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2.saioa (martxoak 18)



Edukiak eta saioak
1. SAIOA (otsailak 4)

● Partaideen behar eta 
motibazioen identifikazioa.

● HBSP programaren 
oinarriak.

● Ikasteko zailtasunak 
dituzten ikasleen 
ezaugarriak.

● HBSPn dauden kasleei 
begirako hezkuntza indartze 
neurriak.

● Ikasgelaren kudeaketa 
hobetzeko estrategiak.

2. SAIOA (martxoak 18)

● Ebaluazio irizpide eta tresnak.
● Norbanako planak.
● Programaren eskaerak eta 

memoriak.

3. SAIOA (apirilaren 29)

● IKTak eta erabilera irizpidek.
● IKTak eta ikasleen 

zehar-konpetentzien garapena.
● Banakako tutoretzak.
● Irakaskuntza partekatua.



2.Saioaren helburuak
1. Ebaluazio prozesuei buruz gogoetatzea, gure 

egunerokoan baliagarri izan daitezkeen estrategia 
eta jarduerak identifikatu eta elkarbanatzeko.

2. HBSP programaren baitan parte hartzen duten 
irakasleen koordinazioa hobetzeko estrategiak 
adostea.

3. 2021-2022 deialdiari buruzko kezkak argitzea.



Ibilbide metodologikoa



1. saioko Jarduerak



Praktika onak elkarbatuz
Esperientziak elkarbanatzeko foroa Moodleen

Zuen ikastetxeetako Programetan erabiltzen dituzuen eta beste ikastetxeentzat interesgarriak izan daitezkeen 
baliabideak elkarbanatuko ditugu gune honetan: dinamikak, antolaketa ereduak, lanerako fitxa zehatzak, estrategiak... 

Praktika onak elkarbanatzea hezkuntzaren kalitatea sendotzeko neurri eraginkorrenetakoa da. Animatu!



EBALUAZIO PROZESUAZ 
GOGOETATZEN



Ikasteko zailtasunak DBHn
Ikasgela mailako erantzuna
Ikasgela mailan kalitatezko hezkuntza inklusiboa neurri zehatz hauek bermatzen dute:

● Erantzun aproposena emateko giza baliabide, baliabide material eta antolakuntzakoak izatea.

● Irakasleen kualifikazioa eta etengabeko prestakuntza.

● Hezkuntza-premia bereziak goiz identifikatzea eta baloratzea.

● Hezkuntza-premietara egokitutako hezkuntza-arreta bermatzea.

● Familien parte-hartzea eta beraiei begirako orientazioa egitea.

● Heziketa prozesua zein helburuekin eta nola gauzatu eta ebaluatuko den zehazten duen ikasgelako PROGRAMAZIO 
DIDAKTIKOA izatea.

Otsaileko saioko 
hainbat ideia 
bergogoratuz



Ikasteko zailtasunak DBHn
Programazio didaktikoa diseinatzeko irizpideak

Helburu eta edukiei lotutako irizpideak

● Ikasleen beharren araberako konpetentziak lehenestea.

● Etapako helburuak testuinguruan kokatzea.

● Etapako konpetentziak eskuratzea arriskuan jartzen ez duten helburuak ezabatzea.

● Lehenetsitako helburuekin bat etortzen diren edukien hautaketa arduratsua egitea.

● Hezkuntza laguntza berariazko premiak kontutan izango dituzten elementuak txertatzea. Ikasleen beharren 
araberako eduki berriak txertatzea.

Otsaileko saioko 
hainbat ideia 
bergogoratuz



Ikasteko zailtasunak DBHn
Programazio didaktikoa diseinatzeko irizpideak

Alderdi metodologikoei lotutako irizpideak

● Ikaslearen garapen-mailatik abiatzea.

● Ikaskuntza esanguratsua sustatzea.

● Ezagutza-eskemak aldatzea.

● Zailtasun maila ezberdineko jarduera zabalak 
diseinatzea.

● Ikaslearen jarduera mentala ziurtatzea.

● Lan kooperatiboa sustatzea.

● Taldekatze modu ezberdinak garatu.

● Ikasleek ikaskuntza-prozesuan zuzenean 
parte har dezaten sustatzea.

Otsaileko saioko 
hainbat ideia 
bergogoratuz



Ikasteko zailtasunak DBHn
Programazio didaktikoa diseinatzeko irizpideak

Ebaluazioari lotutako irizpideak

● Ebaluatzeko irizpideak ikastetxeko ikasleen ezaugarrietara egokitzea.

● Ebaluazio-irizpideak eta ikasgaia gainditzeko lorpen-adierazleak modu argian zehaztea.

● Askotariko ebaluazio-tresnak erabiltzea.

● Ikasleek ebaluazio-prozesuan parte hartzeko aukera izatea.

Otsaileko saioko 
hainbat ideia 
bergogoratuz



Zer dio HEZIBERRI 2020k ebaluazioari buruz?

Etorkizuneko hezkuntza erabakiak hartu ahal izateko informazioa iraunkorki eta modu 
sistematikoan jasotzen eta aztertzen duen prozesua

Hobekuntza // Koherentzia // Erantzunkizuna eta lankidetza // Berrikuntza eta erronka

https://www.euskadi.eus/heziberri-2020-plana-ikasleen-ebaluazioa/web01-a3hbhezi/eu/


Zer dio HEZIBERRI 2020k ebaluazioari buruz?
Ikasleen irteera-profila eta oinarrizko konpetentziak iparrorratz

Hezkuntza etapa bakoitzaren amaieran hezkuntza helburuak eta bizitzaren esparru eta egoera guztietan 
moldatzeko ikasleek lortu behar duten oinarrizko konpetentzien multzoa da ikasleen irteera-profila.

Oinarrizko konpetentziak: pertsona guztiek beren burua errealizatzeko eta garatzeko, bai eta herritartasun 
aktiborako, inklusio sozialerako eta enplegurako ere behar dituzten gaitasunak dira (Europako Erkidegoen 
Batzordea, 2006).

Oinarrizko Zehar 
Konpetentziak (5)

Oinarrizko 
Disziplina-baitako 
Konpetentziak (7)



Zer dio HEZIBERRI 2020k 
ebaluazioari buruz?

Ikasleen irteera-profila eta 
oinarrizko konpetentziak 
helburu



Zer dio HEZIBERRI 2020k ebaluazioari buruz?
Konpetentzietan oinarritutako ebaluazioa

Konpenetzia guztiak ebaluatzea planteatzen du, baina, batez ere, ikasleek erronka edo arazo-egoerak eraginkotasunez 
gainditzeko mota guztietako baliabideak nola mobilizatzen dituzten ebaluatzea.

Hiru ebaluazio mota aurreikusten ditu:

Ebaluazio 
diagnostikoa

Ebaluazio 
hezigarria

Ebaluazio 
batutzailea



Zer dio HEZIBERRI 2020k ebaluazioari buruz?
Ebaluazio erreferentziak

Ebaluazioaren azken xedea da, alde batetik, ikaskuntza prozesuaren hastapenentan helburu gisa proposatutakoak 
zenbateraino bete diren eta ikasleek konpetentzia bihurtu dituzten aztertzea eta bestetik, konpetentzia bakoitzean ikasleek 
zenbaterainoko garapena erdietsi duten ikustea.



Zer dio HEZIBERRI 2020k ebaluazioari buruz?
Ebaluazio tresnak

Ebaluaziorako prozedurek eta tresnek 
bat etorri behar dute ikuspegi 
pedagogikoarekin.

- Egiaztagarriak eta neurgarriak. 

- Ebidentzia objektibagarrietan 
oinarrituta.

- Kalifikazio-irizpideak: 
konpetentziekin lotutako edukiak 
modu integratuan gehien 
mobilitzatzea ahalbidetzen duten 
tresnak pisu handiagoa

Ikaskuntzak



Ebaluazio prozedura proposamen bat

Zehar konpetentzien 
berariazko ebaluazioa 

egiteko prozedura

Oinarrizko konpetentzia 
guztien ebaluazioa egiteko 

prozedura



Ebaluzio prozedura proposamen bat
Zehar konpetentzien berariazko ebaluazioa

Zehar konpetentziak ebaluazio-irizpideak eta lorpen-adierazleak erabiliz baloratzen dira. Dena 
den, berariazko ebaluazioa egitea ere baliagarria da.

- Noiz egin daiteke? Ikasturte hasieran, erdian eta amaieran.

- Zein ebaluazio tresna? Autoebaluazio eta koebaluazio galdetegiak...

- Erreferentziazko adierazleak non? “Oinarrizko Konpetentzien eskuratze maialari buruzko 
txostena egiteko orientazioak” dokumentuan.

- Ebaluazia: errubrika bidezko ebaluazio kualitatiboa.



Ebaluzio prozedura proposamen bat
Oinarrizko konpetentzia guztien ebaluazioa

Irakasgaiak unitate didaktikoetan banatzen direnez, oinarrizko konpetetzien ebaluazioa unitate 
didaktikoen (UD) baitan egingo da.

- Noiz egin daiteke? UD bakoitzaren hasieran (diagnostikoa), UD guztian zehar (hezigarria) eta 
UD amaieran (batutzailea).

- Zein ebaluazio tresna? Ebaluazio mota bakoitzaren arabera.

- Erreferentziazko adierazleak non? Curriculum orientatzailean, ISEI-IVEIren Marko Teoriakoa 
txostenetan eta Curriculumaren funtsezko alderdiak dokumentuan

- Ebaluazioa: errubrika bidezko ebaluazio kualitatiboa eta kuantitatiboa (kalifikazio irizpideak 
adostu behar dira)



Ebaluzio prozedura proposamen bat
Oinarrizko konpetentzia guztien ebaluazioa

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK ZEHAZTEKO PROPOSAMENA

ERRUBRIKAK = Curriculum orientatzailea + Marko Teorikoa + 
Curriculumeko funtsezko alderdiak

HBSP programaren baitan parte hartzen duten ikasleak kalifikatzerako orduan, irakasgaia gainditzeko erreferentziazko 
lorpen-adierazleak “Curriculumaren funtsezko alderdiak” dokumentuan zehaztutakoak izango dira.

Irakasle bikoteak adostuko du irakasgaia gainditzeko erreferentziako lorpen-adierazle horien gutxieneko lorpen-maila zein 
den.

https://www.euskadi.eus/eaeko-curriculum-dekretuak/web01-a3hbhezi/eu/
https://isei-ivei.hezkuntza.net/eu/relacionadosed
https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/hezkuntza_plana_covid-19/index_dbh_e.html


Ebaluzio prozedura proposamen bat
Oinarrizko konpetentzia guztien ebaluazioa

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK ZEHAZTEKO PROPOSAMENA

Curriculumeko funtsezko alderdiak



Ebaluzio prozedura proposamen bat
Oinarrizko konpetentzia guztien ebaluazioa

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK ZEHAZTEKO PROPOSAMENA
ISEI-IVEI: Marko Teorikoa

Ebaluazio irizpidea: Neurriaren eta haren magnitudeen ezaguera aplikatzea, neurriarekin zerikusia duten zenbakizko testuak 
interpretatzeko eta ulertzeko, eta eguneroko bizitzako hainbat unetan sortzen diren egoera problematikoei aurre egiteko.

Lorpen adierazlea: Neurketarekin zerikusia duten problemak ebazten ditu, prozesu ez-formalak zein akademikoak erabilita.



Ebaluzio prozedura proposamen bat
Oinarrizko konpetentzia guztien ebaluazioa

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK ZEHAZTEKO PROPOSAMENA
ISEI-IVEI: Marko Teorikoa

Ebaluazio irizpidea: Zenbaki-mota desberdinak tartean dauden kalkuluak egitea.
Lorpen adierazlea: Zenbakien arteko eragiketak adierazteko ikurrak ikasi ditu.



Ebaluzio prozedura proposamen bat
Oinarrizko konpetentzia guztien ebaluazioa: ERRUBRIKA eredu bat

Zein da irakasgaia gainditzeko erreferentziako lorpen-adierazle bakoitzaren gutxieneko lorpen-maila? 
(Irakasle bikotearekin adostu beharko dugu)

Lorpen-maila
4 5 6-7 8-9 10

Lorpen-adierazlea



Ebaluazio prozedura proposamen bat

Zehar konpetentzien 
berariazko ebaluazioa 

egiteko prozedura

Oinarrizko konpetentzia 
guztien ebaluazioa egiteko 

prozedura



Zer dio HEZIBERRI 2020k ebaluazioari buruz?
7. Jarduera: Banakako Lan Plana

HBSP deialdiaren 10. artikuluak dio, “urriaren 15erako ikasle 
bakoitzak Banakako Lan Plan propioaizango duela, zeina 
Hezkuntza Ikuskaritzararen eta zonaldeko Berritzegunearen 
eskura egongo den”.

● Aukeratu HBSP programan dagoen edo egongo den 
ikasle bat eta osatu ezazu bere beharrak asetzeko 
egokia izan daiteken Banakako Lan Plana.

● Aurreko saioan landu genituen hezkunzta-indartze 
neurriekin batera, ebaluazioaz landu dugun guztia 
harremanetan jarri beharko duzu.

● Plana osatu ondoren, elkarbanatu ezazu moodle 
honetako “Lanerako Foro”ko dagokion atalean. 
Jaduerak egiteaz gain, elkarrengandik ikastea ere 
garrantzitsua da eta.

https://elearning3.hezkuntza.net/013156/mod/assign/view.php?id=5445


Irakasleen koordinazioa
Talde dinamika: Nola hobetu irakasleen arteko koordinazioa?

HBSP deialdiaren 3.3. artikuluak dio, “proiektua bultzatzeko, ezinbestekoa da irakasle guztien arteko koordinazioa, bai bertikala 
bai horizontala; batez ere, proiektuen xede diren ikasleak dauden taldeekin harremanak izango dituzten irakasleen arteko 
koordinazioa. (...) HBSPk ikasleekin interakzioa duten inguruko eragileekiko koordinazioa bultzatu behar du”.

● Aipatu irakasleen koordinazioan ONGI 
egiten duzuen jarduera bat.

● Zer duzue HOBETZEKO eremu 
honetan?



HBSP DEIALDIA (Ikastetxe publikoetan)
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