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Ebaluazioa tramite ezezkorra izan da beti. Batzuentzat (irakasleontzat) lan
izugarria (zuzenketak egin beharra, askotan presaka…) beste batzuentzat
(ikasleentzat) estuasuna eta urduritasuna (mintzamena aztertzean batez
ere). Orain arte era murritzean eta ikasleak ikasprozesuaren zati batean
lortutako ezagupenen maila neurtzeko baino ez dugu erabili izan. Funtzio
hautakorra eta baztertzailea eman izan zaio. Ebaluazioaren gainean
denok irakurriak ditugu hainbat txosten, artikulu, memoria, iritzi-artikulu…
baina lerro hauetan hainbat puntu aipatu, azpimarratu eta, zenbait kasu-
tan, gogorarazi nahi nuke. Beti ere HEOK inguruan aritu garen saio-eus-
kaltegien izenean eta, bereziki, Ulibarri Euskaltegian egindako
zehaztapenetik atera dugun esperientziatik abiatuta.

Helduen euskalduntzearen oinarrizko kurrikulua(HEOK) dokumentuari
jarraiki, ebaluazioa informazioa lortu eta, informazioa horretaz baliatuz,
iritziak azaldu eta erabakiak hartzeko modua ematen duen prozesua da.

Emaitzen analisia dugu ebaluazioa eta, ikasprozesua/irakasprozesua
hobetuko bada argi ikusi behar dugu:zer ebaluatu, noiz ebaluatu eta
nola ebaluatu. Ebaluazioaren osagaiak, informazioa, irizpideak eta era-
bakiak dira. Ebaluazioak, bestalde, prozesu osoari eta berau osatzen
duten elementu guztiei lotuta egon behar du: ikasleak, irakaslea, progra-
mazioa, baliabideak... Hots, ez dugu une puntual batzuetara murriztu
behar, ezta katearen azken mailara ere (ikaslearen gaitasun-mailara baka-
rrik). Gure lanaren bi atalak ebaluatu beharko dira:ikaskuntzaeta irakas-
kuntza. Kasu batean zein bestean, gure erreferentea ikastaro-hasieran
finkatutako helburuak izango dira, eta helburu horiek zein puntutaraino
betetzen ari garen aztertuko dugu.

Tresna batek neurtu nahi duguna neurtzeko balio badu baliotasuna duela
esango dugu; zenbaki edo koefiziente batez adierazten da.

Neurketaren egonkortasuna; objektu bera hainbat egoeratan neurtu eta
emaitza bera edo bertsua lortzen dugunean neurketa fidagarria izango da.
Datuak ikuspegi desberdinetatik bildu eta analizatu eta gero konparatu
eta interpretatzean du oinarria.
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Proba bat objektiboa da osatzen duten item guztiak objetiboak direnean;
item bat objetiboa da edozein zuzentzailek zuzenduta ere, beti, kalifika-
zio bera ematen badu.

Unez une gertatzen denari erreparatuz burutzen da, ibilian dagoena hobe-
tzeko. Egokitzea du helburu.

Urraspidea amaitu ondorengoa da, helburuak noraino lortu diren zehaz-
tuz, urraspide batzuk hobetsi eta beste batzuk baztertzeko balio du. 

Bi ebaluazio-moten arteko integrazioa bilatu behar da:aniztasun batera-
tzailea. Kurrikuluaren izpiritua biak uztartzen jakitea litzateke.

Ikaslearen performantziaz gain hainbat aldagai ebalua daitekeen arren,
ez dugu ahaztu behar ebaluazioaren hirugarren osagaia: erabakiena. Bi
ikuspegi bereiziko ditugu:

– Prozesuaren ikuspegia: erlazioak, loturak, garapena, ibilbidea, harre-
manak, jarrerak, ikasestiloa…

– Produktuaren ikuspegia: errendimenduak (helburuak), jarrerak, aldagai
soziodemografikoak, eskolorduak, ikasestiloa… 

Laburbilduz, honako hau dugu ebaluagai ikaslearen hasierako ezagupe-
nak, ikasprozesua, lortutako azken emaitzak, irakasprozesua, erabilitako
materiala, programazioa bera eta prozesuan eragina duten elementu eta
arlo guztiak.

Ebaluazioa prozesu etengabea bada ere, baditu unean uneko ezaugarriak.
Horien arabera, hiru aldi edo mota bereiztea komeni da: hasierako eba-
luazioa, ebaluazio jarraia eta amaierako ebaluazioa.

Eguneroko jarduera izaten da informazio-iturri onena ikasle baten hiz-
kuntz gaitasunaren berri izateko. Datuak zenbat eta lehenago bildu, beti
ere behar den denbora hartuz, jakina, aukera gehiago izango ditugu era-
bakiak hartzeko eta zuzenketak egiteko. Neurri bateraino, ikasleari infor-
mazio hori jakinarazi behar diogu modu positiboan, bere martxaren berri
zehatzagoa izan dezan.

Teknika-multzo bi ditugu aplikagarri:

Klasean uneoro daukagun tresna eskuragarriena behaketa da. Berezkoa
izaten da; baina, jasota geratu ezean hausnarketa eta datuen interpreta-
zioa ezinezko egiten zaigu. Fokalizatua eta ez-fokalizatua izan daiteke.
Lehenengoan, arreta aspektu jakin batean ipiniko dugu; bigarrenean,
ordea, klasean gertatzen den oro izango da aztergai. Behatzailea norma-
lean irakaslea bera izango da, baina baliteke beste pertsona bat izatea ere.
Behaketaren bidez egunero jasotzen dugun informazio horrek guztiak
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askoz balio handiagoa izango du nola edo hala gorde edo sailkatzen
badugu. Horretarako hona hemen metodo arruntenak, guk euskaltegian
1. eta 2. mailatan emaitza desberdinekin erabili eta erabiltzen ditugunak:

Taldearen eta ikasle bakoitzaren datuen bilduma, bitarteko probetan zein
klaseko jardueran jasoak. Interesgarri iruditzen zaigun guztia agertzen da
eta oso tresna baliotsua da ebaluazio osoa egitekoan.

Gurean, ikaslearen ekoizpena gordetzeko lekua (idazlanak, errore-fitxa,
grabaketak, bideoak...). ikaslearen aurrerapena ikusteko modu egokia.
Goi-urratsetan (EGAn) oso erabilia. 

Gidatua, erdi gidatua edota librea izan daiteke.

Barnetegian egokiagoa.

Ikastaroan zehar egindakoak zein urrats bukaerakoa. Azken hauetan,
beste irakasle baten iritzia izango dugu geurearekin kontrastatzeko.
Urrats-bukaerako proba jasotzen dugun azken datua baino ez da izango,
aurreko informazio guztiari gehituko dioguna. Jasotzen ditugun datuak
ahalik eta zehatzenak izan daitezen, eta minimoak zeintzuk diren jakite-
ko, ebaluazio-irizpideaketa ebaluazio-orriaizango ditugu lagungarri.
Lehenengoan, eta helburuak ere ahaztu gabe, urratsa ematen duen ikasle-
aren profila, hizkuntz performantziari dagokiona, deskribatzen da, hau
da, “nahikoa” jasoko lukeenarena. Ebaluazio-orrian, berriz, ikasleari
aitortzen diogun gaitasun-maila adieraziko dugu (trebetasun bakoitzean
zein orokorrean), ez azterketan lortutakoa bakarrik. 

Oinarrizko lau trebetasunek emango digute gaitasun orokorraren neurria,
baina bi trebetasun sortzaileek –idazmena eta mintzamena– pisu handia-
goa izango dute, mintzamenak batez ere. Gramatika-ezagupen isolatuak
neurtzen dituzten ariketa analitikoak baztertzekoak dira; engainagarriak
izaten dira eta ikasleek erabiltzen dituzte beren emaitza txarrak erlatibi-
zatzeko.

Orain arte aipatutako guztia, eta probetan baremo objektibozko ariketak
izan arren,ebaluazio formatiboaren arloan lekutzen dugu.

Datu guztiak ditugunean,ebaluazio sumatiboaegin eta honetatik dato-
zen erabakiak hartu beharko ditugu. Une honetan faktore guztiak izango
ditugu gogoan:

Jakina da talde guztiak desberdinak direla eta aldagai asko dituztela:
ordutegia, ikasleen adina eta lanbidea, ikasle-kopurua, etab. Taldearen
ezaugarriak eta abiapuntua kontuan hartuta, taldeak ahalik eta aurrerape-
nik handiena egin dezan saiatuko da irakaslea. Markatutako helburuen
artean, guk jarritako erreferentziak izan arren, aukera egin behar da talde
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batzuekin eta funtsezkoenei eman lehentasuna. Izan ere, nekez konpara
daitezke arratsaldeko talde bat, lanetik etortzen diren irakasle/langile
helduek osatua, eta goizeko lau orduko talde bat, ikasketak amaitu
berriak dituzten ikasleek osatua. 

Urraspidearen amaieran ikasle batzuei urratsa errepikatzea komeni zaien
arren, denok dakigu batzuetan kaltegarriagoa dela taldez aldatzea, jadanik
osatuta dagoen talde batera moldatu behar baitu. Beraz, hori ere ebaluatu
behar da eta ikusi zenbateraino den traba ikasle hori taldearentzat eta
benetan aurreratuko lukeen urratsa errepikatuz. Hemen ere aurreko pun-
tuan esandakoak balio du, hau da, ikasle batzuen gaitasuna ikusita, helbu-
ru funtsezkoenak aukeratu behar direla eta berauei eman lehentasuna.

Arlo honetan irakaslearen jarduera eta beronek hartzen dituen erabaki
guztiak (metodologia, programazioa, irakas-teknikak...) ebaluatzeko
erak sartzen ditugu. Irakasleoi dagokigunez, esperientzian oinarritutako
autoebaluazioak izan behar luke bide nagusia. Helburuak betetzen ez
direla ikusten dugunean, geure jarduna ere aztertu behar dugu arazoaren
planteamenduan. Badakigu, ordea, beldurragatik, ohikeriagatik edo pers-
pektiba-faltagatik, autoebaluaziorako mugak handiak izan daitezkeela.
Hortaz, hona erabil ditzakegun zenbait tresna:

Ikasleen iritziari oso garrantzitsu baderitzogu ere, sarritan zaila izaten
zaigu eskuratzea. Horretarako, aitzakia ona izan daiteke astearen edo uni-
tatearen bukaeran egiten den berrikusketa: egindakoa eta ikusitakoa
gogoratzeaz batera, ariketen prozedurari edo beste edozeri buruzko iritzia
eska dakieke ikasleei. Honek aspektu askoren balorazioa egiteko bide
emango du eta, batzuetan, komunak dituzten interesguneak azaltzeko
parada egokia. Ikasleen autonomia lortu nahi badugu, irakasle eta ikasle-
en arteko negoziaketak berauek inplikatzeko modu naturala izango dira.

Oso noizean behin erabiltzekoak. Anonimoak izanik, informazio muga-
tua baina benetakoa emango digute.

Beste irakasleen irakas-sistemarekin kontrastatzeko lekua, laguntza edo
aholkuak jasotzeko, etab.

Autoebaluazioa egiteko beste modu bat.

HEOKren ardatza hiru bikote hauen uztardura da:prozesua-produktua;
funtzio formatiboa-funtzio sumatiboa; ebaluazio kualitatiboa-ebaluazio
kuantitatiboa. Noiz ebaluazio kualitatiboa eta noiz kuantitatiboa?
Ebaluazio kualitatiboa prozesuak baloratzeko erabiliko da. Balora-
zioaren emaitzek eragin azkarra eta zuzena dute ikas/irakaskuntzan eta
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egin beharreko aldaketak martxan jartzen dira aurreikusitako helburueta-
ra heltzeko. Irakasprozesua ikaslearen ikasprozesura egokitzen lagundu-
ko du.

Ebaluazio kuantitatiboa irakas-sistemaren barruko elementu askori
dagozkien datu orokorrak lortu nahi direnean erabiliko da. Hartuko diren
erabakiak talde osoari edo ikasle gehienei eragingo diote. Talde handi
baten errendimenduaren berri emango digu. Motz gelditzen da proze-
suak beren osoan erregulatzeko.

– (Kezka)Irakasle guztiek ez dituzte ebaluazio-tresna guztiak batera era-
biltzen. komuna duten bakarra urrats-bukaerako proba da.

– (Kezka)Irakaslearen autoebaluazioa, batetik, eta hasierako ebaluazioa,
bestetik. Bi arlo hauek gure euskaltegian “herren” geratzen zaizkigu
eta gainditu beharreko. 

– Ebaluazioak prozesu osoari lotuta egon behar du, ez azken kate-maila-
ri bakarrik (ikaslearen gaitasun-mailari).

– Helburuak (erreferentea) argi eta garbi izan behar ditugu. 

– Eguneroko jardueraren behaketa (eskuragarriena, onena) ezinbesteko
ikusten dugu.

– Ebaluazio formatiboan jasotzen dugun informazioa ere, ahal delarik,
ikasleari jakinarazi modu positiboan.

– Informazioa gordetzeko teknikak erabili: jarraipen-koadernoa, portfo-
lioa... 

– Azken probak ebaluazio formatiboaren azken muturra baino ez du izan
behar, guk ez dugu sumatiboan sartuko (nahiz eta ariketa batzuk bare-
mo objektibokoak izan).

– Proba egiterakoan, argi ikusi behar dugu ikasleak ezagutzen dituela
bete beharreko funtzioaetaprozedura, eta egokiak direla. 

– Irakasleak egiten dituen galderek zabalak izan behar dute (nola?, zer-
gatik?...) ikaslearen autonomia-maila ikusteko. Beste irakaslea (beha-
tzailea) aparte geratuko da.

– Ez da hainbeste begiratu behar ikasleak halako egitura edo halako aditz
forma erabiltzen duen. Ikasleari eskatzen zaion funtzioa, behar den
kontestuan eta helburu jakin batekin egiten bada, egitura eta adierazpi-
de konplexuagoak erabiltzera behartuta egongo da. 

– Mintzamenak eta idazmenak pisu handiagoa hartzen dute gaitasun-
-maila neurtzerakoan. 

– Gramatika-ezagupen isolatuak neurtzeko ariketa analitikorik ez erabili.

– Irakaskuntzaren/irakaslearen ebaluazioa ez da egiten ohi: beldurra,
ohikeria, perspektibarik eza...

– Ikasleen iritzia ezagutzeko, unitate bukaerako berrikusketak, inkestak,
urratseko bilerak, irakaskuntzari buruzko testak...

Gure ondorioak
eta kezkak
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Irakaslearen eta koordinatzailearen behaketa zuzena da tresnarik erabi-
liena eta hemendik jasotzen den informazioa programazio-orrien atzeko
aldera pasatzen da, jarraipen koadernoaren funtzioa beteaz. Beraz, eten-
gabeko ebaluazioa (ebaluazio jarraia) da prozesu garrantzitsuena, gero
erabakiak hartzeko. Hala ere, honez gain maila/urraspide bakoitzaren
bukaeran ebaluaketa-proba labur bat egiten dugu.

Egunkaria ere erabili izan da. Emaitzak, ordea, eskasak iza dira; gehiene-
tan ikasleek ez dute jakin zer idatzi eta sistema honen bidez ez dute ia
ezer aportatu. Hori dela eta, asteroko balantzeaz ordezkatzea erabaki da.
Lehenago esan bezala, egunkariaren teknika barnetegirako egokiago
ikusten dugu.

Errekuperazioaren arloan laguntza espezifikoa ematen zaie zenbait ikas-
leri: entzungaiak, ariketa analitikoak… beti ere klasez kanpoko lan gisa.
Ikasleei begira zenbait aspektu bultzatu nahi izan ditugu eta, neurri handi
batean, lortu direlakoan gaude. Hona hemen aipagarrienak:

• Ikasleen inplikazioa eta motibazio-maila areagotzea.– Horretarako,
oso garrantzitsua da unitatearen bukaeran, astearen azken orduan,
egiten den balantzea/balorazioa. Honek, batzuetan, negoziaketarako
bide ematen du, eta, beste batzuetan, komunean dituzten interesgu-
ne azaltzeko parada egokia.

• Ikasleen arreta hizkuntzaren alderdi funtzionalera bideratu.–
Hizkuntza baliabidetzat edo bitartekotzat ikustaraziz, eta ez aztergai
bakarrik.

• Ikasleen autonomia.– Lehenengo momentutik irakaslearengana jo
gabe, beraiek saiatu behar zuten zalantzak argitzen, zuzenketak
elkarri egiten…

Lehenengo mailako eskarmentua ikusita, ebaluaziorako tresnak sortzea
ezinbesteko ikusi dugu. 2. Mailan horrexeri ekin diogu:

• Prozesuaren ebaluazioa (ordu bat edo egun batekoa).– Ahozkoa
zein idatzizkoa. Prozesuarekin batera ikaslearen produktua eta arlo
linguistikoa baloratzeko aukera izango dugu.

• Unitatearen ebaluazioa (hamar ordukoa).– Hemen helburuak eta
arlo linguistikoa baloratuko ditugu. Ez dugu ahaztu behar unitate
bakoitzak bere helburuak dituela.

• Unitatearen birpasa, ariketa baten bidez.– Beti ere unitatearen eba-
luazioaren ondoren. Birpasa-taula taldekoen ekarpenekin osatu eta
moldatuko dute irakasleek. 

• Datuak biltzeko orria.– Ikasle bakoitzeko fitxa bat: bakarkako lana,
asistentzia, jarrera, mintzamena (tarteko probak) bigarren irakaslea-
ren iritziarekin batera, oharrak... Bigarren irakaslearen iritziak badu
bere pisua; izan ere, hilabetean behin talde-aldaketa egiten baita
maila bereko irakasleen artean ere.

Gure esperientzia
lehenengo bi

mailetan

Lehenengo mailan

Bigarren mailan
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Produktuaren ebaluazioa: ahozko ariketa baten ebaluazioa (1 ordu)

KAZETARIARENA EGITEA OSO ERRAZA DA GERO ! (I)

• Ikaskide batekinelkarrizketa bat prestatubehar duzu, horretarako astean zehar
hiru eredu ezberdin ikusi eta aztertu dituzu. Prestaketarako, hau erabaki:

– Zein elkarrizketa-mota egin nahi duzue? Solasa, albistea... 
– Zein izango da gai nagusia? 
– Nori egingo zaio elkarrizketa?
– Nork egingo du kazetariarena?

• Idatzi galderak, bost baino gehiago (5 minutuko elkarrizketa egingo duzue).

• Zehaztu hasierako agurra eta aurkezpena:

• Zehaztu bukaerako agurra.

• Elkarrizketan ager daitezkeen egiturak eta esapideak pentsatu eta zailtasunik
izanez gero irakasleari galdetu, gero, zerrendatu hitz egiteko momentuan
ahantz ez ditzazuen.
–
–
–

Ekin grabaketari eta ez beldurrik izan kamarari!

KAZETARIARENA EGITEA OSO ERRAZA DA GERO (II)

• Egin dituzuen elkarrizketei buruzko iritzia eman behar duzue!
– Zenbat denbora behar izan zenuen prestatzeko? 
– Islatzen da prestakuntza elkarrizketan?
– Hitz egiten ari zinen bitartean, zailtasunik izan zenuen, zailtasun horiek

prestakuntzan aurreikus/bidera daitezke? Nola?

• Ondoren, ikasleek burututako elkarrizketa batzuen hasierak eta bukaerak ditu-
zu, lotu eta aztertu.

Ebaluazioa:
hainbat tresna

.1:
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1 Arratsalde on guztioi. Hemen dauka-
gu XX emakume ausarti eta garran-
tzitsu bat eta gaur egun interes
handikoa den gai bat komentatuko
dugu: bolondresak. Nora joango zara
hurrengo udan?

2 Hemen daukagun gizona oso ospe-
tsua da batez ere sukalde-munduan.
Beraren izena X da, eta nahiz eta gaz-
tea izan, mundu horretan esperientzia
handia dauka; orain dela 10 urtez
geroztik irratian saio bat egiten du
eta, gainera, arrakasta handiarekin.
Berarekin gauza-pilo bat ikasi ahal
izango dugu. Kaixo X, zer moduz?
(...) Zer egiten ari zara momentu
honetan?

A Mila esker etortzeagatik, espero dut
zure negozio ongi aterako dela.
Beno, gero arte.

B Oso ondo. Beno, hori da dena.
Anima zaitezte, bihar arte.



• Zein da egokiena? Zeini deritzozu onena?
• Zeure elkarrizketan egindako akatsen bat idatzi:

Akatsa: – Forma zuzena: –
– –

• Î ERE BAI
– Non erabili behar da ? Eman adibide bat.
– Zertarako erabili behar da?

• Î Zeintzuk dira ideiak gaineratzekoerabiltzen ahal diren lokailuak:
– Idatzi adibide bi:

• Î Zeintzuk dira hipotesiak egiteko erabiltzen diren esaldiak? Idatzi esaldi bat
ezagutzen dituzun forma guztiak erabiliz (sei).

Produktuaren ebaluazioa: idatzizko ariketa baten ebaluazioa (1-2 ordu)

IRAGANEAN MURGILDUZ... (I)

• Aste honetako idazlana iraganean gertatuko zerbaiten narrazioa izango da.
Presta ezazu.

– Kontaketa egiteko, zein gai aukeratuko duzu?
– Zer kontatuko duzu?
– Ordena kronologikoa erabiliko duzu? Atzekoz aurrera hasiko zara? Gaurko

errealitateari erreferentzia egingo diozu?
– Deskribapena, zein zatitan erabiliko duzu?
– Egingo duzu idazlanaren eskema, sor daitezkeen zailtasuneei aurre egiteko?

• Hona hemen kontaketa bati HASIERA emateko bi modu; irakurri eta konpara
itzazu.

1 “Hemen kontatuko duguna gertatu zenetik hona urte asko igaro dira. Orduan
Bilbok hogei mila biztanle baino askoz gehiago ez zituen. Geroago Begoñari
hartu dizkion zatiak ez zituen oraindik. Abando ere askea zen, herri banakoa.
Beraz, Bilbo herri txikia zen eta biztanle gehienak alkarren ezagunak ziren. Ez zen
orain dagoen hainbat goardia munizipal; nahikoa ziren hiru edo lau agoazil herria
zaintzeko, gauez sereno kantari batzuekin. Ulertzekoa da honelako herri batean...”

.2:
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3 Arratsalde on, entzuleok. Hurrengo
bost minutuetan XX ekin hitz egingo
dugu lanari buruz. 
Kaixo, X pozgarri zait zu ikustea.
(...)
Badakit orain dela urte bat lana galdu
zenuela eta oraintxe bertan langabe-
zian zaudela. Zer pentsatzen duzu
lana aurkitzea zaila dela?

4 Kaixo, arratsalde on. Hemen gaude,
astero bezala, “jendea halakoa da “
saioan eta gaur heme daukagu XX
bere bizitza osoa musikari eman
diona. 
Kaixo, XX, ongi etorri
(...)
Beno, nola edo zergatik hasi zinen
musikaren mundu honetan?

C Sentitzen dut, baina, zuk dakizun
bezala, orain publizitatera joan behar
dugu eta horrexegatik beste egun
batean jarraituko dugu hitz egiten,
ados zaude? (...) Beno, eskerrik asko
gure artean egoteagatik.

D Oso gustura gaude baino ia ordua da
eta espero dugu XX bizitzari buruz
gehiago jakitea et espero dugu dato-
rren astean zuek gurekin egongo
zaretela. Agur.



2 “Duela urte asko, San Isidro egun batez, Murtxanteko herrian lapur batzuk ager-
tu ziren. (...)”

– Zenbat lerro ditu lehenengoak? Eta bigarrenak?
– Zein da bietan agertzen den informazioa? 
– Zein iruditzen zaizu interesgarriago?
– Zure idazlanean teknika hori erabiltzeko arazorik ba al duzu? 

IRAGANEAN MURGILDUZ... (II)

• Idazlana irakaslearekin zuzendu baino lehen, erantzun galdera hauei, egindako
lana ebaluatzen lagunduko dizute eta.

– Idatzi duzun narrazioan, kontaketan, ba al dago hasiera-muina-bukaeraegi-
turarik?

– Ezetz erantzun baduzu, zergatik?
– Zein da zure narrazioaren barne egitura?
– Kontaketaren garaia edota tokia zehaztu dituzu?
– Kontaketarekin lotutako nolakotasunak, paisaiak, garaiko ohiturak, senti-

menduak... deskribatu dituzu?
– Kontatzen hasi baino lehen sarrerarik idatzi duzu?

• Kontaketa amaitutakoan gogoetarik idatzi duzu?

• Zein izan da idazlan honetan nabarmendu nahi duzun ahalegina?

• Hurrengo narrazioari begira:

Zer ezzenuke egin behar? Zer egin beharko zenuke?

5. IRAGANEAN MURGILDUZ... (eta III)

• Galdegaia kontuan hartu, aste honetako esaldiak zuzentzerakoan.

1 (...) haiek esan zidaten ordua zela joateko eta harantz abiatu ginen.
2 (...) behin eta berriro non jaio zen Tajo ibaia buruz ikasi arte errepikatzen

genuen
3 (...) eta gizarteak beste ikuspuntu batetik bizitza ikusten zuen.
4 Herriko inguruetan, hiru edo kilometrotara uztaila osoan ingelesa ikasten

egongo ginen unibertsitate bat zen.
5 Azafatak lasaitu ninduen aireportuan bertan poliziak egin ahal zidala pasa-

portua NANa aurkeztuz azaldu zidan.
6 Azalduko dizuet zergatia: (...)

• Bestelako akatsak dituzten hauek ere zuzendu.

1 Jende talde bat eta biok X izeneko herritxo batetara joan ginen.
2 Normalean gauzak pentsatzen ditugun bezala gertatzen dira.
3 Aberri himno abestu behar izaten genuen.
4 Berehala historiaren maisua iritsi zen. Hau poza!
5 Batzutan errealitateak fikzioa gainditzen du.
6 Hauek pentsatzen nuen bitartean matematikazko irakaslea sartu zen.
7 Eta han jolasten ginen egun osoa.
8 Pixkanaka-pixkanaka etxeko alde batetaraino heldu ginen.
9 Jabea hil zen orduan zirela urte pilo batzuk.
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Produktuaren ebaluazioa. Unitate baten ebaluazioa (10 ordu)

EBALUAZIO-FITXA

• Zertarako balio izan dizu unitate honek?
• Idatzi ikasi duzun gauza bat.
• Hiztegian, zeintzuk dira ikasi edota ikasi beharko zenituzkeen hitzak?

Izenak: Adjetiboak: Aditzak: Besterik:

• Egiturak eta esaldi eginak:
• Gramatika-edukiak:
• Zalantzarik?

Prozesuaren ebaluazioa. Ikasleen fitxa pertsonala (normalean bi irakaslek bete-
tzen dute: ikaslearen irakasleak eta laguntzaileak). 

XXX ikasleari buruzko balorazioa
(AAG) gainditzeko 5(Tarteko probak)

1.a 9 3.a 0

2.a 6 4.a 8

Idazlanak
koadernoa (bai)

Bakarkako lana: BAI

Asistentzia: ONA

Jarrera: ONA

Mintza (Tarteko probak) (2. irakaslearen iritzia). 
Baimen-eskea Dakienak ez dakienari lagun biezaio Iritzia

GUTXI GUTXI NAHIKOA

Zergatia:

ZUZENTASUN-FALTA ZUZENTASUN-FALTA, X ARLOAN HOBERA
INSEGURITATE AKATS UGARI EGIN DU
HANDIA

Oharrak

Ikaslearen ebaluazioa ikastaroari buruz, prozesua eta produktua aintzat
harturik 

INKESTA
Ikastaroaren ebaluaziorako eman zeure iritzia

1. Zer deritzozu ariketetan ezarri dugun batez besteko mailari?
2. Atal edo alderdiren bat ahaztu samartuta utzi al dugu?

.3:

.4:
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3. Alferrikako lana inoiz egin al dugu?
4. Trebetasun bakoitzari eskaini diogun arreta eta denbora zentzuzkoak iruditu

al zaizkizu?
5. Ariketek nahikoa barietate izan al dute? Orokorrean zer iruditu zaizkizu?

Gustukoenak aipatu.
6. Zer deritzozu klaseko erritmoari? Azkarregia, motelegia…
7. Gustatu zaizu x. urratseko liburua? Oro har: bai   ez
8. Zertan lagundu dizu x. Urratseko programazioak?
9. Zertan espero zenuen laguntza gehiagorik?
10. Liburuaren jarraipena egin al duzu?  bai   ez
11. Aprobetxatu al dituzu ebaluazio-orriak eta birpasa-ariketak?  bai   ez
12. Aprobetxatu ez badituzu, eman arrazoi bi.
13. Zeintzuk dira irakaslearen lanean azpimarratuko zenituzkeen alderdirik posi-

tiboenak eta negatiboenak?
14. Idatzi hiru ideia ezkor ikastaroari buruz
15. Idatzi hiru ideia baikor ikastaroari buruz
16. Idatzi nahi duzuna.

Aitor Sangroniz50

Bibliografia

HABE. Helduen euskalduntzearen oinarrizko kurri-
kulua (argitara eman gabeko behin behineko
txostena).


