


ZER HELBURU DU 
DOKUMENTU 
HONEK?

Liburuxka hau BBVA Fundazioak finantzatutako ikerketa bati  esker taxutu 
da1,   eta helburu nagusitzat du zein izan diren emaitza garrantzitsuenak 
ondorengo galdera hauek ardatz hartuta:

Familia eta eskola arloko zer elementuk laguntzen dute zure 
seme-alaben ikaskuntza hobetzen?

Zer egin dezakezu, gurasoa zaren aldetik,  zure seme edo alabak 
hobeto ikas dezan?

Gai horiei  erantzuteko,  sakon aztertu ditugu PISA 2015 probetan 
Espainian lortutako emaitzak,  big data  delakoari  lotutako estatist ika 
teknikak apl ikatuz.

Hala,  azterlan honetan hauek izan ditugu partaide:

•  Espainia osoko 32.330 ikasle,  15 urtekoak
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4.286 irakasle
• Espainiako 976 ikastetxe publiko,  i tundu eta pribatu

Espero zena baino gaitasun maila nabarmen handiagoa erakutsi  zuten 
ikasleak zituzten ikastetxeak identifikatu eta gero,  gaitasun handieneko 
130 ikastetxeak hautatu ziren.  Azkenik,  PISA 2015 sartutako 500dik gora 
hezkuntza aldagaien artetik,  gaitasun handiko ikastetxe horietan 
presente dauden faktore nagusiak identifikatu ziren.

Espero dugu aurkeztutako emaitzak baliagarri  izango zaizkizula zure 
seme edo alabari bere garapen akademikoan laguntzeko, 
ikastetxeko haren ikaskuntzak aldeztuta, eta jakiteko ea ikasle 
baten familiako, eskolako eta jokabideko nahiz ohituretako zer 
faktorek susta dezaketen eskola arrakasta.

1Detección de buenas prácticas educativas en escuelas de alto valor añadido 
mediante técnicas de Big Data («Big data tekniken bidez bal io erantsi  handiko 
ikastetxeetan hezkuntza jardunbide egokiak detektatzea»)  izenburuko proiektua,  
BBVA Fundazioaren eskutik,  Ikertzai le eta Sortzai leentzako 2017ko Leonardo Beken 
laguntzari  esker egin da (BBVA Fundazioak ez du bere gain ardurarik hartzen,  
dokumentu honetan jasotako ir i tz i ,  iruzkin eta edukiez den bezainbatean).



ZER EZAUGARRI DITUZTE GAITASUN 
HANDIKO IKASTETXEETAKO IKASLEEK?

LANKIDETZA ETA 
LEHIAKORTASUNA

Ikasleek lankidetza bal ioesten 
dute,  eta lehiakortasun 
akademikoa txikiagoa da.

Ikasleei  gustatzen zaie ikaskideek 
kal ifikazio onak izatea.

Ikasleei  motibazioa eragiten die 
ikuspegi  desberdinei  buruz 
eztabaidatzeak eta askotariko 
interesak partekatzeak.

ANTSIETATE AKADEMIKOA

Oro har,  ikasleek estutasun maila 
neurritsua edo txikia sentitzen 
dute eskolako azterketen,  lanen 
eta kal ifikazioen aurrean.

TEKNOLOGIEKIKO JARRERAK

Ikasleek interes eta orientazio 
handia dute teknologien 
erabi lerarantz,  eta teknologiak 
ikaskuntza indibidual  eta 
sozialerako tresna bal iotsutzat 
est imatzen dituzte.

Ikasleek uste dute teknologien 
erabi leran autonomia maila 
handiak dituztela,  eta era 
guztietako teknologiak 
erabi ltzeko gaitasun handia 
dutela sentitzen dute.

LAN ETA AHALEGIN 
INDIBIDUALA

Ikasleak kontziente dira lan eta 
ahalegin indibiduala 
garrantzitsua dela norberaren 
gaitasuna garatzeko,  eta talde 
lanaren gainetik bal ioesten dute.

Ikasleek konpromiso eta 
inpl ikazio maila handiak dituzte 
abiatu dituzten zeregin eta 
desafioekin,  eta ez dute erraz 
etsitzen.

PARTAIDE IZATEAREN 
SENTIMENDUA

Ikasleetako asko gustura eta 
lagunduta sentitzen dira 
ikastetxean. Oso gutxi  dira 
bakarrik,  arraro eta nahigabetuta 
sentitzen diren ikasleak.

INGURUMENAREKIKO 
INTERESA ETA BAIKORTASUNA

Ikasleek ingurumen 
gaiei  buruzko 
interesa erakusten 
dute,  eta krit iko 
agertzen dira 
ingurumenaren 
etorkizunari  
dagokionez.



FAMILIAKO  ZER FAKTOREK LAGUNTZEN DIETE 
GURE SEME-ALABEI HOBETO IKASTEN?

IKASTETXEAN PARTE HARTZEA

Famil iek ikastetxean parte hartze 
planifikatua eta jarraitua izatea 
lagungarri  da ikasleen 
garapenean.

Gaitasun handiko ikastetxeetan,  
komunikazio truke etengabea 
izaten da famil iekin.  
Gardentasuna eta elkarrekiko 
konfiantzako harremana aldezten 
dira.

SOSTENGU EMOZIONALA

Beren famil iat ik sostengu 
afektibo eta emozionala jasotzen 
dutela sentitzen duten gazteek 
konfiantza eta motibazio 
handiagoak dituzte,  eta hobeto 
ikasten dute.

Beren seme-alaben ahalegina eta 
lorpen akademikoa indartzen 
dituzten famil iek eskolei  gaitasun 
handiagoa izaten laguntzen diete.

LAGUNTZA AKADEMIKOA

Beti  hobe da zure semea edo 
alaba autonomoa izatea 
ikastetxetik agindu dizkioten 
etxeko lanetan,  baina 
garrantzitsua da semeak edo 
alabak jakin dezala une jakin 
batzuetan laguntza jaso 
dezakeela,  behar izanez gero.

Gaitasun handiko eskoletan,  bada 
ahaideren bat edo ingurukoren 
bat,  behar izanez gero ikasle 
horri  eskolako lanak egiten 
laguntzeko prest dagoena.

TEKNOLOGIEN ERABILERA 
ARAUTZEA

Nahiz eta teknologiak erabi ltzea 
onuragarria izan daitekeen 
ikaslearen ikaskuntza prozesuan, 
famil ia ingurunetik teknologien 
erabi lera arautu eta kontrolatzea 
—gehiegizko kontsumoa 
saihestuta— lagungarria da 
ikaslearen garapen akademikoan.

Famil iek,  beren seme-alabek 
Internetera,  sare sozialetara edo 
bideo jokoetara duten sarbidea 
arautzen eta kontrolatzen 
dutenean, bal iabide teknologiko 
horien erabi lera debekatu edo 
gehiegi  mugatu
gabe, seme-alaben
ikastetxeko
ikaskuntza
errazten dute.



IKASTETXERA JOAN ETA 
GERO.. .

Ikaslearen betebeharrak eta 
ikasketetako nahiz aisiako 
jarduerak eskola jardunaldiaren 
ondoren kontzentratzeak,  
ikastetxera joan aurretik 
jarduerarik egiteko ohitura 
mugatuta,  lagungarria da 
ikaslearen eskola garapenean.

Eskola jardunaldiaren aurretik 
edozein jarduera 
(famil iako/laneko betebeharrak,  
kirolak,  irakurketa,  Internet,  
bideo jokoak,  telebista,  ikastea,  
eskolako lanak eta abar)  egiteko 
ohiturak ikaslearen garapen 
akademikoa zai ltzen du.

HAIEKIN HITZ EGITEA

Beren famil iek beren eskola 
jarduerari  buruz interesa dutela 
sumatzen duten gazteek 
motibazio handiagoa dute 
ikaskuntzarako.

Eskola bukatu eta gero 
seme-alabekin eskolako gaiez hitz 
egin ohi  duten famil iek ikasleen 
garapen akademikoa laguntzen 
dute.

ESKOLAZ KANPOKO 
JARDUERETARA JOATEA

Eskolaz kanpoko jardueren 
asteko ordutegia neurriz gain 
zamatuta duten gazteek zai l tasun 
handiagoak dituzte garapen 
akademikoan.

Famil iek eskolaz kanpoko 
jardueren zama neurrira ekartzen 
dutenean, seme-alaben eskola 
arrakasta sustatzen dute.

IKASTETXERA JOAN BAINO 
LEHEN.. .

Ikastetxera joan baino lehen 
aisiako jarduerak,  ikasketetakoak 
edo betebeharrak egin ohi  
dituzten ikasleek ez dute beren 
atsedena behar bezala zaintzen. 
Horrek ikaskuntza zai l tzen die.

Eskola jardunaldiaren aurretik 
seme-alabek funtsean atseden 
eta el ikadura egokiak izan 
ditzaten eta bestelako 
jarduerarik egin ez dezaten 
arduratzen diren famil iek 
seme-alaben eskola lorpenak 
sustatzen dituzte.



GAITASUN HANDIENEKO
IKASTETXEEN EZAUGARRIAK

ZUZENDARITZA TALDEAREN 
LIDERGO ESTILOA

Ikastetxean aurrera doazen 
jarduerak zuzendu edo 
koordinatzera baino gehiago,  
l idergo lana irakasleen,  guraso 
elkartearen eta abarren ekimenak 
sustatu,  lagundu eta 
sostengatzera bideratuta dago.

Lidergoa ez dago bideratuta 
kontrolatu edo fiskal izatzera 
soi l ik ,  eta zuzendaritza taldeak ez 
dira arduragabeak beren 
erantzukizunak beren gain 
hartzea.

Hezkuntza komunitateak oro har 
nabari  du zuzendaritza taldea 
l idergo lan egokia egiten ari  dela,  
eta pozik dago haren lanarekin.

IKASTETXEAREN HELMUGAK 
ETA CURRICULUM PROFILA

Ikastetxearen helmugen eta 
curriculum profilaren definizio 
espl iz itu eta partekatu bat dago, 
eta hezkuntza komunitate osoa 
norabide komun horretara 
bideratuta dago.

EKIPAMENDUA ETA 
AZPIEGITURAK

Ikastetxeak baditu nahikoa 
azpiegitura eta 
hezkuntza-material ,  eta egoera 
onargarrian dago narriatzeari  
dagokionez.

Ikastetxeak badu gutxieneko 
ekipamendu informatikoa 
( Internetera konektatutako 
ordenagai luak,  ordenagai lu/ikasle 
rat io onargarriak,  arbel  
digitalak. . . ) ;  baina ez,  nahi eta 
nahi ez,  teknologia bal iabide 
ugariak (wifi sarea,  tabletak,  
ordenagai lu eramangarriak. . . ) .

KORPORAZIO WEBGUNEA

Ikastetxearen webgunea 
komunitatearekiko komunikazioa 
eta harremana sustatzeko 
erabi ltzen da:  ikasleek webgune 
horretan parte hartzeko joera 
dute,  beren jarduerak ( irrat ia,  
bideoak,  lanak,  egunerokoak,  eta 
abar)  komunitatearekin 
partekatzeko gune gisa.



ESKOLAZ KANPOKO 
JARDUEREN ESKAINTZA

Ikastetxeak eskolaz kanpoko 
jardueren eskaintza zabala eta 
askotarikoa du. Jarduera 
horietako gehienak uzenean 
eskola curriculumari  lotuta daude 
(z ientzia kluba,  xake kluba,  
eskola prentsa,  robotika eta 
abar) .

Ikastetxearen eskolaz kanpoko 
jardueren eskaintza ez dago 
soi l ik  ais ialdira bideratuta.

ESKOLAKO BIZIKIDETZA ETA 
GIROA

Ikastetxeak absentismoa 
kontrolatzeko eta ordutegiak 
betearazteko mekanismoak 
ezartzen ditu.

Bada eskolako bizikidetzako plan 
zabal  bat,  hezkuntza komunitate 
osoa inpl ikatzen duena.

Ikasleek sentitzen dute irakasleak 
oro har zuzenak direla,  hala tratu 
pertsonalean nola akademikoan.

TEKNOLOGIEN ERABILERA

Ikasleek hala ikasgelan nola 
etxeko lanetan modu neurritsuan 
erabi ltzen dituzte teknologiak,  
eta beti  dago ikasten ari  diren 
edukiei  begira ( Interneteko 
bi laketak,  s imulagai luekin 
esperimentatzea,
eta abar) .

ESKOLA ORDUTEGIA

Irakasleek errespetatzen dute 
i rakasgaietarako ofizialki  
esleituta dagoen ordutegia.  Ez 
dago 60 minututik gorako eskola 
etenik gabekorik,
edo 45 minutu
baino gutxiagoko
probetxualdia
duen saiorik.

ESKOLATIK
AGINDUTAKO
ETXEKO LANAK

Eskolatik agindutako etxeko lanak 
gehitzeak ez dakar zuzenean 
ikasleen ikaskuntza hobetzea:  
irakasleak beren artean 
koordinatzen dira,  etxeko lanen 
zama neurritsua eta orekatua 
dela ziurtatzeko.

Nolabaiteko ekitatea dago 
curriculumeko irakasgaien 
artean,  etxeko lanak banatzeari  
dagokionez.

ESKOLA EBALUAZIOA

Ikastetxeak hainbat prozedura 
formal abiatzen ditu ikastetxea 
ebaluatzeko,  beti  hezkuntza 
hobekuntzara bideratuta.

Ikasleei  ematen zaizkien 
kal ifikazioak ebaluazio proba 
formaletan oinarritu ohi  dira.



IKERTZAILE NAGUSIA

Fernando Martínez Abad
fma@usal.es
0034 923 294 630 Luz.  5729
Paseo Canalejas,  169
37008 Salamanca
Espainia

GEHIAGO JAKIN NAHI BADUZU

efibigdata.com

ESCUELAS EFICACES
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