AURKEZPENA

Esku artean duzun dokumentuaren zergatikoa da hezkuntza
komunitatearekin partekatzea Detección de buenas prácticas
educativas en escuelas de alto valor añadido mediante técnicas de Big
Data («Big data tekniken bidez balio erantsi handiko ikastetxeetan
hezkuntza jardunbide egokiak detektatzea») izenburuko ikerketa
proiektutik
abiatuta lortutako
emaitzak.
BBVA
Fundazioak 1
finantzatutako proiektu bat da
(Leonardo 2017 bekak), helburu
orokor hau izanik:
PISA 2015 ebaluazioetatik abiatuta atzemandako gaitasun h andiko
ikastetxeetan eskola eraginkortasunari lotutako faktoreen azterlan
batean oinarriturik, hezkuntza jardunbide egokien errepertorio bat
lantzea, eta hezkuntza komunitatean hedatzea.
Ikerketa proiektuak bi fase ditu:
1.

Eraginkortasun
handiko
eta
hautatzea,
PISA
2015 probek
emaitzetatik abiatuta

txikiko
ikastetxeak
Espainian
izandako

BBVA Fundazioaren eskutik, Ikertzaile eta Sortzaileentzako 2017ko Leonardo
Beken laguntzari esker egindako proiektua (BBVA Fundazioak ez du bere gain
ardurarik hartzen, dokumentu honetan jasotako iritzi, iruzkin eta edukiez den
bezainbatean).
1

Eskola eraginkortasuna diogunean, adiera hau du: ikastetxeak bere
jarduera guztien bidez bere ikasleen ezaguera akademikoen mailari
(PISA 2015 ebaluazioan matematikan, irakurketan eta zientzietan
izandako puntuazioa) egiten dion ekarpena, edozein direla ere
ikasleen abiapuntuko testuinguru aldagaiak (familiaren gizarte eta
ekonomia maila, eskolaurrera joan izana, ama hizkuntza eta abar) eta
ikastetxearenak (tamaina, kultura aniztasuna eta abar).
Hartara,
gaitasun
handieneko
ikastetxeak
(eraginkortasun
handikoak deitu ditugunak) hauek dira: ikasleak, oro har, abiapuntuko
testuinguru aldagaiak besterik kontuan hartuko ez balitz espero
izango litzatekeena baino batez besteko ezaguera maila nabarmen
altuagora heltzea lortu duten ikastetxeak. Aitzitik, eraginkortasun
txikiko (gaitasun txikiagokoak) dira abiapuntuko aldagai horiek aintzat
hartuta aurreikusitakoa baino batez besteko ezaguera maila
apalagora iristen direnak.
2.

Gaitasun handieneko ikastetxeetan presente dauden
hezkuntza
faktoreak
identifikatzea,
gaitasun
txikienekoekin alderatuta

PISA ebaluazioek informazio ugari dakarte, hala ebaluatutako
ikastetxeen antolakuntzaren ezaugarriez, nola ikastetxe horietako
zuzendaritza taldeen, irakasleen eta ikasleen ezaugarriez. Gaitasun
handieneko ikastetxeen hezkuntza ezaugarriak detektatzeko, datu
meatzaritzako estatistika teknikak aplikatzen dira, datu masiboak —
hau da, big data— abiapuntutzat hartuta patroi ezkutuak
identifikatzea
ahalbidetzen
dutenak.
Horrela,
eskola
eraginkortasunari lotutako faktoreak aurkitzen dira, arlo hauetan:




Ikastetxearen antolaketa
o
Kudeaketa eta administrazioa
o
Hezkuntza ekintza
Hezkuntza-eragileen rola
o
Irakaskuntza ezaugarriak, dinamikak eta jarduerak
o
Ikasleen eta haien familien ohiturak, bereizgarriak eta
pertzepzioak

Analisi kuantitatiboko prozesu horren ondoren, emaitzak zenbait
hezkuntza-eragilerekin (administrazioa, zuzendaritza taldeak eta
irakasleak) eztabaidatu ziren. Hartara, ikuspegi praktikoago baterantz
eztabaidatu eta bideratu ziren.
Laburbilduz, dokumentu honek gaitasun handiko ikastetxeetan
aurkitu ditugun hezkuntza jardunbide egokien eta eskola
eraginkortasunari lotutako faktoreen deskribapena dakar. Eskola
eraginkortasunera
bideratutako
hezkuntza
ekimenak
aurrera
eramateko lagungarri izatea nahi genuke. Lan honen asmo nagusia,
irakastea edo argitzea baino areago, hezkuntza komunitatean gogoeta
eragitea da, eskola inguruneetan eta eskolaz kanpokoetan garatzen
diren dinamika eta jarduera eraginkorren inguruan.

IKASTETXEAREN ANTOLAKETA
KUDEAKETA ETA ADMINISTRAZIOA, GAITASUN HANDIKO
IKASTETXEETAN

Zuzendaritza taldeen lana
Giza eta gauza baliabideak
Eskola ordutegiaren antolaketa
Familien parte hartzea

ZUZENDARITZA TALDEEN LANA

Ikastetxeetako zuzendariek eta zuzendaritza taldeek hartutako
erabakien azken erantzukizuna haiei beraiei dagokien arren, gaitasun
handiko zuzendaritza eta lidergo estiloaren ezaugarri da erabakiak
modu kolegiatu eta partekatuan hartzea. Zuzendu eta kontrolatu
baino gehiago, haien lana izan behar da hezkuntza ekimen eta
ekintzak, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak, irakasleen lanbide
garapena eta abar laguntzea eta sostengatzea, ikastetxearen ideiak,
helmugak eta curriculum profila bistatik galdu gabe. Ikastetxe baten
autonomia mailen goratzea ez da eskola eraginkortasunaren
hobekuntzari lotuta joango ez baldin badator parte -hartzezko lidergo
estilo batez lagunduta. Estilo horretan, erantzukizun partekatuak
hartuta, tartean diren eragile guztiak ahalduntzen dira.


Ikastetxeko
irakasleen,
ikasleen,
bali abideen
eta
aurrekontuaren kudeaketari dagokionez, autonomia eta
erantzukizun osoa zuzendariarena edo zuzendaritza taldearena
izatea eraginkortasun txikiari lotuta doa. Gaitasun handiko
zuzendaritza taldeen ezaugarri da erantzukizun partekatua
sustatzea, ikastetxeari eragiten dioten erabakietan hezkuntza eragile guztien parte-hartzea bultzatuta.



Gaitasun handiko ikastetxeetako zuzendaritza taldeek beren
erabakiak ikastetxearen helmugara eta curriculum profilera
bideratzen dituzte. Lidergo neurritsua darabil te hezkuntza
gaietarantz,
irakasleen
ekimenak
sostengatuz
baina
koordinatzen edo zuzentzen aritu beharrik gabe.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…











Irakasleek aktiboki parte hartzen dute erabakiak hartzean.
Eskola antolaketan konprometituago eta inplikatuago ageri
dira.
Irakasleek autonomia maila handiak dituzte ikastetxean
eskainitako curriculum gaiak hautatzean.
Ikastetxearen helmugen eta curriculum profilaren definizio
partekatu bat dago, eta hezkuntza komunitate osoa norabide
komun horretara bideratuta dago.
Lidergoa ez dago bideratuta hezkuntza prozesuak kontrolatu
edo fiskalizatzera soilik, eta zuzendaritza taldeak ez dira
arduragabeak eta ez dute saihesten beren erantzukizunak
beren gain hartzea.
Ikastetxean
aurrera
doazen
jarduerak
zuzendu
edo
koordinatzera baino gehiago, lidergo lana hezkuntza -eragileen
ekimenak sustatu, lagundu eta sostengatzera bideratuta dago.
Hezkuntza komunitateak nabari du zuzendaritza taldea lidergo
lan egokia egiten ari dela, eta pozik dago haren lanarekin.

Zuzendaritza taldeen lana
Giza eta gauza baliabideak
Eskola ordutegiaren antolaketa
Familien parte hartzea

GIZA ETA GAUZA BALIABIDEAK

Edozein antolakuntzan, bere eginkizun eta helmugak aurrera
eramateko baliabide egokiak izateak haren jarduera arrakastatsua
izatea errazten du. Ezin da ahaztu, halaber, sistema orotan
baliabideak mugatuak direla. Beraz, beharrezkoa da baliabideen
banaketa eraginkorra izatea. Horri dagokionez, egia da beharrezkoa
dela ikastetxeek gutxieneko giza eta gauza baliabide ak izatea,
baliabide horiek kalitatekoak izatea eta egoera onean egotea; baina,
orobat, beharrezkoa da baliabide horiek modu eraginkorrean
erabiltzea. Hartara, gaitasun handiko ikastetxeak ez dira baliabide
ugari dituztenak, baizik eta eskura dituzten bali abideei etekin
handiena ateratzen dietenak. Baliabide horiek, betiere, behar
bezainbestekoak izan behar dute eta erabiltzeko egoera egokian egon
behar dute.


Gaitasun handiko ikastetxeek baliabide maila egokia eta
kalitatezkoa dute, baina baliabide ugari eta askotarikoak izatea
ez da aski eskola eraginkortasuna sustatzeko.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…







Ikasle/irakasle ratioak txikiagoak izan ohi dira ikastetxe osoa
kontuan hartuta (10 bat ikasle, irakasleko), ikasgela bakoitzean
dagoen ikasle kopurua edozein dela ere.
Irakasleek ez dute oso hondatze larririk edo oso urritasun
nabarmenik nabari hezkuntza azpiegitura edo materialetan.
Gutxieneko ekipamendu informatikoa badute (Internetera
konektatutako
ordenagailuak,
ordenagailu/ikasle
ratio
onargarriak eta funtzionatzen duten arbel digitalak); baina ez,
nahi eta nahi ez, teknologia baliabide ugariak (ordenagailu
eramangarriak, tabletak, ikasleek erabil dezaketen wifi sarea,
eta abar). Ikasgeletan eta ikastetxeetan oro har teknologia k
erabilgarri izateak, berez, ez dakar ikasleen ikaskuntza
hobetzea.
Ikastetxearen
webgune
korporatiboa
komunitatearekiko
komunikazioa eta harremana sustatzeko erabiltzen da: ikasleek
webgune horretan parte hartzeko joera dute, beren eskolako
eta eskolaz kanpoko jarduera komunitatearekin partekatzeko
gune gisa.

Zuzendaritza taldeen lana
Giza eta gauza baliabideak
Eskola ordutegiaren antolaketa
Familien parte hartzea

ESKOLA ORDUTEGIAREN ANTOLAKETA

Ikastetxearen egunez egunekoari eragiten dioten elementuak egoki
planifikatzea lehentasunezko gaia da, eta kudeaketa eraginkorreko
estiloari lotuta doa. Hartara, eskolako ordutegien kudeaketa
funtsezko elementua da eskola antolaketan. Alde horretatik, gaitasun
handiko ikastetxeek beren jarduera guztiare n plangintza zaindua eta
sistematikoa izan ohi dute, eskola ordutegiak barne, eta gainera
ezaugarritzat izaten dute irakasleek zorrotz betetzen dutela
ezarritako ordutegi plangintza.


Ikasgelako saioei ateratako probetxua eta curriculumeko gaiak
ematera bideratzen den asteko benetako denbora dira gaitasun
handikoak diren ikastetxeak eta ez direnak argien bereizten
dituzten faktoreetako bi.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…






Aurrez ezarrita dagoen ordu esleipena errespetatzen dute
irakasleek. Irakasgai ardatzen artean modu orekatuan banatzen
da asteko heziketa denbora. Gaitasun txikieneko ikastetxeetako
batzuetan, ohikoa da ikasleek adieraztea Hizkuntza eta
Literaturan baino heziketa denbora gehiago jasotzen dutela
Matematikan.
Eskola saio bakoitzaren probetxu denbora egokiena 45 – 55
minutu bitartekoa da. Eraginkortasun txikiko inguruneetan,
ikasleek adierazi ohi dute eskolen benetako iraupena ez dela 45
minutura iristen; edo, areago, beste batzuetan diote 60
minututik gorako eskola saio etenik gabeak jasotzen dituztela.
Ikasgelan hala Matematikari nola Hizkuntza eta Literaturari
eskainitako benetako denborak astean 150 minututik gorakoa
izan behar du, 225 minutuak gainditu gabe.

Zuzendaritza taldeen lana
Giza eta gauza baliabideak
Eskola ordutegiaren antolaketa
Familien parte hartzea

FAMILIEN PARTE HARTZEA

Familiek ikastetxeko bizitzan parte hartze aktiboa eta etengabea
izatea oinarrizkoa da ikasleen ikaskuntzarako, eta ikastetxeak
funtsezko rola du hezkuntza-eragile giltzarri hauen parte-hartzezko
prozesuak sustatu eta sostengatzean. Familiaren eta ikastetxearen
arteko etengabeko komunikazioa duen parte hartze argiro planifikatu
eta antolatu batek irakaskuntzaren kalitatea, alderdi guztien
gogobetetzea eta ikasleen ikaskuntza sustatzen ditu.
Ikastetxeak eskolan familien presentzia eratzeko kanalak aldez
aurretik planifikatu behar ditu eta gaitu behar ditu, komunikazio eta
truke bideak ezarrita.


Funtsezkoak dira gardentasuna eta elkarrenganako konfiantza
gaitasun handiko ikastetxeek familiei etengabe ematen diete
informazioa, beren seme-alaben hezkuntza prozesuari buruz
eta ikastetxearen beraren funtzionamenduari eta dinamikei
buruz.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…




Gurasoek ikastetxeko bizitzan duten parte hartzea aldez
aurretik planifikatu eta eratuta dago; ez dago irakasleen edo
familien euren ekimen espontaneoaren mende.
Familiek etengabe jasotzen dute informazioa beren seme alaben garapen akademikoari buruz, aurrez ezarri tako
komunikazio kanalen bidez.

IKASTETXEAREN ANTOLAKETA
HEZKUNTZA EKINTZA, GAITASUN HANDIKO IKASTETXEETAN

Eskolatik agindutako etxeko lanak
Ikastetxearen eta hezkuntza-eragileen ebaluazioa
Eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak
Ikastetxeko bizikidetza eta giroa

ESKOLATIK AGINDUTAKO ETXEKO LANAK

Azken urteotan, eztabaida zabala piztu da, ea eskolatik etxeko lanak
agintzea baliabide eraginkorra den ikasleen ikaskuntza sustatzeko. Ez
da horri buruzko froga sendorik lortu. Hala, bada, ikerlan batzuek
adierazten dute etxeko lanak maiz egiteak eragin onuragarria duela
ikasleen ikaskuntzan; beste ikerlan batzuek, ordea, ez dute halako
erlaziorik aurkitu, eta are adierazten dute neurriz gaineko etxeko
lanak kaltegarria izan daitekeela. Hartara, badirudi funtsezkoa dela
irakasleen arteko koordinazioa, ikaslearentzako etxeko lanen zama
proportzionala izan dadin eta modu orekatuan banatuta egon dadin.
Alde horretatik, gaitasun handiko ikastetxeen ezaugarri da eskolatik
bidalitako etxeko lanei dagokienez kontrol eta koordinazio zorrotzak
izatea, ikasleak neurriz gain kargatzea saihestearren, etxeko lanen
bolumena curriculumeko gaien artean modu orekatuan bana dadin
zainduta.




Eskolatik agindutako etxeko lanak gehitzeak ez dakar ikaslee n
ikaskuntza hobetzea. Izan ere, etxeko lan gehien agintzen
duten eskola inguruneetan eskola eraginkortasun txikiagoa
izaten da.
Garrantzitsua da irakasleen artean koordinazioa izatea,
curriculumeko gaien artean etxeko lanen banaketa zuzena

ezartzeko, curriculumaren barruan gai bakoitzak duen pisuari
begiratuta.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…



Ikasleentzako etxeko lanen zama neurritsua da oro har.
Irakasleak beren artean koordinatzen dira, ikasleak irakasgai
gutxi batzuetan etxeko lanez neurriz gain karga ez daitezen,
gainerako irakasgaien kaltetan.

Eskolatik agindutako etxeko lanak
Ikastetxearen eta hezkuntza-eragileen ebaluazioa
Eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak
Ikastetxeko bizikidetza eta giroa

IKASTETXEAREN ETA HEZKUNTZA-ERAGILEEN EBALUAZIOA

Ikastetxeek hezkuntza kalitatearen alde egingo badute, noraezekoa
da hobekuntzara bideratutako ebaluazio ekintza planifikatuak
ezartzea. Hala, gaitasun handiko ikastetxeek hobekuntza planak
koordinatzen dituzte sailen eta batzordeen artean, prozedura
formalez eta informalez ikastetxearen, irakasleen, ikasleen eta
abarren funtzionamenduari buruzko informazioa bilduta. Alde
horretatik, ebaluazioa zigor neurritzat erabiltzeak —eta ez
hobekuntzara bideratutako neurritzat—, edo hezkuntza prozesuen
kanpo kontrola egiteak —barne kontrola egin beharrean— eragin
erreaktiboa dute hezkuntza komunitatean, eta ahala kentzen diote
ebaluazioari. Funtsezko beste zutoin bat da ikasleen ebaluazio
akademikoa; arau komun batzuen gainean finkatu behar da, eta
ebaluazio tresna formalen erabileran oinarritu.


Ikastetxetik
bultzatutako
ebaluazio
orok
hobekuntzara
bideratuta egon behar du: Irakasleen ebaluazioa, haien lana
kontrolatu eta fiskalizatzeko neurri esklusibotzat, hainbat
estrategiaren bidez (irakaslea bere ikasgelan behatzea, irakasle
formakuntza zorrotz kontrolatzea, irakasle adituek mentore
lanak egitea, eta abar), kalterako izan daiteke.



Funtsezkoa da ikasleei emandako kalifikazioak ebaluazio
probetan oinarritzea (direla irakasleak berak landutako probak,
direla proba estandarizatuak), eta proba horien hezkuntza
ahala baliatzea.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…






Guztiek dute hezkuntza hobetzeko konpromisoa eta kezka.
Beraz, ikastetxeari eta hezkuntza-eragileei buruzko informazioa
biltzen da, erabakiak hartzean orientabidetzat erabiltzeko.
Ohikoa da aldizka test estandarizatuak erabiltzea, ikasleen
jarduna ebaluatzeko, haien sustapenari buruzko erabakiak
hartzea gidatzeko, edo familiak orientatzeko.
Lehentasuna dute barneko ebaluazio prozesuek, kanpokoen
gainetik.

Eskolatik agindutako etxeko lanak
Ikastetxearen eta hezkuntza-eragileen ebaluazioa
Eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak
Ikastetxeko bizikidetza eta giroa

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK ETA JARDUERA OSAGARRIAK

Ikastetxearen hezkuntza ekintza ikasgeletatik harago doa, bai eskolaz
kanpoko jardueretan, bai hainbat mailatatik koordinatutako jarduera
osagarrietan. Jarduera eta proiektu horiek ahalbidetzen dute, besteak
beste, ikastetxeko ideiak garatzea, beste errealitate batzuekin trukea
egitea, edota komunitatearekin harreman estuagoa izatea. Hori guztia
ikasgelan egindako lanaren luzapentzat eman behar da, eta
curriculumean sartutako jardueratzat hartu behar da.




Ikasleen ikaskuntza informalak balioesteak eta ikasgeletan
irakatsitako curriculum edukiekin konektatzeak ikaskuntza
esanguratsua eta motibazio intrintsekoa sustatzen ditu.
Gaitasun handiko ikastetxeek eskolaz kanpoko jardueren eta
jarduera osagarrien eskaintza askotarikoa dute. Eskola
curriculumari lotutako jolas jarduerak eskaintzen dituzte
(zientzia kluba edo zientzia lehiaketak, xake kluba, eskola
prentsa, robotika, filosofia olinpiadak, eta abar).

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…




Eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak zabalak eta
askotarikoak dira, eta oro har eskola curriculumari lotuta
daude.
Eskolaz kanpoko jardueren eskaintza ez dago soilik aisialdira
bideratuta (kirolak, arteak, boluntario lana, informazio eta
komunikazio teknologiak, eta abar).

Eskolatik agindutako etxeko lanak
Ikastetxearen eta hezkuntza-eragileen ebaluazioa
Eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak
Ikastetxeko bizikidetza eta giroa

IKASTETXEKO BIZIKIDETZA ETA GIROA

Edozein antolakuntzatan, berezkoak eta saihetsezinak dira gatazkak,
eta halaxe da ikastetxeetan ere. Horregatik da garrantzitsua
bizikidetza plan orokor bat ezartzea, hezkuntza komunitaterako
neurri garbi eta zehatzak ezarriko dituena. Ez die erreparatu behar
soilik ikasleentzako diziplina eta zigor alderdiei ikasgelaren
ingurunean, baizik eta eskola bizikidetzan esku har dezaketen
errealitate guztiei heldu behar die. Bizikidetza hobetu eta
mantentzeko
proposatutako
neurrien
arrakasta
ziurtatzeko,
ezinbestekoa da hezkuntza komunitate osoaren inplikazio eta
konpromisoa lortzea, gogoeta eta eztabaida sakoneko prozesu bat
ezarrita.




Ikastetxe guztietan daude gatazkak, baina gaitasun txikieneko
ikastetxeetan ohikoa da jaramon handiegirik egiten ez zaien
dinamikak garatzea. Dinamika horien gaineko kontrola galduz
gero, gatazka larriak eragin ditzakete (jazarpena, isekak,
jokabide desegoki orokortuak, eta abar).
Irakasle-ikasle harremana giltzarria da ikasgelako giroaren
garapenean. Gaitasun txikieneko ikastetxeetan, ohikoa da
ikasle batzuek sentitzea ez dituztela beren ikaskideen neurri

berarekin neurtzen, edota are adieraztea irakasle batzuek
barregarri uzten dituztela jendaurrean.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…





Absentismoa kontrolatzeko eta ordutegiak betearazteko
mekanismoak abiatzen dira. Horrela, eskola absentismoaren
eta berandu iristearen mailak apalak izatea lortzen da.
Zuzendaritza taldea da eskola bizikidetzako planaren buru, eta
plana abiatzeko beharrezko prozedurak gaitzen ditu.
Ikasleek sentitzen dute irakasleak oro har zuzenagoak direla.

HEZKUNTZA-ERAGILEEN ROLA
IRAKASLEAK: IRAKASKUNTZA EZAUGARRIAK, DINAMIKAK ETA
JARDUERAK

Irakasleen lan egonkortasuna eta gogobetetasuna
Irakasleen lanbide garapena
Informazio eta komunikazio teknologiak irakaskuntza jardueran integratzea

IRAKASLEEN LAN EGONKORTASUNA ETA GOGOBETETASUNA

Nahiz eta lan egonkortasuna askotan ez dagoen ikastetxearen
kontrolpean, aurrez aztertutako antolaketa faktoreen gainean eragin
erabakigarria duela ageri da. Nekez izan daiteke eskola administrazio
eta plangintza eraginkorra, ikastetxean normalizatuko diren dinamika
onuragarriak sortuko dituena, eta nekez garatuko dira ekintza eta
plan sendoak hobekuntzara eta hezkuntza kalitatera bideratuak,
baldin ez badago langile talde egonkor eta konprometitu bat. Hala
ere, ez da ahaztu behar irakasle berriek zer -nolako bultzada eman
diezaioketen ikastetxeari, baldin ideia berritzaile horiek ikastetxearen
kulturarantz eta helmugetarantz bideratzeko gai den talde
eskarmentudun baten babesa badute. Horiek horrela, irakasleek
beren irakasle lanarekin eta ikastetxearekin duten lanbideko eta
laneko gogobetetasuna lan egonkortasunarekin bateratsu joango da:
gaitasun handiko ikastetxeetan, ohikoena da langileen zati bat
beteranoa izatea, eta irakasle gehienak pozik izatea lanean eta
lanbidean.


Gaitasun handieneko ikastetxeetan, ohikoena da irakasle askok
lan egoera egonkorra izatea, lanbide esperientzia luzea izanik
eta ikastetxean beteranoak izanik. Irakasleen esperientzia eta
egonkortasuna funtsezkoak dira, baina nahitaez beste faktore





batzuen
laguntza
behar
dute
eskola
eraginkortasuna
ziurtatzeko.
Eraginkortasun txikieneko ikastetxeetako irakasleek, sarritan,
irakaskuntza gogobetetasun txikia edo oso txikia izaten dute.
Faktore erabakigarria da, eta gaitasun txikieneko ikastetxeen
ezaugarri izan ohi da. Ikastetxe bateko irakasleen laneko eta
lanbideko gogobetetasunik ezak eskola eraginkortasunaren
gainean dituen eragin kaltegarriak arinduko dituen fak tore edo
jardunbiderik ez da aurkitu, izan ere.
Gogobetetasun maila txikiak aski dira gaitasun txikiko ikastetxe
bat identifikatzeko. Gogobetetasun maila handiek, aldiz, ez
dute berez eskola eraginkortasuna ziurtatzen; izan ere, beti
behar dute eskola antolaketarekin, irakasle formakuntzarekin
eta
abarrekin
erlazionatutako
beste
faktore
batzuen
laguntasuna.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…





Irakasleetako askok lanbide esperientzia luzea bildu dute beste
ikastetxe batzuetan.
Ikastetxeko langileen zati batek kontratu egonkorra du eta
beteranoa da ikastetxean, eta langileen zati hori da buru
berrikuntza eta hobekuntza ekintzetan.
Irakasle gehienek diote pozik daudela ikastetxearekin berarekin
eta beren lanbide jardunarekin; eta, galdetzen bazaie, lan erako
toki ontzat gomendatzen dute ikastetxea.

Irakasleen lan egonkortasuna eta gogobetetasuna
Irakasleen lanbide garapena
Informazio eta komunikazio teknologiak irakaskuntza jardueran integratzea

IRAKASLEEN LANBIDE GARAPENA

Gizarte likidoa deritzon ingurune honetan, etengabe aldatzen eta
mugitzen ari delarik, hartutako ezagutzak eta gaitasunak beti dira
erlatiboak orainaldian, eta dudakoak geroaldian. Horregatik da
garrantzitsua formakuntza bizitza osoan; are gehiago, ezagutzari
lotuta dagoen lanbide honetan, irakaskuntzan. Irakasleen lanbide
garapenak, horrela, berebiziko garrantzia hartzen du. Izan ere,
ikastetxe batean irakasleek beren lanbide garapenarekin duten
konpromisoa zuzeneko harremana du ikastetxearen hezkuntza
kalitatearekin. Gaitasun handieneko ikastetxeetan, langileek aldizka
eta beren borondatez parte hartzen dute lanbide garapeneko
programetan, eta proaktiboak dira bere etengabeko prestakuntzaren
prozesuan. Hala, ohikoa da ikastetxe horietan formakuntza jarduerak
antolatzea, irakasleek berek eskatuta, behar eta arazo espezifikoak
hauteman eta gero.


Lanbide esperientzia egiaztatua duen langileria egonkorra eta
irakasleen
gogobetetasun
maila
on
samarra
dituzten
ikastetxeetan, irakasleen formakuntza maila (bai hasierakoa,
bai lanbide garapenari lotutakoa) funtsezko faktoretzat
nabarmentzen
da
eskola
eraginkortasuna
sustatzeari
dagokionez.



Irakasleek etengabeko prestakuntzarekin konpromisorik ez
izatea da gaitasun txikieneko ikastetxeetan behin eta berriz
ageri den ezaugarri bat; ikastetxeak eskola eraginkortasuna
sustatzen duten beste faktore asko betetzen dituenean ere
gaina hartzen duen ezaugarri bat.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…








Irakasle gehienek hasierako irakaskuntza formakuntza jaso
dute, dela arlo akademikoan, dela praktikari lotuta.
Ohikoa da irakasleek beren lanbidean jarduteko behar baino
formakuntza maila handiagoa izatea.
Irakasleak inplikatuago agertu ohi dira beren etengabeko
prestakuntzarekin, berdin diolarik zer gaitan erakusten duten
interesa.
Beren irakaskuntzako lanbide garapena ez dute betebehartzat
hautematen. Irakasleei lanbide garapeneko programetan parte
hartzeko exijitzeak programa horien eragin onuragarriak
mugatzen ditu.
Ohikoa da irakasleek beren interes eremuko irakasle sareetan
parte hartzea (direla interes eremu formalak, direla
informalak).

Irakasleen lan egonkortasuna eta gogobetetasuna
Irakasleen lanbide garapena
Informazio eta komunikazio teknologiak irakaskuntza jardueran integratzea

INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK IRAKASKUNTZA
JARDUERAN INTEGRATZEA

Inork ez du ezbaian jartzen ikastetxearen funtsezko eginkizunetako
bat dela —edo are eginkizun nagusia ere— pertsonak heztea haien
zain dagoen gizartean moldatzeko eta elkarrekin bizitzeko gai izan
daitezen. Eta egungo gizartea definitzen duen oinarrizko ezaugarri
bat da teknologiaren ugaritasuna. Ondorioz, egokia da informazio eta
komunikazio teknologiak hezkuntza prozesuetan integratzea. Hala
ere, gizartean gertatzen den bezala, teknologia horiek naturalta sunez
integratu behar dira hala eskola dinamiketan nola irakaskuntza ikaskuntza prozesuetan, hausleak izan gabe. Teknologia guztiak
tresnak dira, eta horrenbestez ezarri diren helburuak lortzeko
sostengu izan behar dute; kasu honetan, ikasleak ikaskuntza b aliotsu
eta esanguratsuak beregana ditzan lortzeko. Informazio eta
komunikazio teknologiak irakaskuntza jardueran sartzea ez da berez
helmuga izan behar, baizik eta ikaskuntzak sustatzeko bitarteko bat.


Eskola jardueretan informazio eta komunikazio teknologiak
modu orokor eta gehiegizkoan erabiltzea eta txertatzea, berez
helburu bat balitz bezala, ohikoa da gaitasun txikieneko
ikastetxeetan.
Ikasleak
ikasgelan
ordenagailuaren
eta
Interneten eraginpean oso maiz izan ohi dira, gaitasun



txikieneko ikastetxeetan. Era berean, ikastetxe horietan oso
ohikoa
da
irakasleekin
edo
ikaskideekin
Internetez
komunikatzea, edo orokorrean teknologiak erabiltzea ikasteko,
zeregin batzuk osatzeko eta etxeko lanak egiteko.
Informazio eta komunikazio teknologiak modu kontrolatu eta
planifikatuan eta curriculumera bideratuta erabiltzea faktore
garrantzitsutzat ageri da, ikasleen ikaskuntza sustatzen eta
bultzatzen baitu.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…




Informazio eta komunikazio teknologien erabilera neurritsua
ageri
da
irakaskuntza-ikaskuntza
jardueretan.
Eskola
eraginkortasunari lotuta daude bai ikasleak informazio eta
komunikazio teknologien eraginpean neurriz gain jartzen
dituzten ikastetxeak, bai horien eraginpean gutxi edo ezer ez
jartzen dituztenak.
Informazio eta komunikazio teknologien erabilera esplizituki
bideratzen da curriculum helburuetara (ikasitako edukiak
Interneten bilatzea, sistema fisiko edo abstraktuen simulagailu
birtualekin esperimentatzea, eta abar).

HEZKUNTZA-ERAGILEEN ROLA
IKASLEEN ETA HAIEN FAMILIEN OHITURAK , BEREIZGARRIAK ETA
PERTZEPZIOAK

Ikasleen bereizgarriak eta jarrerak
Eskola jardunaldiaren aurretiko eta ondorengo ohitura eta zereginak
Eskolaz kanpoko jarduera eta eskolak
Informazio eta komunikazio teknologien eskuragarritasuna eta erabilera
Eskola jarduerei familiak emandako laguntza

IKASLEEN BEREIZGARRIAK ETA JARRERAK

Dagoeneko azaldu ditugun eta ikastetxearen antolaketa eta
jarduerarekin eta irakasleen lanbide eta lan errealitatearekin lotuta
dauden faktore guztiekin batera, ikerlan honen barruan gaitasun
handiko
ikastetxeetako
ikasleen
artean
zabalduago
dauden
bereizgarri eta jarrera batzuk aurkitu ditugu. Hau da, badira ikasleei
buruzko alderdi batzuk, ikasleek hobeto ikas dezaten laguntzen
dutenak; ikastetxeek eta hezkuntza-eragileek alderdi horien gainean
neurri handi batean eragiteko aukera dute.


Ikasleen bereizgarri eta jarrera orokor batzuk —bizikidetzari
eta lehiakortasunari, ikastetxearekiko atxikipenari, espiritu
kritikoari,
emozioen
kudeaketari
edo
informazio
eta
komunikazio teknologien erabilerari lotuak — badirudi ez
daudela
presente
modu
berean
gaitasun
handieneko
ikastetxeetan eta gaitasun txikienekoetan. Kontuan hartzekoak
dira, beraz, alderdi horiek, eta berariaz zaindu beharko
lituzkete ikastetxeek.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…












Ikasleek esan ohi dute gustuko dutela ikaskideek kalifikazio
onak izatea, eta askotariko ikuspegi eta interesak izateak
motibatzen dituela.
Ikasleek gehiago balioesten dute lankidetza, eta lehiakortasun
akademikoa txikiagoa da.
Ikasleak kontzienteago dira zein garrantzitsuak diren lan eta
ahalegin indibiduala norberaren gaitasuna garatzeko, baita
talde lanaren gainetik ere. Konpromiso eta inpl ikazio
handiagoa hartzen dute hasitako zeregin eta desafioekin, eta ez
dute erraz etsitzen.
Ikasleetako asko gustura eta lagunduta sentitzen dira
ikastetxean. Eraginkortasun txikieneko ikastetxeetan, berriz,
sarritan bakarrik, arraro eta atsekabez sentitze n dira.
Estutasun txikiagoa sentitzen dute eskolako azterketen, lanen
eta kalifikazioen aurrean.
Ikasleek interes handiagoa eta orientazio positiboa erakusten
dute informazio eta komunikazio teknologietarantz, uste dute
teknologia horiek erabiltzeko autonomoagoak eta trebeagoak
direla, eta informazio eta komunikazio teknologiak gehiago
balioesten dituzte ikaskuntza indibidual eta sozialerako
tresnatzat.
Ikasleek diote interes handiagoa dutela ingurumen gaiei buruz,
eta kritikoago agertzen dira ingurumenaren etorkizunari
dagokionez.

Ikasleen bereizgarriak eta jarrerak
Eskola jardunaldiaren aurretiko eta ondorengo ohitura eta zereginak
Eskolaz kanpoko jarduera eta eskolak
Informazio eta komunikazio teknologien eskuragarritasuna eta erabilera
Eskola jarduerei familiak emandako laguntza

ESKOLA JARDUNALDIAREN AURRETIKO ETA ONDORENGO
OHITURA ETA ZEREGINAK

Ikastetxeek eragin mugatua dute beren hormetatik harago, baina
nabarmentzekoa da zein garrantzitsuak diren ikasleek eskolatik kanpo
egindako jarduerak, haien ikaskuntzaren eta garapen akademikoaren
prozesua sustatze aldera. Alde horretatik, ikastetxeen hezkuntza lana
ez da bukatzen ikasleak ikastetxetik kanpo daudenean, eta funtsezkoa
da ikasleak beren arrakasta pertsonal eta akademikoa sustatzen
duten ingurune eta ohiturez inguratzea. Ikasleek eskolaz kanpoko
ordutegian egiten dituzten jarduerak egoki banatzeak nabarmen
laguntzen du haien ikaskuntza eta aurrerapenean.




Gazteek eskolaz kanpo dituzten aisiako eta ikasketako
betebehar eta jardueren banaketak haien jardun akademikoari
eragiten dio. Gomendatzen da ikasleek eguneroko jarduera
horiek eskola jardunaldia bukatzean egin ditzatela, eta
eskolako aldia baino lehen familien ardura bakarra izan dadila
seme-alabek atseden eta elikadura egokia izatea.
Gaitasun txikieneko ikastetxeetan, maiz, ikasle askok diote
eskola baino lehen jardueraren bat egiten dutela (familia edo

lan betebeharrak, kirolak, irakurtzea, Interneten nabigatzea
edo txatean aritzea, ikastea edo etxeko lanak egitea, telebista
ikustea edo bideo jokoetan aritzea, eta abar); hala ere,
eskolaren ondoren jarduera horietakoren bat sarritan egiteak
ez dio kalte egiten eskola eraginkortasunari (lan betebeharrek
izan ezik).

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…



Ohikoena da ikasleek beren aisia jarduerak eta familia nahiz
eskola betebeharrak eskola jardunaldia bukatu eta gero egitea.
Ikasleek gurasoekin hitz egin ohi dute eskola bukatu eta gero,
bai eskolako gaiez, bai eskolakoak ez direnez.

Ikasleen bereizgarriak eta jarrera k
Eskola jardunaldiaren aurretiko eta ondorengo ohitura eta zereginak
Eskolaz kanpoko jarduera eta eskolak
Informazio eta komunikazio teknologien eskuragarritasuna eta erabilera
Eskola jarduerei familiak emandako laguntza

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERA ETA ESKOLAK

Gure ikasleek egunero egiten dituzten eginkizun guztiez gainera,
badira eskolaz kanpoko jarduerak, direla akademikoak, direla aisia
hutsekoak. Bistakoa da garrantzitsua dela jarduerak dibertsifikatzea,
adingabeen garapen integrala sustatzeko; hala ere, azken ebidentzia
zientifikoek ohartarazten dute arriskutsuak direla neurriz gaineko
estimulazioa eta neurriz gaineko jarduera gazteenen artean. Alde
horretatik, gaitasun txikieneko ikastetxeetan ikasle gehiagok dute
neurriz gain kargatuta beren asteko agenda.


Ikastetxe bateko ikasleak eskolaz kanpoko eskola gehiegitara
joatea (direla curriculumeko eskolak, direla curriculumaz
kanpokoak) eskola eraginkortasun ezari garbien lotutako
ikasketa faktorea da. Gaitasun handieneko inguruneetan, ikasle
gehienek eskolaz kanpoko jardueren bolumen neurritsua dute.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…



Txikiagoa da curriculumeko irakasgai ardatzetan eskolaz
kanpoko laguntza jasotzen duten ikasleen proportzioa.
Ikasleetako asko maiz joaten dira akademikoak ez diren eskolaz
kanpoko jardueretara, baina haien eskolaz kanpoko jarduera,
astean, neurritsua da oro har.

Ikasleen bereizgarriak eta jarrerak
Eskola jardunaldiaren aurretiko eta ondorengo ohitura eta zereginak
Eskolaz kanpoko jarduera eta eskolak
Informazio eta komunikazio teknologien eskuragarritasuna eta erabilera
Eskola jarduerei familiak emandako laguntza

INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIEN
ESKURAGARRITASUNA ETA ERABILERA

Ezin da informazio eta komunikazio teknologien garrantzia alboratu
gaur egun, nonahikoa baita gizarteko arlo eta testuinguru guztietan.
Horregatik, ez dirudi egokiena gure gazteak errealitate horretatik
bakartzea, teknologiekin duten kontaktua oztopatuta. Beste
muturrean, gazteek informazio eta komunikazio teknologiak neurriz
gain eta kontrolik gabe erabiltzeak arriskuak dakartza, eta kalteak
eragin litzake. Hartara, familia eta eskola inguruneetan arazo horri
erantzun behar zaio, informazio eta komunikazio teknologien eragina
eta erabilera maila onargarrietara bideratzeko.


Informazio eta komunikazio teknologiek aisian erabilera zabala
dute mota guztietako ikastetxeetako ikasleen artean; baina
ikasgelak eta etxeak teknologiez betetzea, haien erabilera
kontrolatu eta orientatu gabe, gaitasun txikieneko ikastetxeei
lotuta doa argi eta garbi. Informazio eta komunikazio
teknologiak ikasgelan eta etxean jarraibide eta arauei jarraituz
erabiltzea ohikoagoa da gaitasun handieneko ikastetxeetan,
baita eskola eraginkortasuna zailtzen duten faktoreak metatzen
diren testuinguruetan ere.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…




Informazio eta komunikazio teknologien erabilera sustatzen da
informazio
tresnatzat
(informazio
erabilgarria
bilatzea,
albisteak irakurtzea eta abar) eta ezagutzak trukatzeko
tresnatzat (zailtasun akademiko edo aisiakoetan laguntza
bilatzea edo ematea, interesatzen zaizkien gaiei buruz online
eztabaidetan parte hartzea, eta abar).
Nahiz eta gazteei Internet, sare sozialak edo bideo jokoak
erabiltzea gehiegi debekatzen edo mugatzen ez zaien, familiak
eta irakasleek ekintzak egiten dituzte haien erabilera arautu eta
kontrolatzeko, gehiegizkoa izan ez dadin.

Ikasleen bereizgarriak eta jarrerak
Eskola jardunaldiaren aurretiko eta ondorengo ohitura eta zeregi nak
Eskolaz kanpoko jarduera eta eskolak
Informazio eta komunikazio teknologien eskuragarritasuna eta erabilera
Eskola jarduerei familiak emandako laguntza

ESKOLA JARDUEREI FAMILIAK EMANDAKO LAGUNTZA

Lehenago adierazi dugunez, garrantzitsua da familiaren eta
ikastetxearen artean harreman eta koordinazio estua ezartzea, eta
familiek ikastetxeko bizitzan parte hartze aktiboa izateak ikasleen
ikaskuntzari eta garapenari laguntzen die. Hala ere, familiek
kontziente izan behar dute beren hezkuntza lanak ikastetxeaz kanpo
ere jarraitzen duela, eta eskola ekintzak etxeetatik lagundu behar
dituztela. Hartara, jarduera akademikoan beren familien babesa
sentitzen duten ikasleek eskola arrakastako maila handiagoak lortzen
dituzte. Beraz, ikastetxeen eginkizuna da jokabide horiek babestu eta
sustatzea.


Familiek seme-alabei beren eskola jardueran laguntzeak eragin
onuragarria du haien ikaskuntzan; batez ere, babes emozionala
emateak eta ahalegin nahiz lorpen akademikoa indartzeak.

GAITASUN HANDIENEKO IKASTETXEETAN…



Ikasle gehienek sentitzen dute familiak babes emozionala
ematen diela eskolako lan eta jardueretan.
Ikaslea oro har autonomoa da eskolako lanak egitean, baina
bada ahaideren bat, behar izanez gero ikasle horri laguntze ko
prest dagoena.
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