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Bestelako lankidetzak 

Irakaskuntzako portfolio digitala: 

irakasleen etengabeko 

prestakuntzarako ingurunea 
 

Gaur egun, irakasle baten prestakuntza irakaskuntza-nortasuna eraikitzeko etengabeko 

prozesutzat ulertzen da eta bizitza profesional osoan gauzatzen da. Ikuspegi horretatik 

begiratuta, irakaskuntzako portfolio digitala prozesu horretan guztian lagunduko digun 

tresna da, hasierako prestakuntzan hasi eta gure etengabeko garapen profesionalean la-

gunduko diguna, moldakorra, malgua, irekia eta dinamikoa delako. Gainera, portfolioa di-

gitalki eraikitzeak aukera ugari ematen dizkigu aktiboki parte hartzeko gure irakaskuntza-

jardunaren inguruko gogoeta eta lankidetzako egoeretan, eta, beraz, baita gure garapen 

profesionalean ere. Artikulu honetan, irakaskuntzako portfolio digitala zer den, zertarako 

balio duen eta zer egitura, tipologia eta ezaugarri dituen deskribatzen da. Halaber, hura 

digitalki eraikitzearen aukerak eta abantailak nabarmentzen dira, bai hasierako prestakun-

tzan bai etengabeko garapen profesionalean. Bestalde, portfolioa egitean kontuan hartu 

beharreko zenbait aholku ere ematen dira. 

 

Gako-hitzak 

irakasleen prestakuntza, portfolioa, portfolio digitala 

 

1. ZER ULERTZEN DUGU IRAKASKUNTZAKO PORTFOLIO 
ESATEAN? 
Zehaztu nahi den edozein kontzepturen aurrean, ematen du DRAEra jo behar dela zer 
esaten duen ikusteko. Hizpide dugun terminoa, gaztelaniaz, portafolio, frantsesetik da-
tor (portefeuille), eta honela zehazten da: liburuak, paperak, eta abar eramateko esku-
zorroa. Definizio horrek portfolioa edukiontzi moduan ulertzearen ideiara hurbiltzen 
gaitu, eta portfolioaren kasuan, hezkuntzaren testuinguruan, prestatzen ari den edo jar-
dunean den irakaslearen bizitzako une jakin bateko prestakuntza-prozesuaren ebiden-
tzien multzo gisa uler daiteke. Agerikoa da gaur egun termino hori edukiontzi moduan 
ulertzetik haratago doala; uneotan, irakaskuntzako portfolioa honela ulertzen da: 
 

(…) una herramienta que ayuda a desarrollar su competencia profesional a lo largo de 
su formación universitaria y de su trayectoria laboral. Esta carpeta se caracteriza por su 
carácter dinámico (se va armando a lo largo de la formación universitaria), reflexivo 

100. zenb. 
XL. URTEA 

2022 UZTAILA-ABENDUA 

ISSN 2530-3287 

Azahara 
Cuesta García 

 
ORCID: 0000-0002-3530-1255 

 
Mª Vicenta 

González 
Argüello 

 
ORCID: 0000-0002-5262-9500 

 
Joan-Tomàs 
Pujolà Font 

 
ORCID: 0000-0002-8664-432X  

 
Facultat d’Educació 

Universitat de Barcelona 
 

azaharacuestagarcia@ub.edu    

 

HELDUEN EUSKALDUNTZEAREN ALDIZKARIA 

https://orcid.org/0000-0002-3530-1255
https://orcid.org/0000-0002-3530-1255
https://orcid.org/0000-0002-5262-9500
https://orcid.org/0000-0002-5262-9500
https://orcid.org/0000-0002-8664-432X
mailto:azaharacuestagarcia@ub.edu


 

 
2 e-Hizpide, 100. zenb. (2022) 

https://doi.org/10.54512/INGR9917 

Azahara Cuesta García, Mª Vicenta González Argüello eta Joan-Tomàs Pujolà Font 
Irakaskuntzako portfolio digitala: irakasleen etengabekoprestakuntzarako ingurunea. 

(toda evidencia de formación se acompaña con su respectiva reflexión) y, sobre todo, por 
no ser un currículum comentado. (González eta Montmany, 2019, 12. or.)1 

 
Gainera, portfolioaren izaera dinamiko hori dela-eta, berau kokatzeko ingurune dinami-
koan pentsatu behar da; horregatik da garrantzitsua portfolioaren izaera digitala, testu 
interaktiboa eta multimodala eraikitzeko aukera ere emango duena (ikus 4. atala).  Ha-
laber, portfolio digital bat eraikitzea aukera ona izan daiteke komunikazio-gaitasun di-
gitala garatzeko eta ikaskuntzako eta erabiltzaileen arteko praktikako komunitate bat 
sortzeko, esperientziak eta garapen profesionala ikuspegi horizontal batetik partekatze 
aldera (Wenger, 1998; Murua et al., 2014). 
 

1.1. ZERTARAKO BALIO DU IRAKASKUNTZAKO PORTFOLIO DIGITALAK? 
Irakaskuntzako portfolio digitala prestakuntza-tresna gisa erabiltzean, bi mota nagusi 
bereiz daitezke, oso lotuta daudenak erabiltzailearen prestakuntza- eta lanbide-uneare-
kin eta, ondorioz, hura gauzatzeko ezartzen diren helburuekin: prestatzen ari den ira-
kaslearen portfolioa (pre-service) eta jarduneko irakaslearen portfolioa (in-service).  
 
Prestatzen ari diren irakasleek portfolio digital bati ekiteak zerikusia izan ohi du 
prestakuntza-programa batekin. Programa horretan, tresna hori hautatzen da, ikasleei 
irakaskuntza-nortasuna eraikitzeko prozesuan laguntzeko (Cuesta et al 2022; Pujolà eta 
González, 2022; Pujolà eta González, 2021, Pujolà, 2019). Aldiz, jarduneko irakasleen 
kasuan, portfolio bat egiten hasteko erabakia lanbide-garapeneko helburuekin lotuta 
egon ohi da. Bi kasuetan, portfolioa hazkunde profesional eraginkorrerako tresnatzat 
hartzen da, bai irakaskuntza-nortasuna eraikitzeko prozesuan, bai irakaskuntza-
gaitasuna garatzeko prozesuan, irakasleen prestakuntza-jardueren ebidentziak, 
ikasgelako jarduera propioak eta horiei buruzko gogoetak oinarri hartuta. Portfolio bat 
hasteak berak prestakuntza- edo lanbide-helburuak planteatzea eragiten du, bai eta lan-
egitasmo bat diseinatzea ere xede horiek lortzeko. Gainera, tresnak mesede egiten dio 
ebidentzien bilketa sistematikoari eta horiek proposatutako helburuekin lotzeari. Hiru 
ekintza horiek, hots, helburuen planteamendua, ebidentzien hautaketa eta portfolioaren 
barruko antolamendua, lehen pausotzat hartzen dira irakaskuntza-garapenerako 
gogoeta-prozesuan; hori guztia, portfolio bat egiten hasteak dakarren gogoeta-
prozesuaren onurak gogoan izanda, eta, are gehiago, irakaskuntza-komunitate baten 
testuinguruan beste lankide batzuekin batera egin badaiteke. Portfolioa diseinatzeko 
eta jasotzeko dauden plataforma digital batzuek lana beste lankide batzuekin 
partekatzeko eta iruzkinak sartzeko aukera ematen dute, ia-ia sare sozial bat balitz 
bezala. 
 
Bestalde, portfolioak irakaskuntzaren ebaluazioarekin edo egiaztatzegintzarekin zeri-
kusia duten beste helburu batzuk izan ditzake, unibertsitate-eremu anglosaxoian (Row-
ley, 2017) edo Asiako zenbait unibertsitatetan (Chaudhuri eta Cabeau, 2017) erabiltzen 
dela ematen duen moduan. Hizpide dugun kasua izan ez arren, aipatu behar da testuin-
guru horretan portfolioek irakaskuntzaren ibilbidea ebaluatzeko helburua izan dezake-
tela. Artikulu honetan prozesuaren portfoliora mugatuko gara (ikus 3.1 atala). 
 

1.2. IRAKASKUNTZAKO PORTFOLIO DIGITALA ETA GOGOETA-PRAKTIKA 
Ikusi berri dugun moduan, irakaskuntzako portfolio digital bat egiteak gure gogoeta-
prozesuak martxan jartzen laguntzen digu. Gogoeta-praktikak irakaskuntza-jarduna az-
tertzea dakar, eta esanguratsua izaten da geure buruari proposatzen diogunean hobeto 
ulertu behar dugula irakaskuntzaren gure testuingurua, gure ikasleen ikaskuntza-pro-
zesua edo estrategia didaktiko jakin batzuek hor funtzionatzeko duten modua. Gogoeta 
egiteak, hortaz, gure errealitatearen berezitasunak identifikatzen laguntzen digu, bai eta 

                                                        
1 “(...) unibertsitate-prestakuntzan eta lan-ibilbidean konpetentzia profesionala garatzen laguntzeko tresnat-
zat hartzen da. Karpeta horren ezaugarria da dinamikoa (unibertsitate-prestakuntzan egituratzen da pixka-
naka) eta gogoetatsua (prestakuntza-ebidentzia orok bere gogoeta izaten du) izatea eta, batez ere, curricu-
lum iruzkindua ez izatea”. 
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balizko ekintza-ildoak identifikatzen ere, bereziki hor sartzen baditugu hezkuntza-jar-
duna edo -testuingurua partekatzen ditugun beste profesional batzuekin izandako elka-
rrizketak (Mann eta Walsh, 2017). Horrela, hezkuntza-testuingurua nola aldatzen ari 
den antzematen laguntzen digu gogoetak; horri esker, gure irakaskuntza-jarduna alda-
keta horietara egokitzeko eta berritzeko oinarria izango dugu. Ildo horretan, gogoetak 
eta garapen profesionalak elkar elikatzen dute: gogoeta da garapen profesionalaren fun-
tsa (ikus 2.2 atala), gure jardunari buruzko gogoeta egitetik hainbat irakaskuntza-ekin-
tza erator daitezkeelako eta, horien bitartez, gaitasun berriak garatuko ditugulako, gure 
inguruneko bertako esperientziatik sortuak. Lanbide-garapenak berak, aldi berean, es-
perientzia berriei eta etorkizuneko ekintzei buruzko gogoeta sustatzen du; hartara, pro-
zesuak jarraitu egiten du eta berriro aberasten da.  
 
Gogoeta-jardunak irakaskuntzaren garapena erraz dezan, garrantzitsua da ikasgelan 
bildutako datu eta ebidentzietatik abiatzea (ikus 2.1 atala), haren dimentsio guztietatik 
ahalik eta informazio gehien emateko eta gogoeta horretan arreta jartzeko. Horren ha-
rira, garrantzitsua da gogoeta-jarduna enpresa kolaboratibo gisa ulertzea: ikasgelako 
datuak abiapuntu dira beste irakasle batzuekin elkarrizketan aritzeko, eta irakasle ho-
rien ikuspegiek aberastu egingo dute gure jarduna bera ulertzeko prozesua. Horiei es-
ker, gogoeta-prozesuen ondorioak are esanguratsuagoak, probetxuzkoagoak eta iraun-
korragoak izango dira (Mann eta Walsh, 2017, 33. or.). 
 

1.3. ETENGABEKO LANBIDE-GARAPENERAKO IRAKASKUNTZAKO 
PORTFOLIO DIGITALA 
Irakaskuntzako portfolio digital bat egitean sustatzen diren gogoeta-trebetasunek ezin-
besteko garrantzia dute gure lanbide-ikaskuntzan eta bizitzan zehar gure irakaskuntza-
gaitasuna eraikiko dugun moduan. Ildo horretan, etengabeko lanbide-garapenaren (au-
rrerantzean, ELG) kontzeptuak zalantzan jarri du irakasle izaten ikasten dugun modua 
ulertzeko era, tradizionalki hasierako prestakuntza nagusiki teorikoarekin lotua, irakas-
kuntza-jarduna gorabehera. ELG alderdi askotako esperientzia da, bizitza osokoa, eta 
lan-eremuan zein handik kanpo gerta daiteke (Hayes, 2014, 5. or.). Ikuspegi horretatik, 
lanbide-garapena ezagutzak, trebetasunak, gaitasunak eta praktikak kritikoki eraiki-
tzeko etengabeko prozesua da, irakasle gisa bizitzako fase bakoitzean pentsamendu, 
plangintza eta praktika profesional egokiak garatzeko (Day, 1999, 3. or.). Gainera, di-
mentsio askotako prozesua da; bertan, hainbat rol dituzten askotariko eragileek parte 
hartzen dute, hala nola ikasleek eta lankideek (Day, 1999). Bestalde, prozesu emergen-
tea da, irakaskuntza-ekintza motibatzen duen jomuga edo helburu zehatz batetik sor-
tzen delako: antzemandako arazo batetik edo lortu nahi den emaitza batetik. Laburbil-
duz, ELG prozesu aktibo bat da, irakasleak berak sortu, zuzendu eta mantentzen duena; 
eta, aldi berean, testuinguruan kokatutako prozesu bat da, irakasleak egokitu behar 
duen hezkuntza-errealitate aldakor baten beharrizanetan kokatzen dena. Etengabeko 
ikaskuntzako enpresa bat da, eta bertan, irakasle gisa, ez gaude bakarrik.  
 
Esparru horretan, irakasleen gaitasunen garapenak (Instituto Cervantes, 2018) garran-
tzi berezia hartzen du, eta, aldi berean, norberaren irakaskuntza-nortasuna eraikitzeko 
prozesuaren parte da: prozesu zabalago, konplexuago, dinamikoago eta indibidualiza-
tuagoa. Irakaskuntza-nortasunaren prestakuntza horretan, bizitzan zehar eraikitzen 
den gaitasunen sareak elkar eragiten du irakasleak fase bakoitzean irakaskuntzan di-
tuen asmo eta xedeekin, irakasleak bere irakasteko moduari buruz dituen autopertzep-
zioekin, irakaskuntzari buruz dituen sinesmen eta kontzeptualizazioekin, eta irakaslea 
une bakoitzean identifikatzeko gai den ekintzarako aukerekin (Garner eta Kaplan, 
2019). 
 
ELGri esker, praktika profesionala ulertzeko modua zabaldu egin da (Borg, 2015). Ira-
kasleak trebetasun metodologiko espezifikoak garatzeko kezka izatetik beste alderdi 
batzuetan interesa izatera igaro da, hala nola ikasleen ikaskuntza-prozesuei buruzko 
ezagutzan sakontzea, materialak diseinatzea, ikaskuntzaren dimentsio afektiboak edo 
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ebaluazio-gaitasuna. Praktika ulertzeko modu horretan, gainera, beste gaitasun profesi-
onal batzuk sartzen dira jokoan, bizi osoko irakaskuntza-ikaskuntza eraiki ahal izateko 
oinarria osatzen dutenak, esate baterako irakaskuntza-lankidetza, sare edo komunita-
teen eraikuntza (Murua et al., 2014) edo praktikari berari buruzko gogoeta, funtsezkoa 
dena irakasle gisa dugun nortasuna eraikitzeko. 
 

2. IRAKASKUNTZAKO PORTFOLIOAREN OINARRIAK 
Arestian aipatutako moduan, irakaskuntzako portfolio digitalaren ezaugarri nagusia da 
prestakuntza eta garapen profesionalerako duen potentziala, ebidentziak hautatzetik 
eta horiei buruzko gogoeta egitetik abiatuta. Hori dela eta, bi alderdi horietan jarri behar 
dugu arreta, portfolio-mota horren oinarritzat hartu baitira. 
 

2.1. EBIDENTZIA-MOTAK 
Portfolioa, ELGren tresna gisa, egitura erraz batean oinarritzen da, eta egitura hori han-
ditu egin daiteke irakasle bakoitzaren helburu espezifikoen arabera. Egileak egindako 
prozesuari buruzko ebidentzia garrantzitsuak jasotzea du ezaugarri. Ebidentziatzat har 
dezakegu irakasleak bere ELGren lagintzat har dezakeen oro. Hori horrela, gure irakas-
kuntza-lanaren ebidentzien adibideak izan daitezke, batetik, gure irakaskuntza-ekin-
tzen plangintza egiteko eta ekintza horiek ikasgelan abian jartzeko erabili ohi ditugun 
askotariko dokumentuak. Ebidentziatzat jo daitezke, proposatutako helburuen arabera, 
gure mailako programazioak, ikasgelako planak edo irakasleek ikasgelara eramaten di-
tuzten irakaskuntza-jarduerak. Bestalde, ebidentziatzat har daitezke, halaber, gure ira-
kaskuntza-ekintzan bildutako dokumentuak, hala nola ikasleek ebatzitako jarduera 
praktikoak edo ebaluazio-jarduerak, gure eskolei buruzko gogobetetze-galdetegiak, 
erabilitako materialak, etab. Gainera, gure eskoletan gertatzen denari buruzko informa-
zioa biltzeko jarduerak ere sar ditzakegu, hala nola eskolako grabazioak, egunerokoak, 
landa-oharrak, guk geuk, lankideek edo ikasketaburuek egindako grabazioetan oinarri-
tuta egindako ikasgelako behaketak.  
 
Irakasle bakoitzak bere portfolioan jasotzen duen ebidentzia mota bakoitza lortu nahi 
dituen helburuekin dago lotuta zuzenean. Adibidez, ikasgelako argibideez, ikasleek ho-
rietaz duten ulermen-mailaz edo zailtasun-mailaz kezkatutako irakasle batek eskolak 
grabatzea plantea dezake, edo lankideren bat gonbidatu behatzeko, eta, horrela, bere 
pertzepziotik haratago doazen datuak jasotzeko. Era horretara, ahalik eta modu objek-
tiboenean erdietsi ahal izango du aukeratutako egoera didaktikoa, bere jardun didakti-
koaren alderdi zehatz hori hobetzeko plan bat diseinatu, gauzatu eta ebidentzia berriak 
jaso, proposatutako hobekuntzak ebaluatzeko asmoz.  
 
Ebidentziak funtsezko hiru uneren inguruan egitura daitezke: 1) portfolioaren hasiera 
edo abiapuntua, 2) berau garatzea prestakuntza-helburuekin edo garapen profesiona-
leko helburuekin lotuta eta 3) hasitako zikloaren amaiera.  
 

1) Abiapuntu moduan, irakasleak portfolioari ekitean duen egoera islatzeko infor-
mazioa sartuko du, betiere lortu nahi diren helburuen arabera. Idatziz jasota 
geratu behar da, prozesuaren hasierako argazki gisa, prozesua garatu bitartean 
eta amaitzean bertara itzuli ahal izateko, gauzatutako prestakuntza-esperien-
tzia baloratu eta ebaluatu ahal izateko. Adibidez, ikasleek eskoletan hitz egiteko 
txandak kudeatzeaz eta ikasleen arteko elkarreraginaz kezkatutako irakasle ba-
tek, ebidentzia gisa, ikasgelako altzarien kokapena erakusten duten argazkiak, 
audio-grabazioak edo elkarreragin hori sustatzeko erabiltzen dituen jardueren 
laginak sar ditzake. Ebidentzia horiek jaso ondoren, gogoeta-ziklo bat has de-
zake kezkatzen dituen arazoek izan ditzaketen arrazoiei buruz, ekintza-plan bi-
deragarri bat diseinatu kronograma errealista batekin eta hobetzeko ekintzak 
proposatu.  
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2) Bigarren fasean, gauzatzen ari den ekintza berriei buruzko gogoeta egiteko in-
formazioa ematen dioten ebidentzia berriak jaso beharko ditu (grabazio edo 
jarduera berriak; argazki berriak, baldin eta altzarien kokapena aldatu badu; 
landa-oharrak, etab.), eta horiek aztertu.  

 
3) Egindako aldaketak aztertu ondoren, irakasleak gauzatutako aldaketen egoki-

tasuna ebaluatu beharko du, ezarri zituen helburuen lorpen-maila baloratu, 
prestakuntza-ziklo hori amaitu eta beste bat hasi, lanbide-garapenerako hel-
buru berriekin. 

 

2.2. GOGOETA 
Portfolio digitalaren bidezko garapen profesionalaren proposamen honetan, gogoeta da 
sarrien agertzen den hitza; hortaz, zehaztu egin behar da nola ulertzen den kontzeptua 
testuinguru horretan. Schön (1983) izango dugu abiapuntu, gogoeta-ekintza adieraz-
pena erabili baitzuen; kontzeptu hori irakasleek, beren ekintzen bidez, egiten dituzten 
zereginak aztertzean gauzatzen duten prozesu gisa ulertu zuen. Hortaz, ekintzan gogo-
eta egiten duen profesionaltzat hartzen da irakaslea. Horretatik abiatuta, estrategiak 
eraikitzen ditu bere prestakuntza-lanean sor daitezkeen arazoei aurre egin eta horiek 
konpontzeko. Ekintzari buruz eta ekintzan egindako ikerketa-prozesu hori hainbat fa-
setan eta prozesu zikliko batean garatzen da. Irakasleak egokitzat jotzen dituen adina 
prestakuntza-ziklo egin ditzake bere ELGn zehar. Gertakariak behatzetik abiatzen da, 
horiei buruzko gogoeta egiten da, ondoren behaketatik eratorritako premiei erantzu-
teko ekintzak planifikatzeko, eta, azkenik, planifikatutako ekintzak gauzatzen dira (Kor-
thagen, 2001). 

“Así pues, la reflexión se concibe como el proceso que lleva al docente a examinar sus 
propios valores y creencias sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas, con el fin de 
que este pueda asumir más responsabilidad sobre sus actuaciones (Korthagen 2001; Fa-
rell 2004), y no solo como la mera reflexión tras su sesión de clase”. (González, Atienza 
eta Pujolà, 2015, 31. or.).2  

 
Irakasleen ekintzei, balioei eta sinesmenei buruz gogoetaren bidez gauzatzen den azter-
keta horrek lausoa edo abstraktua dela irudituko zaio zenbaiti. Egile batzuek berresten 
dute gogoeta-gaitasun hori ondoz ondoko mailen bitartez era daitekeela (Medina et al., 
2010), baina egile guztiek ez dute horrela ikusten. Hori horrela, González et al. (2015, 
41. or.) egileek zera uste dute: “(…) en lugar de hablar de grados de reflexión, debería 
hablarse de una dimensión reflexiva que se manifiesta en el detalle de la explicitación 
de ésta”3. Zaila da dimentsio hori isolatzen, zeren amalgama edo geruza gainjarri gisa 
aurkezten baita irakasleen gogoeta-testuetan. Dena dela, irakasleak egindako prozesuan 
izan duen funtzioa azter daiteke, dimentsio horrek duen adierazteko moduaren bitartez. 
Egile horiek, 200 portfoliotik gora aztertu zituzten azterlan batean oinarrituta, gogoeta-
rekin lotutako diskurtso-ezaugarri hauek atera zituzten:  

 atzera begirako ikuspegiari jarraitzen dioten gogoetak dokumentatzen dituzte 
(gertatu zenari edo gauzatu zenari buruzko gogoetan arreta jarrita);  

 ikuspegi prospektiboari jarraitzen dioten beste batzuk (etorkizunerako propo-
samenak egitea dute ardatz); 

 emozioen adierazpenean arreta jartzen dutenak, iraganeko uneak zein etorki-
zunera proiekta daitezkeenak hartzen dituztenak (ikus 1. taula).  

  

                                                        
2 “Horrela, bada, ikaskuntzari eta hizkuntzen irakaskuntzari buruz irakasleak dituen balioak eta sinesmenak 
aztertzera daraman prozesutzat ulertzen da gogoeta, irakasleak bere jarduketen gaineko erantzukizun han-
diagoa hartu ahal izan dezan (Korthagen, 2001; Farell, 2004), eta ez soilik bere eskola-saioaren ondorengo 
gogoeta huts gisa”.  
3 “(…) gogoeta-mailak egon beharrean, gogoeta-dimentsio bat dago, eta dimentsio horren xehetasunetan 
adierazten da”. 
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1. taula. Gogoetaren diskurtso-adierazpena (González, Atienza eta Pujolá, 2015) 4 

 

 
 
Gogoetaren diskurtso-adierazpenaren beste alderdi bat berori hitzez adierazten den 
modua da. Emandako ebidentziei buruzko deskribapen, azalpen edo narrazio gisa hasi 
ohi dira gogoetak, eta, ondoren, egileak argumentatu eta baloratu egiten ditu. Diskurtso-
sekuentzia horiek identifikatzeak lagundu egin diezaieke beren portfolioa egiteko inte-
resa duten irakasleei edo gogoeta-prozesuan gidatuko dituen informazioa lortzen la-
guntzeko konpromisoa hartzen duten lankideei. Halaber, jasotako ebidentziei buruzko 
gogoeta horren ebaluazioa eta balorazioa erraztu dezake. Gogoetak, gainera, alternati-
bak bilatzen, arazoei aurrea hartzen, gatazka-egoerak konpontzen, helburu berriak 
ezartzen edo planteamendu berritzaileak txertatzen lagun dezake. 

 

3. IRAKASKUNTZAKO PORTFOLIOA PRAKTIKAN JARTZEA 
Aurreratu den moduan, irakaskuntzako hainbat portfolio-mota daude, erabiltzailea da-
goen prestakuntzako edo lanbide-garapeneko unearen arabera. Gainera, hainbat al-
derdi izan behar dira kontuan portfolioa abian jartzeko. Hona hemen alderdi horiek.  
 

3.1. IRAKASKUNTZAKO PORTFOLIO-MOTAK 
Danielson eta Abruntyn (1999) egileek helburuen araberako portfolio-motei buruz 
egindako bereizketak erabilgarriak dira portfolioak gure irakaskuntza-testuinguruan 
abian nola jar daitezkeen ulertzeko. Ildo horretan, hiru portfolio-mota ezar ditzakegu 
irakasleentzat, irakasleak berak une bakoitzean dituen beharrizanen arabera. 
 

A. Lan onenen portfolioa (Showcasing portfolio). Bertan, irakaslearen ikaskun-
tza-lorpenak eta “lan” onenak nabarmentzen dira, portfolio edo book profesio-
nal baten antzera. Produktu edo emaitzetan jartzen da arreta; hortaz, oro har, 
hautatu beharreko elementuei buruzko erabakiak garapen-prozesua gauzatu 
ondoren hartzen dira. Irakaskuntzako portfolioaren kasuan, horren adibide bat 
da CV edo portfolio profesionala. Portfolio-mota honetan, ebidentziek honako 
hau islatzen dute: gure irakaskuntzaren indarguneak eta alderdi pertsonalak, 
gure irakaskuntza-printzipioak, erabiltzen ditugun metodologiak, ikasleek gure 
ikastaroei buruz egiten dituzten ebaluazioak edo gogobetetze-galdetegiak, edo 
gure ikasleen ikaskuntza-emaitzei buruz egiten dugun gogoeta.  

 

                                                        
4  

Gogoetaren diskurtso-adierazpena 
Atzera begirako gogoeta Gogoeta prospektiboa 
Prestakuntza- edo irakasle-ekintza bat deskribatzea Proposamenak egitea 
Gertatutakoa azaltzea  
Ikuspuntu bat argudiatzea  
Prestakuntza- edo irakasle-ekintza baloratzea  

Emozioak adieraztea 
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B. Prozesuaren portfolioa (Process portfolio). Portfolio-mota honetan, ikaskun-
tza eta garapeneko tresna gisa ulertuta, irakasleak lorpen bat erdietsi arte edo 
gabeziak edo hobekuntza-arloak identifikatu arte egin duen prozesua nabar-
mentzen da. Ebidentzien aukeraketa eta gogoeta, kasu honetan, garapen-pro-
zesuarekin batera eta modu interaktiboan egiten da. Laburbilduz, ikaskuntzako 
portfolio bat da, bere eraikuntzatik bertatik sortzen dena: ikaskuntza-esperien-
tzien diseinutik bertatik, ebidentzien hautaketatik eta horiei buruzko gogoeta-
tik bertatik abiatuta. Portfolio-mota horren adibide bat da irakasleak presta-
kuntza-ikastaro baten esparruan hasten duena; horretan, jasoko dituen irakas-
kuntza-esperientzien bitartez gertatzen da ikaskuntza, eta horiei buruzko go-
goeta egingo da. Jarduneko irakaslearen kasuan, portfolio hori ikasgelan hasi-
tako berrikuntza-proiektu baten hasieran egin ohi da: harekin, irakasleak kon-
tzientzia hartzen du eta proiektuan ikasitako guztia monitorizatzen du. Portfo-
lio horretan garrantzi berezia hartzen du irakaslearen prozesuko autoerregu-
lazioak: zorroa eraiki bitartean bere ikaskuntza eta garapena zuzentzeko duen 
moduak. Egite-prozesu horrek gidatzen ditu ikasten joateko abian jartzen di-
tuen ekintzak eta ekintza horien ondoriozko gogoeta. Kasu horietan, gauzatu-
tako irakaskuntza-esperientziak eta esperientzia horietatik hautatzen diren 
ebidentziak zuzenean lotuta daude ikaskuntzaren eta lanbide-garapenaren hel-
buruekin eta beharrizanekin.  

 
C. Portfolio ebaluatzailea edo egiaztatzailea (Assessment portfolio). portfolio 

honetan, ikaskuntza-aldi baten ebaluazioa edo finkapena agerian jarri edo egi-
aztatu nahi izaten da. Portfolio-mota horretan, gogoeta bat dator aurrez ezarri-
tako curriculum batekin edo aurrez esplizitatutako prestakuntza-helburu espe-
zifiko batzuekin. Prestatzen ari den irakaslearen kasuan, portfolio-mota hori 
irakasgai, ikastaro edo irakaskuntza-prestakuntzako programa baten amaieran 
aurki dezakegu, edo jarduneko irakaslearen kasuan, ibilbide profesionalaren 
tarte jakin baten amaieran.  

 

3.2. IRAKASKUNTZAKO PORTFOLIO BAT ABIAN JARTZEKO IRIZPIDEAK 
Ikus dezakegun moduan, irakaskuntzako portfolioa tresna moldakorra eta malgua da, 
eta testuinguru eta beharrizan desberdinetara egokitu daiteke. Portfolioa abian jartzeko 
modua ez da bakarra (Chaudhuri, 2017). Horretarako, zenbait  faktore hartu behar dira 
kontuan, besteak beste, portfolioa egitearekin lortu nahi ditugun helburuak, berau ku-
deatzeko era, nola jasoko den laguntza eta ebaluazioaren nondik norakoak.  
 

A. Testuingurua. Portfolioa abian jartzen den prestakuntza-testuingurua da be-
rori kudeatzeko eta gogoeta-prozesua antolatzeko faktore erabakigarrietako 
bat. Hasierako prestakuntza-testuinguruetan, portfolioa irakasgai jakin baten 
esparruan txertatutako tresnatzat erabil daiteke, edo hainbat irakasgairen edo 
prestakuntza-programa oso baten esparruan txertatutakotzat. Horrela, portfo-
lioak irakasgai baten edo zeharkako ikasgaien ikaskuntza espezifikoei buruzko 
gogoeta erraztu diezaioke irakasleari, eta, gainera, irakaslearen tutoretza edo 
aholkularitza erraztu dezake programa garatzean. Garapen profesionaleko tes-
tuinguruetan, portfolio bat egiten has gaitezke gure gaitasunei edo, oro har, ira-
kaskuntza-jardunari buruz gogoeta egiteko, hala nola ikasgela kudeatzeko, 
ikaskuntza-jarduerak diseinatzeko edo irakaskuntza-diskurtsoa lantzeko es-
trategiei buruz. Era berean, aldez aurretik identifikatu dugun eta aztertu nahi 
dugun proiektu jakin baten edo ikerketa edo interes pertsonaleko arlo baten 
testuinguruan gara dezakegu. Esate baterako, gamifikazioa, zereginen arabe-
rako ikuspegia edo ikasgela iraulia eraman nahi badugu ikasgelara, edo portfo-
lioa beste irakasle batzuekin batera egiten hasten bagara, ikastetxeko proiektu-
ren baten barruan.  
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B. Egiletza. Portfolioa sortzen den esparruaren eta horrekin lortu nahi diren hel-
buruen arabera, portfolioa norberak egin ohi du, baina taldean ere egin daiteke. 
Azken kasu horretan, kideek proposatzen dituzten helburuak eta kudeatzeko 
moduari buruzko erabakiak elkarrekin hartzen dira. Egilea zein den gorabehera, 
jasotako ebidentziak eta gogoetak irakaskuntza-jarduera pertsonaletik nahiz 
beste irakasle batzuekin batera egindako jardueratik etor daitezke; kasurako, 
banaka edo beste irakasle batzuekin taldean emandako eskola-grabazioetan is-
latzen dena. Portfolioa egiteko hartzen diren erabakiek ingurune jakin bat sor-
tuko dute kasu bakoitzean landu nahi dugun gogoeta-motarako: dela banaka-
koa, dela bateratua edo dialogikoa (Mann & Walsh, 2017). 

 
C. Laguntza. Portfolioak bat egiten du irakas-jardunari buruzko gogoeta era ez-

berdinekin. Horri dagokionez, geure buruari galdetu behar diogu zer-nolako la-
guntzari eta “estimulazio” gogoetatsuari eman nahi diogun bide: nori jakinarazi 
nahi diogun geure irakaskuntza-garapena eta norekin aritu nahi dugun “sola-
sean” gogoeta egiteko. Hasierako prestakuntzako portfolio bat egitean, presta-
tzen ari diren irakasleek tutore edo mentore baten laguntza jaso dezakete eten-
gabe (Pueyo, 2016; Novillo & Pujolà, 2019), edo elkarrekin bideratutako gogo-
eta sustatzen duten laguntza emateko beste modu batzuk, irakasleekin eta ber-
dinekin, ekintza espezifikoetatik abiatuta, hala nola microteaching delakoa edo 
ikasgelako behaketa (Batlle et al., 2019; Cuesta et al., prentsan). Bestalde, jar-
duneko irakasleen kasuan, portfolioa egitearekin batera, teacher critical friend-
ships edo irakasle-bikote kritikoak bidera daitezke (Farrell, 2007). Halaber, 
portfolio bat egitean, irakaskuntza-garapenerako taldeen edo teacher develop-
ment groups (Farrell, 2007) bitartez sustatutako gogoeta laguntza gogoetatsua 
bideratzeko modu bat izan daiteke, eta komunitatean egindako beste gogoeta-
modu irekiago batzuetan parte hartzea ekar dezake. 

 
D. Ebaluazioa. Irakaskuntzako portfolio bat egitean, garrantzi berezia dute noiz, 

nola eta zer ebaluatu nahi dugun zehazteko erabakiek. Horren harira, lehe-
nengo pausoa planifikatzea da: 

 
 Zeintzuk izango diren portfolioa eta prozesuaren lorpenak ebaluatzeko 

une interesgarrienak: prestakuntza-programaren seihilekoaren edo ikas-
turtearen amaieran, ematen ditugun ikastaroen amaieran edo haren une 
desberdinetan, edo hasi dugun proiektuaren faseen amaieran.  

 
 Nola ebaluatuko dugun portfolioa. Horretarako, argi izan behar da zein iriz-

pideri jarraituko diogun, lortu nahi ditugun helburuekin, jaso ditugun ebi-
dentziekin eta sortu diren gogoeta-motekin koherenteak izan daitezen. 
Irizpide horietan oinarrituta, aukera bat da gure balorazio-tresna kualita-
tibo eta holistikoak sortzea, gure helburuetara egokituak. Tresna horren 
adibideak dira errubrikak, deskriptore, irizpide eta eskala desberdinekin; 
edo kontrol- edo egiaztapen-zerrendak. Tresna horiek garatzean, irakas-
kuntza-gaitasunen eta garapen-arloen deskriptoreetan ere oinarritu gai-
tezke, hizkuntza-irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntzarako 
erreferentziazko hainbat dokumentutan jasotzen direnetan. Horietako ba-
tzuk dira, besteak beste: EPOSTL, European Portfolio for Student Teachers 
for Languages (Newby, 2007), British Council CPD Framework for Teachers 
(British Council, 2015) edo Las Competencias clave del profesorado de len-
guas segundas y extranjeras (Instituto Cervantes, 2018). 
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 Nork parte hartuko duen gure portfolioan: autoebaluazioa, berdinen ar-
teko ebaluazioa edo tutoreek edo gure lanbide-garapeneko prozesuan ga-
rrantzitsuak diren beste eragile batzuek egindako ebaluazioa egingo dugun, 
hala nola lan egiten dugun ikastetxeko lankideek, prestatzaileek edo admi-
nistratzaileek egindako ebaluazioa. 

 

4. IRAKASKUNTZAKO PORTFOLIO DIGITALAREN INGURUNEA 
Portfolio digitalaren ezaugarria da, analogikoarena ez bezala, multimodala, 
hipertestuala eta interaktiboa den testu digital bat egiteko potentziala izatea; gainera, 
sarean ikaskuntza- edo praktika-komunitate batekin erraz partekatzeko aukera ematen 
du. Horretaz aparte, ikaskuntza-prozesuaren edo garapen profesionalaren aurrerapen-
maila erakusteko behar den malgutasuna ematen digu; izan ere, irakasleek une oro 
eguneratu edo editatu ditzakete ebidentziak eta dagozkien gogoetak. 
 
Hona hemen, labur-labur, portfolio digitalak irakaskuntzaren garapen-prozesuan ema-
ten dizkigun abantailak, prestakuntzan hasi zenetik eta ondorengo garapen profesiona-
lean, honako ezaugarri hauekin: 

 Dinamismoa: online dokumentua, edukia etengabe editatzeko aukera ematen 
duena. 

 Multimedia eta multimodala: besteak beste, audioa, irudiak eta letra-motak 
erabiltzeko aukera ematen du, eta horrek aberastu egiten du idatzia beste modu 
semiotiko batzuekin. 

 Dibertsitate digitala: hainbat plataforma digitaletan egin daiteke. 
 Irisgarritasuna: edukiak kanpoko beste agente batzuekin partekatzeko aukera 

ematen du.  
 Garraiagarritasuna: digitalki egiten jarrai daiteke berori hasi zena ez beste-

lako prestakuntza eta lanbide-testuinguru batzuetan. 

 
4.1. PLATAFORMAK AUKERATZEA 
Pujolà eta Suárez (2019) egileen arabera, hainbat plataformatan sor daitezke online 
portfolio digitalak; plataforma horiek lau kategoria handitan multzokatu ditzakegu, for-
matuaren arabera. Ikus 2. taula. 

 
2. taula. Portfolio digitala garatzeko plataformak (Pujolà eta Suárez, 2019, 47. or. 
Egokitua) 
 

 
e-portfolioen plataformak Mahara, MyDocuments, PeeblePad, Bulb 

Blogak WorPress, Blogger 

Webguneak Google Sites, Weebly, Wix 

Sare sozialak Facebook, Instagram 

 
Plataformaren aukeraketa eta, are gehiago, aukeratutako plataformak kasu bakoitzean 
eskainiko digun txantiloiaren aukeraketa erabakigarria izango da portfolio digitalaren 
egilea eroso senti dadin hura egitean. Txantiloi horiek irakasleari laguntzen diote port-
folioa egiten, baina portfolio osoaren egitura eta antolakuntza mugatzen dute; hortaz, 
kontuan izan beharko dira plataforma baten edo bestearen edo txantiloi baten edo bes-
tearen mugak eta abantailak. Plataforma aukeratzean, hainbat ezaugarri hartu beharko 
dira kontuan, besteak beste: erabiltzeko erraztasuna, kustomizazioa, biltegiratzeko gai-
tasuna, erabiltzaileentzako laguntza, eta, era berean, prestakuntza-programetan erabi-
liz gero, ikaskuntza-ingurune birtualetan integratzeko administrazio-doikuntzak (xehe-
tasun gehiagorako ikus 2019ko Pujolà eta Suárez egileen lanaren 5.3 atala). 
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4.2 MULTIMODALITATEA TESTU DIGITAL GOGOETATSUAN 
Testu digitala, multimodala izan daitekeenez, modu semiotiko desberdinak baliatuz ko-
munikatzen duen diskurtso bat eraiki ahal izateko aukera ematen du (Kress eta van Le-
euwen, 2001), eta, horrela, modu horiek elkarren artean lotuta agertzen diren testu bat 
egiteko aukera (Jewitt, 2011). Zehazki, moduen elkarreragin hori da testu gogoetatsua 
aberasten duena portfolio digital batean, eta irakasleari hitzetik haragoko komunikazio-
estrategiak erabiltzeko aukera ematen dio (Pujolà eta Montmany, 2010). 
 
Portfolioan jasotako laginekin batera egingo den gogoeta komunikatzeko eta esplizita-
tzeko modu semiotikoak erabiltzea era askotakoa izan daiteke, baita sortzailea ere. Ho-
rrela, mota guztietako irakaskuntzako portfolio digitalak aurki ditzakegu: erabileran eta 
komunikazio-funtzioan minimalistenak direnak, informazioa aurkezteko egitura kano-
niko batekin; portfolioa egituratu eta hari eroale gisa baliatzen duen mezu metaforiko 
bat modu sortzailean erabiltzen duten portfolioak (ikus 1. irudia), eta baliabide digita-
laren potentziala erabiltzen duten portfolioak, zeinetan era askotako oreka dagoen 
modu eta egituren artean.  
 
1. irudia. Mezu metaforikoa duen portfolio digital baten azalaren hasierako hautaketa, 
metafora bisuala duena. 
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2. irudia. Metafora bisuala duen portfolio digital baten hasierako atala. 

 

 
 
Lehenengo irudiko mezu metaforikoak, “prestakuntza-une bakoitzerako zapata-pare 
baten” ideia duenak, irakasleari laguntzen dio zenbait komunikazio-estrategia 
erabiltzen, hala nola zapaten argazki ezberdinak, une bakoitzerako oinetako egokiak 
janztearen ideia nabarmentzeko. Figura erretoriko bat erabiltzeak eragiten duen 
komunikazio-efektuak portfolioari egitura eta hari gidari bat ematen dizkio, atal 
bakoitzean irakaslearen gogoeta metakognitiboa indartzen duten metafora bisualen 
laguntzarekin. Bigarren irudiko portfolioaren kasuan, irakasleak abiapuntuaren hasiera 
erakusten du, zelai batean atletismo-pista baten metafora bisual iradokitzaile batekin; 
horrek erakusten du zer potentzial transmititu dezaketen irudi metaforikoek 
testuarekiko dekorazio-funtzio huts batetik haratago beren gogoeta indartzeko (Pujolà 
eta González, 2022; Birello eta Pujolà, 2019),eta abiapuntua eta egiteke duen ibilbidea 
islatzen du. Multimodalitatea modu sortzailean erabiltzea, metafora bisualak sartuta, 
ideiaren kontzeptualizazioa sortzen du, eta gogoetan esplizitatzen da eta portfolioaren 
diskurtsoa eraikitzeari koherentzia ematen dio. 
 

4.3 PORTFOLIO DIGITALAREN IZAERA INTERAKTIBOA 
Interaktibitatea eta hipertestualitatea testu digitalaren ezaugarriak dira, eta horiek ere 
testu idatzia aberasten dute, digitalki interaktibo gisa eraiki daitekeelako. Batetik, hi-
pertestualitateak aukera ematen du portfolio digitalean ematen den informazioa modu 
ez sekuentzialean aurkezteko, eta hainbat irakurketa-bide hartzea ahalbidetzen du, bai 
portfolioaren beraren barruan, bai handik kanpo. Bestetik, interaktibitateak ateak ire-
kitzen dizkie irakurleei iruzkinak uzteko eta irakaslearen eta irakurleen artean elkarre-
kintza bat ezartzeko, ikaskuntza- edo praktika-komunitateak sortzea ahalbidetuz. Bes-
talde, iruzkinak uzteko aukera ematen duten portfolio digitalak erabiltzen diren presta-
kuntza-programetan erraztu egiten da prestatzaileen lana, horrela berdinen arteko eba-
luazio-jarduerak sustatzeko aukera baitago.  
 

5. IRAKASKUNTZAKO PORTFOLIO DIGITAL BAT GARATZEKO 
AHOLKUAK 
Portfolio digital bat egiteak zenbait aukera ematen dizkio irakasleari ikuspuntu kritiko 
bat hartzeko eta bere lanbide-jardunarekin berarekin eta irakasle gisa duen 
nortasunaren eraikuntza aktiboarekin duen harremana aberasteko. Hona hemen 
zenbait aholku portfolio bat egitean oinarrituta lanbide-garapeneko prozesu bat 
sortzeko eta mantentzeko.  
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5.1. KOKATZEA  
Portfolio bat egitean, abiapuntuan zehatz-mehatz definitu behar da zer lortu nahi du-
gun: zein diren gure beharrak, gure helburuak, gure interes-arloak, gure galderak ira-
kaskuntza-jardun partikularrari buruz. Beti itzuliko gara hara prozesuaren une guztie-
tan, eta gure lorpenen irismen-maila zein izan den ikusi ahal izango dugu, eta, are gehi-
ago, hasierako helburuak eta interesak nola birformulatzen diren ere bai, ikasten dugu-
narekin eta irakaskuntza-jardun berriekin elkarreraginean. Hasieran helburuak zenbat 
eta espezifikoagoak izan, orduan eta zehatzago ikusiko dugu gure lorpen-maila. 
 
Abiapuntuko egoera zein den argi dugunean, helburuak proposatzen has gaitezke eta 
helburu horien bilakaera eta lorpen-maila nola behatu ahal izango dugun zehaztu. Plan 
horrek lagundu egingo digu garapen-ebidentzia esanguratsuak eta irakaskuntzako port-
folioa mugitzen duten helburu eta beharrizanetara egokituak aukeratzen. Halaber, az-
tertu nahi ditugun bideak identifikatzeko aukera ematen digu: gure interes-arloak eta 
garapen pertsonaleko arloak.  
 

5.2 ESPLIZITATZEA 
Gure jardunari buruzko gogoeta egiteak berekin dakar gure ELGren eraikuntza aktiboko 
eta autoaurkikuntza profesionaleko prozesu batean murgiltzea. Gure irakaskuntza-
ekintzan eta -pentsamenduan inplizituki dagoena esplizitu bihurtzen lagun diezaguke 
gogoetak, eta, horrela, gure garapenari buruz kontzientziatzen.  
 
Esplizitatzeko gogoeta-prozesu horietan, irakaskuntza-esperientzietatik abiatzea ko-
meni da, eta ekintza zehatzen bidez azaltzen eta adibideak jartzen saiatzea. Gertatuta-
koa deskribatzeko funtsezkoa da nozio dikotomiko hauetatik haratago joatea: 
“Ongi/gaizki”, “ona/txarra” edo “asko/gutxi”; garrantzi handiagoa du nola, zergatik edo 
zertarako zehazteak.  
 
Multimodalitateak eta irudien ustiapenak gogoeta- eta esplizitazio-prozesua hasten la-
gun diezagukete, 4.2 atalean ikusi den moduan. Bestalde, argazkiak eta bideoak sartzea 
ere baliagarria da gure jarduna xehetasunez aztertzeko: ikasgelaren eta arbelaren ba-
naketa, materialen erabilera, gure ikasleekin dugun komunikazioaren kudeaketa, etab. 
 

5.3. PERTSONALIZATZEA  
Irakasle bakoitzaren ELG bakarra denez, funtsezkoa da gure portfolio digitala ere hala 
izatea; hartara, ahalik eta gehien “jabetuko” gara hartaz eta eraikitzen joango garenaz, 
eta geure zigilua jarriko diogu. Gure portfolio digitala pertsonalizatzeko, alderdi hauek 
izan behar ditugu kontuan: 

 Portfolioa egitearekin lortu nahi diren banakako helburu eta interesak eta port-
folioa zein garapen profesionaleko proiektutan sartzen den, portfolioa disei-
natu, antolatu eta kudeatzeko moduari buruzko erabakiak hartzeko. 

 Gogoeta egiteko eta elkar eragiteko moduei dagokienez ditugun lehentasun 
pertsonalak, bai idatziz, bai ahoz edo bai ikusiz (podcast, blog, bideoblog, etab.). 
Funtsezkoa da motibatzaileena edo norberaren lehentasunetarako egokiena 
nola izan daitekeen aurkitzea, gogoeta-prozesua iraunkorra izan dadin. 

 Beste batzuekin batera egindako portfolioen kasuan, gogoeta dialogikoak ahal-
mena du irakasle-jardunari berari buruzko ikuspegia aberasteko eta parte-har-
tzaileak etorkizuneko proiektu edo ekintza bateratuetara bideratuko dituen go-
goetan murgilarazteko. Aldi berean, ordea, kontuan hartu behar da hori egiteko 
dugun denbora eta hori egiteko helburuak. Hori dela eta, irakasleak bere buru-
ari galdetu behar dio nola izango den aberatsagoa edo nola egokituko den on-
doen bere beharrizanetara: proiektu edo interes komunak dituen lankide bate-
kin egitea? Edo banakako portfolio bat egitea, beste irakasle batzuekin batera 
gauzatutako gogoetetako batzuk jasota? 

 

  



 

 
13 e-Hizpide, 100. zenb. (2022) 

https://doi.org/10.54512/INGR9917 

Azahara Cuesta García, Mª Vicenta González Argüello eta Joan-Tomàs Pujolà Font 
Irakaskuntzako portfolio digitala: irakasleen etengabekoprestakuntzarako ingurunea. 

5.4. AZTERTZEA 
Portfolio bat edo antzeko produktu digital bat egitea aukera handia da irakaslearen gai-
tasun digitalak garatzeko (Redecker, 2018). Portfolioa egitean, kontzientzia hartzen 
dugu honako hauei buruz: bitarteko horren bidez komunikatzeko moduaz, erabiltzen 
ditugun irudiez zein elementu bisualez eta testu digitalean duten funtzioaz zein irakasle 
gisa irudikatzen gaituzten moduaz, besteak beste. Irakaskuntzan, gainera, gure gogoe-
tak irisgarriago egiteko aplikazioak eta tresna digitalak erabiltzeak lagundu egiten digu 
digitalki komunikatzeko baliabide berriak aurkitzen. Horiek erabiltzean, ikusten dugu 
zer aukera eta eragozpen dituzten, eta, beraz, gure irakaskuntza-jardunean sar ditzake-
gun baliabide eta jarduera berriak ekar ditzakete.  
 

6. ONDORIOA 
Irakaskuntzako portfolio digitalaren ezaugarriek hainbat aukera ematen dizkiete 
irakasleei ELG bera lantzeko une oro, bai prestakuntzaren hasierako etapetan, bai 
lanbidearen ondorengo faseetan. Irakaskuntzako portfolioa irekia eta dinamikoa denez, 
norberaren irakaskuntza-jarduna eta -garapena atzeraelikatzen duten gogoeta-
prozesuak hartzen ditu: portfolio baten testuinguruan gogoeta egiteak ikasgelan 
esperientzia berriak izatera eta gaitasun berriak garatzera eramaten gaitu, eta aldi 
berean, gogoeta-prozesu berriak eragiten dituzten galdera eta asmo berriak sorrarazten 
ditu. Bestalde, portfolioa malgua eta pertsonalizagarria da. Horri esker, garapena bera 
autorregulatzeko eta garrantzizko zein alderdi aztertuko dugun erabakitzeko aukera 
ematen du, gure irakaskuntza-testuinguruaren beharrizanei erantzunez. Haratago, 
tresna digitalek irakaskuntzako portfolio bat egiteko eskaintzen dizkiguten aukerek 
zabaldu egiten dituzte portfolioak garapen profesionalari eta gogoeta-jardunari lagundu 
ahal izateko moduak. Ikusi dugun moduan, tresna digitalek elkarrekintzarako eta 
eraikuntza kolektiborako ematen dituzten aukerek banakako gogoetatik lankidetzazko 
gogoetara errazago igarotzen laguntzen digute. Bestalde, portfolio digitalaren ezaugarri 
den multimodalitateari esker, irakasleak aukera zabalagoa du bere jardunari buruzko 
datuak eta ebidentziak biltzeko, norberaren beharrizanen araberako gogoetan arreta 
jartzeko. Portfolio digitalaren multimodalitateak, halaber, gogoeta egiteko modu 
dialogikoei eta ahozko moduei atea irekitzen die, idatzizko moduez haratago, eta 
ikasgelan gertatzen dena sakon ulertzen lagunduko diguten beste ahots eta ikuspegi 
batzuekin bat egitea erraztuko dute. 

 
Esker ona 
Eskerrak eman nahi dizkiegu Clàudia Tarragóri eta Lucido Petrillori beren 
prestakuntzako portfolioak argitaratzen uzteagatik. 
 
 
 

Itzultzailea: IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala 
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