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Hezkuntzaren teorian gertatu den paradigma-aldaketak ezinbestean izan
du bere isla ebaluazioa ulertzeko moduan. Izan ere, i(ra)kas-prozesua
nolakoa, halakoa izango baita ebaluazioa. Atzean gelditu dira irakaskuntza ezagutza-transmisio hutsera mugatzen zireneko garaiak; gaur
egun denok aitortzen dugu hizkuntzaren sistema gramatika/a ezagutzea
ez dela nahikoa ikasle batek hizkuntza erabiltzen dakiela esateko.
Ikuspegi estrukturalistei ikuspegi komunikatibo, eklektiko eta konstruktibistek' gailendu zitzaizkien. Irakasteak eta ikasteak zentzu berria hartu
eta prozesua erabat aldatu zen. Prozesu horretan, ikaslea bihurtuko da
ardatz, bera izango da bere ikastearen lehen egile eta erantzule. Eta
irakaslea tresna lagungarria izango du prozesua horretan.

Paradigma
aldaketa

60ko hamarkadara arte, ikuspegi estrukturalistak nagusi izan ziren. Horien
arabera, hizkuntzaren sistema gramatikalaren ezagutza lehenesten zen
eta gaitasun linguistikoa bilatzen zen (hizkuntza ikastea: egiturak, hitzak,
soinuak. ..). Horrenbestez, ebaluazioa ezagutzak neurtzeko tresna izango
da, ezagutzak kuantifikatzeko tresna, alegia. Eta horrela, garai hartan erabiltzen ziren azterketa-probek kodearen ezagutza jasotzen zuten, baina ez
hizkuntza erabiltzenjakitea.
70eko hamarkadaren hasieran ikuspegi komunikatiboa nagusituz joan
zen. Europako Kontseiluak 1976 urtean Atalase Maila izeneko dokumentua argitara eman eta hizkuntzen irakaskuntzarako oinarriak finkatu
zituen. Lan egiteko marko bat ezarri zuen eta hizkuntzaren ikaskuntzan
gutxieneko trebeziaz moldatzeko lortu beharreko ezagutzak eta trebetasunak deskribatzen ziren.
HIZPIDE 67 (2008), 3-19 on:
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Ikuspegi
komunikatiboa

Testuinguru horretan, aldaketa nabarmenak gertatu ziren hizkuntzen
i(ra)kaskuntzan (Breen2 1987) eta hizkuntzaren izaerari buruzko eta
komunikatzeko gaitasuna lortzeari buruzko kontzepzio berriak sortu
ziren. Hizkuntza sistema hutsa izatetik komunikaziorako sistema izatera
pasatu zen eta formei erreparatu beharrean, hizkuntzaren erabilera eta
funtzioei erreparatzen hasi zitzaien.
Erreferentzia marko berri horretan, 80ko hamarkadan, komunikazio-egintzak beren testuinguru sozialean aztertzeko eskema kontzeptual
berria garatu zen: gaitasun komunikatiboaren kontzeptua': Horren arabera, gaitasun komunikatiboak lau azpi-gaitasun" hartzen ditu:
1 Gaitasun linguistikoa: hizkuntza baten arauei jarraituz osa daitezkeen
eta beren esanahi konbentzionala duten adierazpen egokiak sortu eta
interpretatzeko gaitasuna.
2 Gaitasun diskurtsiboa: testuak taxutzen eta interpretatzen estrategia
egokiak erabiltzeko gaitasuna
3 Gaitasun soziolinguistikoa: komunikazio-egoerari
lezia.

egokitzeko abi-

4 Gaitasun estrategikoa: hizkuntzaren erabiltzailearen kode-ezagutzan
egon daitezkeen hutsuneak edo beste arrazoi batzuk direla eta gerta
daitekeen komunikazioaren etena konpontzeko, hitzezko eta hitzik
gabeko komunikazio-estrategiak erabiltzea.
Geroago, J. Van Ek autoreak (1986) gaitasun soziokulturala gehitu zion,
hau da, hizkuntz komunitate baten ezaugarriak ere kontuan hartzea proposatu zuen. Horren arabera, hizkuntza eta kultura batera doaz eta horrela
irakatsi eta ikasi behar dira.
Ikuspegi komunikatiboan, gela harreman sozialen egitura gisa ulertuko
da. Harreman horiek pertsona artekoak, linguistikoak eta kulturalak izan
daitezke. Beraz, elementu linguistikoez gain, pre-linguistikoak eta paralinguistikoak ere kontuan hartuko dira.
Gelako interakzioari, dinamikari eta testuinguruari garrantzia handiagoa emango zaio ikasgaiaren ohiko edukiari baino. Interakzioa
ulertzeko modua aldatuko da. Eta ez da ikasitakoa errepikatzera
mugatuko, zeren eta, lehen ez bezala, interakzioaren bidez sortutako
testuinguruak ahalbidetu egingo baitu mezuan ezagutzen ez diren
alderdi linguistikoak ulertzea edota erabilitako ezagutza linguistikoa
osatzea. Hau da, zenbait forma linguistiko halako egoeretan, halako
pertsonekin eta komunikazioa-xedea kontuan izanik erabiltzen jakin
beharko dute5 hizkuntza ikasleek. Horrek guztiak ikuspegi metodologiko berriak ekarri zituen; honela, ikuspegi komunikatiboaren arabera,
funtsezkoa izango da prozesua aintzat hartzea (ZER ikasten den baino
garrantzitsuagoa NOLA ikasten den). Ikus ditzagun ikuspegi-aldaketa
horren zenbait alderdi:
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.1:

ZER ikasi

NOLA ikasi

Ikasgaiak du garrantzia

Prozesuak du garrantzia

Irakasleak finkatua

Ikas-irakasle artean negoziatua

Irakasleak hartzen ditu erabakiak

Ikasle-irakasleek hartzen dituzte
erabakiak

Helburuak aldez aurretik finkatzen
dira

helburuak geroago finkatzen dira

Ebaluazioa: hizkuntzaren ezagutza

Ebaluazioa: ikaslearen arrakasta-irizpideen arabera

Ikaslearentzako egiten dira gauzak

Ikaslearengatik
egiten dira

eta ikaslearekin

Modu horretan, bi eredu6 agertzen zaizkigu:
1 Produktuaren eredua: garrantzitsuena hizkuntzaren alderdien ezagutza
da eta ikasi behar dena edukia da: egitura, lexikoa, nozioak, funtzioak
eta egoerak.
2 Prozesuaren eredua: garrantzitsuena da esaten dena, ulertzen edota
egiten dena, eta alderdi linguistikoei bainoago, esanahiari erreparatzen
zaio.
Ikuspegi horrek aldaketak ekarriko ditu unitate didaktikoen planifikazioan, eta, atazetan oinarritutako irakaskuntza (AOI) bultzatuko da. Eta
horixe da ikuspegi komunikatiboaren barnean garatutako proposamenik
indartsuena. Ikuspegi horretan oinarritzen den i(ra)kaskuntzaren helburua izango da ikasleak benetako prozesu komunikatiboetara sustatzea.
Ondorioz, programazio malgu eta adostua eskatzen du, hau da, lehenago
NOLA ikasi atalean zehaztutako premisei erantzungo dien programazioa
eskatuko du.
Negoziazioan oinarritutako ikuspegi elkarreragile eta parte-hartzaile
horrek ikasle eta irakasleen egitekoak aldatuko ditu. Ikasleen beharrek
gidatuko dute programazioa. Eta horixe da, azken batean, hasieran aipatutako ikuspegi konstruktibistaren muina: Ikuspegi konstruktibistaren
arabera ikastea ez da jasotzen den informazioa errepikatzera mugatuko
zeren eta, jasotako informaziotik abiatuta, ahalbideratuko baita esanahi
berriak eraikitzea.
Ikastea eraikitze-prozesu bat den aldetik, jasotzen den informazio-ale
berri bakoitzak aldez aurretik eraikia dagoen eskema linguistikoa aldatu
egingo du, berri bat sortuz edo aurrekoa berreraikiz. Modu horretan,
irakaskuntzak irakasleari eskatuko dio egoerara eta ikaslearen adimen-jarduerara egokitzea. Eta ikaskuntzak ikasleari esku-hartze aktiboa
eskatuko dio; hau da, etengabe adimen-jarduerak egiten aritzea. 7
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Ebaluatzea

Horrenbestez bada, ebaluatzeko gaitasuna edo ardura irakaslearen esku
egotetik, irakasle eta ikaslearen esku egotera pasatuko da. Orain arte
irakaslea izan da ikaslearen gaitasuna neurtu duena; baina hemendik
aurrera ikaslearekin partekatu beharko du zeregin hori. Ebaluazioak
izaera berria hartuko du i(ra)kas-prozesuan; HEOKak honakoa diosku:
"Ikasleari berari ere bere jarduna ebaluatzeko aukerak eskaini behar
zaizkio. Ikaslea bere ikas-prozesuaren jabe eta erantzule bihurtuko
badugu, bide hori aztertu eta hobetzeko tresnak eman behar dizkiogu. Hausnarketa horrek izugarrizko mesedea egingo dio bere
ikas-gaitasunaz (ikas-estrategien balorazioa eginez ... ) ikas-mailaz ... gehiago jakiteko. Horretarako autoebaluazio-orriak, besteak
beste, izango dira daturik esanguratsuenak biltzeko baliabideak:
ikastunitate baten amaieran, esaterako zer ikasi dut? Zer egin dut?
Nolakoa izan da nire hizkuntza performantzia? ...Horrelako galderak
egiteko tarteak eskaini behar dira. Baina, nekez bideratuko ditugu
geure ikasleak autoebaluazioaren teknikaz baliatzera, aukeratutako
metodologiak, ikas-materialak, taldeko dinamikak, irakaslearen
rolak. ..laguntzen ez badute. Prozesuko atal guztiak dira elkarren
osagarri. Batek huts eginez gero, besteak esanahi gabe gera daitezke. (...)ebaluazioa jardunean aldaketak eragingo dituen hausnarketa eta barneraketa prozesua da (... )".
Merezi du argi izatea zertarako ebaluatzen dugun; zein den ebaluazioaren
helburua. Ebaluazioak helburu pedagogikoa izan dezake i(ra)kaskuntzan
parte hartzen duten alderdi guztiak hobetzeko, eta hala gertatzen da ebaluazio fonnatiboan. Helburu soziala ere izan dezake, kredentzialista, hau
da, euskaltegitik haragoko esparruetan (gizartean) maila jakin bat egiaztatuta duela erakusteko; ebaluazio sumatiboa, alegia.
Argi dago, biak elkarren osagarri direla eta ebaluazioak funtzio biak bete
behar dituela, baina paradigma berri horretan ebaluazio formatiboaren
beharra azpimarratu egiten da. Beraz, ebaluazioa ez da soilik funtzio
sumatibora mugatuko. Izan ere, ikasleari hain beharrezkoa zaion hausnarketa zabala egiteko behar besteko biderik ez dio ematen funtzio sumatiboak.
Amaierako ebaluazioak, produktuari dagokion ebaluazio sumatiboak,
izaera kuantitatiboa duten datuak jasotzen ditu eta ez du prozesuaren
inguruko informazioa kontuan hartzen: zerk huts egin duen edo zerk ez.
Helburu nagusia ikaslearen hizkuntza emaitza jakitea da: GAI/EZ GAI.
Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikuluak ere ebaluazio formatiboaren ideia nagusiak jasotzen ditu:
"Ikaslearen hizkuntza emaitza ez ezik, ikasbidean emandako urratsak
ere aztertu, baloratu eta aldaketak eragingo dituzten erabakiak hartuko ditu. (...)Gogoan har, ikas/irakas prozesuan esku hartzen duen
oro dela ebaluagai, dena hobegarria den neurrian; horregatik, hobe
beharrez urratuko den bidea dela ebaluazioarena."
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Ebaluazio

formatiboa

Prozesuari dagokion ebaluazioa da, funtzio pedagogikoa duena, ikas-prozesuan ikasleen beharrei egokitutako programazioak burutu ahal izateko
ebaluazioa da. Eta gabeziei antzeman eta gainditzeko neurriak proposatzen ditu, eta, hausnarketarako bidea jorratzen du. Ikasleari bere ikas-prozesua ulertu eta hobetzeko urratu beharreko jarraibideak eskaintzen
dizkio.
Bestalde, ikaslearekin batera planifikatu eta garatzeko ebaluazioa da.
Ikasleak ikaskuntza korapilatsu eta sistematikoa burutzeko adimen-jarduerak egingo ditu eta irakaslea, berriz, ikaslearen ikaskuntza horretara
egokituko da.

Teknikak

Ikasleari dagokion ebaluazio formatiboaren izaera jarraitu eta kualitatibo hori jasotzeko teknika jakin batzuk ditugu. Eta teknika horiek lehen
aipatutako funtzio pedagogikoa ahalbideratu beharko dute. Hauek dira
nagusiak: mapa kontzeptualak, arazoei aurre egiteko teknikak, kasuen
metodoa, proiektuak, egunerokoa, eztabaida, galderen bidezko teknika,
portafolioa.

Portatolioa
ebaluaziorako
teknika/tresna

Portafolioak, aipatutakoekin batera, honako bi alderdi hauek uztartzen
ditu: batetik, ezagutza eraikitzean ikaslearen parte hartze aktiboa
bultzatzea eta, bestetik, prozesu horretan irakasleak bitartekari gisa duen
egitekoa azpimarratzea.
Arte Ederretatik eratorritako ideia da, arlo horretan ohikoa baita lanpostu
batera aurkezten direnei burutuak dituzten lanik onenak erakus ditzaten
eskatzea (curriculumak, book. ..). Modeloek, artistek, argazkilariek, disenatzaileek eta publizistek beren obrarik onenak erakusteko erabili izan
dute Portafolioa. Fisikoki liburuxka edo koaderno baten itxurakoa da;
paperak gordetzeko zorroa, azken batean. Lanerako karpeta edota lanerako dosierra ere esaten diote.

Aitzindariak

Portafolioa Bigarren Hizkuntzen i(ra)kaslrnntzan 70eko hamarkadaren
amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran erabiltzen hasi zen. Calfee eta
Perfumo-ren8 arabera (1996) Sweet-ek egin zuen lehenengo esperientzia
portafolioarekin 1976an. Portafolio mugatu hartatik hona, -ikasleentzako
interesa pizten zuten gaien zerrenda jasotzen zuen-, kontzepzioa, erabilera eta aplikazioa zeharo aldatu dira.
Portafolioa ebaluaziorako tresna gisa oso erabilgarria da, baina ebaluazioaz gain, beste erabilera batzuk ere baditu, adibidez: dokumentaziorako
Portafolioa (gai baten inguruko informazioa eta lanak jasotzen dituena),
Erakusteko Portafolioa (lehen aipatutako artisten lanik onenak jasotzen
dituena) edota Prozesuko Portafolioa (ataza baten inguruan erabilitako
materiala eta egindako lanak jasotzen dituena).

Ebaluaziorako
portatolioa

Artikulu honetan landuko dugun portafolio mota Ebaluaziorako
Portafolioa da. Ebaluaziorako portafolioa ikasleak eginiko lanen bilduma
Portafolioa beste tresna bat ikasle eta irakasleen esku
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da, ekoizpena, alegia; finkatutako helburuei ondoen egokitzen zaizkien
lanak ekoizpen-lanak edota aurrerapenen froga diren lanak jasoko ditu
portafolioak.
Gerta liteke, hargatik edo horregatik, ekoizpen-lan kaskarrak era jaso
behar direla erabakitzea. Beraz, lanak aukeratu eta bildu egiten dira eta
horrekin batera, ikaslearen ahalegin, lorpen eta aurrerapenak ere jasotzen
dira.
Ebaluaziorako irizpideak ere biltzen ditu portafolioak. Ikasleak berak
aukeratu eta xeheki arrazoitu beharko du zergatik gordetzen duen portafolioan ekoizpen-lan bat (eta ez beste bat). Hausnarketa eragiten duen tresna
da, beraz; ikasleak estrategia metakognitiboak erabiltzera bultzatzen ditu
eta autoebaluaziorako gaitasuna lantzen du.
Honako arlo hauetan lagun lezake:
• Ebaluazioa ikasprozesuarenjarduerekin lotzen.
• Ikasleen autonomia maila eta aurrerapenak neurtzen.
• Ikasleek egindako lanaren ahaleginaz eta jardueren betetze mailaz
jabetzen.
Portafolioan ikas-prozesuaren osotasuna islatuko da, hau da, nola, noiz
eta non barneratu dituen edukiak, trebetasunak eta gaitasunak. Bestalde,
Portafolioaren egitura irekia da; hau da, zein eduki izango duen edota
zenbat atal izango dituen, ikasle-irakasleen arteko adostearen ondorioa
izango da. Hala ere, komeni da gutxieneko egitura bat izatea, esaterako,
Ana Lucia Delmastro9 autorearen arabera, 5 atal" izan ditzake:
1 Aurkezpen gutuna: Autoreari buruzko informazioa jasotzen da eta
aurrerapenei inguruko laburpena. Ikastaro bukaeran bete behar da,
baina Portafolioaren hasieran jasota geratu behar da.
2

Edukien taula: itemak eta orrialde zenbakiak.

3

Portafolioan gorde ditugun dokumentuak, hau da, ikastaroan sortutako lanak: derrigorrezko itemak eta aukerakoak.
3.1

Derrigorrezko itemak: aparteko lanak.

4

Datak: sarrera edo item guztietan.
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Hausnarketa, item bakoitzeko eta Portafolioaren ingurukoa.
5.1 Item bakoitzaren ostean: itemak zergatik aukeratu dituen.
5.2 Aurkezpen-gutunean:
orokorra.

Portafolioaren

inguruko

hausnarketa

5.3 Portafolioaren bukaeran edota atazen ostean: interes-galdesorta,
komentarioak, ikaskideen iradokizunak. ..
Planifikazioa
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Argi dagoena da, Portafolioak sistematikoki planifikatua behar duela
izan. HEOKi jarraituz, ebaluazioa prozesu bat izan arren, dituen unean
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uneko ezaugarriak bereiztea komeni da eta Portafolioaren aplikaziorako
ere gomendagarria da hiru aldi kontuan hartzea:
1. aldia
Planifikazioa11

I(ra)kas prozesuari ekin aurretiko lana dugu hau. Kontuan hartuta gurean
ez dagoela Portafolioarekin lan egiteko ohiturarik, Portafolioaren inguruko informazioa ematea are garrantzitsuagoa da. Lehenengo aldi honetan, beraz, zer den, zertarako balio duen eta nola erabiltzen den azaltzeak
baldintzatuko du Portafolioaren erabilera egokia.
Ikas-prozesuaren helburu eta gaitasunekin erlazionaturiko jarduerak aukeratzeko eta jarduera horiek ebaluatu ahal izateko irizpideak finkatzeko
unea da. Garrantzitsua da azpimarratzea aldi honek eta guztiek ere izan
behar duten izaera adostua.

2. aldia:
Garapena eta
jarraipena12

Prozesuan zehar burutzen den ebaluazioa da eta ikasle bakoitzaren eta
taldearen ikas-prozesuaren jarraipena egiteko eta berbideratzeko balio
du. Tutoretza-saioen bidezko jarraipena eginez, kontuan hartuko ditugu
ikas-prozesuan finkatutako helburuak eta helburuok zein neurritan lortu
diren, lortutako aurrerapenak, ikusitako zailtasunak, erroreen behaketa,
motibazioaren gorabeherak, ikas-estrategiak ... Gainera, hobetzeko neurriak proposatu eta Portafolioan jasota geldituko dira.
Komeni da irakasleak jarraipenereko karpeta bat izatea, bertan batetik
jarduerak, hausnarketak eta portafolioaren erabileran azaldu diren zailtasunak jasoko ditu eta bestetik, ikasle bakoitzaren zein taldearen gaineko
jarraipena egin ahal izateko informazioa. Irakaslea tutoretza-saioen bidez,
ikasleen beharretara egokituko da eta egindako lanaren jarraipena burutuko du. Tutoretza hauen bidez, lan egiteko, antolaketarako eta autoebaluziorako ohitura bultzatuko da.

3. aldia:
Bukaera 13

Batetik, bukaerako ebaluazioak ikastaroan finkatutako helburuak zenbateraino lortu diren esango digu. Bestetik, prozesuan zehar egindako lanaren
sintesia izango da. Eta azkenik, produktua zein Portafolioaren esperimentazioa ebaluatuko dira.

HEOK eta
portafolioa

Azaldutakoaren arabera, beraz, interpreta liteke portafolioak HEOKek
ebaluazioari aitortzen diona praktikara eroatea ahalbidetzen duela:
"Ebaluazioa jardun bateratzaile bat da, eguneroko jardunean sortzen
den informazioa bilduz eta landuz, aldez aurretik ezarri diren helburuak betetzen diren ala ez egiaztatu eta hobeto bete daitezen egin
beharreko aldaketak erabakitzen lagunduko duena. Beraz, ebaluazioa
ez da ikas-irakas prozesuaren amaieran edo une jakinetan kokatzen
den urratsa, ikas-irakasbidean ikasle eta irakasleek eskuetan etengabe darabilten tresna emankorra baizik. Hori dela-eta, ebaluazioaren ikuskera honek kurrikuluaren dokumentuaren atal guztietan
elkarreragile bihurtzen du ebaluazioa bera, eta prozesu bizi eta oparo
izatera bultzatzen".
Portafolioa beste tresna bat ikasle eta irakasleen esku
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Europako
Erreferentzia
Markoa

Egun, Europako Erreferentzia Markoa dugu hizkuntzen irakaskuntzarako
eta ebaluaziorako helduleku. 1971. urteaz geroztik lantzen ari den prozesu baten azken urratsa da; Europako kontseiluak bultzatutako proiektua da eta oinarrian bere helburua da ikasteko prozesuan beharrezkoak
diren egitarauak, kurrikuluak eta ikas-mailak definitzeko deskribapen
zehatza eta oinarri bateratua egitea baita eleaniztasuna eta kultur aniztasuna sustatzea ere.
Hizkuntza guztietarako Erreferentzi maila bateratuak eta irizpide-batasuna ezartzen ditu. Markoak hizkuntza komunikazio-tresnatzat hartzen
du eta irizpide komunikatiboak eta pragmatikoak nagusitzen dira; bat egiten du ikuspegi komunikatibo eta soziokonstruktibistekin eta proposamen
metodologikoak egiten ditu. Gardena, integratzailea eta koherentea izan
nahi du eta i(r)akas-prozesuari logika eman nahi dio.
Ekarpen ugari egin ditu. Komenta ditzagun labur-labur: Alde batetik
Erreferentzi mailak14 zehazten ditu, bestetik, Deskriptore argigarriak15
eskaintzen dizkigu, hirugarrenik, jardueretan oinarritutako ikuspegia16
proposatzen du. Azkenik, artikulu honetan batez ere interesatzen zaigun
arloa garatzen du: Ebaluazio tresnak (Auto-ebaluazioa, irakaslearen ebaluazioa eta kanpo ebaluazioa).

Hizkuntzen
Porta folio
Europarra (HPE)

Autoebaluazioaren bidez, ikaslearen autonomia bultzatu nahi da. Ikaslea
da aktore eta protagonista nagusia eta bere ikas-prozesuaz jabetzeko
tresnak eskaintzen dizkio. Tresna horietako bat Hizkuntzen Portafolio
Europarra dugu eta horren egiteko nagusia da ikasleei beren ezaugarriak
ezagutzen, gabeziak aurkitzen eta eraginkor ikasten laguntzea.
Europako Erreferentzia Markoaren ondorio logikoa da Hizkuntzen
Portafolio Europarra, eta horren erakusle da ikaskuntza bideratzeko
hainbat tresna tartean direla, besteak beste, erreferentzi mailak, deskriptoreak eta ebaluazio eta autoebalaluazio eskalak.
Hizkuntzen Portafolio Europarra hizkuntzak ikasteko kontzientzia eta
autonomia garatzeko tresna da, ikas-prozesua ebaluatzeko eta bideratzeko tresna. Halaber, eleaniztasuna eta kultur aniztasuna bultzatu
nahi ditu.
Honela dio HPEk:
"Bere (portafolioaren) xedea hauxe da: hizkuntzaren bat ikasten ari
zaren hori hobetzen eta ongi bideratzen, bai ikastaroren bat egiten ari
bazara eta bai bakarka ikasten ari bazara ere. Era berean, hizkuntzez
eta kulturez dituzun ezagutzak besteri erakusteko balioko dizu( ... )
Zeu zara Portafolio honen jabea. Helduaroan zehar erabil dezakezu
tresna hau, ikasgelan edo ikasgelatik kanpora, ikasi duzunaren
erakusgarri."
HPE ikaslearena da eta Bigarren Hizkuntzen i(ra)kaskuntzan, irakaslearen laguntzaren bidez, oso tresna baliagarria izan daiteke.

10

Amaia Ara uzo

Egitekoak

Hizkuntzen Portafolio Europarrak bi egiteko ditu:
1 Maila egiaztatzekoa: hizkuntza-gaitasunen erregistro bat sortzea da
helburua. Ikaslea ikastetxez aldatu eta beste herrialderen batera badoa,
lan eta ikasketak direla bide ikaslearen mugikortasunari erantzun ahal
izango dio.
2 Egiteko pedagogikoa: helburua ikaslearentzat hizkuntzaren ikas-prozesua gardenago bihurtzea da, hausnarketarako eta autoebaluaziorako
gaitasunean lagunduz eta bere ikas-prozesuaren erantzunkizuna piskanaka bere gain hartzera trebatuz.
Eusko Jaurlaritzak (2004) ALTE eta EQUALSen Portafolioa bultzatu
du hizkuntza ikasketetarako, eta, lau hizkuntzatan argitara eman du:
euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Hizkuntzen Portafolio
Europarraren bertsio hau EAQUALS 17eta ALTE 18 erakundeek elkarlanean
egin dute, Europako Kontseiluko Hizkuntza Bizien Atalak Strasbourg-en
koordinatzen duen proiektu pilotuaren baitan.

Atalak

Hizkuntzen Portafolio Europarra hiru atal hauek osatzen dute, 1)
Hizkuntzen pasaporteak; 2) Hizkuntza-biografiak eta 3) Dossierrak. Ikus
ditzagun banan-banan:

1 Hizkuntzen Pasaportea
Hiru azpiatal ditu:
1.1 Hizkuntza trebetasunen profila, Erreferentzia Marko Europairarekin lotua.Ikasleak une jakin batean hizkuntzetan duen gaitasun-maila erakutsiko du era errazean. Europako Erreferentzia
Marko Bateratuko eskala eta deskriptoreak erabiliz ikasleek
duten hizkuntza-gaitasuna ebaluatuko dute "Hizkuntza trebetasunen profila" taula betez. Gaitasun-maila zehazterako orduan,
Marko Europarraren Erreferentzi mailak izango dira abiapuntu
(Al, A2, Bl, B2, Cl eta C2), eta maila bakoitza definitzeko
deskriptoreen taulak erabiliko dira, baina auto-ebaluaziorako
formulatuta.
1.2

Hizkuntza-ikasketen eta kultura arteko esperientzien bilduma.
Hizkuntza esperientzien eta kultura arteko esperientzien laburpena egingo du.

1.3

Ziurtagiriak eta diplomak. Hizkuntza horietan lortu dituen ziurtagiri eta egiaztagiriak jasoko ditu.

2 Hizkuntza-biografia
Hizkuntzen ikaskuntzan egin duen ibilbidearen eta izandako esperientzien inguruan gogoeta egitera bultzatu nahi du ikaslea. Biografia,
Dosierrarekin batera, etengabe erabiliko dugun atala izango da; etengabe eguneratuta egon beharko duena.
Batez ere, ikasleari bere ikas-prozesuan dituen lehentasunak planifikatzeko eta lortutakoa neurtzeko eskalak eskaintzen dizkio. Nolabait
Portafolioa beste tresna bat ikasle eta irakasleen esku
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esateko, lorturiko gaitasunak eta lortu beharrekoak elkarren ondoan
azaltzen dira, ebaluazioa eta planifikazioa lotuz eta ikas-prozesuaren
gaineko hausnarketa bultzatuz. Beraz, ikasleak bere ikas-prozesuaz
hausnartzea bultzatu nahi da (kulturarteko esperientziak barne), helburuak finkatzea eta horien jarraipena egitea (astean behin, bi asterik
behin ... ), planifikazioa egitea, azken batean.
Helburuak finkatu eta helburuok lortzeko landu beharrekoak zein
izango diren idatziz jasota geldituko dira.
Sei azpiatal ditu:
2.1

Nire ibilbidea hizkuntzak ikasten. Hizkuntza ikasten izan dituen
esperientziak zerrendatuko ditu kronologikoki.

2.2

Nire hizkuntza-esperientzia eta kulturarteko esperientzia nagusiak. Ikasleak bere aburuz garrantzitsuenak izan dituen
hizkuntza-esperientziak eta kulturarteko esperientziak deskribatuko ditu.

2.3

Ikasten ikasiz", Ikasleak zer nolako hizkuntza-ikaslea den jakiteko eta horretaz hausnartzeko galdetegiei erantzungo die.

2.4

Ikas-jarduerak. Egundaino ikasleak hizkuntza nola ikasi duen
eta ikastekoan eraginkorrena zer gertatu zaion hausnartzeko
taulak beteko ditu.

2.5

Nire helburuak hizkuntzak ikasterakoan. Hemen hizkuntza
zergatik ikasten ari den idatziko du eta berarentzat zein diren
hizkuntza-trebetasun garrantzitsuenak.

2.6

Nire gaur eguneko lehentasunak hizkuntza-ikasketan. Ikasleak
ikastaroan lortu beharreko helburuak finkatuko ditu. Horretarako
autoebaluazio taula (pasaportean erabiltzen dena) eta deskriptoreak (kontrol zerrenda; biografian dago) erabiliko ditu.

3. Dosierra
Azken atal honen bidez ikasleek beren ikas-prozesuan erabilgarri
gertatu zaizkien edo egindako aurrerapenen adierazgarri diren lanak
bildu ahal izango dituzte (idatziak, ikus-entzunezkoak. ..). Bilduma
horrek ikaslearen aurrerapena nolakoa den eta ikaslea zertarako gai
den erakutsiko du: ikasleari egingo dituen jardueren nondik norakoaz
jabetzen lagunduko dio eta horren testigantza izatea ahalbideratuko
dio.
Ikasleak berak ezarri diren helburuak lortu direla egiaztatzen duten
lanak Dosierrean gordeko ditu. Honela, aldizka-aldizka, biografian
ezarritako helburuak berraztertzen direnean, dosierreko materiala
ikusi eta aztertuko da. Ez dira ikaslearen lan edo ariketa guztiak gordeko eta ikasleak aukeratu beharko du zer gordetzen duen eta zer ez,
xehetasunez arrazoituta. Horretarako, Biografian zehaztuko diren irizpideak erabiliko ditu. Horrek ebaluaziorako gaitasuna eskatzen eta
hobetzen du ikaslearengan.
12
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Hurrenkera

Hizkuntzen pasaportea, Hizkuntza-biografia eta Dossierra lantzeko zein
hurrenkera erabili, aukerakoa izan liteke, ez dago hurrenkera zehatzik.
Little eta Percovla" (2003) autoreek Irakasleentzako gidan bi modu
aipatzen dizkigute:
Lehenengo proposamenean, hasieran, Dossierra lantzea aipatzen da.
Jasotako dokumentuen azterketak Biografian agertzen diren atalen hasunarketa linguistikoa eragingo du eta, amaieran, biografian egindako hausnarketak Pasaportea osatzeko nahikoa datu eskainiko dizkio ikasleari.

igo proposamena:

DOSSIERRA

BIOGRAFIA

PASAPORTEA

Bigarren proposamenean, Hizkuntzen Pasaportearen aurkezpena hasieran lantzen da, ikaslea bere hizkuntza-nortasunaz hausnarketa egitera sustatzeko, eta bere buruari galde egin diezaion zenbateraino den
hizkuntza/hizkuntzen jabe. Ondoren, biografia lantzeari ekiten diote, eta
norberaren hizkuntza-helburuak definitzeari. Ikasitakoa, emaitzak alegia,
dosierrean biltzen dira, biografian ebaluatzen dira, eta hori guztia beste
helburu batzuen oinarri izango da.
2. proposamena:

PASAPORTEA

BIOGRAFIA

DOSIERRA

Irakasleentzako gidak dioen bezala:
"Ordena edozein delarik ere, ikaslearen gaitasun komunikatiboak
garatu nahi dituen edozein ikasketa-programarentzat da baliagarria
HPE. Printzipioz, edozein programa komunikatiboren helburuak birformula daitezke autoebaluaziorako oinarria osatzen duten hizkuntza
gaitasunari buruzko definizio-terminoak erabiliz".
Geurera ekarrita, programazioetako unitate didaktikoetan adierazten diren
helburuak HPEra birformulatu beharko ditugu HPE erabiliko badugu.
Ikus dezagun horren adibide bat:
Portafolioa beste tresna bat ikasle eta irakasleen esku
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Eman dezagun, C1 mailako unitate didaktiko baten helburua hauxe
dela:
Txostenak egituratzen eta idazten ikasi
Helburu hori HPEra eraman eta birformulatuta,
litzateke:

honela geldituko

Gai naiz gai zailak ere erraz egituratuta aurkezteko, puntu nagusiak
azpimarratuz, esaterako idazlanetan eta lan-txostenetan.

Hizkuntzen Portafolio Europarra praktikara eraman ahal izateko ezinbesteko pausoa da Biografian helburuak ezartzeaz batera ikasleari autoebaluazioa burutu ahal izateko irizpideak zerrendatuta ematea. Helburuak
eta ebaluazio irizpideak Portafolioan idatziz jasoko dituzte. Eta horrela,
Irakasleak zer ebaluatuko zaien argi adierazi beharko die, ikasleek argi
izan dezaten zer autoebaluatu behar duten.
Horrela, goian aipatutako helburua lortzeko ebaluaziorako irizpideen
adibide bat, honako hau izan daiteke:
Puntu nagusiak azpimarratuz, esaterako idazlanetan eta lan-txostenetan, ikaslea gai zailak ere erraz egituratuta aurkezteko gai ote den
ebaluatzeko, irakasleak irizpide hauek jakinaraziko dizkio ikasleari,
gero, ikasleak autoebaluazioa burutu ahal izan dezan.
• Lexikoa kontuan hartuko zaio (Esaterako: gaiarekin lotura izatea, hiztegi orokorreko hitzak ondo erabiltzea, hiztegi espezializatuko hitzetan
hutsak egitea).
• Testu antolatzaileak. (Esaterako: oro har, testu antolatzaileak egokiro
erabiltzea).
• Testuaren egitura (Esaterako: gauzak argi, erraz eta ongi egituraturik
adieraziko ditu, eta testu koherenteak sortuko ditu).
1

Paragrafoak egokiro sailkatzea

2

Paragrafo motak bereiztea:
- gaia zehaztekoak
- kausak eta ondorioak adieraztekoak
- konponbideak eta idazlanen bukaerakoak
- Eta abar.

HPEren erabilera egokia behin lan hau eginda gertatuko da.
Autoebaluazioa eta
hausnarketa
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Autoebaluazioa eta hausnarketa HPEren oinarrietako bat dira. Izan ere,
batetik, pasaportean beren hizkuntza-gaitasunaz hausnartu eta ebaluatu
behar dute ikasleek Europako Erreferentzia Marko Bateratuko eskala eta
deskriptoreak erabiliz. Bestetik, biografian, beren helburu didaktikoak
Amaia Arauzo

aukeratu behar dituzte, eta hori egin ahal izateko, tarteka-tarteka haien
aurrerapausoak ebaluatu beharko dituzte, hausnartu ondoren. Eta, azkenik, dosierrean gordetzen (edo gordetzen ez) den materialaren aukeraketa
ere hausnarketa osteko autoebaluazioan oinarritzen da. Eta hain dago
uztartua autoebaluazioa HPEren asmo pedagogikoekin, ebaluazioa egitea
ohitura bihurtzen baita, eta ebaluazioa bera ohiko jarduera.
Beraz, planifikazioak-garapena k-(auto)ebaluazioak, etengabe elkarri
elikatuz oinarrizko prozesua osatzen dute: Portafolioa, alegia.
Autoebaluazioa eta hausnarketa, autonomo izatea alegia, behin eta
berriz aipatzea bat dator Europako Kontseiluak indartu nahi duenarekin, hots, bizitzan zehar norberak modu autonomoan ikasi behar duelakoarekin. Eta gogorazten digu ikaslea (norbanakoa) beti izango dela
bere Portafolioaren jabe eta erantzule. Horrenbestez bada, kulturarteko
esperientziek eta euskaltegitik kanpoko jarduerek duten garrantzia azpimarratu eta hizkuntzaren ikaskuntza hezkuntza sistematik harago doala
azaleratzen du HPEk.
HPEren abantailak

Ikuspegi metodologikotik: Prozesu eta produktuaren
bultzatzen du.

arteko oreka

Ikas-prozesuaren ikuspuntutik: konstruktibismoaren ideiari jarraituz, ikasleen beharretara egokitutako ikaskuntzak sortu eta estrategia metakognigtiboak lantzen ditu.
Irakaslearen ikuspuntutik: ikaslearen eta taldearen beharrei egokitutako
programazioak egitea ahalbidetzen du eta, gainera, ikasle-irakasle arteko
komunikazioa bultzatzen du.
Ikaslearen ikuspuntutik: ikasleen gogobetetzea, antolaketa, autoebaluazioa, prozesuaren gaineko kontrola eta ikastaroan burututako materialen
hausnarketa eragiten ditu.
Horrez gain,
• Ikasleek benetan zertan gai izan daitezkeen idatziz jasota ikusten dutenean, beren buruarenganako konfiantza areagotu egiten da.
• Ikasleek beren hizkuntza-gaitasunari eta ezagutzari buruzko hausnarketari denbora gehiago eskaintzen diote.
• Garrantzia ematen zaio hizkuntzaren alderdi komunikatiboari; gaitasun komunikatiboan gertatzen den aurrerapenaz jabetzea eta ikustea
ahalbidetzen du.
• Ikasleen arteko eta ikasle-irakasleen arteko harremanak hobetu egiten
dira ikas-prozesuaren ikuspegitik.
• Irakasleak sortzaileagoak izan daitezke, ikasleen beharretara egokitzeko
beharra izango dutelako.
• Ikasleek beren hizkuntza-gaitasunak
dute.

ohartukiago garatzeko aukera

Portafolioa beste tresna bat ikasle eta irakasleen esku
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• Ikasleak jabetu egiten dira beren hizkuntza-maila, euskaltegitik kanpo
ere, hobetu egin dezaketela, HPEk Biografian, esaterako, ikasgelatik
kanpoko jarduerak lantzera bultzatzen baititu.
Desabantailak

Gogoetak

Desabantailarik nagusiena da Portafolioa erabiltzeko kulturarik (ohiturarik, inertziarik, esperientziarik) ez dagoela. Ondorioz, irakasleak mesfidati ager daitezke tresna hori erabiltzerakoan. Honez gain, hasiera batean
suposa lezakeen lan-zamak ere ez du erakargarri bihurtzen. Ikasleak mesfidati agertuz gero, erraz susta daitezke Portafolioa erabiltzera baldin-eta
irakasleak sinetsi egiten badu. Beraz, garrantzitsuena irakasleak horren
beharra sentitu eta egin nahi izatea da.

Aipaturiko ikuspegi komunikatibo, konstruktibista eta eklektikoen nagusitasunak ebaluazioari dagokionez, behintzat, ez du orain arte geurean
nahi adinako eraldaketa eragin. Oraindik ere, hizkuntzaren egiturari erreparatzen baitiogu gehienbat ikasleen aprobetxamendua neurtu eta ebaluatu behar dugunean.
Ikasleek beren hizkuntza-gaitasunen berri izatea ezinbestekoa da ikaskuntzaren autonomia garatzeko. Egun dugun arazo larria dela uste dut
ikasleek beren hizkuntza aurrerapena ebaluatzeko duten gaitasunik eza.
Oso zaila da autoebaluaziorako gai den ikasle batekin topo egitea.
Adibide bat jartzearren, urte askoan ikasten eta aurrerapen eskasak izan
dituen ikasle bati galdetzen baldin badiogu zergatik ez duen aurrera egiten,
aditzengatik erantzungo dizu, subjuntiboa oso txarto erabiltzen dudalako,
edota erlatiboarengatik. Hizkuntza egituraz osatutako tresnatzat hartuko
du eta ez du esango, esaterako: Elkarrizketan ez naiz gai nire ikuspuntuak, iritziak eta nahiak azaltzeko, ez baitu ohiturarik, formaziorik eta
kulturarik hala adierazteko.
Irakasleek darabilten terminologia erabiltzen dute ikasleek ere. Beraz,
irakasleon ardura da eskura ditugun erraminta horiek erabili eta apurkaapurka ikas-prozesuetan txertatzen joatea.
Azken batean, Portafolioa zer den ere ez dakitenentzat zentzuzkoa dela
ematen du idatziz jasotzea batetik, helburuak-astekoak, hilekoak, ikastaro osoarenak- eta bestetik, helburu horiek ebaluatzeko erabiliko diren
irizpideak. Modu horretan ikasleak hasiera-hasieratik jakingo du nora
heldu behar duen eta landu beharko dituenak zein diren baita zer hartuko den kontuan bera ebaluatzeko ere. Portafolioak zentzuzkoa dirudien hori aurrera eramateko tresna eskaintzen digu, metodologia argi
eta zehatzaren bidez. Administrazioen esku dago hori bultzatzea eta
irakasleen esku jartzea.
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Oharrak

1. Ikuspegi komunikatiboa: ikas-prozesuak ikasleari eta ikaslearen beharrizan komunikatiboei
erreparatzen die; gramatika bidea da, ez helburua. Ikuspegi konstruktibista: ezagutza ez da
hutsetik sortzen, baizik eta aurretik jasotako
ezagutzen gainean eraikitzen da. Ikuspegi eklektikoa: ikas-prozesua atazen bidez gauzatzen da.
2. Breen, M.P. 1987. "Contemporary paradigms in
syllabus design". Language Teaching, 20, 2 eta 3.
3. Canale eta Swain autoreak izan dira kontzeptu
hori garatu duten autore klasikoak.
4. HABE. Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko
Kurrikulua HEOK. Donostia, 1999.
5. HEOK
6. G. Crookes eta S. Gass, 1993. Tasks in a
Pedagogical Context. Integrating Theory and
Practice. Clevedon: Multilingual Matters.
7. HEOK.
8. R. Calfee eta P. Perfumo. Writing portafolios in
the classroom. New Jersey, 1996.
9. Ana Lucia Delmastro. El Porta/olio co1110estrategia de evaluacion en la enseiianza de lenguas
extranjeras: fundamentos teoricos y orientaciones proceditnentales Maracaibo, 2005.
10. Oro har komeni da estrategia metakognitiboak
lantze aldera, interes-galdesortak edota jarreren
eta estrategien inbentarioak erabiltzea.
11. HEOKek "hasierako ebaluazioa" esaten dio.
12. HEOKen "prozesuko ebaluazioa" esaten zaio.
13. HEOKen "bukaerako ebaluazioa" esaten zaio.

rriz, izen, hitz eta oinarrizko esaldi arruntak
ulertuz eta berriz irakurriz, hala behar duenean".
16. Hizkuntz xehetasunak aztertu baino lehen,
jarduera komunikatibo errealak sortzen dira
eta ikasleei hizkuntzaren benetako erabilera
jorratzeko aukera ematen zaie.
17. EAQUALS (European Association for Quality
Language Services) elkarte pan-europarra
da. Bere baitan biltzen dituen erakundeek
hizkuntza-zerbitzuak ematen dituzte eta kalitate-arauak zaintzen, bai bere irakaskuntzan
eta bai antolamenduan ere. Erakunde partaide
bakoitza EAQUALSek ikuskatzen du hiru urtez
behin, eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea
EAQUALSen jokabide-kodearekin bat datorrela
bermatzeko.
18. ALTE (Association of Language Testers in
Europe) elkarteak Europako hizkuntzen azterketak egiten dituzten hainbat erakunde biltzen
ditu. Partaide diren erakundeek goi-mailako
irizpideak zaintzen dituzte hizkuntza-azterketen arau europar bateratuak garatzeko, balioztatzeko eta hobetzeko. ALTEko partaideen
azterketak
berariazko
erreferentzia-taulan
agertzen dira.
19. Hasteko, esan beharra dago Hizkuntzen Europar
Portafolioan EQUALS eta ALTE erakundeek
sortutako bertsioan agertzen ez diren bi atal
jasotzen direla: Ikasten ikasiz eta Ikas-jarduerak.
Haiek jaso ez arren, nire ustez, ikas-prozesuaren
hausnarketarako arlo garrantzitsuak dira eta,
beraz, hemen jaso egingo ditugu.
20. David Little y Radka Perclova (2003) "EI
Portafolio europea de !as lenguas: gula para
profesores y fortnadores de profesores'' (Jan
1111a110!
Iturri atzek euskaratua).

14. Al-A2: Oinarrizko erabiltzailea (hasierakoa eta
tartekoa).
Bl-B2: Erabiltzaile independiente (atalasea eta
aurreratua),
Cl-C2: Erabiltzaile gaitua (gaitasun eraginkorra
eta menderatze maila).
Erreferentzi mailak zehaztuta, ikasleak mailakatzeko, azterketak bateratzeko eta homologatzeko markoa finkatzen du.
15. Adibidez, Al mailako Irakurmenean horrela dio
deskriptoreetako batek "Gai naiz oso testu laburrak eta errazak ulertzeko, esaldiz esaldi iraku18
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