
                       4.2.-The first project observation 

Tafalla school:  “Teklak erabiltzeko garaian …” (Adequate use of ICT) project 

 

“Teklak erabiltzeko garaian …” (Adequate use of ICT) project 

Name:                                                                                              Data: 10/02/2017 
 Evaluation criteria Observations made by the teacher 
1 Argumentazioaren azalpen idatzia egokia da  

2 Inkestaren datuak ongi jaso dira  

3 Eragiketak matematikoak ongi egin ditu  

4 Datuen irudikapena egokia izan da  

5 Jarrera proaktiboa erakusten du eta adostasunaren 
aldekoa 

 

6 IKT tresnen erabilpen trebea erakusten du  

7 Bere azalpenak argiak eta zentzudunak dira   

8 Txostena ongi egituratua dago eta pertinentea da  

9 Bere partehartzea eztabaidetan egokia izan da   

10 Gidoia, instrukzio testutzat, ongi egituraturik dago  

11 Idazkera egokia da  

12 Taldeko partaide bakoitzak dagokion rola bete du  

13 Lana egiteko emandako denbora ongi kontrolatu da  

14 Aktuazioa egokia izan da: ahotsa, gorpuzkera  

15 Autonomia erakusten du aktuazioan   

16 Ematen diren aholkuak esanguratsuak dira  

17 Kompromezua erakusten du eginiko lan 
kooperatiboan 

 

18 Norbere bere buruak ongi aurkezten du   

19 Aurkezpenean bitarteko digitalen erabilpen egokia 
egin du  

 

20 Porfolioaren antolaketa orokorra ona da   

21 Ebidentzien bildumak jaso behar dituen guztiak 
jasotzen ditu 

 

22 Autoebaluazioa bertan dago eta era egokian betea  

23 Porfolioak eduki ba ditu irakasleen eta gurasoen 
iritziak 

 

24 Porfolioaren aurkezpena originala eta estetikoki 
erakargarria  

 

 

 



 

 

 

 KC1 KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 KC7 KC8 

Argumentazioaren 
azalpen idatzia 
egokia da 

x        

Inkestaren datuak 
ongi jaso dira 

  x      

Eragiketak 
matematikoak 
ongi egin ditu 

  x      

Datuen 
irudikapena 
egokia izan da 

  x      

Jarrera proaktiboa 
erakusten du eta 
adostasunaren 
aldekoa 

     x   

IKT tresnen 
erabilpen trebea 
erakusten du 

   x     

Bere azalpenak 
argiak eta 
zentzudunak dira  

x        

Txostena ongi 
egituratua dago 
eta pertinentea 
da 

    x    

Bere partehartzea 
eztabaidetan 
egokia izan da  

     x   

Gidoia, instrukzio 
testutzat, ongi 
egituraturik dago 

x        

Idazkera egokia da x        

Taldeko partaide 
bakoitzak 
dagokion rola 
bete du 

     x   

Lana egiteko 
emandako 
denbora ongi 
kontrolatu da 

    x    

Aktuazioa egokia x        



izan da: ahotsa, 
gorpuzkera 

Autonomia 
erakusten du 
aktuazioan  

      x  

Ematen diren 
aholkuak 
esanguratsuak 
dira 

       x 

Kompromezua 
erakusten du 
eginiko lan 
kooperatiboan 

      x  

Norbere bere 
buruak ongi 
aurkezten du  

x        

Aurkezpenean 
bitarteko digitalen 
erabilpen egokia 
egin du  

   x     

Porfolioaren 
antolaketa 
orokorra ona da  

    x    

Ebidentzien 
bildumak jaso 
behar dituen 
guztiak jasotzen 
ditu 

    x    

Autoebaluazioa 
bertan dago eta 
era egokian betea 

    x    

Porfolioak eduki 
ba ditu irakasleen 
eta gurasoen 
iritziak 

    x    

Porfolioaren 
aurkezpena 
originala eta 
estetikoki 
erakargarria  

       x 

 

1. Communication in the mother tongue 

2. Communication in foreign languages. 

3. Mathematical competence and basic competences in science and technology 

4. Digital competence 

5. Learning to learn 



6. Social and civic competences 

7. Sense of initiative and entrepreneurship 

8. Cultural awareness and expression 


