
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ERANSKINA 

Inkesten emaitzak nola antolatu direnen adibidea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALITATEA HEZKUNTZAN SAREA 

Egunon, Leire Alkiza Ruesgas nauzu, Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslea, Lehen 

Hezkuntzako Gradua ikasten ari dena. Gradu Amaierako Lana egiten ari naiz Kalitatea 

Hezkuntzan Sarearen inguruan eta helburua sarearen ebaluazioa egitea dut. 

Horretarako zure laguntza eskertuko nuke galdetegi hau betez. Eskerrik asko zure 

laguntzagatik.  

1. Zein da ikastetxearen izena? 

Arabako Ikastetxea 1 

2. Zein da zure tokia ikastetxearen organigraman? 

Zuzendaria       

Zuzendari taldeko kidea       

Ohiko irakaslea    

Ordezko irakaslea 

 

3. Zenbat urte daramazu ikastetxe honetan lan egiten? 

Aurtengoa da lehenengo ikasturtea 

Ikasturte bat 

Bi ikasturte 

3-5 ikasturte 

5-10 ikasturte 

10 ikasturte baino gehiago 

 

4. Ikastetxea Kalitatean sartu aurretik, bazenekien zertan zetzan Sarea? 

Bai  

Ez 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 



5. Ze urtetan sartu zen ikastetxea Kalitatea Hezkuntzan Sarean? 

2005 

6. Gaur egun sarean sartuta jarraitzen du ikastetxeak? 

Bai     

Ez 

 

7. Zein izan zen ikastetxea Kalitatea Hezkuntzan Sarean sartzeko arrazoi nagusia? 

Lagungarria iruditzen zitzaigun, batez ere, dena antolatua izateko. 

 

8. Sare honen bidez, lau atal nagusitan egiten da lan, hau da, alde estrategikoan, 

irakaste-ikaste prozesuan, ebaluazioan eta dokumentazioaren kudeaketan.  

 

8.1. Zure ustez, zein da ikastetxe baten kalitatea bermatzen duen atalik   

nagusiena? Zergatik? 

Alde estrategikoa 

Irakaste-ikaste prozesua 

Ebaluazioa 

Dokumentazioaren kudeaketa  

Zergatik?  

Irakasle guztiek berdin jokatzeko eta ikasleentzako hori oso ona iruditzen zait. 

 

8.2. Zure ustez, ikastetxean zeri ematen zaio garrantzia gehien?  

Alde estrategikoari 

Irakaste-ikaste prozesuari  

Ebaluazioari 

Dokumentazioaren kudeaketari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Baloratu hurrengo baieztapenak 1 ez nago batere ados eta 5 guztiz ados nago 

izanik, ixa bat idatziz. 

Baieztapenak 1 2 3 4 5 

Kalitatea Hezkuntzan Sareak benetan ikastetxeko 

kalitatea bermatzen du 

   X  

Ikastetxea gehiago baloratzen da “Kalitatean” 

parte hartzeagatik 

   X  

“Kalitatean” sartuta egoteak lan handiagoa 

eskatzen du 

 X    

Beste irakasle batzuekin esperientziak 

konpartitzea aberasgarria eta lagungarria da 

    X 

“Kalitatean” sartuta egoteak, ikasleekiko 

harremana hobetzea dakar 

 X    

“Kalitatean” sartuta egoteak, ikasleen arteko 

harremana hobetzea dakar 

 X     

“Kalitatean” sartuta egoteak, irakasleen arteko 

harremanak hobetzea dakar 

  X    

“Kalitatean” sartuta egoteak, familiekiko 

harremana hobetzea dakar 

   X   

“Kalitatean” sartuta egoteak, ikasleen 

errendimendua hobetzea dakar 

   X   

 

  



10. “Kalitatean” sartuta dauden beste ikastetxeekin konparatuz, 

 

10.1.  zein ataletan nabaritu duzu hobekuntza gehien?  

Dena antolatuta dagoela. 

 

10.2.  zein alderdi hobetu litezke? 

Ez dut ikusten hobetu behar denik ezerrez beste ikastetxe batzuekin konparatuz. 

 

11. Ikastetxea “kalitatea Hezkuntzan” sarean sartuta dagoenetik, zer aldaketa heldu 

dira zentrora? 

Esan dudana, dena antolatua dagoela eta edozein irakaslek badaki non dagoen behar duen 

edozein dokumentu, eta zelan egin behar duen edozein gauza… 

 

11.1. Metodologikorik?  

Bai  

Ez 

 

11.2. Zeintzuk?  

 

 

12. Zuk aukeratu beharko bazenu ikastetxe bat “Kalitatean” sartu ala ez, zer 

aukeratuko zenuke? Zergatik? 

Bai. Oso lagungarria iruditzen zaidalako.  

 

 

 


