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Ethazi ikaskuntza-ereduak ikasleak ikaskuntzaren erdigunean kokatzen du, 
zikloko gaitasunen garapenean duten erantzukizuna sustatuz. Ikus dezagun 
zein den ebaluazioa diseinatzeko prozesua eta zer eragilek esku hartzen duten.

Lehenik eta behin, irakasle-taldeak  zikloaren profil profesionala zehazten du. 
Horretarako, enpresa eta gizarte testuingurua aztertu eta ikasleek zikloa bukatutakoan 
eskuratu beharreko lanbide-profilak izan behar dituen funtsezko gaitasun teknikoak 
eta zeharkakoak identifikatzen ditu.

Gaitasun horiek identifikatu ondoren, deskribatu egin behar dira, eta horiek 
eskuratzeko ikaskuntza-etapak edo -mailak ezarri. Ondoren, maila bakoitzeko lorpen-
adierazleak ezartzen dira. Horrek guztiak zikloko gaitasun mapa osatzen du, irakasle-
taldearentzat zein ikasleentzat erreferentzia izango da.

Puntu honetan gogorazi behar dugu, Oinarrizko Diseinu Currikularraren Ikaskuntza 
Emaitzak mapa honetan daudela. 

Mapa honek, irakasle-taldeari erronka bidezko ikaskuntza prozesua diseinatzen 
laguntzen dio, espero diren ikaskuntzekin bat datorren ziklo-egitura sortuz. 

Ondoren, ikasleek elkarlanean ebatzi beharreko erronka zehatzak diseinatzen dira. 
Horretarako, erronka bakoitzean proposatuko den testuingurua kontuan hartu behar 
da, lorpen-adierazleetan modu zehatzagoan adierazten diren ikaskuntzak eskuratzen 
joateko.

Testuingurua zehaztu ondoren, irakasle-taldeak (erronkei) dagokion dinamizazioa 
erabakitzen du, ebidentzien bilketa esanguratsua izan dadin. Jarduera honetan 
ebaluazio-baliabideak sartzea gogoan hartu behar dugu, hala nola, portafolioa, 
pentsamendu-errutinak, hausnarketa-egunerokoa, etab.

Sistemakikoki, irakasle-taldeak, feedback momentuak zehazten ditu non ikasleek, 
ikaskuntza konpromiso nahiz hauei lotuta dauden prozesuei buruzko hausnarketa 
egin behar dute. Horretarako, 360ºko ebaluazioa gauzatzen da.
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Feedback-a eta hausnarketa lagungarriak dira ikasleek ikaskuntza-helburuak lortzeko 
duten erantzukizuna bereganatu dezaten,   konpromiso bitartez.

Ebaluazio-prozesu hau amaitzeko, beharrezkoa da irakasle-taldeak azken kalifikazioa 
irizpide komunen arabera definitzea, hala nola modulu bakoitzean gaitasun teknikoei 
eta zeharkakoei emango zaien pisuaren arabera.
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