horrexegatik da
prozesua.

Eta ebaluazio-prozesuak aurrera dirau, irakas/ikasprozesuaren ur handi-
tan sartu arte, ebaluazio-prozesua ez baita zuzenketarekin batera amai-
tzen: datuok interpretatuz. Jarrai dezagun, beraz, definizioaren hurrengo
atalarekin, datuen interpretazioarekin, hain zuen ere.

Alde batetik, datu horiek, interpretatu ahal izateko, balore-eskala batzue-
tara eraman behar dira. Honela hiru balore-eskala edo, teknikoki, normo-
tipo aurkitzen ditugu: normotipo estatistikoa, hau da, prozesu berean
dauden edo egon diren indibiduoen/elementuen balore-eskalan sartzen
dira ebaluatzen ari garenaren datuak; indibiduo/elementu horiek errefe-
rentzia-talde dira. Bigarren normotipoan, irizpide-normotipoan, errefe-
rentzia aurretik markatu dugun helburu-multzoa da: noraino bete dira
aurretik erabakita geneuzkan helburuak? Eta, hirugarrena, normotipo
indibidualizatua, hau da, non hasi zen ikasle hori eta noraino iritsi den.
Normotipo hau ikasleekin erabiltzen da normalean, ez irakas/ikasproze-
suko gainontzeko osagaiekin, xedea motibazionala baita, hau da, ikasle-
ari aurrera egin duela ikustarazteko, nahiz eta helburuak ez bete, nahiz
eta ikaskide guztiek baino askoz gutxiago lortu (bere erritmoa izan daite-
ke, eta errespetatu egin behar da). Hiru normotipoak baliagarriak izan
daitezke, segun zer eta zertarako ebaluatu nahi dugun. 

Interpretazioak, balore-eskalez gain, beste alderdi bat ere badauka, ira-
kaslearen interpretazioa, ebaluatzeko egoera horren berezitasunak kon-
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tuan har daitezen. Balore-eskalek ezin izango dituzte inoiz kontuan hartu
ebaluazio-egoera horrek izan dituen berezitasunak; eginbehar hori eba-
luatzaileena da. 

Ebaluatzaileak, noski, pertsonak dira, eta pertsonak direnez gero, datu
berberak interpretatuta ere, ondorio/emaitza ezberdinak atera ditzakete.
Subjektibotasunaren arazoa da. Zenbakitan oinarritutako ebaluazio
kuantitatiboaren aurrean, gaur izaera kualitatiboa duen ebaluazio forma-
tiboak objektibotasuna galdu du? Has gaitezen galdera/arazo horri eran-
tzuten beste galdera batez: ba al da objektiboagoa zenbakia balorazioa
baino? Demagun ikasle batek hamar galderetatik sei ateratzen duela, eta
balore-eskala 0tik 10era doala. Hasiera batean nota hori objektiboa da,
baina sakonduz gero objektibotasun hori auzitan jartzen duten galdera
batzuk sortzen dira: aukeratutako hamar galderak irakas/ikasprozesu
horren esanguratsuenak izan dira, edo guztiz marjinalak? Zeren arabera
formulatu dira? Ontzat emandako sei galderek oker erantzundako lauek
beste balioa zeukaten? Eta ikaslearen errealitatea? Hamar galdera horiek
ikasleen beharrak eta interesak kontuan hartu dituzte? Zein puntutatik
abiatu ziren ikasprozesuan? Ikasle guztiak puntu beretik, edota korrituta-
ko bidea luzeagoa izan da batzuentzat beste batzuentzat baino? Eta
horrela luzeago jarrai genezake. Zenbaki horrek ez digu galdera haueta-
ko bat ere argitzen. Froga objektibo izenekoak subjektibismorik erradi-
kalenean jaio dira. Beraz, nota hori, ondoan hitzezko baloraziorik ez
badago, ez da batere objektiboa. Ikus dezagun orain objektibotasunaren
arazoa balorazioa oinarri duen ebaluazio kualitatiboan (Balorazioa =
Deskripzioa + Interpretazioa).

Gizarte Zientzietan erabateko objektibotasunik ez dagoela argitu behar
da. “En el ámbito de la educación, pues, el conponente subjetivo es, ade-
mas de insustituible inevitable.”2 Beraz, baldintza hori asumitu behar
dugu.

Hala ere, badago subjektibotasun-maila murrizterik, hau da, ezinbestez
ondoan izango duen subjektibotasunaren arriskuei aurre egin diezaieke-
gu, eta arriskuotako batzuk baztertu. Ebaluazio kualitatiboan bi objekti-
botasun-tresna dauzkagu: lehena, datu objektibo esanguratsuak oinarri
edukitzea, bigarrena, triangulazioa. 

Datu-bilketan irizpide esanguratsuak eta teknika egokiak aplikatu behar
dira; gero, balore-eskala fidagarrietara eraman. Batak eta besteak eman-
go digute balorazioa egiteko oinarri sinesgarri bat –”base natural de vera-
cidad”, dio Alvarez Mendezek3–.

Triangulazioak ere helburu berbera du, subjektibotasun-maila murriztea,
kasu honetan lekukotasun ezberdinak kontrastatuz: irakaslea izango
litzateke triangulazioaren lehen elementua, ikaslea, bigarrena, eta, hiru-
garrena, kanpoko behatzailea, hau da, bigarren irakasle bat, hemen beha-
tzaile-ebaluatzaile rolean. Beraz, alde batetik irakas/ikasprozesuan
inplikatuta dauden bi agenteen arteko elkarrizketetatik atera beharko
litzateke ebaluatzeko lehen auzi kolegiatua; gero, kanpotik ikusten due-
naren balorazioa letorke (triangeluaren hirugarren angelua). 
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Aurreko guztia irakurrita, ezin esan daiteke gure kurrikulu berri honi
merezi duen ebaluazioa egokitzea lan makala denik. Zelan bete ebalua-
zio formatiboak eskatzen digun esijentzia-maila: etengabe ebaluatu,
modu sistematiko batean, irakas/ikasprozesuko alderdi guztiak, modu
kolegiatuan, ... Eta hori guztia gure euskaltegien marko apalean, eta tra-
dizioko funtzionamenduari aurka egiten dion sistema bat eraikitzeko,
gainera. Gai izango gara ebaluazio formatiboak eskatzen digun guztia
betetzeko? Helezin gertatuko zaigu eginkizun konplexu hori? Hain kon-
plexua da? Ikus dezagun.

Hasteko ez dugu larritu behar. Seguruenik teoria hori praktikara eramatea
ez da hain zaila izango, eta horrela baldin bada, praktikara eraman ezina
bada, teoria horrek ez digu ezertarako balio; beraz, teoria hori bilakatu
egin beharko genuke. Aipatu horren haritik, ebaluazio formatiboa aplikatu
ahal izateko, gure baliabideetara eta gure egoerara moldatu, egokitu behar
dugu. Gurediogunean, zera esan nahi dugu: euskaltegien munduko balia-
bideak eta egoera, oro har, eta euskaltegi bakoitzarenak. Hemen Leioako
Udal Euskaltegiaren errealitatea hartu da kontuan proiektua egitean, baina
egokituz gero, proiektu honek edozein euskaltegitarako balio dezake. 

Gehienetan bezala, hemen ere zailena ohitura batzuk sartzea da, orain
arte izan ditugun jarrera batzuk aldatzea. Ikus dezagun, ondorengo lerro-
etan, zelan alda ditzakegun gure ohitura desegoki horiek, ebaluazio era-
ginkorrera eramango gaituzten ohiturak sartzen joateko.

Ebaluazio formatiboak etengabeko arreta esijitzen du ikasleak egiten dituen
aurrerapenen gainean, eta ikasleak edota irakas/ikasprozesuko beste edozein
elementuk egiten dituzten hutsegiteen gainean. Horregatik da ebaluazio
etengabea, ebaluazio jarraia, azken urteotan ebaluazio formatiboa aipatzeko
erabili diren bi izen arrunt. Etengabeko kontrol hori teknika ezberdinen
bidez egin daiteke, gero ikusiko dugunez. Teknikok aplikatzearen ondorioz
datu batzuk ateratzen ditugu aurrerapenen eta hutsegiteen inguruan.

Aurretik esan dugun bezala, ebaluazio formatiboa ez da hor amaitzen.
Gero ebaluazio kualitatiboa den honetan hain inportantea den interpreta-
zioa dator. Ebaluatzaileak, ondo interpretatu ahal izateko, datu guztiak
eduki behar ditu aurrean apuntatuta, oroimena ez baita koaderno ona.
Horretarako, datuak jasotzeko,Ebaluaziorako jarraipen-karpeta4 propo-
satzen dugu. Karpeta aniladuna aholkatuko genuke beronek duen malgu-
tasunagatik, orriak lekuz aldatzeko, informazioa aukeratzeko,
behaketa-fitxak gehitzeko, ... 

Ebaluaziorako jarraipen-karpeta honek bost informazio-iturri izango
luke: eguneroko jarduna, ikastunitatearen amaierako ebaluazio-ataza,
irakasle-aldaketak, ikasleekiko elkarrizketak eta autoebaluazioa.

Ikasprozesua bi une didaktikotan banatuko dugu: eguneroko jarduna
(entrenamendu-egunak, kirol-munduko simila eginez) eta ikastunitate
amaierako ebaluazio-ataza (asteburuko partidua). Bi une horietatik ira-
kasleak informazioa aterako du (datu-bilketa).
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Baina hori ez da nahikoa prozesuaren jarraipen egokia egiteko. Bi une
didaktiko horietan, triangulazio-printzipioaren izenean, bigarren irakasle
bat sartuko dugu. Horretarako bi irakasleren artean hamabost egunero,
gutxienez, aldaketa bat egingo dute, A irakaslea B-ren taldera joango da
eta B A-ren taldera.

Triangulazio-printzipioaren izenean ere, ikaslearen partaidetza dugu
sartu beharrekoa, bi une didaktiko horietan, baina, batez ere, ikastunita-
tearen amaieran iruditzen zaigu egokien. Autoebaluazioak, bi une didak-
tiko horietaz gain, badu beste marko bat, irakasleak tutoretzaren barruan
ikasleekin izan behar dituen elkarrizketak, alegia. Elkarrizketa horiek
askotan bi une didaktiko horietaz kanpo gertatuko dira.

Bestalde, elkarrizketa horiek, autoebaluaziorako markoa izateaz gain,
ebaluazio formatiboaren barruan beste hainbat helburu betetzen dituzte,
gero ikusiko dugunez.

Beraz, ebaluazio-markoa osatzea ez da batere erraza, izaera ezberdineko
osagai asko nahasten, gurutzatzen direlako. Hala ere, gure asmoa zera
denez, irakasleari erakustea Ebaluaziorako Jarraipen-karpeta osatzeko
nondik eta nola hartu behar duen informazioa, eskema arrunt batera
murriztu dugu, praktikotasunaren izenean, arrunkeria arruntasun bihurtu-
ko delakoan. 

Irakasleak, behaketaren eta produktu partzialen analisiaren bidez, egunez
egun gertatzen ari den prozesua aztertzen du, zer doan ondo, zer txarto.
Produktu partzialadiogu, komunikatibo ez diren helburu operatiboak
estaltzen dituztelako; batzuetan, kasurik partzialeneanegitura gramati-
kal bat lantzeko ariketa/produktu sinple bat izan daiteke.

Beraz, hemen edukien ikasprozesua (helburu operatiboak) ondo gauza-
tzen ari den ebaluatu behar da, ondorengo orduotan eduki horiek helburu
izaten jarraitu behar duten jakiteko, edota, eduki/helburu horiek gaindi-
tutzat eman daitezkeen jakiteko, eta, beraz, hurrengoetara pasa.

Ikastunitatearen amaieran, ikasitako guztia integratu behar da emaitza on
bat lortzeko (gogoratu lehengo simila: entrenamenduetan ikasitako eta
entseiatutako guztia praktikan jarri behar da partiduan). Eguneroko jar-
dunetan helburu operatiboak baldin badira erreferentea, ikastunitate
amaieretan helburu globalak ditugu (eduki gehiago inplikatuta eta elkar-
lotuta).

Aurrera egin baino lehen gogora dezagun, labur bada ere, gure progra-
mazioak helburu globalak eta berauek inplikatzen dituzten helburu ope-
ratibo batzuk dauzkala. Helburu operatiboak ariketetatik oso hurbil
daude, eta ez digute balio helmuga dugun ikaslearen gaitasun komunika-
tiboa neurtzeko. Azken urteotan hain pil-pilean egon diren teoria zientifi-
zisten arabera, helburu operatiboak bakarrik dira neurtzeko modukoak,
hau da, zehatzak direnak,ikus daitezkeenak, ikusten ez dena ezin baita
neurtu. Baina, gaur egun, helmuga gaitasun komunikatiboa dugunean,
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komunikazioa gauza dinamikoa, prozesua, hau da, martxan dagoen zer-
bait dela dakigunean, zientifizismo matematiko hori baztertu egin behar
dugu, alferrikakoa baita komunikazioaren munduan formula zehatzez
neurtzen aritzea. Bestela esanda, ez dago prozesua neurtzerik –komuni-
kazioa prozesua da– prozesu hori zati-zati eginda, helburu operatibotan
banatuta, ebaluatu nahi badugu.

Beraz,komunikatiboizena merezi duten helburuetan oinarrituta (gure
helburu globalak) ebaluatu beharko genuke –bazter dezagun zientifizis-
motik hain hurbil dagoen neurtuterminoa–.

Are gehiago, ebaluazio-une honetan, ikastunitate bakoitzaren amaieran,
ikusitako helburu globalak integratzen dituen ataza bat programatzea
izango litzateke ideala, azken ataza horren garapenean komunikazio-pro-
zesuko baldintzapenak gertatzen direlako. Beraz, asteko helburu globa-
lek eta berauek inplikatzen dituzten edukiek komunikazio-ekintza
natural batean izan beharko lukete, baldin eta gaitasun komunikatiboaren
garapena azken helmuga izango bada.

Ikastunitateak aste naturaletara egokitzea aholkatzen da. Beraz, ikastuni-
tatea ebaluatzeko ataza barikuetan ipiniko genuke (gogora dezagun
Leioako Udal Euskaltegiko programazioan oinarritzen garela).

Ebaluatzeko atazak, edozein atazak bezala, bi aztergai eskainiko dizkigu.
Alde batetik, burutze-prozesua bera, zeinetan zehaztasun-maila ezberdi-
neko hainbat helburu eta kategoria ezberdinetako hainbat eduki agertzen
diren. Bestetik, produktua, hots, prozesua burututakoan, geratzen zaigu-
na, komunikazio-prozesu konplexua gauzatzearen ondorioz lortzen
dugun emaitza, alegia.

Argi dago kasu batean eta bestean datuak hartzeko teknika ezberdinak
erabili behar direla. Prozesua ebaluatzeko behaketa erabili beharko dugu,
eta produktua ebaluatzeko produktuaren analisia. Produktua, jakina, ida-
tzia edo ahozkoa, grabatua, izan daiteke. Kasu batean zein bestan gorde-
tzea aholkatzen dugu.

Eguneroko jardunetan bezala, irakasleak, batez ere, gauzatuko du beha-
keta, apunteak Ebaluaziorako Jarraipen-karpetan jasoz. Hasiera batean,
ikastunitatearen azken une honetan, behaketa deskriptiboa aholkatzen
da. Hala ere, ez dira baztertzen plantilla bidezko behaketa zehatzagoak:
xede berezietarako behaketak. Kasu honetan, emaitzekin eta interpreta-
zioekin batera plantillak ere sartuko genituzke ebaluazio-karpetan.

Une didaktiko honetan autoebaluazioa egiteko aukera emango dio ira-
kasleak ikasleari, ikastunitatean egindakoaren gaineko autoebaluazioa,
fitxa estandar baten bidez, espreski ikastunitate horretarako egindako
fitxaren bidez, galdera sinple batzuen bidez, ...

Irakasleak ikasleekin izango dituen elkarrizketek hiru helburu izango
dituzte. Lehena, ikasleek ikasprozesuaren aurrean duten jarrera emozio-
nalaren gainean (motibazioa) eta jarrera estrategikoaren gainean (ikaste-
ko erabiltzen dituen prozedurak: egokiak ala ez) hausnarketa egitea;

Hirugarren
informazio-iturria:

ikasleekiko
elkarrizketak
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helburu honek aurretiko lana esijituko digu, galderak eta, oro har, elka-
rrizketaren nondik-norakoak, beroni ekin baino lehen, pentsatu behar
ditugulako. Bigarren helburua, ikaslea mintza-saio natural batean beha-
tzea; bigarren honek, aitzitik, ez du, hasiera batean, behintzat, aurretiko
lanik eskatzen. Pertsona batekin hitz egiten dugunean, inkontzienteki
izanda ere, hiztun horren inguruko datu asko heltzen ari zaizkigu.
Elkarrizketa profesional honek burutu ondorengo hausnarketa txikia
eskatzen du, inkontzienteki heldu zaizkigun datu horiek prozesatu ahal
izateko. Eta hirugarrena, lehenago aipatu eta gero ere aipatuko dugun
autoebaluazioa.

Noiz egin beharko genituzke elkarrizketok? Hasieran, diagnosirako balio
izango ligukeena (Hasierako Ebaluazioa), kurtsoan zehar, prozesuaren
berri ematekoa (prozesuan eragina du: ebaluazio formatiboa), eta amaie-
ran, ikasleak korritutako bidea ezagut eta heldu den puntua zein den
jakin dezan (Azkenengo Ebaluazioa5). 

Lehenengo bi markoetan, hau da, eguneroko jardunetan eta, batzuetan,
ikastunitatearen amaierako ebaluazio-atazetan beste behatzaile-aztertzai-
le bat sartzea komeni da. Iturburu bera izanda ere, bestelako informazio-
-iturria da, beste behatzaile honek datuak bere ikuspuntuaz matizatuta
hartzen dituelako. 

Lau begik hobeto ikusten dute bik baino. Horixe da irakasle-aldaketak
egitearen arrazoia. Bati ihes egin diona besteak harrapatzen du; batek
esan duena besteak matizatzen du; batek esan duena besteak berresten
du; batek esan duenarekin bestea ez dago ados, hortaz, berraztertu egin
behar da. Horrek guztiak subjektibotasun-maila murrizten du,
irakas/ikasprozesuan murgilduta daudenei, irakasleari eta ikasleari, kan-
poko ikuspegia ematen dielako. Hitz bitan: triangulazio-printzipioa da.

Ikaslea, esan bezala, irakas/ikasprozesuko agente inportantea da, inpor-
tanteena ez bada.

Autoebaluazioak, ikusi bezala, bi une nagusi ditu: ikastunitatearen
amaieran ikasleari egindako lanaren gaineko balorazioa eskatzen zaione-
an, eta ikasleekiko elkarrizketetan. (Hala ere, ez da eguneroko jardunetan
ere autoebaluazioari lekua egitea baztertzen.) Lehena zehatzagoa da,
ikastunitate batean egindako lana baitu helburu. Bigarrena, elkarrizkete-
tan gertatzen dena, zabalagoa da, orokorragoa.

Amaitzeko, lau zertzelada emango ditugu ebaluazio formatiborako hiru
teknikarik inportanteenei buruz.

Teknika honek ikaslearen, ikastaldearen edo beste edozein elementuren
gaineko datuak hartzea ahalbideratzen digu, egoera naturalean, hau da,
bere kontestuan. Bereziki garrantzitsua da teknika hau gure esparruan,
hizkuntzen irakaskuntzan, ikaslea komunikatzen edo ikastaldea erlazio-

Laugarren informazio-
iturria: irakasle-

aldaketak

Bosgarren
informazio-iturria:

ikaslearen
autoebaluazioa

Ebaluazio
formatiborako

teknikak

Behaketa
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natzen harrapadezakegulako, ebaluatzeko beste edozein froga estanda-
rizaturen bidez ezinezkoa izango litzatekeena. “...no precisa interrumpir
las actividades habituales del aula para ser realizada, no pone al alumno
en situación de examen, por lo que su expresión será más espontánea y
libre –más real, en definitiva–...”6

Behaketa sistematikoa eta ez–sistematikoa izan daiteke. Behaketa siste-
matikoak aldez aurretiko planifikazio zehatza eskatzen du: zer behatu,
noiz eta zenbat denboran, behatua ohiko portaeraren isla izan dadin ziur-
tatzea, non eta nola, hau da, zeintzuk behaketa-baldintzatan gauzatuko
den, ... Emaitzak oso baliotsuak izaten dira, doitasun handikoak; hala
ere, batzuetan behaketa hauen prestakuntza-lanak ez du emaitza konpen-
tsatzen. Bestela esanda, behaketaren egituraketan denbora gehiegi inber-
titzean errentagarritasuna galtzen da. Eta errentagarritasuna, ia beti
bezala, kontuan hartu behar da.

Bestalde, behaketa ez-sistematikoa daukagu. Normalean, izaera narrati-
boa du. Aldez aurretik ez da ezer prestatu behar, baina emaitzen balioa
erlatiboa da. Emaitzok tentuz hartu behar dira.

Biak erabiliko dira, bakoitzaren alde onak eta txarrak kontuan hartuta.
Hasieran ez-sistematikoa, honek arazoak eta anormalidadeak topatzeko
pistak emango dizkigulako. Bestela esanda, behaketa ez-sistematikoak
behaketa sistematikoaren helburuak markatuko dizkigu. Gero, arazo edo
anormalidade posiblearen detekzioaren ostean, teknika doiagoa den
behaketa sistematikoa aplikatuko dugu: xede berezietarako behaketak.

Behaketan planifikazioa inportantea baldin bada, are inportanteagoa da
elkarrizketen kasuan. Elkarrizketa ezin da inprobisatu, on egin beharrean,
kalte izugarria egin liezaiekeelako irakaslearen eta ikaslearen arteko harre-
manei. Azken batean, txarto egindako behaketa bat denbora alferrik gal-
tzea izan da, kasurik okerrenean, baina elkarrizketaren kasuan, txarto
egiten denean, bestelakoa da: beranduago konponbide zaila izango duen
arazo bat sor dezakegu. Beraz, elkarrizketa kontuz egin behar da, hasieran,
batez ere, oraindik ikaslea eta irakaslea elkarrengandik urrun daudenean.

Woods-en7 arabera, hiru ezaugarri nagusi eduki beharko lituzkete ikasle-
ekiko elkarrizketek, eraginkorrak izan daitezen. Lehenik, konfiantza,
horregatik irakasleak, ikaslearen ikasprozesuaz gain, bion arteko puntu
komunak bilatu beharko lituzke; puntu komunik egongo ez balitz, edo
oraingoz aurkituko ez balira, elkarrizketak doinu neutroa agertu beharko
luke, hobea baita ez hurbiltzea urruntzea baino. Bigarrenez, irakasleak
ikasleen gaineko jakingura sentitu eta agertu beharko luke; jakingura
horrek interesa sortuko dio irakasleari, eta interes horrek beste bi ezauga-
rriak erraztuko ditu: konfiantza eta naturaltasuna. Horrela, bada, natural-
tasuna dugu hirugarren ezaugarri ezinbestekoa. Elkarrizketak ez du
inongo hierarkia-kutsurik agertu behar, goitik beherako egituraketa batek
ikaslea kikilduko lukeelako. Eta txarto egindako elkarrizketa horretatik,
hau da, ikaslea kikilduta egin den elkarrizketa horretatik lortu diren
datuak ez lirateke fidagarriak izango. 

Elkarrizketak 

Kurrikulu berria euskaltegiko atea joka: ebaluazioa (eta III) 11



Alderdi praktikoetara joanda, hau da, elkarrizketa fisikoki noiz burutu,
irakasleak klase-orduetatik kanpo egingo du, edota klaseko ordutegiaren
barruan, gainontzeko ikasleak laguntzarik behar ez duen lanean ari dire-
nean. Normalean lehenengo aukera izango da egokiena, baina bigarrena
ez da baztertu behar, gure euskaltegietako irakasle batzuek ez dutelako
lan-baldintza onik elkarrizketok klase-orduetatik kanpo egin ahal izate-
ko. Eta errealitate hori kontuan hartu behar da.

Halaber, kontuan hartu behar da elkarrizketa guztiek ez dutela oso luze
eta trinkoak zertan izan behar. Batzuetan, puntutxo bat argitzeko izan
daiteke, eta bizpahiru minututan burutu. Beraz, elkarrizketa hauek pro-
gramazioa esijitzen dute, helburua markatu, hainbat ezaugarri bete, baina
horrek ez du beti konplexutasunik suposatzen. Are gehiago, batzuetan,
uste baino askoz teknika errazagoa izango da, batez ere, ikasleekin giro
ona, egokia, sortutakoan.

Kontua zera da, ikasleek burututako atazen ondorioz sortutako ahozko
produktu grabatuen edo produktu idatzien analisia egitea hutsegiteak eta
aurrerapenak detektatzeko.

Produktuek izaera partziala dute, ez-determinantea, gauza gelditua baiti-
ra, hau da, ez dakigu ikaslea nola heldu den produkzio-gaitasun horreta-
ra. Labur esanda, prozesua falta da. Hala ere, eta beti prozesua aztertzen
duten beste tekniken emaitzekin batera, noski, produktuen analisiak
abantaila batzuk dauzka. Behin eta berriro azter daitezke; ikasleak pro-
duzitzeko moduaren lekukotasun finkoak dira. Gainera, ikaslea psikolo-
gikoki hurbilago sentitzen da berak egindako gauzetan oinarritzen diren
zuzenketetatik irakasleak behaketaren bidez dakarkiokeenetik baino.
Irakaslea eta ikaslea, biak batera, ibil daitezke egindako produktuaren
gainean, zuzentzen, aurrerapenen eta hutsegiteen arrazoi posibleak bila-
tzen, hobekuntzak sartzen, ...

Bestalde, produktuen analisia ere izan daiteke geroko behaketa sistema-
tiko baterako oinarri egokia.

Asko dira sakondu ez diren puntuak, balore-eskalak eta nola egin inter-
pretazioak, adibidez, edota aipatu ere egin ez ditugun gauzak, hala nola,
teknika bakoitza hainbat tresnaren bidez buru daitekeela. Adibide prakti-
korik ere ez da ipini: behaketa-fitxa batzuk erakustea, eredu-elkarrizketa-
ren eskema, burututako elkarrizketa baten transkripzioa, etab., etab.

Artikuluaren asmoa, ordea, ez zen ikerketa trinkoa egitea. Espazio-
-mugek ere eragotziko zuketen. Artikuluaren asmoa gure euskaltegietako
irakasleei ebaluazio formatiboa gauzatzeko oinarrizko kontzeptu batzuk
argitzea izan da. Hala ere, gehiago sakondu nahi duenarentzat, artikulu-
ko oharretan aipatu diren lanez gain, amaieran oinarrizko bibliografia
dago. 

Produktuen analisia

Azken
hausnarketa
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