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Bestelako lankidetzak 

Ebaluazioa hizkuntzen eskoletan.  

Egiteke dagoen berrikuntza 
 

Zalantzarik gabe, ebaluazioa da ikas-irakas prozesuetan eragin handiena duen alderdietako 

bat. Alabaina, eragin handia duen arren, batzuetan irakasle eta ikasleok ez dizkiogu ebalu-

azioari garrantzi nahikoa eta merezi dituen aukerak ematen. Hori horrela izan daiteke, 

beharbada, gure sinesmenekin, irakasteko dugun moduarekin, ikasteko dugun erarekin 

edo, are, gure hizkuntzaren eta komunikazioaren kontzepzioarekin bat datozen tresnak 

falta zaizkigulako. Edo, beharbada, ebaluazioan pentsatzen dugunean, arreta emaitzetan 

jartzen dugulako eta ez benetan garrantzitsua den horretan: prozesuan, garapenean; hau 

da, hazkuntzan eta hazten jarraitzeko motibazioan. 

 

Gauzak horrela, artikulu honen helburua da guk sinesten dugun ebaluazioaren nondik no-

rakoak azaltzea: ebaluazio humanizatua da, norbanakoaren faktoreak aintzat hartzen ditu-

ena eta berritzailea izateko asmoa duena. Beste era batera esanda, gai da testuinguru ez-

berdinetara eta sortzen diren beharretara egokitzeko. Halaber, ebaluazio aktibo eta go-

goetatsua da, pertsonala. Ebaluazio hori egitean, parte hartzen duten alderdi guztiek jar-

tzen dituzte ezbaian ikas prozesuen baldintzak eta horiek optimizatzeko moduak, betiere 

ikasleak motibatu egingo dituen feedback edo atzeraelikadura begirunetsua eta askotari-

koa erabiliz. 

 

Azkenik, lankidetzako ebaluazioari helduko diogu; izan ere, gure ustez, ebaluazioa indar-

tsuagoa da soziala bada. Hobeto ikasten dugu gizartean, eta, beraz, askoz hobeto ebalua-

tuko dugu ebaluazioaren alderdi soziala aintzat hartuta, horretarako, berdinen arteko ba-

besa eta batera egindako gogoeta sustatuko duten dinamikak erabiliz. 
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1. EBALUAZIOA ULERTZEKO OINARRIZKO KONTZEPTU 
BATZUK: EBALUAZIOA, EBALUAZIO-PROBAK ETA FEEDBACKA 

 
“No me harás rellenar ahora un cuestionario que determine si soy tu tipo test”  

(AMA taldea, Verdadero o Falso) 

 

1.1. EBALUAZIOAREN ETA BARNEAN DAUDEN PROZESUEN DEFINIZIOA 
Ebaluazioa ikaskuntzarako ezinbesteko tresna bat da, egitura konplexua duena eta 
hainbat prozesu barne hartzen dituena: informazioa biltzea, helburu zehatz batzuen 
betetze-mailaren eta testuinguruaren eta norbanakoaren faktoreen arabera; informazio 
horren balorazio poliedriko eta eraikitzailea egitea, eta ikaskuntza sustatzen jarraituko 
duten erabakiak hartzea. Horren harira, honako hau esan du Trujillok (EduCaixaTV, 
2020) egin dioten azken elkarrizketetako batean: 
 

“En todo proceso de aprendizaje tiene que haber evaluación. Aprender es un proceso 
secuencial: vas avanzando poco a poco, a veces tiene retrocesos, tienes avances... Bueno, 
pues evaluar es observar ese proceso. Evaluación sin feedback no sirve para nada. Sería 
como si alguien viniera con una checklist, pero callado, diciendo «ha hecho esto, lo otro, 
lo otro...». Vale, pues, si no se lo dices, quién aprende no puede solucionar sus problemas, 
entonces, evaluación y feedback tienen que ir necesariamente unidos”.1 

 
Deskriba ditzagun, hortaz, gure definizioren barnean dauden hiru prozesu horiek des-
kribatzera. 
 

1.1.1. Informazioa helburu eta testuinguru zehatz batzuen arabera 
biltzea 
Ebaluazioa aurretiaz ezarritako ikas-helburuen betetze-mailari buruzko informazioa ja-
sotzea da. Informazioa jasotzeko baliabideen artean, zenbakizko balioa eta/edo objek-
tibagarriak diren baliabide kuantitatiboak (atazak, probak edo azterketak) eta baliabide 
kualitatiboak (elkarrizketak, behaketak) ditugu. Hautatutako baliabideak edozein izanik 
ere, helburuak argi egotea da benetan garrantzitsua dena, irakasle eta ikasleek zeri 
heldu eta esfortzuak nora bideratu jakin dezaten. 
 
Hori bai, helburuak argi eta aurretiaz zehazteak ez du esan nahi aldatu ezin direnik. 
Plastikotasunak izan behar du helburu horien ezaugarri bereizgarria; hau da, aldaketak 
edo doikuntzak izan ditzakete unean uneko beharren arabera. Halaber, negoziatuak izan 
behar dute, posible den neurrian. Irakasleek eta ikasleek ebaluazioa negoziatzeko duten 
gaitasuna testuinguruaren beraren araberakoa izango da. Adibidez, irakaskuntza 
arautuaren esparruko ikastaro bat eduki dezakegu (printzipioz, murriztaileagoa dena) 
edo ikaslearen beharrizanen arabera diseinatutako ikastaro bat. Egoera bakoitza 
bakarra eta berezia izango da, ezaugarri bereizgarriak izango dituelako, baina 
ezinbestekoa da, nolanahi ere, ikasleei ahotsa ematea.  
 
Laburbilduz, zenbat eta komunikatzeko eta negoziatzeko gaitasun handiagoa izan, or-
duan eta eraginkorragoa izango da ebaluazioa eta sakonagoa ikaskuntzan duen eragina. 
 

1.1.2. Balorazio poliedriko eta eraikitzailea 
Ebaluazio-prozesuan erabakigarria den uneetako bat da irakasleek eta ikasleek helbu-
ruen betetze-maila baloratu behar duten unea, betiere ikasprozesu hori gertatu den tes-
tuingurua eta inguruabar pertsonalak kontuan hartuta. Balorazio horiek emango diote 

                                                        
1 “Ikasprozesu guztietan egon behar da ebaluazioa. Ikastea prozesu sekuentziala da: apurka-apurka egiten da 
aurrera, batzuetan atzera ere egiten da, gero aurrera... Bada, ebaluatzea prozesu hori behatzea da. Feedbackik 
gabeko ebaluazioak ez du ezertarako balio. Norbait kontrol-zerrenda batekin hurbildu eta isilean «hau egin 
du, baita hau eta beste hau ere...» esatearen parekoa da. Beraz, ezer esaten ez badiozu, ikasten ari denak ezin 
ditu bere arazoak konpondu. Horregatik, ebaluazioa eta feedbacka ezinbestean joan behar dira elkarren es-
kutik”. 
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zentzua bildutako informazioari; izan ere, ikaslearen etorkizuneko jarduna hobetzeko 
giltza da balorazioak transmititzeko dugun gaitasuna eta modua. 
 
Ebaluazioak poliedrikoa izan behar du. Hau da, hainbat alderdiri erreparatu behar die. 
Gure balorazioa ez da helburuen betetze-maila edo ikasitako edukien ezagutza-maila 
aztertzera mugatuko. Horrez gain, ikas-helburuak lortzeko gauzatutako prozesuei, es-
kuratutako gaitasunei, ikasitakoaren transferentzia errealak dituzten egoerei eman-
dako erantzunei eta ebaluatutako prozesuan zehar egon diren emozioei ere erreparatu 
behar zaie. 
 
Ildo horretan, bereziki aipagarriak iruditzen zaizkigu emozioak; izan ere, humanizatu-
tako ebaluazio-eredu bat garatu behar da, ez dena kuantifikatzera mugatuko. Emozioe-
kin konektatzeko gai izan behar du, ezinbestekoak direlako ikasleak ekintzaileak izan 
daitezen eta ekintzara pasatzeko prestasuna senti dezaten. 
 
Ebaluazioaren definizioan aipatu den bezala, balorazioak eraikitzailea izan behar du, al-
derdi positiboak eta lorpenak abiapuntutzat hartuta, eta ez dio horrenbeste erreparatu 
behar lortu ez denari. Azken finean, balorazioa lorpenari erreparatuta egin behar da, 
arreta akatsetatik aldenduta, oso presente baitaude ebaluazio-sistema tradizional ba-
tzuetan. Ebaluatutako pertsonari emozio positiboak sentiaraztea da gakoa. 
 

1.1.3. Ikaskuntza sustatuko duten erabakiak hartzea 
Azkenik, ebaluazioa egiteko ezinbestean hartu behar dira ikasleak gehiago ikastera era-
mango dituzten erabakiak. Erabakiok irakasleak eta ikasleak egiten ari diren eta funtzi-
onatzen ari den horri jarraitutasuna ematera bidera daitezke. Dena den, irakas-jardue-
retan edo ikastaroa antolatzen duen erakundearen kudeaketan edo baloratutako ikas-
prozesuan zehar ikasleek izan dituzten prozesu edo jarreretan doikuntzak edo aldake-
tak egin beharra ere ekar dezakete. 
 
Erabaki-hartze horrek askotarikoa eta gehitzeko gaitasuna duena izan behar du. Beste 
era batera esanda, eragindako alderdi guztiek hartu behar dituzte erabakiok, eta alda-
ketak eta/edo mugimenduak eragin behar dituzte alderdi horietan guztietan. Puntu ho-
netan, ez genieke soilik ikaslearen eta irakaslearen figurei erreferentzia egin behar; izan 
ere, testuinguruaren arabera, ikasprozesuan parte hartzen duten beste pertsona batzuei 
eragiten dieten erabakiak hartzeko premia egon daiteke. Beste pertsona horiek lirateke, 
adibidez, ikasleen gurasoak (haurrak eta nerabeak ikasle dituzten irakaskuntza-testuin-
guruen kasuan) edo, printzipioz, kanpokoak izan arren, bide berriak ireki ditzaketen 
beste batzuk. 
 

1.2 EBALUAZIO-MOTAK 
Ebaluazioaren kontzeptua azaldu eta gero, gure ustez garrantzitsuenak diren bi ebalua-
zio-mota deskribatu ditugu: ebaluazio sumatiboa (edo batutzailea) eta ebaluazio forma-
tiboa (edo hezigarria). Garrantzitsuenak dira, hain zuzen, beren helburuengatik eta 
hartu beharreko erabakiengatik. 
 

1.2.1. Ebaluazio sumatiboa (produktuaren ebaluazioa) 
Ikasleek ikas-helburuekiko izan duten lorpen-mailari (emaitzei) buruzko azken balora-
zioak egitea da ebaluazio sumatiboa. Kohonen-ek (2000, apud Fernández, 2017) pro-
duktuaren ebaluazioa deitu zion horri. Beraz, ebaluazio sumatiboak helburuen betetze-
maila zehazten du. Ebaluazio-mota horretan, ohikoena da ikasleei beren lorpenak labur-
biltzen dituzten kalifikazioak ematea. 
 
Une jakin batzuetan, mota horretako ebaluazioak motibazioa eragin diezaieke profil 
zehatz bat duten ikasleei. Are gehiago, kalifikazioak positiboak badira, ikasketetarako, 
lan-mundurako eta bizitzarako aukerak ere izan daitezke. Baina hori bai, ebaluazio 
sumatiboak eragin kaltegarria izan dezake ikasprozesuan bertan. Batez ere, Shepard-ek 
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(2006) aipatu zituen eta guk garrantzitsutzat dauzkagun kontu batzuk aintzat hartzen 
ez badira: 

 Ebaluazio-mota honetan erabiltzen diren probek eta/edo atazek ikasi 
beharrekoa zer den adierazten duen mezu bat bidaltzen diote ikasleari. 
Horregatik, oso aintzat hartu behar dugu proba eta/edo ataza horien bidez 
neurtzen duguna bat etorri behar dela ezarritako ikas-helburuekin. Gauzak 
horrela, ez luke zentzurik izango hizkuntza komunikazio-tresnatzat duen 
eredu bati jarraikiz irakastea, baldin eta proposatzen ditugun probak eta 
atazek ez badituzte aintzat hartzen hizkuntza-ikasleek komunikatzeko egin 
behar dituzten errealitatearekiko transferentziak. 

 Kalifikazioak erabiltzeak eta horrek dauzkan ondorioek kaltetu egin dezakete 
ikasleen motibazio intrintsekoa, batez ere kalifikazioak ikasprozesuaren hel-
buru bihurtu eta ikaskuntza bera bigarren mailan geratzen denean. 

 Ikasle batzuek interesa galtzen dute ezarritako helburuek asmo handiegiak 
edo murritzegiak dituztela uste badute, normalean homogeneoak izaten dire-
lako testuingurua partekatzen duten ikasle guztientzat. Ebaluazioa ez pertso-
nalizatzeak ahaleginak murriztu eta frustrazioak sentiaraz ditzake. 

 Kalifikazioek erraztu egiten dute, nolabait, ikasleen eta beren ikaskuntza-maila 
ezberdinen arteko konparaketa. Horregatik, testuinguru batzuetan lankide-
tzako ikaskuntzarekiko erresistentzia eragin dezakete. 

 

1.2.2. Ebaluazio formatiboa (prozesuaren ebaluazioa) 
Ruiz Martínen hitzetan (2020), ikasleak egindako aurrerapenei buruzko informazioa 
biltzeko helburua duen ebaluazioa da ebaluazio formatiboa. Helburu horren oinarrian 
esku-hartzearen kontzeptua dago; izan ere, informazio hori ikas-helburuak betetzera 
bideratutako erabakiak hartzeko erabiltzen da. Beraz, bi ezberdintasun nagusi ditu eba-
luazio sumatiboarekiko:  

1. Bildutako informazioak egiten ari diren lorpenak ditu hizpide, eta ez da ezin-
bestean ikas-etapa jakin bateko amaieran egiten.  

2. Ebaluazio-mota honen arreta gehiago dago bideratuta ikaskuntza ahalbidetzen 
eta optimizatzen jarraituko duten erabakiak hartzera, eta ez horrenbeste ikas-
kuntza bera baloratzera. 

 
1967an ikaskuntzarako ebaluazio deitu zion horri Scriven-ek, eta izendapen berbera 
erabili zuen urtebete beranduago Bloom-ek, zeinak askoz ere gehiago garatu baitzuen 
kontzeptua. Biek uste dute ebaluazio-mota horrek benetan sustatzen duela ikaskuntza. 
 
Ruiz Martínek (2020) uste du hori dela ebaluazio egokia, ikaslea erdigunean jartzen du-
elako. Horregatik guztiagatik, eredu horretan, irakasleak soilik ez ditu egin behar bildu-
tako informazioaren arabera bere irakaskuntza egokitzeko doikuntzak. Ebaluazio ho-
rrek ikaslearen gogoeta eragiten duten ikaskuntza-aukera berriak dakartza, eta bertan 
ikasleak erabakiak hartu eta adostutako aldaketak gauzatu egin behar ditu. Ruiz Martín 
haratago ere badoa: haren iritziz, ezinbestekoa da ebaluazio hezigarritik (formatibotik) 
ebaluazio hezitzailearekiko (“formatzailearekiko”) bilakaera egitea, ikasleak bere eba-
luazioaren gaineko ardura har dezan eta, ondorioz, baita ikasprozesu osoaren gainekoa 
ere. 
 
Ebaluazioaren maiztasuna da ebaluazio formatiboan aintzat hartu beharreko beste al-
dagai bat. Ebaluazio formatiboa epe motzera, ertainera zein luzera egin daiteke, eta ego-
eraren arabera egokiena hautatu behar izaten da. Edonola ere, zenbat eta maizago egin, 
orduan eta eraginkorragoa izango da. 
 
Azkenik, ebaluazio formatiboko aldagairik garrantzitsuena ikasleei ematen diegun feed-
backaren kalitatea da. Alabaina, feedback hori ez da soilik ebaluazio formatiboan ema-
ten (ebaluazio sumatiboan ematen diren kalifikazioak ere feedback-mota bat dira, par-
tzialak baldin badira ere). Ezberdintasuna da ebaluazio formatiboan gogoeta-lana egi-
ten dela ikasleek egindako aurrerapenen balorazioetatik abiatuta. 
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1.2.3. Beste ebaluazio-mota batzuk 
Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuaren 9. kapituluan (Europako Kon-
tseilua, 2005) zehazki sailkatzen dira ebaluazio-motak, besteak beste, ebaluazioaren 
funtzioaren arabera, hautatutako erreferentzia-markoaren arabera edo parte hartzen 
duten pertsonen arabera. 
Hona hemen adibide batzuk: 

 ikastaro bateko helburu espezifiko batzuen ebaluazioa (aprobetxamenduaren 
ebaluazioa) edo “mundu errealean” mugitzeko gaitasun orokorretan zentra-
tzen den ebaluazioa (hizkuntz gaitasunaren ebaluazioa); 

 ikasleek beren ikaskideekiko duten balorazioaren eta posizioaren araberako 
ebaluazioa (arauari buruzko ebaluazioa) edo beren banakako gaitasunen ara-
berako ebaluazioa (irizpide bati buruzko ebaluazioa); 

 jarduera komunikatibo jakin baten ebaluazioa (jardueraren ebaluazioa) edo 
ezagutza jakin batzuei buruzko ebaluazioa (ezagutzen ebaluazioa); 

 ebaluazio subjektiboa, balorazio subjektibo batean oinarritutakoa (azterketa 
egiten ari den pertsonak egiten duena) edo ebaluazio objektiboa, prozedura ob-
jektiboen bidez egiten dena (esaterako, erantzun itxiko itemak dituen proba 
bat); 

 besteek eginiko ebaluazioa edo autoebaluazioa (geroago hitz egingo dugu horri 
buruz). 

 
Dena den, gure ustez, ebaluazio-mota ezberdinak ez dira berez kontraesankorrak. Bizi 
ditugun egoeren eta dauzkagun beharrizanen arabera, harremanetan egon daitezke 
ebaluazio-mota ezberdinak. Zentzu horretan, Fernándezek (2017) dio ebaluazioaren 
kontzeptuak zabala eta irekia izan behar duela, eta ebaluazio-mota eta -une ezberdinak 
bildu behar dituela. 
 

1.3. BEHARRIZAN ZEHATZETARA EGOKITU DAITEKEEN TRESNA BAT: 
EBALUAZIO-PROBAK 
Gaztelania atzerriko hizkuntza gisa ikasteko oinarrizko terminoak jasotzen dituen Cer-
vantes Institutuaren hiztegiaren arabera (Martin Peris, d. g.), probak hautagai zehatz 
baten zenbait ezaugarriri —zenbat ezagutza dituen eta hizkuntza zenbateraino mende-
ratzen duen— eta bere jardunari buruzko informazioa ematera bideratuta dauden eba-
luazio-probak dira. 
 
Ebaluazio-probak dira oraindik ere gure ikasleak ebaluatzeko tresnarik ohikoenetako 
bat. Zenbait testuingurutan, tradizionalki erabili izan direlako, irakasleek eta ikasleek 
ondo ezagutzen dituztelako eta hezkuntza- eta erakunde-kulturetan ezarpen-maila han-
dia dutelako onartzen da proben erabilera zenbait testuingurutan. 
 
Dena den, edukiak pixka bat alboratu eta, batez ere, ikasten ikasteko gaitasuna garatzean 
oinarritutatako metodologia berrien gorakadak bestelako tresna batzuk ekarri ditu, eta, 
horregatik, hezkuntzako profesionalek ezbaian jartzen dute ebaluazio-probak egiteko 
beharra. Abiapuntu pertsonala eta profesionala gorabehera, batzuetan zalantza horrek 
ez du lotura zuzenik ebaluazio-probekin: zerikusi handiagoa du ebaluazio-probak 
tresna bakartzat erabiltzearekin. 
 
Izan ere, ezin dugu espero proba bakar batek behar dugun informazio guztia ematea, 
ikasprozesuak oso konplexuak baitira. Besteak beste, tresna horien bitartez 
eskuratutako informazio gehiena kuantitatiboa delako, eta, ondorioz, ebaluatzeko 
ezinbestekoak diren beste datu asko albo batera uzten direlako. Ez hori bakarrik, 
ebaluazio-tresna bakartzat erabiltzeak mugak izateaz gain, askotan proba horiek ez 
datoz bat, adibidez, testuinguruarekin, irakaskuntzako profesionalen eta testuinguru 
horretan interakzioan jarduten duten ikasleen beharrizanekin edo, hizkuntzen 
ikaskuntzari dagokionez bereziki, irakasten dugun hizkuntza-ereduarekin. 
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1.4. EBALUAZIO-PROBEN EZAUGARRIAK 
Jarraian, Barchman eta Palmer-ek proposatutako (1996) proben ezaugarri batzuk aur-
kezten dira, ezaugarriok ezinbestekoak baitira probak diseinatzeko, banatzeko eta ana-
lizatzeko, eta emaitzak aztertzeko erabakiak hartzeko. 
 

1.4.1. Baliozkotasuna 
Ebaluazio-proba batek neurtu nahi duena benetan neurtzen duen eta espero den infor-
mazioa ematen duen aztertzen du baliozkotasunak. Neurtu nahi den horri konstruktu 
deritzote Bachman eta Palmer-ek, eta estuki lotuta dago ezarritako ikas-helburuak lor-
tzeko beharrezkoak diren baliabideekin. Beraz, proba bat balizkotzat jo dadin, ezinbes-
tekoa da proposatutako atazak ebazteko, hautatutako konstruktua behar izatea, neurri 
handiago edo txikiagoan. Hori betetzen bada bakarrik izango da erabilgarria diseinatu-
tako proba hori guk bildu nahi dugun informazioa biltzeko. Horren harira, Ruiz Martínek 
(2020) dio baliozkotasuna ez dela proben berezko ezaugarri bat, baizik eta emaitzetatik 
egiten ditugun inferentzienak. 
 
Hizkuntzen ikaskuntzaren kasu zehatzean, konstruktuak eta, batez ere, helburuak, ikas-
leak xede-hizkuntzan gaitasun komunikatiboa garatzearekin egon beharko lukete lo-
tuta, interesatzen zaigun mailan, betiere. Horrenbestez, probetan eskatzen diren jardu-
erek komunikazio-gaitasuna eskuratzeko garrantzitsuak diren eta neurtu nahi dena 
ondo erakusten duten edukiak jaso beharko lituzkete. 
 

1.4.2. Fidagarritasuna 
Probaren sendotasunarekin du zerikusia fidagarritasunak. Ondorioz, honako baldintza 
hauek bete behar dira, proba sendoa izango bada:  

1. Probak emaitza berdinak emango ditu egoera ezberdinetan erabili arren. 
2. Proba egiteko elkarren artean trukagarriak diren hainbat eredu prestatu badi-

tugu, eredu guztiek eman behar dituzte antzeko emaitzak. 
3. Printzipioz, gaitasun handiagoa duten ikasleek emaitza bikainak eskuratu be-

har dituzte eta (une horretan) gaitasun txikiagoa dutenek, aldiz, emaitza apala-
goak. 

4. Probak antzeko emaitzak eman behar ditu pertsona ezberdinek erabilita ere. 
 

1.4.3. Benetakotasuna 
Diseinatzen edo erabiltzen ditugun proben oinarrian material errealak erabiltzearekin 
eta komunikazio-egoera erreal batean beharrezkoak diren mekanismoak martxan 
jartzen dituzten jarduerak proposatzearekin du zerikusia benekotasunak. Ikasleak 
ezagutza linguistikoak erakustetik haratago joatea da helburua. Hau da, proposatutako 
jarduerak ebazteko, ikasleek gai izan behar dute aurretiaz bereganatutako ezagutzak 
komunikazio-egoera esanguratsuetan aplikatzeko. 
 
Bachman eta Palmer-ek (1996) ikasgelatik kanpoko komunikazio-egoeretan egin beha-
rreko atazak sartzearen garrantzia ere azpimarratzen dute. Izan ere, ikasleek positiboki 
hartuko dituzte, ulertuko dutelako jarduera horiek erabilgarriak eta esanguratsuak di-
rela beren komunikazio-gaitasuna garatzeko. Halaber, horrek eragin handia izango du 
ikasleek jarduerak egiteko erakusten duten inplikazioan eta esfortzuan. 
 

1.4.4. Elkarreragina 
Elkarreraginak, ikasleen gaitasun indibidualen eta proba bakoitzean eskatzen zaizkien 
jardueren artean ezartzen diren harreman ezberdinei egiten die erreferentzia. 
 
Izan ere, gure ikasleen artean aldeak daude ezagutza linguistikoei, jarduerak eta gaita-
sun metakognitiboak ebazteko gaitasun estrategikoaren garapen-mailari, ataza-mote-
kiko eta proposatutako gaiekiko ezagutza-mailari eta beste faktore askori dagokienez. 
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Horregatik guztiagatik, ikasleen jokabidea baldintzatzera ere irits gaitezke hautatutako 
materialen eta jardueren arabera. Irizpide horren arabera egokiena, agian, era askotako 
probak egitea litzateke, jarduera-mota eta gai ezberdinak dituztenak. Modu horretan, 
partzialtasun oro ezabatuko genuke, eta, horrez gain, handitu egingo genuke proben 
baliozkotasuna, bildutako informazioa osoagoa eta orokortzeko errazagoa izango 
litzatekeelako. 
 

1.4.5. Eragina 
Ebaluazio-proben beste ezaugarri garrantzitsu bat honako hau da: gizartean, erakunde-
etan eta hartzaileengan duten eragina. Proba bat diseinatzeak balio eta helburu batzue-
tatik abiatzea dakar, eta, ondorioz, probek hartzaileengan duten eragina ere ezberdina 
da. 
 
Nolabait, diseinatutako probak argi adierazten du zein diren hizkuntzaren ikaskuntzan 
garrantzitsuenak diren alderdiak, eta ahalegin guztiak bideratzen ditu horretara, erabil-
tzen den erakundeak edo gizarteak partekatu ala ez. Hughes-ek (1989) ebaluazio-proba 
batzuek irakaskuntza- eta ikasprozesuetan izan ditzaketen eraginen albo-ondorioak 
(positiboak eta negatiboak) aztertu zituen. Bada, sistema batzuetan, probak prozesu ja-
kin batzuk egiteko modua zehaztera ere irits daitezke. 
 
Halaber, pertsona batek maila akademiko jakin bat, lanpostu bat edo nazionalitatea es-
katzeko onarpena lortzeko dituen aukerak ere erabaki ditzake. Eragina hain handia den 
kasuetan, are kontu handiagoarekin ibili behar da, eta areagotu egin behar dira probak 
ahalik eta zuzenenak eta bidezkoenak izatera bideratutako esfortzuak. 
 

1.4.6. Bideragarritasuna 
Ezaugarri honek proba diseinatzeko, banatzeko eta bertatik ateratako informazioa tra-
tatzeko baliabideen eta gure testuinguruetan dauzkagun benetako baliabideen arteko 
harremanari egiten dio erreferentzia. 
 
Beharbada, proba “ideala” ez da bideragarria izango; hala bada, doikuntzak egin be-
harko dira. Proba egiteko dauden baliabideek oso rol garrantzitsua dute, azkenean erre-
alitatea gailentzen delako eta horrek eragina izango duelako, bai ala bai, egin daitekeen 
proba-motan. 
 

1.5. BEHIN BETIKO KONTZEPTUA: FEEDBACKA EDO ATZERAELIKADURA 
Feedback (edo atzeraelikadura) kontzeptua ez zen, hasiera batean, irakaskuntzaren eta 
ikaskuntzaren esparruan sortu. Joan den mendeko 70. hamarkadaren bueltan hartu 
zuen protagonismoa, ebaluazio-prozesuen gaineko ikerketen gorakadarekin batera, eta 
protagonismo hori handitzen joan da gaur egunera arte. 
 
Ruiz Martínen  hitzetan (2020), atzeraelikadura oinarrizkoa (eta are naturala) den jar-
duera praktiko bat da, ikasleari bere jardunari buruzko informazioa ematera eta jardun 
hori hobetzeko jarraibideak ematera bideratuta dagoena. Gainera, adituak dio ikasleek 
beren ikas-helburuak betetzeko ekarpen handiena egiten duen faktoreetako bat dela 
Hattie eta Tumperley-ren (2007) lanean oinarrituta. Beraz, esan daiteke ikaskuntza 
erraztu eta indartzen duen tresna bat dela. 
 
Ruiz Martínen definizioari helduta, azpimarratu egin behar da feedbacka ikasprozesuari 
berezkoa zaion praktikatzat duela. Berezkoa zaio ikasle zein irakaskuntzako profesio-
nalek beharra dutelako proposatutako helburuen betetze-maila zein den zehazteko. Ze-
haztapen (edo balorazio) horri esker ikusiko da zer egin daitekeen helburu horietara 
hurbiltzeko edo helburuok betetzat jo eta helburu berriak ezartzeko. 
 
Mota ezberdinetakoa izan daiteke irakasleek ikasleei ematen dieten feedbacka, ardatz 
hartzen duen alderdiaren arabera. Aditu gehienek uste dute garrantzitsua dela zein 
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atzeraelikadura emango den ondo hautatzea, ikasleak motiba ditzakeelako edo, bestela, 
frustrazioa eragin. 
 

1.6. FEEDBACK-MOTAK 
Ruiz Martínen (2020) feedback-moten sailkapenean oinarrituko gara. Horren arabera, 
feedback-mota ezberdinak daude aldagai hauen arabera. 
 

1.6.1. Neurria 
Zein neurritan ematen den, atzeraelikadura positiboa ala negatiboa izan daiteke. Positi-
boa izango da lortutako mugarriak eta egindako aurrerapenak azpimarratzen baditu. 
Feedback-mota horretan, ontzat jotzen da ikasleak egindako ahalegina eta emaitzen ba-
lioa azpimarratzen da. Gauzak horrela, emaitzek espero zena bete edo are gainditu egi-
ten dute. Bestalde, feedback negatiboa izango da ikaslearen jarduneko akatsak eta ho-
betu beharrekoak azpimarratzen dituena eta hobekuntza-eremuak identifikatu eta jaki-
naraztean oinarritzen dena. 
 

1.6.2. Arreta 
Feedback-ekintzaren arreta nora bideratzen den, sailkapen hau egin daiteke: 

 Ataza baten emaitza konkretuari buruzko feedbacka (AF). Ohikoagoa da 
irakaskuntza arautuko testuinguruetan, eta izenak berak adierazten duen 
bezala, ataza jakin batean lortutako emaitza zehatzei buruzko informazioa 
ematen du. Zenbakizko kalifikazioak, errubrikak eta ondo/gaizki edo gai/ez 
gai moduko kalifikazioak erabiltzen dira normalean. Informazioa ematen du 
ikaslea eskatutako atazarekiko dagoen puntu zehatzari buruz. Iritzia ematera 
mugatu daiteke edo, ostera, lortutako emaitzak hobetzeko estrategiak ematen 
dituzten iruzkinekin aberastu. 

 Emaitza lortzeko prozesuari buruzko feedbacka (PF). Feedback-mota honetan, 
ikasleak emaitza jakin bat lortzeko egin duen prozesuan jartzen da arreta. 
Helburua ez da horrenbeste akatsak identifikatu eta zuzentzea, baizik eta 
etorkizuneko antzeko egoeretan aplika daitezkeen gomendio holistikoagoak 
ematea.  

 Atazan erabiltzen diren prozesu metakognitiboei buruzko feedbacka (MF). 
Feedback-mota hau haratago doa, eta ikasleen jarduna hobetu dezaketen 
prozesu metakognitiboetan (plangintza, monitorizazioa edo ikaskuntzaren 
autoebaluazioa) oinarritzen da. 

 Ikasleak jarduerarekiko dituen trebeziei buruzko feedbacka (TF). Ikasleak ata-
zarekiko dituen trebetasun eta gaitasunen balorazioan oinarritzen da. Bereziki 
gai sentikorra da feedbacka jasotzen duenarentzat, izan ditzakeen ondorioen-
gatik. 

 

1.6.3. Unea eta maiztasuna 
Feedbacka berehalakoa edo atzeratua izan daiteke. Bata edo bestea izango da egokiena 
atazaren beraren eta eman nahi den feedbackaren arabera. Beraz, helburua baldin bada 
ataza baten emaitza baloratzea, gomendagarriena da feedbacka ahalik eta lasterren 
ematea. Zentzu horretan, aproposa da ikasleei autoebaluazioa egiteko denbora ematea. 
Feedbackak eta autoebaluazioak ez liokete elkarri kontra egin behar, bien eraginak bai-
tira ikaskuntzarako oso lagungarriak. 
 
Skinner (1958) eta Hernsteinen et al.-en lanak (1993) aipatzen ditu Ruiz Martínek 
(2020) argudiatzeko berehalako feedbackaren beste abantailetako bat dela, neurri ba-
tean, ikasleen arreta eta motibazioa mantenduko direla bermatzea eta egindako akatsak 
barneratzea eta fosilizatzea saihestea. 
 
Maiztasunari dagokionez, oreka mantentzea da onena: feedbacka ez da ez maiztasun 
handiarekin ez maiztasun txikiegiarekin eman behar. Atzeraelikadura oso maiz ematen 



 

 
9 e-Hizpide, 98. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/PMWP3182 

 

Vanessa Ruis Torres, Francisco Javier López Tapia eta Lola Torres Ríos 
Ebaluazioa hizkuntzako eskoletan. Egiteke dagoen berrikuntza 

bada, ikasleek mendekotasun handia izango dute aurrera egiten jarraitzeko. Aldiz, maiz-
tasun txikiegiarekin ematen bada, asko murrizten da feedbackak ikasprozesuan dituen 
eragin onak, eta ikaslea pixka bat galduta egon daiteke. 
 

1.6.4. Feedbacka nola eman 
Feedback orokorrena —eta prozesuetan zein metakognizioan gehien oinarritzen dena— 
da ikasleari bere jarduna optimizatzeko aukera gehien ematen diona. Feedback 
zehatzena, atazaren emaitzari buruzkoa, ez da hain garrantzitsua, beste ataza 
batzuetara orokortzeko aukera gutxiago emateaz gain, kalifikazio kuantitatiboetara 
mugatu ohi delako. 
 
Feedbacka inplizituki ematen bada, ikasleari bere kabuz emaitza zuzenak deskubritzeko 
pisten bidez, sustatu egingo dugu ezagutzaren eta ikasitakoaren finkatzearen eta egitu-
ratzearen arteko konexioa. 
 
Hori bai, feedbacka esplizituki emango dugu ikasleak ezin badu ikasitakoa gogoratu. 
Kasu horretan, irakatsi nahi genizkion kontzeptuetara itzuli eta beste modu batera 
azaldu beharko dizkiogu. 
 

1.6.5. Interpretazioa 
Gure ikasleei ematen diegun atzeraelikadurak ikasleek ulertzeko eta interpretatzeko 
modukoa izan behar du, eta beren jarduna hobetzera bideratuta egon behar du. 
 
Hala ere, egia da, Ruiz Martínek (2020) esan bezala, batzuetan hazkuntza-mentalitatee-
tan oinarritutako sistemarik eta efikazia-zentzu positiborik ez duten ikasleekin egiten 
dugula topo. Beste era batera esanda, ikasi behar dutena ikasi nahi ez duten ikasleekin. 
Beraz, aintzat hartu behar dira profil horiek izan ditzaketen beharrizan bereziak. Beren 
iraganeko esperientzietan bizitako emozioekin konektatu behar dugu, feedbacka moti-
bazioaren benetako motor izan dadin. 
 

2. IKASKUNTZA AKTIBO ETA GOGOETATSUA 
 

“El aprendizaje es resultado de lo que el alumno hace y piensa (...). Y el profesor solo puede 

promover el aprendizaje influyendo sobre lo que el alumno hace y piensa”. 

(Simon, apud Ruiz Martín, 2020) 

 
Ekintzara bideratutako ikuspegiak paradigma-aldaketa ekarri zuen hizkuntzak irakas-
teko metodologian 90eko hamarkadan, eta arreta edukietatik desbideratu eta arazoak 
ebazteko ikasestrategiak garatzean, testuinguruak komunikazioan duen garrantzian eta 
ikasprozesuaren autorregulazioan jarri zen. Metodologia aktiboen barruan sailka ditza-
kegun ikuspegi batzuk atazetan oinarritutako ikuspegia, proiektuetan oinarritutako 
ikaskuntza eta, berriena, arazoetan oinarritutako ikaskuntza dira (2000. urteen hamar-
kadaren hasierakoa da azken hori). Metodologia horietan guztietan da ikasgela prakti-
karako eta ikaskuntza-esperientzietarako gunea, eta, bertan, ikaslea aktiboki inplika-
tzen da hala komunikazioan eta elkarreginean (Langevin eta Villeneuve, 1997), nola 
atzerriko hizkuntzaren ikasprozesuan.  
 
Ikasprozesua esperientzia horien testuinguruan kokatzen duten metodologiek parte-
hartze aktiboa, esperimentazioa eta gaitasunen garapena erraztuko duen ikaskuntza 
funtzionala eta ikasleen motibazioa sustatzen dituzte, erabakigarriak direlako 
ikaskuntzak transferitzeko gaitasunari dagokionez (Pozo, 2018). Ildo horri jarraikiz, 
hizkuntza baten ikaskuntzaren erronka nagusia da ikasleak esperientzia horretan 
inplikatzea, komunikazio- eta ikaskuntza-esperientzia horretan, hain zuzen; izan ere, 
esperientzia aktiboak parte-hartzea behar duen arren, aldi berean, elkarreragina 
sortzen du, eta bi-biak dira hizkuntza bat ikasteko gako. Dena den, haratago ere joan 
gaitezke: esperientziak gogoeta egiteko momentuak ere eskaintzen ditu, eta gogoeta 
hori partekatua, pertsonala eta introspektiboa izan daiteke. Gogoeta biak dira 
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funtsezkoak ikasprozesua sendotu eta partekatutako ekintza eta ekintza propioak, 
batetik, eta hizkuntza bat ikasteak sortzen dituen esperientziak, bestetik, behatzeko. 
Horregatik, gogoeta funtsezko ekintza da ikaskuntza aktiboan. 
 
Ruiz Martínen hitzetan (2020), ikaskuntza aktiboa ez da “eginez ikastea” (learning by 
doing), baizik eta “pentsatuz ikastea” (learning by thinking). Metodologia aktiboak ikas-
learen inplikazioarekin lotzen ditugu, baina inplikazio hori ez da soilik hizkuntza horre-
tan hitz eginez parte hartzea, hizkuntza pentsatzea eta, batez ere, ikasprozesuan pen-
tsatzea ere bada. Zentzu horretan, ikaskuntza aktiboko edozein praktikak, ikastea "pen-
tsatzen ikastea" dela ulertuta —eta horien barnean daude, jakina, artikulu honen xede 
diren ebaluazio-praktikak—, ezinbestean aurreikusi behar ditu ikasleek ikasten dute-
nari eta beren ikasteko moduari buruz gogoeta egingo dutela bermatuko duten ariketak. 
(Ruiz Martín 2020). Esperientzia horri buruzko gogoeta-prozesuak erakutsi egin behar 
du ikaskuntzaren zein alderdik funtzionatu duen eta zeinek ez, eta aukera eman behar 
du arrakastak eta aurrerapenak nahiz zailtasunak eta balizko akatsak identifikatzeko. 
Zentzu horretan, gogoetak komunikatzeko eta ikasteko erabili diren estrategiak identi-
fikatzen laguntzen duen prozesu bat ematen digu, eta prozesu horrek estrategia horiek 
identifikatzeko eta bilatzeko erabili ditugun bestelako estrategiak identifikatzeko ere 
balio du (Torres, 2015). Gogoeta-prozesu hori ezinbestekoa da norberak dakiena fin-
katu eta norberak dakien hori ikas daitekeenarekin harremanetan jartzeko, horrela ho-
beto aprobetxatzeko dagoen hobekuntza-tartea. 
 
Gure ikaskuntzaren gaineko gogoeta egiteak berekin dakar kontzienteki pentsatzea nor 
garen ikasle gisa, zer dakigun (eta nola erabil dezakegun), zer jakin behar dugun eta nola 
ikas dezakegun. Hala ere, ezin dugu ahaztu ikasprozesu jarraia dela ikaskuntza eta ikas-
gelatik kanpoko denbora eta lekuetan ere gertatzen dela. Gauzak horrela, gogoetaren 
helburua izango da ikaskuntza aktibo ezberdinetatik (Trujillo, 2018) eratorritako ikas-
kuntza informalak ere aintzat hartzea, besteak beste, eskolan, etxean eta familian edo 
hirian gertatzen direnak, eta zubi-lana egitea ikasgela barruan eta kanpoan gertatzen 
denaren artean, betiere gogoeta egin eta ikasten duenaren iragazki pertsonaletik pasa-
tuta. Modu horretan, gogoeta lagungarria izan daiteke Pozok (2018, 6. or.) proposatzen 
duen hezkuntzaren helburua betetzeko:  
 

“recuperar para la escuela la fluidez, la naturalidad y el sentido que rigen los aprendizajes 
informales, pero sin perder las metas, la intención educadora, más allá del aquí y ahora, 
que debe guiar todo proyecto de educación formal”.2  

 
Testuinguru informaletan ikasten dugunari buruz eta dakigunari eta jakin dezakegunari 
buruz gogoeta egiteko gaitasun hori garatzeko, garrantzitsua da ikasleari ikasten lagun-
duko dioten estrategiak garatzen laguntzea. Ikasestrategia horiek kontzienteki hautatu 
diren eta ikasteko erabiltzen diren pentsamenduak, baliabideak eta ekintzak dira (Co-
hen, 2011). Oxford-en (1990) aburuz, atzerriko hizkuntzak ikasteko estrategiek eragin 
positiboak dauzkate ikasprozesuetan. Gainera, estrategiak kontzienteak direnez, ikas-
leek rol aktiboa izan behar dute, nahitaez, eta beren onurarako erabiltzen jakin behar 
dute. Alabaina, beti ez gara kontziente erabiltzen ditugun edo erabil ditzakegun estrate-
giez eta gogoeta horrek hizkuntza baten ikasprozesuan duen garrantziaz. Horregatik, 
estrategia horien inguruko gogoeta eta kontzientzia ikasgelan esplizituki integratzea 
proposatzen dugu, ikasprozesuaren barruko ikasprozesua ulertzeko. Horretarako, gai-
tasunak, mugak eta helburuak identifikatu behar dira (Torres, 2015). Ikaskuntzaren 
ebaluazioan derrigorrez egin behar da prozesuaren inguruko gogoeta. 
  

                                                        
2 “Ikaskuntza informalei berezkoak zaizkien etorria, naturaltasuna eta zentzua berreskuratzea eskolan, baina 
betiere xedea eta orain eta hemen bizi dugunaz haratago, hezkuntza formalaren esparruko proiektu guztien 
gidari izan behar den asmo hezitzailea galdu gabe”. 
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2.1. IKASGELAN GOGOETA KONTZIENTEA EGITEA ETA IKASKUNTZA GISA 
EBALUATZEA 
Ikasgelan ebaluazio eraginkorra egiteko lehen urratsa da ikaslea hizkuntza bateko ikas-
lea denaz kontziente izatea eta ikas-helburuak zein diren ezagutzea: Nor naiz ikasle 
gisa? Non nago? Nora noa? Zer egin behar dut hobetzeko?  
 
Aurreko puntuan azaldutakoari jarraikiz, esperientzietan oinarritutako ikaskuntzak la-
gundu egin diezaioke ikasleari ikasten eta ikasitakoa praktikatzen, baina, aldi berean, 
baliabideak emango dizkio esperientzia horietan kognitiboki eta metakognitiboki inpli-
katzeko. Beste era batera esanda, zer ikasten duen eta nola ikasten duen hausnartzeko 
baliabideak ematen dizkio. Prozesu horretako lehen urratsa ikasleak metakognizioko 
prozesuen, baliabideen eta estrategien gainean duen kontzientzia aktibatzea eta horiek 
testuinguruaren, beharrizanen eta helburuen arabera erabiltzen laguntzea da. Horren-
bestez, ezinbestekoa izango da ikasgelan gogoeta hori egiteko denbora eta espazioa 
ematea. Praktika hori gidatua da, lagundua, eta bertan aurrerapenak azpimarratu eta 
ikasleari aurrera egiten lagunduko dioten iruzkinak egin behar dira (Torres, 2015). Hori 
guztia lagungarria izango da irakasleak ikasgelan duen presentzia handitu eta ikasleen 
eta irakasleen arteko harremana zaintzeko.  
 
Zenbait baliabide daude hizkuntza-ikasleen ikaskuntza aktiboa eta gogoeta lantzeko, 
besteak beste: ikaskuntza-egunerokoak, gogoeta eragiteko hizkuntzen portfolioa eta 
norberaren ikas-alorra (NIA edo PLE, Personal Learning Environment). Horiek guztiak 
ikasleari bere ikasprozesuari buruzko gogoeta egitea eta gogoeta hori ikaskuntzaren 
ebaluazioko gako-elementuen artean sartzea ahalbidetzen dioten tresnak dira. Dena 
den, askotan, luzetarako prozesu bat egin behar da horretarako, eta horrek berekin da-
kar ikasprozesuaren garapena behar bezala behatzeko, dedikazio handia eta denbora 
luzea behar direla, eta hori ez da, askotan, hizkuntza-ikastaroetan ematen den egoera.  
 
Hona hemen NIAk eta ikaskuntza-egunerokoak sare sozialetan lantzeko bi proposamen; 
ariketa bietan egiten da ikaskuntza sustatzera eta bideratzera zuzendutako ebaluazioa. 
Abiapuntua da gogoeta dela ikasprozesuaren motorra, baita, ondorioz, hizkuntza-ikasle 
baten ebaluazioaren oinarria ere. Proposamen dinamiko eta moldagarriak dira, ikasle, 
ikastaro eta ikasprozesuaren edozein unetara egokitu daitezkeenak. Bata edo bestea 
hautatzeko irizpidea unean uneko helburuen eta egoeren araberakoa izango da, baina, 
hala ere, aukera sorta bat ematen digute ikasleei aldizkako hainbat proba egiteko (Ruiz 
Martín, 2020). Proba horiei esker, ikasleak ezagutza berberarekin egingo du topo une 
eta testuinguru ezberdinetan, eta, horrez gain, aukera ematen du ikaskuntza berberak 
modu ezberdinetan ebaluatzeko; izan ere, praktika hori ikaskuntzaren errutinazko al-
derdi bihurtzen da. Bestalde, proposamen biek ematen diote aukera irakasleari feedba-
cka eman eta jasotzeko, baina haratago ere badoaz: ikasleak pixkanaka bere ebaluazio-
aren gaineko ardura har lezake, bere lana behatuz eta autorregulatuz. 
 

2.1.1. NIAk edo norberaren ikas-alorrak 
NIAk pertsona baten ikaskuntza osatzen duten tresna, iturri, pertsona, konexio eta 
estrategien multzoak dira, betiere aintzat hartuta ikaskuntza hori ingurune formal eta 
ez-formaletan gertatzen dela, aurrez aurre nahiz online. Castañedak eta Adell-ek (2013) 
uste dute beti izan dugula NIA bat, baina ez garela horretaz jabetu. Horixe da, hain zuzen, 
hizkuntzen eskoletarako gakoa: NIA esplizitu eta kontzienteak eramatea ikasgelara, 
ikasestrategiak garatzera bideratuta egongo direnak.  
 
Helburu hori lortzeko, Torres-ek (2015, 2017, 2018) proposatzen du ikasleari bere NIAk 
garatzeko prozesuan laguntzea eta NIA horiek bere ikaskuntzaren ebaluazioan aintzat 
hartzea. Ikasteko inguruneak etengabe ari dira garatzen; ez dagozkio bizitzaren edo 
ikastaro baten une jakin bati. Alabaina, ikastaro jakin bati edo hizkuntza jakin baten 
ikaskuntzari lotutako une konkretu batean NIA horietan laguntzea, gidatzea eta 
jarraipena egitea lagungarria izan daiteke kontzientzia aktibatu eta ikaskuntza- eta 
kontzientzia-prozesu hori bideratzeko. Hona hemen hizkuntzen eskoletan NIA baten 
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garapenean jarraipena egiteko laguntzeko eta ebaluazioa egiteko, Campamento Norte-
k 2021ean antolatu duen Evaluar para aprender ikastaroan adierazitako zenbait 
proposamen: 
− Hasierako gogoeta: ikasleek nola ikasten duten. Jarduera hau ikasgelan egin dai-
teke, talde handian edo 3-4 ikasleko talde txikietan bilduta. Helburua galdera eta ideia 
hauen inguruko gogoeta partekatua egitea da—lagungarriak izan daitezke saioa bidera-
tzeko—: “Eman hizkuntzaren ikaskuntzari dagokionez (ikaskuntza formala edo ez-for-
mala, online edo aurrez aurre) ikasi duzun azken gauzaren berri”: Zer? Noiz? Non? No-
rekin” edo “Ikasi duzu hizkuntza honetako hitzik ikasgelatik kanpo? Izan al duzu gaizki-
ulertu kulturalik kalean? Nola konpondu duzu?” 
− Gogoeta-gunea. NIAren funtsezko elementuetako bat gogoeta da, ikaskuntzaren 
eragile eta ingurunearen garapenaren ardatz gisa. Egunerokoaren forma duen blog bat 
eremu egokia izan daiteke helburu hori betetzeko: izan ere, ikaslearen ikasprozesuaren 
berri ematen duten adibideei, baliabideei eta elementuei buruzko idazketa gogoetatsua 
egiteko gunea eskaintzen digu. Ez hori bakarrik, ingurunea ikaslearen nortasunaren ara-
bera pertsonalizatzeko (orrialde, irudi eta informazio pertsonala erabilita) eta ikaskun-
tzarako beste gune, baliabide eta iturrietarako estekak sartzeko aukera ere ematen digu. 
Gune horren garapena, jarraipena eta jarraitutasuna errazteko, zenbait ariketa eta en-
trega zehatz proposa daitezke ikasturtean zehar. Hona hemen blog horretan sar daitez-
keen jardueren adibide batzuk. 

 Blog bat sortzea eta kideekin partekatzea (Driveko lankidetza-doku-
mentu bat erabil daiteke blogen batzaile gisa). 

 Blogeko lehenengo orrian aurkezpen bat idaztea, hizkuntza-ikasle gisa. 
 Ikasteko baliagarriak diren hiru baliabide blogean jartzea (ikasgelan 

aipatutakoak edo ez), ikasleak erabili nahiko lukeen baliabide bat ko-
mentatzea eta berau “ikertzea”. Zertarako izan daiteke erabilgarria 
zure ikasprozesuan? 

 Irakasleak inspirazio-panel bat sortzea, ikasleei beren ikaskuntza gida-
tzen lagundu diezaieketen elementuak identifikatzen laguntzeko. Ho-
nako hauek dira jardueraren helburuak: dakigunaren, inspiratzen gai-
tuenaren eta motibatzen gaituenaren gaineko kontzientzia aktibatzea, 
baita gure ikaskuntza-iturri eta -baliabideen gainekoa ere; baloreak go-
goratzea; partekatzea eta enpatia izatea; beste iturri posible batzuk 
ezagutzea (elementuak eta pertsonak). 

 Twitterren (edo antzeko sare batean) kontu bat sortzea, irakasgaiare-
kin zerikusia duen artikulu bat partekatzea edo birtxiokatzea, irakas-
gaiarekin zerikusia duen norbait sarean jarraitzea, erreakzioak beha-
tzea, prozesuari buruzko blog-sarrera bat idaztea. 

 Sarrera bat egitea ikaskuntzaren adibide batekin: nola ikasten dut; nire 
ikaskuntzarako baliabide garrantzitsu bat eta baliabide berri bat. 

− NIAren atalei eta tresnei buruzko saioa. Torres-en (2015) arabera, honako gune 
hauek izan behar ditu NIAk: 

 Ikaslearen nortasuna, orrialde pertsonal batekin. Adibidez: nor naiz? 
Nondik abiatzen naiz? Zein dira nire itxaropen eta erronkak?  

 Gogoeta, adibidez, gure ikaskuntza-egunerokoan jasotako adibideeta-
tik abiatuta. 

 Ikaskuntza-elementuak kudeatzea, esaterako, blogaren ertzean balia-
bideetarako eta ikaskuntza-iturrietarako estekak jarrita. 

 
Jarraian datorren taula erabilgarria izan daiteke talde handi edo txikietan NIA bat osa 
dezaketen elementuei buruz gogoeta egiteko, zein elementu erabiltzen duten eta zein 
erabili nahiko luketen pentsa dezaten. Eskola-saio hori bukatu eta gero, ikasleek gogo-
eta pertsonala egin dezakete beren blogetan. 
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1. taula. NIA baten egitura eta elementuak (Torres, 2020) 

 

 
Jarraian datozen galderak taldeko nahiz banakako gogoeta egiteko erabil daitezke. Go-
goan izan behar dugu biak ala biak direla garrantzitsuak NIA garatzeko: Eman ikasteko 
erabiltzen duzun elementu baten berri: Nola? Zertarako? Eman erabili nahiko zenukeen 
elementu baten berri: Zergatik? Zertarako? 
− Gogoeta pertsonal eta partekatuaren gune komuna. NIA batean, funtsezkoa da 
banakako gogoeta instrospektibo eta pertsonala. Hala ere, prozesu horretan aurrera egi-
ten laguntzen du gogoeta hori une batzuetan gune komunetan partekatzeak, adibidez 
lankidetzan egindako mural batean (Padlet edo Flipgrid). Esaterako, bere NIAri buruzko 
gogoeta ardatz duen bideo labur bat grabatzeko eska dakioke ikasleari jarduera baten 
hasieran edo amaieran, galdera hauei erantzuteko eskatuz: Zein elementuk osatzen dute 
zure NIA? Nola ikasten duzu ikasgelatik kanpo? Zein elementu gehitu dituzu zure NIAn 
jarduera hau egin eta gero? Ikasleek aukera izango dute ikaskideen gogoetak ikusi eta 
komentatzeko, eta beren inguruneetan txertatu nahiko lituzketen beste elementu edo 
baliabide batzuk ere azpimarra ditzakete. 
 
NIAen garapen-prozesuari jarraipena eta ebaluazioa egiteko, funtsezkoa da hasieratik 
partekatzea ikasleekin prozesu horri jarraipena eta ebaluazioa egiteko erabiliko diren 
irizpide eta tresnak. Are gehiago, uneren batean irizpide eta baliabide horiek batera 
adostea ere proposa daiteke.  
 
Irizpide eta tresna horiek, errubrikak edo kontrol-zerrendak adibidez, NIAen garapena-
ren une ezberdinetan erabil ditzake irakasleak, binakako ebaluaziorako edo autoebalu-
aziorako baliabide gisa. Halaber, jarduera zenbaki bidez ebaluatzeko ere balio dute. 2. 
taulan errubrika baten eredua dago: 
  

Gogoeta pertsonala  

+  

partekatua  
Baliabideak kudeatzea  Ikaskuntza-sarea 

egunerokoa, ohar-koadernoa, 

agenda 

Oharrak: Google Keep: 

bloga (Blogger, WordPress) 

Twitterra 

Padlet 

Foroak 

Atsegin dut 

Sare sozialak (Feedly) 

Gogokoak (Refind + feedak, li-

burutegia, sarea) 

Atsegin dut 

Wiki pertsonalak (Evernote, 

Roam Research, Notion) 

Twitter 

Instagram 

Whatsapp 

 

Proiektuen kudeaketa, lan-es-

pazioak: 

Slack, Notion, Trello 



 

 
14 e-Hizpide, 98. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/PMWP3182 

 

Vanessa Ruis Torres, Francisco Javier López Tapia eta Lola Torres Ríos 
Ebaluazioa hizkuntzako eskoletan. Egiteke dagoen berrikuntza 

 
2. taula. NIA bat ebaluatzeko errubrika (Torres, 2019. “Rúbrica para la evaluación de un 
PLE. Curso de español. UAB Idiomes”. Itzulita) 

 

 

2.1.2. Ikaskuntza-egunerokoa Instagramen 
Ikaskuntza-eguneroko batean lau elementu hauen erakusgarri diren testuak sar dai-
tezke (testu idatziak, bideoak, audioak edo irudiak): ikaskuntza, hizkuntza, erabilitako 
estrategiak eta ikaskuntzari lotutako emozioak. Horrenbestez, Instagramen (edo tes-
tuinguruaren eta ikasleen profilaren arabera erabiliko den sare sozialean) gutxienez lau 
argitalpen egitea gomendatzen dugu, ikasturtean edo ikaskuntza-esperientzian zehar 
partekatzeko. Richards eta Lockhart-en (1994) ideiei jarraikiz, honako hauek dira prak-
tika horren helburuak: 

 norberak bere burua hobeto ezagutzea hizkuntza-ikasle gisa 
 ikaskuntza-esperientziei buruzko gogoeta egitea 
 xede-hizkuntzan komunikatzea 
 irakasleari norberaren ikaskuntzari buruzko informazioa ematea 

 
Gogoeta- eta ikasprozesua eta prozesuaren beraren jarraipena errazteko, ikasleari as-
tean behin edo birritan idazteko gomendioa egin dakioke, ikastaroaren iraupenaren 
arabera. Halaber, ikasleen profilaren arabera, gehiago edo gutxiago zehaztu daiteke egu-
nerokoaren eta sarreren edukia. Proposatutako etiketez gain (ikus hurrengo puntuak), 
ikasleari argitalpen bakoitzean bi traol erabiltzea gomenda dakioke (adib. #urduri #po-
zik), lexikoa aberasteko eta testuinguruan erabiltzeko, ideiei lotutako irudien bidez hitz 
berriak gogoratu eta barneratzeko eta traol berberak erabili dituzten beste batzuen ar-
gitalpenak bilatzeko. Ziur horrek lagundu egingo diola ikasleari ideia eta kontzeptuak 

  Desegokia Nahikoa  Egokia 

 

HAUSNARKETA 

0 

Ez dago dagokion haus-

narketa pertsonalik. Ez 

da ikaskuntza-laginik 

gehitu. Ez da erreferen-

tziarik edo bibliografiarik 

gehitu. 

2 

Honako kasu hauetako-

ren bat gertatu da: 

− badago hausnarketa, 

baina osatugabea edo 

zehaztugabea da; 
− proposatutako galde-

retatik bi baino gutxiago 

jaso dira; 
− ikaskuntza-lagina ez 

da gehitu edo ez da ar-

gia;  
− bibliografia edo erre-
ferentziak falta dira. 

4 

Hausnarketa osoa da, eta 

proposatutako bi galdera 

gutxienez badaude. Ikas-

kuntza-lagin bat gehitu da 

(jarduera bat, unitatea-

ren aipu edo zati bat, ba-

liabide zehatz bat, esteka 

bat). Erreferentziak 

edo/eta bibliografia 

gehitu dira. 

 

MODALITATEA 

0 

Testu idatziak baino ez 

dira argitalpenak.  

1,5 

Orokorrean ez dira bali-

atu argitalpenetan hiz-

kera multimodalaren 

ezaugarriak.  

3 

Hizkera multimodalaren 

ezaugarriak baliatu dira 

(testu idatzia, irudia, au-

dioa, bideoa, estekak) 

argitalpen guztietan.  

 

ARGITARATZEAK 

(kopurua eta lu-

zera) 

0 

Bi argitalpen edo gehi-

ago falta dira edo bi ar-

gitalpen edo gehiago 

osatu gabe daude hitz-

kopuruari dagokionez.  

1,5 

Argitalpen bat falta da 

edo baten bat ez dago 

osatuta hitz-kopuruari 

dagokionez edo egitu-

rari dagokionez akatsen 

bat dago (aurkezpena 

orrialde batean). 

3 

Argitalpenak osaturik 

daude, kopuruari dago-

kionez (aurkezpen bat + 

lau sarrera) zein haus-

narketaren luzerari da-

gokionez (gutxienez 80 

hitz). 
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gogoratzen, bere lexikoaren euritakoa hedatzen eta besteek nola ikasten duten beha-
tzen. 
 
Hona hemen eska ditzakegun lau argitalpen-motak, gogoeta eragiteko hizkuntzen port-
folioari jarraikiz (Cassany, 2002):  
 
− 1. argitalpena: ikaskuntza-adibide bat 

Besteak beste: beren biografia linguistikoari buruzko bideo motz bat (1-2 min), hau 
da, beren burua ikasle gisa aurkeztea; irakurketa bati buruzko bideo bat (edo ar-
gazki bat eta testu bat); ikaslea ikasten ari den hizkuntzan komunikatu den une ba-
teko argazki edo bideo motz bat; ikasgelako jarduera baten zati bat (argazki bat, 
gogoeta bat). Gomendatutako traol-hitza: #ikaskuntzadibidea 
 

− 2. argitalpena: hizkuntza-adibide bat 
Kartel, testu edo seinale bati ateratako argazkia, programa baten esteka edo bideoa, 
telesail bateko trailerra edo pareta bateko pintada bati ateratako argazki bat. Argi-
talpen horiekin, paisaia linguistikoari buruzko jarduera bat proposa daiteke (To-
rres, 2020). Gomendatutako traol-hitza: #hizkuntzadibidea 

 
Campamento Nortek 2020ko udan egindako udako beste paisaia linguistiko ba-
tzuen proposamena hemen kontsulta daiteke: 
https://twitter.com/hashtag/lenguajedeverano?src=hashtag_click 
 

− 3. argitalpena: ikaskuntza-baliabide edo -estrategia bat. 
Egoera jakin batean erabilitako baliabide edo estrategia bat (adibidez: ohar-koa-
derno bat; podcast baten pantaila-argazkia; edo ikasleak azalpen bat eman edo es-
katu, zerbait birformulatu edo zerbait ulertu ez duen egoera baten deskribapena). 
Gomendatutako traol-hitza: #estrategia.  

 
Ikasestrategiak partekatzeko baliabide gisa knolling teknika erabiltzea proposa da-
kieke ikasleei. Horren bidez, goitik ateratako argazkiak egiten zaizkie zerikusia du-
ten objektu batzuei edo ordenan jarritako gai bereko elementu batzuei. Kasu hone-
tan, ikasleek beren ikaskuntzarekin erlazionatutako elementuen argazkiak egingo 
dituzte. Argazki horiek irudietan dauden elementuak zergatik diren garrantzitsuak 
edo nola erabiltzen dituzten azaltzen duten audio edo testu batekin batera parteka 
ditzakete. Horren adibideak badauzkagu Cervantes Institutuaren Cómo Aprender en 
entornos híbridos ikastaroan (esaterako,Torres, d.g.). 
 

− 4. argitalpena: ikas-esperientzia bati buruzko emozio bat. 
Argitalpen honetan, ikasleak harremanetan jarriko du ikaskuntza- edo komunika-
zio-esperientzia bat (ikasgelako jarduera bat, kalean izandako elkarrizketa bat, 
gaizki-ulertu linguistiko edo kultural bat, eskola baten hasiera) esperientzia horrek 
eragin dion emozio batekin. Gomendatutako traol-hitza: #emozioa edo #sentitzen-
naiz. 

 
Ikasprozesua eta ikasprozesuaren jarraipena eta ebaluazioa errazteko, honako ideia 
hauek proposatzen ditugu: 

 Eskoletara egunerokoak eramatea. Aldizka berrikustea eta komentatzea ikas-
gelan (aurrez aurre edo online) egindako argitalpenak, bereziki gainerako ikas-
leekin partekatu eta horri etekina ateratzeko edo zalantzak argitzeko egokiak 
izan daitezkeenak. 

 Aldizkako ebaluazioa egitea. Instagrameko egunerokoa egiteko prozesuan ikas-
leek egin dituzten eta egiteke dituzten argitalpenak berrikusteko hiru une ezar-
tzea. Azken berrikusketan, adibide guztien eta bere ikasprozesuaren inguruan 
gogoeta egitera animatu daiteke ikaslea. Horretarako, galdera hauei erantzun 
diezaieke azken argitalpen batean: Zer ikasi duzu praktika honekin? Zein alde 

https://twitter.com/hashtag/lenguajedeverano?src=hashtag_click
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dago hasierako eta amaierako adibideen artean? Zein adibide azpimarratuko 
zenuke eta zergatik? Badago aldatuko zenukeen ezer, edo zer hobetu daiteke? 

 Errubrika bat eta azken ebaluazio bat erabiltzea eta partekatzea. Azken jardu-
era horren ebaluazioa ikastaroaren azken ebaluazioan sartzea, planteatutako 
helburuak eta egin beharreko urratsak aintzat hartuko dituen errubrika bat 
erabilita: argitalpen kopurua, traolen erabilera, adibideen tipologia eta ikaslea-
ren azken balorazioa. 

 

2.2. EBALUAZIO PERTSONALA: PROZESUAK ETA PERTSONAK 
Jarraian hizkuntza-ikasleen ebaluazio pertsonala eta autoebaluazioa egiten lagundu de-
zaketen hiru baliabide deskribatuko ditugu:  

1. irteera-txartelak 
2. ebaluazio-ituak 
3. galdetegiak 

 
Baliabide horiek une zehatzetan eman diezaieke ikasleei beren ikaskuntzari buruzko fe-
edbacka, eta, horri esker, aukera dute egiten ari diren jarduera horretan arreta eta mo-
tibazioa mantentzeko. Gainera, murriztu egiten dute akatsak memorian finkatzeko pro-
babilitatea (Skinner, 1958). Beste ezer baino lehen, ikasleen ikaskuntza-kontzientzia ak-
tibatzeko balio dute, baina irakasleak ikasle bakoitzaren ikasprozesua behatzeko eta 
ebaluatzeko eta binakako ebaluazioa egiteko tresna ere bada. 
 

2.2.1. Irteera-txartelak 
Ikaskuntzan eragin handia izan dezakeen praktika erraza da saio edo lezio bakoitzaren 
amaieran egun horretan landutakoa berrikusteko ariketatxo bat egitea. Dena den, onu-
ragarria izan daiteke, halaber, jarduera hurrengo lezioaren hasieran egitea edo eskola 
baten eta bestearen arteko lotura gisa erabiltzea. Izan ere, ikasitakoa gogora ekartzea 
bereziki eraginkorra da, gehiago kostatzen delako ikasitako hori gogoratzea (Ruiz 
Martín, 2020). 
 
Zentzu horretan, irteera-txartelak ebaluazio-tresna egokiak dira gure ikasleek eskola 
edo lezio jakin batean landutakoa ulertu edo barneratu duten egiaztatzeko, ebaluazio 
formatiboaren esparruan. Gainera, ikasleen gogoeta ere eskatzen dute. Gehienetan es-
kolaren amaieran erabiltzen dira, azken bost edo hamar minutuetan; izan ere, ikasleak 
txartela erakusten ez badu, printzipioz, ezingo du alde egin. Dena den, aukera eman da-
kioke txartelean bere zalantzak edo galderak idazteko galdetutakoari erantzuten ez ba-
daki. Hori ikasgelatik ateratzeko beste modu bat litzateke. Gauzak horrela, modu auto-
nomoan landu ditzake zalantza horiek ikasgelatik kanpo edo irakaslearekin, hurrengo 
saioan. Modu horretan, irteera-txartelek lotura-lana egin dezakete eskola baten eta hu-
rrengoaren artean. 
 
Bafile-ren (2004) arabera, honako hauek dira ikasgelan irteera-txartelak erabiltzearen 
abantaila batzuk: 

 Ikaskuntzarekin topo egiteko beste aukera bat ematea. 
 Ikaskuntza-errutina bat ezartzea, gogoeta eskolan eta ikaslearen ikasprozesuan 

txertatuta.  
 Unitate edo eskola bakoitzeko gako-alderdiak azpimarratzea eta sintetizatzea. 

Ikasleei eskolatik egun horretan ikasitakoaren ideia batekin ateratzen lagun-
tzea. 

 Ikasle eta irakasleek egun horretan landutako edukiak ulertu diren egiaztatzea 
eta ikaskuntza horren barneratzea indartzea.  

 Irakasleari hurrengo eskolaren planifikazioan laguntzea, edukiren bat berri-
kusi edo bertan sakondu behar bada ere. 

 Elkarrizketa bat sortzea ikasten denaren eta irakasten denaren artean, ikaslea-
ren, irakaslearen eta eskolaren helburuen artean. 
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Irteera-txarteletan egiten diren galdera-motei dagokienez, gomendatzen da 
erantzuteko denbora gutxi (gehienez ere 5 minutu) behar dituzten erantzun laburreko 
galderak egitea; izan ere, bereizi egin behar dira gainerako jardueretatik. Ez hori 
bakarrik, planteatutako helburuekin eta egun horretan landutakoarekin bat datorren 
ideia bat sintetizatu behar dute, ikasleak gai izan daitezen ikasitakoa gogoratzeko. 
 
Fisher eta Frey-k (2004) hiru galdera-mota proposatzen dituzte: 

1. Ikaskuntza dokumentatzea: idatzi gaur ikasi duzun zerbait; azaldu nola erabil 
dezakezun gaur ikasitakoa ikasgelatik kanpo. 

2. Ikasprozesuari garrantzia ematea: ez dut ulertu...; idatzi gaurko eskolan sortu 
zaizun zalantza bat; gehiago jakin nahiko nuke honi buruz....; gaur gehien ha-
rritu nauena izan da... 

3. Jarraibidearen eraginkortasuna ebaluatzea: gustatu zaizu gaur talde txikietan 
lan egitea? argiak iruditu zaizkizu adibideak? 

 
Txarteletan ematen dituzten erantzunek eskola nola joan den esango diote irakasleari: 
zein ariketek motibatu dituzten ikasleak, zein arazo egon diren eta nola ebatzi diren. 
Horrek, aldi berean, hurrengo eskola bideratzen lagunduko dio, ideia batzuetan gehiago 
sakontzeko, eduki batzuk berrikusteko, jarduera praktikoren bat gehitzeko, eta abar. 
Egokitzat jotzen bada, txartelak ikasleei itzul dakizkieke beren ikaskuntzaren adibide 
gisa erabil ditzaten. 
 
Sorkuntzari eta diseinuari dagokienez, ikasleari eska dakioke irteera-txartelak sortzeko. 
Horrek erantzukizuna partekatzen eta ebaluazioaren gaineko kontzientzia hartzen la-
gunduko dio. Irteera-txartelen dinamikarekin hasi eta gero, ikasleei proposa dakieke, 
binaka edo taldeka, banku gisa funtziona dezakeen poltsa komun batean sartzeko txar-
telak diseinatzeko. 
 
Ikasleek idatzitako irteera-txartelak erabiltzeko beste modu bat izan daiteke txartelak 
ikasleek gordetzea eta hurrengo eskolaren hasieran beroketa gisara erabiltzea; adibi-
dez, aukera bat izan daiteke bi talde egitea eta ateratzen diren galderei erantzutea. 
 
Ildo beretik, txarteletan eskolan landutakoari buruzko galderak edo zalantzak jartzea 
eska dakieke ikasleei, beste kide batek erantzun dezan. Modu ona da aurreko egunean 
ikasitakoa berrikusi eta egun horretan landuko denarekin harremanetan jartzeko, za-
lantza posibleak argitu edo ikaskuntza zabaltzen duelako. 
 
Irakasleak irteera-txarteletan emandako erantzunak biltzea lagungarria izango da ikas-
kuntza eta irakaskuntza ebaluatzeko. Hainbat modutara egin daiteke: txartelak ikasge-
lako atean jaso daitezke, ikasleak ateratzera doazenean; postontzi edo toki berezi bat 
sor daiteke ikasleek beren erantzunak bertan sartzeko, edo, bestela, erantzunak online 
ere jaso daitezke (adibidez, bideo bidezko eskola asinkrono bateko azken 5 minutuak, 
foro bat, Padlet edo Flipgriden lankidetzan egindako mural bat, eta abar). 
 
 

2.2.2. Ebaluazio-ituak 
Ituak autoebaluaziorako ikusizko baliabideak dira. Ebaluazioaren irudikapen grafikoa 
dute oinarri, eta gogoeta eragiten dute, irudi bakar horrek hainbat informazio ematen 
baititu. Irudi horrek ikaslearen aurrerapenaren irudi orokor bat eskaintzen du.  
 
1. irudian ikusten denez, grafikoa zirkulu zentrokidez osatutako itu bat da, eta barrual-
detik kanpoaldera, aintzat hartu nahi dugun item bakoitzaren betetze-mailaren berri 
ematen dute. Zirkulurik handienaren inguruan ebaluazio-irizpideak daude. Zirkuluak 
lerro zuzenen bidez daude banatuta, eta, horrela, atalak sortzen dira. Atal horietako ba-
koitza ebaluatu beharreko alderdi zehatz bati dagokio, eta koloreztatu egiten da emaitza 
positiboa bada. Beraz, zenbat eta azalera handiagoa koloreztatuta, orduan eta arrakasta 
handiagoa lortu du ikasleak. 
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1. irudia. Maria Barcalaren ahozko adierazpena ebaluatzeko itua (“Aprender en entornos 
híbridos” ikastaroa.CFPIC, 2021)  

 

 
 
Irudikapen grafiko horren bidez, erraza da ikaskuntzaren une ezberdinetan eskuratu-
tako emaitzak konparatzea; adibidez, ikasturtearen hasieran, erdian eta amaieran. Ha-
laber, ikasle batek jarduera baten gainean egiten duen autoebaluazioa eta ikaskide ba-
tek egiten duen binakako ebaluazioa konparatzeko ere erabil daiteke, bi ituak aldera-
tuta. 
 

2.2.3. Galdetegiak 
Galdetegiak ebaluazioaren hainbat xede betetzeko erabil daitezkeen ebaluazio-tresnak 
dira. Besteak beste, hauetarako izan daitezke erabilgarriak: 

 Unitate edo jarduera baten amaieran, ikasitakoa egiaztatzeko eta, batez ere, 
ikasleari ikaskuntzarekin topo egiteko beste aukera bat emateko. 

 Ikastaro, unitate edo jarduera baten hasieran, ikasle batek edo klase osoak gai 
bati buruz dakienaren inguruko diagnostikoa egiteko. 

 Ikasleek edo kideek gai edo jarduera, unitate edo ikastaro bati buruz duten iri-
tzia eta feedbacka ezagutzeko. 

 
Hauek dira galdetegien abantailetako batzuk: 
Errazak dira banatzen, egiten eta informazioa eskuratzen. Are gehiago, informazioa es-
tatistika eta grafikoen bidez ere ematen dute. Horrek emaitza indibidual edo kolekti-
boen ideia bisual bat ematen die ikasleei eta irakasleei. 

 Berehalako feedbacka eman dezakete galdera bakoitzaren ostean, asmatu ala 
ez, eta ikasleari gaiaren inguruko gogoeta eragiteko edo gai batean sakontzeko 
iruzkinak egin dakizkieke. Feedback hori galdetegia egin eta gero ere eman dai-
teke. 

 Ikasleak galdetegien sorkuntzan eta diseinuan inplika daitezke, eta horrek lan-
kidetza eta binakako ebaluazioa nahiz ebaluazio partekatua errazten du. Horre-
tarako, ezinbestekoa da galdetegiak aldizkako jarduera gisa erabiltzea ikasge-
lan. 



 

 
19 e-Hizpide, 98. zenb. (2021) 

https://doi.org/10.54512/PMWP3182 

 

Vanessa Ruis Torres, Francisco Javier López Tapia eta Lola Torres Ríos 
Ebaluazioa hizkuntzako eskoletan. Egiteke dagoen berrikuntza 

 Gainera, galdetegiek galderak erantzunen arabera aldatu eta pertsonalizatzeko 
aukera ematen dute, eta hori oso erabilgarria da ikasle bakoitzari dagokion fe-
edbacka emateko. 

 Halaber, hizkera multimodalak (testu idatzia, ahozkoa, irudiak eta bideoa) ema-
ten dizkigun aukerak aprobetxa ditzakegu galdetegian, bai galderetan, bai eran-
tzunetan edo feedbackean. 

 
Aukera digital asko daude galdetegiak online egiteko. Besteak beste, Survey Monkey, 
Doodle, Typeform, Mentimeter eta Google Forms plataformek aukera ematen dute emai-
tza guztiak zuzenean Excel batera deskargatzeko, baita emaitzak bisualizatu eta proze-
sua pertsonalizatzeko ere, horretarako erantzunen araberako ibilbide ezberdinak sor-
tuta. 
 

3. LANKIDETZAKO EBALUAZIOA 
 

El ojo que ves no es 

ojo porque tú lo veas; 

es ojo porque te ve. 

(Antonio Machado, Proverbios y cantares) 
 

3.1. EBALUAZIOA IKASKUNTZA GISA 
Ikaskuntzaren ibilbidea ez dugu bakarrik egiten, irakaslearekin eta beste ikasle batzuen 
laguntzarekin baizik. Gizartean ikasten dugu, eta hobeto ikasten dugu beste batzuekin 
batera. Hain zuzen, gehiago eta hobeto ikasten dugu besteekin eztabaidatzeko eta hartu-
emanetan egoteko aukera dugunean. Horregatik, ahalik eta gehien aprobetxatu behar 
ditugu taldeko ikaskuntzak testuinguru formaletan ematen dituen aukerak.  
 
Badakigu ebaluazioak bat etorri behar duela talde horri jarritako helburuekin, metodo-
logiekin, ikuspegiekin eta jarduera-motekin. Alta, sarritan ataza burokratiko huts bihur-
tzen da hori guztia; jarraipenari, ebidentziei, kontrolari, testei eta probei buruz hitz egi-
ten dugu. Baina, errealitatean, askoz ere sinpleagoa da: ebaluazioa ikaskuntza bera da.  
 
Ebaluazioa da ikaskuntzaren ildo nagusia: ikasgelako ikaskuntza eta autoikaskuntza, eta 
gizartean eta beste espazio batzuetan egiten dugun ikaskuntzak konektatzen ditu. Eba-
luazioa ekitaldi gisa ikusteari utzi eta prozesuaren partetzat hartzen badugu, baieztatu 
egin daiteke ebaluazioa dela ikaskuntza, eta ondorioz, irakastea, ikastea eta ebaluatzea 
banaezinak diren hiru prozesu direla (Sanmartí, 2007).  
 
Autoebaluazioak eta koebaluazioak aukera ematen dute ikasleak beren ikaskuntzaren 
gaineko gogoetan aktiboki inplikatzeko: prozesu horren arduradun sentiarazten ditu 
eta ebaluazioak beren ikaskuntzarako duen erabilgarritasunaren ikuspegi zabalagoa 
ematen die. Horregatik, funtsezkoa da ikasleek taldeko lanaren ebaluazioak duen ga-
rrantziaren gaineko kontzientzia hartzea eta beren jarduna eta ekarpenak, norberare-
nak eta besteenak, baloratzen ikastea. 
 

3.2 LANKIDETZAKO EBALUAZIOA EGITEKO PROPOSAMENAK 
Jarraian, lankidetzako ebaluazioa egiteko hainbat ebaluazio-estrategia eta -tresna aur-
kezten ditugu, lagungarriak izan daitezkeenak gure ikasleen ikaskuntza-faseak modu 
ezberdinetan ikusteko. 
 

3.2.1 Foku-taldea 
Publikoaren iritziak edo jarrerak aztertzeko tresna kualitatibo bat da foku-taldea. 
Gizarte-zientzietan erabiltzen da, baina ez dago eragozpenik hizkuntzen eskoletan 
ebaluazio-teknika gisa erabiltzeko. Ikasleen arteko elkarreragina eskatzen du, eta, 
horregatik, informazio baliotsua eskuratzen da beren ezagutzei, jarrerei, sinesmenei eta 
ikaskuntza-esperientziei buruz. Foku-taldea oso tresna erabilgarria da irakaskuntzaren 
jardunean hobekuntzak egin eta prozedurak hurrengo eskoletarako doitzeko. Ikasleei 
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kokatzen, aprobetxatutakoa baloratzen eta ikasteko konplexua iruditzen zaiena hobeto 
ulertzen lagundu diezaieke.  
 
Ebaluazio-prozesuaren edozein fasetara egokitu daiteke. Ikastaroaren hasieran, beha-
rren azterketa egiteko erabil daiteke. Eta ikastaroaren edo hiruhilekoaren amaieran, al-
diz, gogoeta egiteko: bete al dira aurreikusitako helburuak? Zein erronka planteatu be-
har du ikasle bakoitzak bere etorkizuneko ikasprozesuari aurre egiteko? Dena den, ira-
kaskuntza- eta ikasprozesu osoan zehar ere erabil daiteke, betiere beharrezkotzat jo-
tzen bada gogoeta egiteko eta une horretan norberaren egoeraz, egindako ibilbideaz eta 
helburuak betetzeko falta denaz kontziente izateko.  
 
Xedea da dagokion taldeari edo klaseari interesatzen zaizkion gaiak hautatzea, adibidez:  

 zein ataza edo dinamika iruditzen zaizkizu interesgarrienak? zergatik?  
 zein beste ataza-mota egin nahiko zenuke?  
 zein estrategia erabiltzen duzu ikasgelatik kanpo gaztelania praktikatzeko? 
 zer gehiago egin zenezake hizkuntza ikasteko? 

 
Gida hori irakasleak prestatzen du, taldearen eta beharren arabera, eta ikasgelara era-
maten da ikasleekin eztabaidatzeko. Horrela, aldi berean balio du irakasleak taldearen 
diagnostikoa egiteko, ikasleei ahotsa emateko eta ikasleei gogoeta eragiteko eta ikasle 
gisa duten rolari buruzko gogoeta egiteko aukera emateko. Hamabi bat ikasle arteko tal-
deetan, talde handian egin daiteke, patxadaz hitz egin ahalko dutelako. Alabaina, gehi-
ago badira, saio edo talde ezberdinak egin daitezke. Kasu horretan, irakaslea talde edo 
saio guztietan egon beharko da. 
 
Praktika hau egiteko hainbat faktore garrantzitsu hartu behar dira aintzat:  

 ikasle guztiek parte hartzea  
 ikasleen arteko elkarreragina 
 entzute aktiboa 
 irakasleak galderak modu egokian formulatzea gida- eta moderatzaile-lanak 

egiten dituelako 
 lortu nahi dugunaren inguruko gogoeta sakona egitea  

 
Urrats hauek egitea gomendatzen dugu: 

 Mugatu gai bakarrera: landu nahi dugun gai bat izan daiteke, beharren azter-
keta bat, unitate-amaieran informazioa biltzea, alderdi zehatzen bat eztabaida-
tzea (izan gramatikala, lexikoa, emozionala edo beste edozein motatakoa). 

 Erabaki zein tresna eta formatu erabiliko duzun: galdetegia paperean, Google-
ren galdetegia, elkarrizketak.  

 Ikasle bakoitzak gogoeta pertsonala egingo du galdera horiei erantzunez.  
 Partekatu erantzunak lorpen eta zailtasun komunak identifikatzeko.  
 Bildu ebidentziak: grabatu saioa edo eskatu ikasleei oharrak hartzeko lankide-

tzako dokumentu batean.  
 Definitu etorkizunerako ekintza-plan bat eta diseinatu hurrengo eskoletan 

atera dituzuen ondorioak aplikatzeko aukerak. 

 
3.3.2. Errubrika 
Jarduera edo proiektu baten gaitasunaren, kalitatearen edo egokitasunaren maila ez-
berdinak deskribatzen dituen tresna bat da errubrika. Feedback informatiboa eta eba-
luazio xehea ematen die ikasleei ataza horretan egindako ikasprozesuari buruz. Tresna 
bikaina da, bereziki gaitasunak ebaluatzeko; izan ere, aukera ematen du gaitasun bat 
osatzen duten ataza konplexuak ataza sinpleagoetan banatzeko eta mailakatzeko. Erru-
brika beti aurkeztu behar zaie ikasleei proiektua edo ataza egin baino lehen, eta bi ele-
mentu izan behar ditu nahitaez: 

 Proiektuan edo atazan erabiliko diren ebaluazio-irizpideak jasotzen dituen zu-
tabe bertikal bat. 
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 Irizpide horiek kalitate-mailak jasotzen dituen zutabe horizontal bat. Bertan 
ezarri behar da zer den gaitzat jotzeko ezinbestekoa dena eta zer eginez lortzen 
den bikaintasunera iristea. 

 
Errubrikek ataza edo jarduera baten ebaluazio-irizpideen berri ematen dute, bai hasie-
ran, bai prozesu osoan zehar. Edonola ere, irizpide horiek bat etorri behar dute lortu 
nahi diren ikas-helburuekin. Gainera, jarduerak garatzeko espektatiben eta lorpen-mai-
len berri ematen dute.  
 
Errubrikak ikasleen autoebaluaziorako ez ezik, ikaskuntza hiru ikuspegitatik ebalua-
tzeko ere erabil daitezke: irakaslearen ebaluazioaren ikuspegitik, autoebaluazioaren 
ikuspegitik eta binakako ebaluazioaren ikuspegitik (Cobo, 2018). Batez ere, ikasleekin 
lan egiteko tresna bat da. Horregatik, hizkera argia eta sinplea erabiltzea gomendatzen 
da, ulertzeko zailak izan daitezkeen teknizismoak alde batera utzita. Gainera, garrantzi-
tsua da alderdiak eta beren betetze-mailak deskribatzean zehatzak eta argiak izatea, 
ikasleak kontziente izan daitezen zer ebaluatzen ari garen eta zergatik kokatzen ditugun 
maila batean eta ez beste batean. Halaber, ikasleari beren jarduera monitorizatzeko au-
kera ematen diote, autoebaluazioaren bidez. Baina haratago ere badoa: erraztu egiten 
dute ikaskuntzaren gaineko erantzukizuna hartzea, ebaluazioa gardenagoa egiten dute 
eta murriztu egiten dute ebaluatzaileen arteko subjektibotasuna. Horrenbestez, hobetu 
egiten dute prozesu horiek duten ekitatearen gaineko pertzepzioa. Ikasleei ia bereha-
lako feedbacka emateko erabil daitezke, ebaluazio formatibo eta jarraituaren testuingu-
ruan. 
 
2. irudia. Gaztelania atzerriko hizkuntza gisa ikasten duen talde batean booktuber proi-
ektu bat ebaluatzeko errubrika. Alfonso Hernándezek sortua da Campamento Norteren 
“Evaluar para aprender” ikastarorako (2021).  
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3. irudia. Ikaslearentzako autoebaluazio-errubrika, Karmentxu Iturriagak sortua da, HA-
BEren “Competencia digital docente. Enseñar a aprender en entornos online” ikastarorako 
(2021). 

 

 
3.3. BERDINEN ARTEKO EBALUAZIOA 
Berdinen arteko ebaluazioak prozesuaren erdigunean jartzen ditu ikasleak, beraiek bai-
tira beren ikaskideen lana ebaluatu behar dutenak. Ebaluazio-mota horrek lagundu egi-
ten du ikasleek hobetu egin behar dituzten alderdien gaineko kontzientzia har dezaten, 
ikaskideen lorpenak, akatsak eta hobetu beharrekoak behatuz. Ikaskuntzaren fase guz-
tietan aplika daiteke, baina normalean jarduera bat binaka egin eta gero beren lana eba-
luatu dezaten erabiltzen da. Jarduera hori talde txikietan ere egin daiteke.  
 
Hizkuntzen eskolan, ikasle bakoitzak ikaskideekin batera egiten du lan elkarri lotuta 
dauden helburu komun eta indibidualak erdiesteko (Cassany, 2004). Berdinen arteko 
ebaluazioa lankidetzako ikaskuntzaren esparruan egiten da, eta taldea dinamizatzen du, 
ikasleak gehiago inplikatzen ditu eta beren rol pasiboa alde batera uzten laguntzen die. 
Ikasleek aldez aurretik ezagutzen dute jarduera, eta zein zailtasun dituen ere badakite. 
Ikaskidea behatzea eta ebaluatzea lagungarria izan daiteke erroreak identifikatzeko, 
erroreak zuzentzeko eta planteatutako galdera edo arazoa ebazteko beste alternatiba 
batzuk identifikatzeko. Ebaluazio-mota hori egiteko, funtsezkoa da ikasleei errubrika 
bat eta aurretiaz azaldutako eta erabilitako ebaluazio-irizpideak ematea. Irakasleak oso 
modu argian azaldu behar ditu ebaluazio-irizpideak eta pentsamendu positiboa helarazi 
behar die ikasleei ebaluatuko den horrekiko: kideen jarduna ebaluatuko dute, eta ez ki-
deak. 
 

3.4. FEEDBACKA: ZUZENTZETIK ETA AZALTZETIK HARATAGO 
Ikasgelako ikaskuntza ez da norberak bakarrik egiten duen zerbait: irakaslearekin eta 
ikaskideekin egiten dugu. Eta bidaia horretan, feedbacka edo atzeraelikadura da gure 
iparrorratza; ez bakarrik irakaslearena, baita ikasleena ere. Gure ikas-helburuak lortu 
eta iritsi nahi dugun tokira iristeko funtsezko tresna da: feedbacka dugu ebaluazio for-
matiboaren ardatz (Cano García, 2016).  
 
Feedbacka ikasprozesuan txertatzea jarduera bat zuzentzetik edo erantzun zuzena ema-
tetik haratago doa. Baita erantzun zuzen hori azaltzetik haratago ere. Feedbackak ikas-
leei beren burua ebaluatzen lagunduko dieten galderak eta iradokizunak egin behar 
ditu. Horregatik, beren ikaskuntzaren alderdi zehatz bat hobetzeko proposamenak eta 
gomendioak eman behar dizkie. Irakasle gisa, gomendagarria da feedbacka gure plan-
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gintzan sartzea. Berandu ematen badugu, ez du zentzurik. Goizegi ematen badugu, ikas-
leari bilatzeko eta bere kabuz ikasteko aukera kentzen diogu. Artikulu honetako 1. pun-
tuan azaldu dugun bezalaxe, bereizi egin behar dira prozesuan zeharreko feedbacka eta 
jarduera edo ataza zehatz bati emandako feedbacka.  
 
Feedbacka etengabeko ikasprozesuaren parte da, hiru fase edo une dituen arren:  
1. Feedbacka ematea eta jasotzea. Feedback hori irakasleak, kide batek edo taldeak 

eman dezake. 
2. Jasotako feedbacka ulertzea. Puntu honetan, garrantzitsua da gure ikasleei gida-

ritza ematea. Horretarako, feedbackak beren ikaskuntzan benetako eragina izateko 
egin behar dituzten ekintza zehatzen berri eman behar zaie. Fase horrek ikasleek 
rol aktiboa izatea eskatzen du. Horretarako, feedback-prozesuaren protagonista bi-
hurtu behar ditugu: ikasleak zerbait egin behar du feedbacka jasotzen duenean. 
Ikasleari hobetu behar dituen alderdiak zein diren esaten baldin badiogu, etorkizu-
nean eskatzen diogun hori egiteko uneak eta aukerak eman behar zaizkio.  

3. Aurretiaz identifikatutako hobekuntza-ekintzak gauzatzea.  
 
Ikaskuntzaren continuumaren atal bat da ebaluazioa, eta, horregatik, prozesu jarraitu 
eta oso bat da. Gauzak horrela, ikasleei feedbackaren garrantzia erakusteko funtsezkoa 
da atzeraelikadura duten jarduerak diseinatzea eta egin dituzten hobekuntzak 
erakusteko aukerak ematea. Bestela esanda, feedbacka ez da eraginkorra ez baldin bada 
feedforward planifikatu bat egiten. Atzeraelikadura etorkizuneko jarduna edo 
ikaskuntza hobetzeko erabiltzeari deritzo feedforwad (Cano García, 2016). Prozesu 
horrek gauzak egiteko moduan jartzen du arreta. Ondorioz, galdera garrantzitsuena ez 
da ikasleak zer egin duen ondo eta zer gaizki, baizik eta aurrerantzean zer egingo duen. 
Nola egingo du aurrera? Zein da hurrengo urratsa? Hori dela eta, ezinbestekoa da 
feedbacka erregularki planifikatzea eta ikasgelan lan-errutinak sortzea, ikasleak gai izan 
daitezen feedbacka zein unetan emango zaien jakiteko. Gainera, ikasleen motibazioa 
handitzeko eta beren lorpenez kontzienteago izateko ere balio du. 
 

3.5. EBALUAZIOA GAMIFIKATZEA 
Jolasak eta jolasak inguratzen dituzten elementuak —helburu eta arauak, erronkak, 
sari-sistemak— oso tresna pedagogiko baliotsuak dira, berehalako atzeraelikaduraren 
bidez erabiltzaileen jarduna hobetzeko eta ebaluatzeko duten potentzialagatik. Horre-
tarako, metrika ezberdinak erabiltzen dira, esaterako: puntuak, intsigniak eta lorpenak. 
Jolasen elementu horiek konbinatuz, jokalariak etengabe ebaluatzen du bere jardunak 
eta sistemak elkarri eragiten dioten bitartean, progresioa eta etengabeko hobekuntza 
dagoenaren sentsazioa daukalako. Unitate didaktiko bati, hiruhileko bati, ikasturte oso-
ari edo ebaluatu nahi dugun ataza edo alderdi bati aplika dakioke, ikas-helburuen ara-
bera betiere.  
 
Gamifikazioak ikasleen inplikazioa eta motibazioa areagotzetik haratago doazen onurak 
ditu: gamifikazioaren elementuen bidez, ikasleen arteko lankidetza eta elkarreragina 
sustatzen du; ikasprozesuaren gaineko kontzientzia sortzen du, ikasleak bere aurrera-
pena eta menderatzen dituen alderdiak eta hobetu behar dituenak ulertzen dituelako; 
ikaslearen autonomia errazten du eta akatsarekiko tolerantzia handiagoa bultzatzen du. 
Foncubierta eta Rodríguezek (2014) jarduera bat gamifikatuz susta daitezkeen faktore 
batzuk aipatu zituzten, ebaluazioarekin estuki lotuta daudenak. 

 Lehia-sentimendua. Elementu bizigarri gisa, lehia modu osasungarri, erabilga-
rri eta praktikoan erabil daiteke ikasleek parte har dezaten. Gamifikazioan, sail-
kapen-taulek eta puntu-sistemek ematen diote ikasleari aurrera egiten duen, 
hobetzen doan eta berriro saiatzeko aukera duen sentipena. 

 Autonomia. Jolasak jokabidea arautzen duten arau batzuen araberako irudime-
nezko edo fikziozko mundu bat sortzea ahalbidetzen du, eta ikasleei erabakiak 
hartzeko aukera ematen die. Eszenatokiek, xedeek, helburuek eta erronkek, 
besteak beste, askatasun-sentsazioa ematen diete ikasleei, eta horrek beren 
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parte-hartzea areagotzen du. Aurrerapen-barrek, intsigniek eta ondasun birtu-
alek, aldiz, beren ekimenak saritu eta beren autonomia sustatzen dute. 

 Erroreakiko tolerantzia. Hizkuntza bat ikasteak akatsak egiteko beldurra 
sortzen du, eta, horren aurrean, jolasak askatzaileak dira. Jolasen elementuak 
erabiltzeak berekin dakar kontraesanak onartzea: ulertu egiten dute “erroreak 
egitea” ikaskuntzaren parte dela. Gamifikazioan, berehalako feedbacka ematen 
duten sistema digitalek ideia hori barneratzen laguntzen dute: errorea 
erabilgarria da.  

 
Ez da gamifikazio-proposamen oso bat egin behar ebaluazioa egiteko: kontua da gami-
fikazioaren elementu batzuk erabiltzea ikasgelako edozein ataza edo ikaskuntzaren 
edozein alderdi ebaluatzeko. 
 
Zer ebalua daiteke gamifikazioaren bitartez? 

 arazoak ebazteko gaitasuna 
 erabakiak hartzea 
 jokalari batek jolasean duen jarduna 
 gainerako taldekideekiko lankidetza 
 ikasleen gaitasunak 

 
Jarraian, gamifikazioaren bitartez ebaluatzeko hiru esperientzia praktikoren berri 
emango dugu: 
1. Gamificando el DELE A2/B1 para escolares  mediante un escape room (Tudela, 

2027). Ebaluazio gamifikatuko esperientzia horretan, egilea, Nitzia Tudela, eskapis-
moaren narratibotasunaz eta beste elementu batzuez baliatzen da esperientziari ja-
rraitutasuna eta garrantzi handiagoa eman eta ikaslea DELE probetan modu akti-
boan inplikatzeko. 

2. Apocalipsis Zombi (Mena Octavio, 2014). Manuela Mena Octaviok sortutako pro-
posamen bat da, landutako edukiak eta helburuak unitate didaktiko baten amaieran 
ebaluatzeko. Ebaluazio-proposamen hori transferigarria da, eta beste testuinguru 
eta gaitasun-maila batzuetara egokitu daiteke. Planteamendu ludikoa egiten du tre-
bezien garapena eta gramatikaren eta hiztegiaren menderatzea ebaluatzeko. Horre-
tarako, taldeko jarduera bat planteatzen du, alegiazko egoera batetik abiatuta (kasu 
honetan, apokalipsi zonbia) eta helburuak lortzeko arau batzuk jarrita.   

3. Detectives de la ortografía (García 2019). Proposamen honek, akatsa egin aurreko 
malgutasuna lantzen du, eta honako hauek dira helburuak: espazio publikoan dau-
den akatsak identifikatzea eta ondo idaztea ez dela pertsona burutsu eta akademi-
koei bakarrik dagokien zerbait erakustea. Horregatik, ikasleei eskatzen zaie adibide 
horiei argazkiak atera eta sare sozial batean partekatzeko, posible bada Twitterren 
edo Instagramen (errazak eta berehalakoak direlako eta osagai bisuala dutelako), 
baina ikasleen WhatsApp taldean ere egin daiteke. Traolak ere erabil daitezke, adi-
bidez, #hizkuntzarendetektibeak argitalpenei jarraipena egin eta esperientzia ga-
mifikatzeko taldeak, denborak eta sariak sortzeko. 

 

4. LABURPEN GISA 
Ikaskuntzaren ibilbidea ez dugu bakarrik egiten, irakaslearekin eta beste ikasle batzuen 
laguntzarekin baizik. Gizartean ikasten dugu, eta hobeto ikasten dugu beste batzuekin 
batera. Hain zuzen, gehiago eta hobeto ikasten dugu besteekin eztabaidatzeko eta hartu-
emanetan egoteko aukera dugunean. Ikasgelak ikasleek bizitzan zehar ikasten dutena-
ren zati txiki-txiki bat hartzen du. Horregatik, ahalik eta gehien aprobetxatu behar di-
tugu ikaskuntzak testuinguru formaletan ematen dituen aukerak.  
 
Ebaluazioa da ikaskuntzaren ildo nagusia: ikasgelako ikaskuntza eta autoikaskuntza, eta 
gizartean eta beste espazio batzuetan egiten dugun ikaskuntzak konektatzen ditu. 
Ebaluazioa ekitaldi gisa ikusteari utzi eta prozesuaren parte dela ulertzen badugu, esan 
dezakegu ebaluazioa ikaskuntzaren zerbitzura egotetik harago doala: ebaluazioa 
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ikaskuntza da. Posible da ikasleekin partekatutako ebaluazio gizatiarrago eta 
jasangarriago bat egitea.  
 
Artikulu honetan ebaluazioa egiteko eta gure ikasleen ikasprozesua hobetzeko gogoeta, 
baliabide eta estrategia batzuk bildu ditugu, aukeren sorta gehiago zabaltzeko. Prozesu-
etan eta binakako feedbackean oinarritutako ebaluazio aktibo eta gogoetatsua izan di-
tugu hizpide. Bataren edo bestearen alde egiteko, gure ikasleen testuinguru eta behar 
zehatzak aztertu beharko ditugu.  
 
 

Itzultzailea: IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala
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