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VI. eranskina 

IRAKASKUNTZA EZ-PRESENTZIALA 
EBALUAZIORAKO TRESNAK ETA PROZEDURAK 

 

A) Irakaskuntza-ikaskuntza ez-presentziala Tresnak eta prozedurak 

Ikasturte-amaierako ebaluazioa eta horren ondoriozko kalifikazioa egin ahal izateko, eta 

etengabeko ebaluazioa dela kontuan izanik, irakasleek sistematikoki bildu behar dituzte beren 

ikasleek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan izandako aurrerapenaren ebidentziak. 

Horretarako, ezinbestekoa da ikaskuntza-ebidentziak bildu eta erregistratzea. Gainera, 

ebidentzia horiek nahitaez izan behar dute erreferentziatzat ikasleek konpetentzien garapenean 

eskuratu beharreko mailen gutxieneko lorpen-adierazleak eta zehaztapena, ikastetxe 

bakoitzeko curriculum-proiektuan eta urteko programazioetan ezarritakoaren arabera. 

Ikastetxe bakoitzeko irakasle taldeak lorpen-adierazle horiek eta gutxieneko mailen zehaztapen 

hori lehenetsi eta/edo egokitu behar ditu inguruabar zehatzetara eta oinarrizko edukietara. 

Inguruabar jakin batzuetan, hala nola irakatsi eta ikasteko prozesua modu ez-presentzialean 

garatzen denean, kontuan hartu beharko da ikaskuntza-ebidentzia horiek biltzeko ohiko tresnak 

agian ez direla nahikoa izango, eta komenigarria izan daitekeela beste batzuk ere erabiltzea. 

Halaber, ebaluazio-prozesua egitean, kontuan hartu behar da ikasle batzuek izan ditzaketen 

zailtasunak ezabatzeko edo gutxitzeko bide eta prozedura espezifikoak ezarri behar direla, 

bereziki hezkuntza-laguntzako premia bereziekin lotutako kasuetan. 

Ikaskuntzak ebaluatzerakoan, ikasleen estilo kognitiboen aniztasuna hartu behar da kontuan, 

baita ikaskuntza-prozesuak eurak arautzeko duten ahalmena ere, eskuratutako ikaskuntzen 

heldutasuna erakusten duten elementu diren heinean. 

Prestakuntza-aldi ez-presentzialean ikasleek egindako atazen analisia erabil daiteke ikaskuntza-

ebidentziak eta eskuratutako konpetentzien garapen-maila jasotzeko. Halaber, bestelako edukia 

ere baliatu daiteke: hala nola ikaskuntza-egunkariak, portfolioak, autoebaluazio-estrategiak eta 

online elkarrizketak.  

Funtsezkoa da agindutako atazak garatzean ikasleak izan duen bilakaerari buruzko erregistroak 

egitea. 

Irakasleen koordinazioa funtsezkoa da ikasle bakoitzaren ikaskuntza-prozesuaren jarraipen 

eraginkorra egiteko, baita arlo, esparru eta jakintzagai guztietarako komunak diren alderdiak 

batera ebaluatzeko ere. 

Era berean, familiek emandako informazioa ere kontuan har daiteke ebaluazio-sistemaren beste 

osagai bat izango balitz bezala, bereziki Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako lehen mailetan. 
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Ondoren, ebaluazio-tresna batzuk proposatzen dira, ikastetxeek beren testuingurura egokituz 

erabili ahal izateko: 

 - Irakaslearen koadernoa, non modu sistematikoan jasotzen den ikaslea nola ari den 

aurrera egiten zehaztutako ikaskuntza-adierazleei dagokienez.  

- Ikasleek egindako lanen berrikuspena eta analisia. Ikasleari esleitutako ataza bakoitzak 

helburu zehatzak ditu. Atazak arretaz berrikusteari esker, ikasleek proposatutako 

kontzeptuak ulertu dituzten eta horiek aplikatzeko eta beste ikaskuntza batzuekin 

integratzeko gai diren identifika daiteke.  

- Ikasleei pixkanaka zailtasun-maila handiagoa duten atazak planteatzeak aukera 

emango dio irakasleari ikusteko zein mailatan erantzun dezakeen ikasleak. Horrek 

erraztu egingo du ataza-proposamen berriaren abiapuntua identifikatzea, baita 

kalifikazioari buruzko erabakiak hartzea ere, ebaluazio sumatiboa edo azken ebaluazioa 

egitean. 

 - Ikasleekin banakako tutoretzak egitea, telefonoz edo Skipe bidez, bere lanean ikusten 

diren arrakastak eta zailtasunak azaltzeko eta ikasleari galdetzeko berak nola 

hautematen duen hori; elkarrizketa bat izatea ikasleari kontziente izaten eta sumatzen 

dituen zailtasunak irakasleari jakinarazten laguntzeko, eta, haren laguntzarekin, 

irtenbideak bilatzeko. Bilerok informazio garrantzitsua ematen diote irakasleari, eta 

aukera paregabea ematen diote ikaslea bere ikaskuntza-prozesuan orientatzeko. 

- Landutakoari eta ikasitakoari buruzko meta-analisiko eta autoebaluazioko prozesuak 

bultzatzea: Hauen antzeko galderak plantea daitezke: Zer ikasi duzu gaur? Zer da ulertu 

duzuna baina oraindik aplikatzea kostatzen zaizuna? Zer errepasatu beharko genuke 

bihar? Ikaskide bati azaltzeko gai izango zinateke? Ea, saiatu!  Egin ezazu galderaren bat 

zure ikaskideak ulertu duen edo egiteko gai den egiaztatzeko. Bururatzen al zaizu gaiari 

buruz landu ez dugun edo interesatzen zaizun galderarik?...  

 Galdera horiek egokitu egingo dira planteatutako ariketen bidez edo jorratutako gaiaren 

bidez ikasleak ikastea nahi den horren arabera. Galdera horiekin lortutako ikaskuntza-mailari 

buruzko informazio garrantzitsua lortzen da. 

 - Kontzeptu-eskemak eta -mapak egitea planteatzea, landutako edukia edo kontzeptua 

ulertu den egiaztatu ahal izateko.  Maila baxuagoetako ikasleen kasuan, hitzak falta zaizkien edo 

pistak ematen dituzten marrazkiak dituzten kontzeptu-mapak izan daitezke. Halaber, 

sailkapenak eta sekuentziak egin daitezke, zenbait irizpideren arabera...  

 Balio handiko tresna da batik bat ikasle nagusiekin, ikasleak kontzeptuen eta haien 

artean ezarri dituen harremanen ulermen-maila egiaztatzeko.   

 - Halaber, helburu berarekin, landutako gai bat edo edukiren bat laburtzea eta 

powerpointak egitea proposa daiteke. Egindako laburpena edo agertzen duen egiturak oso argi 

islatzen du lortutako ikaskuntza-maila     
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 - Talde osoaren aurrean ahozko aurkezpenak egitea, bideokonferentzia bidez.   

 - Galderak presta ditzakete ikaskideei egiteko (saio horietatik informazio asko lor 

daiteke, bai zeharkako konpetentzia-alderdiei buruz —adierazpena, sintesi-gaitasuna, jarduera 

antolatzea eta kudeatzea—, bai diziplina-konpetentziei buruz—). 

  - Posta elektronikoz, postaz, classroomez eta beste bide batzuetatik bidalitako proba 

objektiboak. Proba objektiboetan, 5 edo Nahikoa kalifikazioa oinarrizko alderdiei buruzko 

gaiekin lortzen dela zaindu behar da. Hortik aurrera, zailtasun handiagoko gaiak plantea 

daitezke, landutako kontzeptuak sakonago ezagutzea eskatzen dutenak (orduan, Ongi, Oso Ongi 

edo Nahikoa kalifikazioak lortu ahalko dira). Zuzenketa-prozesuan, gogoan izan behar da proba 

objektiboa beste tresna bat baino ez dela ikasleen ikaskuntzen aurrerapenari buruzko 

informazioa lortzeko. Une bakoitzean ikaskuntza-helburuak zein mailatan lortu diren 

identifikatzeko balio du; hain zuzen, mailarako erreferente gisa identifikatutako ikaskuntza-

adierazleen bidez neurtuko da.   

- Irakasle taldearen bilerak, bildutako informazioa partekatzeko eta ikasle bakoitzak 

izandako bilakaera eta lorpen-maila lantzeko. Funtsezkoa da irakasle guztiek neurtuko dituzten 

alderdiak identifikatzea (adib.: testuak ulertzen ditu, ideia nagusia identifikatzen du, kausa-

efektu harreman logikoak ezartzen ditu, landutako oinarrizko alderdiak 

ezagutzen/identifikatzen ditu, horiek labur azaltzeko gai da, beste batzuekin erlazionatzeko gai 

da...) eta arlo/jakintzagai bakoitzean jasotako behaketak eta ebidentziak partekatzea...  

 - Zehaztutako ikaskuntza-adierazle bakoitzari buruzko informazioa biltzeko hainbat 

ariketa eta estrategia mota baliatuko dira. Estilo kognitiboen aniztasuna kontuan hartu behar 

da. Guztiek izan behar dute aukera ikasi dutena eta egin dezaketena erakusteko. Horrez gainera, 

ebaluazioari, igarotzeari edo titulua lortzeari buruzko erabakiak hartzeko balio handiagoa edo 

txikiagoa izan dezaketen ikaskuntza-adierazleak identifikatu behar dituzte. 

  - Familiekin izandako elkarrizketek (ikasleek irakasleek bidalitako lanak egin dituzten 

moduari, horiek egiteko behar izan duten denborari, agertutako zailtasunei, eskolako lanak egin 

bitartean egindako iruzkinei eta abarri buruz) informazio garrantzitsua eman dezakete. 

B) Irakaskuntza-ikaskuntza ez-presentzialaren eta ikasle absentisten ebaluazioa 

Ikasturte hau osasun-krisi bete-betean ari da garatzen; hori dela eta, behar-beharrezkoa izan da 

jarraibide osagarriak eta jarraibide espezifikoak ematen jarraitzea, Oinarrizko Hezkuntzako 

ikasleen eskola-absentismoaren jarraipena egiteko. Horren harira, ikastetxeei jarraibide 

espezifikoak bidali zitzaizkien sortutako kasuistikak kudeatzeko, gure ikasle guztien 

hezkuntzarako eskubidea bermatze aldera. 

Absentismoaren jarraipena eta kontrola egiteko ohar horiek egin ondoren, beharrezkoa da 

jarraibideak ematea hezkuntza-prozesuaren oinarrizko osagaietako bati buruz, hau da, ikasle 

horien ikaskuntzaren ebaluazioari buruz, bai eta hori ebaluazio-dokumentuetan islatzeko 

moduari buruz ere. 
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Indarrean dagoen araudiak ezartzen du ikasleen ebaluazioa banakakoa, etengabea eta globala 

izango dela, eta ikasleak curriculumeko esparru/arlo/jakintzagai guztietan egindako 

aurrerapenari erreparatuko zaio, oinarrizko konpetentziak kontuan hartuta. 

COVID-19aren osasun-krisiak eragindako salbuespenezko egoeraren ondorioz, kasu jakin 

batzuetan jarri behar da arreta: 

i) Ikasleak ikastetxeko arreta ez-presentziala jasotzen ari direnean haien osasunerako edo 

bizikide baten osasunerako aparteko arriskua dela-eta, eta, horretarako, Ikuskaritzako lurralde-

buruzagitzak eskola-absentismoari buruz emandako jarraibideetan ezarritako prozedura 

betetzen ari direnean.  

ii) Osasun-agintariek hala agindu dutelako, ikasleek aldi batez ikastetxera joateari utzi 

diotenean (aldi baterako konfinamendu-egoera).  

iii) Ikasleak, beldurra edo COVID-19aren egoerarekin lotutako beste arrazoi batzuk argudiatuta, 

ikastetxera joaten ez direnean eta arreta ez-presentziala eskatzeko ezarritako prozedurari 

jarraitu ez diotenean. 

iv) Ez dira ahaztu behar ikasleak ikastetxera joateari uzteko bestelako kasuak ere. 

 

Ezohiko egoera horren aurrean, eta ikasle horien ebaluazio-eskubideari erantzuteko asmoz, 

ikastetxeek honela joka dezaten gomendatzen da: 

 

1.) HAUR HEZKUNTZA 

Etapa hori derrigorrezkoa ez bada ere, ikastetxeek beharrezkoak diren neurriak egituratu 

beharko dituzte ikasle horien hezkuntza-prozesuari ahalik eta gutxien eragiteko. Ikasturte-

amaierako ebaluazioa egiterakoan eta etengabeko ebaluazioa dela kontuan izanik, irakasleek 

sistematikoki bildu behar dituzte beren ikasleek ikasturtean izandako aurrerapenaren 

ebidentziak. Horretarako, baliagarriak izan daitezke VI. eranskin honetako A) apartatuan 

proposatutako zenbait ebaluazio-tresna. Ikastetxe bakoitzak bere testuingurura egokitu ahal 

izango ditu tresna horiek, eta, horien artean, familiak lankidetzan aritzea eragiten dutenak 

nabarmentzen dira. 

Dagokion jarraipena egin ondoren, ezin izan bada egiaztatu ikasle horiek mailaren helburuak 

lortu dituztela, 2022-2023 ikasturtearen hasieran ikasle horien hasierako ebaluazioa egin 

beharko da, eskola-aurrerapenean beharrezkoenak diren ikaskuntzak indartzeko. 

 

2.) LEHEN HEZKUNTZA 

Ikasturte honetako kasuistikari erreparatuta, eta kontuan hartuta ikasleen ebaluazioa 

banakakoa, etengabea eta globala izan behar dela eta ikasleak curriculumeko arlo guztietan 
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oinarrizko konpetentzietan izandako aurrerapena aintzat izan behar dela, honako egoera hauei 

erantzun behar zaie: 

a) Osasun-agintaritzak aldi baterako konfinatutako ikasleen kasuan, edo Ikuskaritzako 

lurralde-buruzagitzek eskola-absentismoari buruz emandako jarraibideetan jasotako 

baldintzak betetzen dituztela-eta arreta ez-presentziala jasotzen ari diren ikasleen kasuan, 

ikastetxeek ikasle horien jarraipena egingo dute, etengabeko ebaluaziorako eskubidea 

bermatuta. Horretarako, VI. eranskin honetako A) apartatuan ematen diren estrategiak eta 

tresnak edo haiek diseinatutako beste batzuk balia ditzakete.  

Estrategien eta horien eraginkortasunaren berri emango zaio Hezkuntza Ikuskaritzari. 

Ebaluazioaren emaitzak eta igarotze-datuak ebaluazio-dokumentuetan islatuko dira 

(ebaluazio-aktak, espedienteak, etab.), ohiko moduan eskoletara joaten diren ikasleekin 

egiten den antzera. 

 

b) Justifikatu gabeko absentismoa duten ikasleen kasuan, hutsegite kopuru handia izan delako 

ezin badira aplikatu ikastetxeak onartutako etengabeko ebaluaziorako metodoak eta 

irizpideak eta, ondorioz, irakasle taldeak ez badu behar besteko informaziorik jakiteko ea 

ikasleak dagokion mailako konpetentzietan behar adinako garapen-maila lortu duen, 

inguruabar horren berri emango dio Hezkuntzako Ikuskaritzari. 

 

Nolanahi ere, ahal den heinean, eta ikastetxeko Koordinazio Pedagogikoko Batzordeak 

proposatuta, edo, itunpeko ikastetxeen kasuan, antolamendu- eta funtzionamendu-arauak 

edo barne-araudia ezartzen dituen organoak proposatuta, ikasle horiek ebaluatzen 

lagunduko duten ebaluazio-sistema alternatiboak diseinatu eta erabiliko dira. Horretarako, 

VI. eranskin honetako A) apartatuan emandako estrategiak eta tresnak har daitezke 

erreferentziatzat. Egindako ebaluazioaren emaitzak dagozkien ebaluazio-dokumentuetan 

jasoko dira.  

 

Ezin izan bada bildu behar adina informazio ikasleek gutxieneko konpetentzia-mailak 

eskuratu ote dituzten jakiteko, dokumentazio akademikoan jasota geratuko da egoera hori, 

dagozkion eginbideen bidez. 

 

Kasu horietan, gizarte-zerbitzuei horren berri eman behar zaien ala ez baloratuko da, 

babesgabetasun-egoerarik balego ere. 

 

 

3.) DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 

Ikasturte honetako kasuistikari erreparatuta eta kontuan hartuta ikasleen ebaluazioak 

banakakoa, etengabea eta globala izan behar duela eta ikasleak curriculumeko arlo guztietan 

oinarrizko konpetentzietan izandako aurrerapena aintzat izan behar dela, honako egoera hauei 

erantzun behar zaie: 
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a) Osasun-agintaritzak aldi baterako konfinatutako ikasleen kasuan edo Ikuskaritzako 

lurralde-buruzagitzek eskola-absentismoari buruz emandako jarraibideetan 

jasotako baldintzak betetzeagatik arreta ez-presentzialaren xede diren ikasleen 

kasuan, ikastetxeek ikasle horien jarraipena egingo dute, etengabeko ebaluaziorako 

eskubidea bermatuta. Horretarako, VI. eranskin honetako A) apartatuan ematen 

diren estrategiak eta tresnak edo haiek diseinatutako beste batzuk balia ditzakete. 

Estrategien eta horien eraginkortasunaren berri emango zaio Hezkuntza 

Ikuskaritzari. 

 

Ebaluazioaren emaitzak, igarotzea eta titulazioa dagozkien ebaluazio-

dokumentuetan jasoko dira (ebaluazio-aktak, espedienteak, etab.), ohiko moduan 

eskoletara joaten diren ikasleekin egiten den antzera. 

 

b) Justifikatu gabeko absentismoa duten ikasleen kasuan, hutsegite kopuru handia 

izan delako ezin badira aplikatu ikastetxeak onartutako etengabeko ebaluaziorako 

metodoak eta irizpideak eta, ondorioz, irakasle taldeak ez badu behar besteko 

informaziorik jakiteko ea ikasleak dagokion mailako konpetentzietan behar adinako 

garapen-maila lortu duen, inguruabar horren berri emango dio Hezkuntzako 

Ikuskaritzari. 

 

Nolanahi ere, ahal den heinean, eta ikastetxeko Koordinazio Pedagogikoko 

Batzordeak proposatuta, edo, itunpeko ikastetxeen kasuan, antolamendu- eta 

funtzionamendu-arauak edo barne-araudia ezartzen dituen organoak proposatuta, 

ikasle horiek ebaluatzen lagunduko duten ebaluazio-sistema alternatiboak diseinatu 

eta erabiliko dira. Horretarako, VI. eranskin honetako a) apartatuan emandako 

estrategiak eta tresnak har daitezke erreferentziatzat. Egindako ebaluazioaren 

emaitzak dagozkien ebaluazio-dokumentuetan jasoko dira. Horren guztiaren berri 

emango zaio Hezkuntzako Ikuskaritzari. 

 

Ezin izan bada bildu behar adina informazio ikasleek gutxieneko konpetentzia-

mailak eskuratu ote dituzten jakiteko, dokumentazio akademikoan jasota geratuko 

da inguruabar hori, dagozkion eginbideen bidez. 

 

 Beste ikasketa batzuetan derrigor eskolatzeko adinean dauden ikasleen kasuan, hala 

nola Oinarrizko Lanbide Heziketan, dagozkien arauek eta jarraibideek ezarritakoa bete beharko 

da. 

 Gainera, ikasleak adingabeak izanez gero, gizarte-zerbitzuei horren berri emateko 

beharra baloratuko da, babesgabetasun-egoerarik balego ere. 
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4.) BATXILERGOA 

Ikasturte honetako kasuistikari erreparatuta eta kontuan hartuta ikasleen ebaluazioak 

banakakoa, etengabea eta globala izan behar duela eta ikasleak curriculumeko arlo guztietako 

oinarrizko konpetentzietan izandako aurrerapena aintzat izan behar dela, honako egoera hauei 

erantzun behar zaie: 

a)  Osasun-agintaritzaren erabakiz konfinatutako ikasleen kasuan, edo dagozkion 

baldintzak betetzeagatik arreta ez-presentziala jasotzeko baimena duten ikasleen 

kasuan, kontuan izanik ikasle horiek ez dutela galtzen etengabeko ebaluaziorako 

eskubidea, ikastetxeek VI. eranskin honetako A) apartatuan edo ikastetxeek 

diseinatutako beste batzuetan emandako estrategien eta tresnen arabera egingo dute 

ebaluazio hori, eta ebaluazio-dokumentuetan (ebaluazio-aktak, espedienteak...) jasoko 

dira ebaluazioaren emaitzak eta igarotze-datuak. 

 

b)  Justifikatu gabeko absentismoa duten ikasleen kasuan, hutsegite kopuru 

handia izan delako ezin badira aplikatu ikastetxeak onartutako etengabeko 

ebaluaziorako metodoak eta irizpideak eta, ondorioz, irakasle taldeak ez badu behar 

adinako informaziorik jakiteko ea ikasleak dagokion mailako gaitasunetan behar besteko 

garapen-maila lortu duen, etengabeko ebaluaziorako eskubidea galduko du ikasle 

horrek. 

Egoera hori bat dator abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuarekin (Euskal Autonomia 

Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta 

betebeharrei buruzkoa berau); izan ere, dekretu horren 38. artikuluan aipatzen da 

ezingo dela etengabeko ebaluazioa egin hutsegiteak maizkoak direnean, eta, horrela, 1. 

puntuak ezartzen du ezen bertaratze-hutsegite ugari egin dituztela-eta ikasleei ezin 

bazaizkie aplikatu etengabeko ebaluaziorako ikastetxeak onartutako metodoak eta 

irizpideak, ikasleek ezohiko probetara aurkeztu beharko dutela, ebaluazioa egin 

diezaieten. 

 

Aurreko edozein hezkuntza-etapatan, kontuan hartu beharko da indarrean dagoen araudian 

ezarritakoa, ebazpen honen V. eranskinean aipatzen diren ikasturteko azken kalifikazioen 

aurkako erreklamazio-prozedurari dagokionez. Horretarako, komeni da ikasle horien 

ebaluazioari eta kalifikazioari buruz erabakitzen diren alderdiak idatziz jasotzea, arloen eta 

jakintzagaien programazioen eranskin gisa. 

 

 


