PROGRAMEN EBALUAZIORAKO
HASTAPENAK
Artikulu hau, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza baten bidez egin
den ikerketa baten ondorioa da. Ikerketa horretan Erresuma Batuan, Italian eta
Frantzian ezagutu ditugun programa batzuk aurkezten dira (konkretuki ahalurriak astialdian integratzeko programak). Artikulu honetan, ikerketa horren
arauera, ebaluazioari buruz landu ditugun kontzeptu batzuk aurkezten dira.

Programa sozialen ebaluazioaz irakurtzeko, Cembranosek esaten duen moduan,
Hegoamerikatik eta Estatu Batuetatik sortzen den literaturaz balia gaitezke. Hegoamerikako gizarte-lanari buruzko obrak (Ander-Egg, Espinoza, etab.) eta Iparamerikan
hezkuntzari buruzko lanak izan daitezke
iturririk nagusienak (Cembranos, 182 or.).

"gauza" bati balioa ematea da (Ander-Egg,
1984, 19 or.) (Fernandez Ballesteros,
1989, 83 or.) (Wiss, 13 or.). Geure kasuan
"gauza" horiek programa sozialak dira.
Fernandez Ballesterosek eta VVeissek
azpimarratzen dutenez ebaluazioa ikerketa
sozialaren era bat da. Programa sozialak
giza-sisteman aldaketak produzitu nahi dituzte ekintza-sistemak dira. Ebaluazio-prozesua, ez da besterik, programei balioa
emateko, ikerketa sozialaren teknikak erabiltzea baino. Balorazio horretara heltzeko
ebaluatzeak deskribatzea eta adieraztea suposatzen du.

Literaturan, askotan, ebaluazio-prozesu
konplikatuegiak aurkezten dira, batez ere
interbentzioaren errealitateari begiratzen
badiogu. Geure ustez, ebaluazioa interbentzio-prozesuaren parte bat besterik ez da.
Horrek esan nahi du ebaluazioa interbentzioaren zerbitzuan planteiatu behar dela.

Zer ebaluatu

Ander-Egg honetaz ari da zera esaten
duenenan: "etiketazko traje bat eskaintzen
zaizu, baina bakeroekin ibiltzeko" (AnderEgg, 1987, 499 or.). Hau da, ebaluazioari
buruzko egiten diren planteiamenduak,
kasu bakoitzean moldatu behar dira. Ikerketa zientifikoaren printzipioei begira, baina interbentzioaren praktikotasunari ere
bai.

Zertan fijatzen garen? Zer ebaluatzen
dugu? Horri deitzen diogu ebaluazioaren
objektua edo gaia. Programen ebaluazioaz
mintzatzen garenean, behar dugun marko
teorikoa ezberdina izango da ebaluazioaren
objektuaren arabera.
Ebaluazioaren objektua edo gaia lau
hauen artean egon daiteke:

Zer da, guretzat, ebaluazioa

1. Programaren diseinuaren barneko
trinkotasuna (idoneitatea).

Ebaluazioaz ikusi ditugun definizio
guztiak puntu batera datoz: ebaluazioa
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2. Ea nahi liratekeen ondorioak lortu
diren ala ez (efektibitatea).

— Elaborazioa.
— Inplementazioa (praktikan jartzea).

3. Ea lortu diren erresultaduak "merezi
duten" ala ez, kostuen arabera (efizientzia).

— Ebaluazioa.
Fase bakoitzean, nahiz prozesuaz nahiz produktuaz har dezakegu informazioa.
Horrela sei area agertzen zaizkigu:

4. Ea programak balio duen, hasieran
zegoen problemari irtenbide bat
emateko (pertinentzia).
Lau objektu hauei literaturan izen ezberdinak ematen zaizkie. Ez dago akordio
zabal bat. Dena den, argi dago ebaluazio
mota ezberdinak suposatzen dutela eta
ebaluazio bakoitza egiteko marko teorikoaren zabaltasun eta sakontasun maila ezberdinak behar direla:

1. Elaborazio-prozesua.
2. Elaborazioaren produktua: programa (paperaren gainean).
3. Inplementazio-prozesua.
4. Inplementazioaren produktua: erresultaduak.

1. Lehenengo kasuan zera hartu behar
dugu kontutan: nola elaboratzen
den programa bat.

5. Ebaluazio-prozesua.

2. Bigarren kasuan: Nola funtzionatzen duten programak giza-espazio
edo komunitate konkretu batetan.

6. Ebaluazioaren produktua: memoria.
Area bakoitzean subareak bereiz daitezke.

3. Beste bi kasuetan, arazo sozialei
buruzko azterketa eta kontzeptuak
behar dira.
Nolabait, bakoitzak aurrekoa suposatzen duela esan dezakegu.

Pausuak
Orain arte esan duguna eta geroago
esango duguna ordenatzeko, ebaluazioprozesuaren pausuak aurkezten ditugu.
Ebaluazio-prozesua, interbentzio-prozesua
denez, honek dauzkan momentu berberak
dauzka:

Helburuak
Edozein ebaluazioaren helburua zera
da: Informazio signifikatiboa lortzea, aldaketa posiblei buruzko erabakiak hartzeko.
Hala ere edozein ebaluazio baten azpian
interes batzuk daude eta ebaluazio prozesu
bakoitzaren helburu konkretuak interes horien adierazpen bat dira.

— Elaborazioa.
— Inplementazioa.
— Ebaluazioa.

Baldintzak

Ebaluazioaren elaborazio-prozesuaren
barruan pauso hauek bereizten ditugu:

Ebaluazio on bat egiteko baldintzarik
garrantzitsuena, inplikaturik dauden pertsonen kolaborazioa da. Parte hartze positibo hau ez bada ematen, informazioa faltako
zaigu
eta
ebaluazioaren

1. Ebaluatzailearen hautaketa edo
ebaluatzaileen ekipoaren osaketa.

erabilkortasuna dudatan jartzen da, jendeak ez baitio kasurik egingo.

2. Ebaluazioaren
zioa.

Area edo arloak

3. Ebaluazioaren gaia edo objektuaren definizioa.

Interbentzio sozialaren prozesua hiru
fasetan analiza daiteke:

4. Interesatzen zaizkigun area edo
arloen hautaketa.
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helburuen

defini-

Teknikak
5. Marko teorikoaren formulazioa.
Cembranosek esaten duenez (198 or.),
teknika bat ala beste bat aukeratzeko elementu batzuk hartu behar ditugu kontutan:

6. Hipotesien elaborazioa.
7. Adierazleen edo indikadoreen definizioa.

— Lortu nahi dugun informazio mota:
eritziak, portaerak, etab.

8. Baldintzen ezagupena.

— Zergatik eta norentzat egiten den
ebaluazioa.

9. Informazioa hartzeko eta prozesatzeko erabiliko den tekniken hautaketa edo prestakuntza.

— Dauzkagun errekurtsoak (jendea,
errekurtso teknikoak, dirua, etab.).

10. Funtzioen banaketa eta ekintzen
programazioa.

— Denbora.
— Programan ematen den egoera
konkretua (ebaluazioa egiten den
momentuan).

11. Errekurtsoen kalkuloa.
Ebaluazioaren inplementazioaren pausuak hauek izango lirateke:

Orain teknika batzuk aurkeztuko ditugu.

1. Informazioa lortzea.
2. Informazioaren eraketa eta analisia.

Obserbazioa

3. Ondorio adierazgarriak eta erabakitzeko orientabideen formulaketa.

Obserbatzea, behatzea, zentzuak (bista
batez ere) erabiltzea besterik ez da. Programa batetan parte hartzen dutenentzat hau
da informazio iturririk nagusiena. Kanpotik
datozenentzako zailagoa da haien presentziak errealitatean eragin bat izan dezakelako. Hala ere erabili egiten da.

4. Informearen erredakzioa.
Geroago ebaluazioaren ebaluazioa dator. Teorian, pausuak, orain arte adierazi
ditugunak izango lirateke berriro. Baina holan ez genuke inoiz amaituko.

Obserbazioa teknika zientifikotzat hartzeko, zuzendua eta sistematikoa izan behar du. Estruktura gehiago edo gutxiagorekin, beti egon behar du helburu batzuren
menpean.

Marko teorikoa, hipotesiak eta adierazleak
Sierrak (47 or.) esaten duenez, teoria,
ikerketa sozialaren garrantzizko elementu
bat da, nolabait beronen jatorria, markoa
eta amaiera da. Geure ustez, marko teorikoa, norberaren kontzeptu ideologiko eta
zientifikoen eraketa besterik ez da.

Obserbazioaren problema obserbatzailearen pertzeptzioaren mugetan datza. Horien kontra obserbatzailearen konpetentziak
jokatzen du. Horrez gain, laguntza teknikoak erabil daitezke (notak hartzeko, esate
baterako) baina batzuk artifizialitatea gehitzen dute.

Hipotesiak, egiaztatu ez diren, baina
egiazta daitezkeen esaldiak dira. Gertatzen
denaren adierazpen posibleak izaten dira.
Marko teorikoarekin lotura logiko bat daukate, baina errealitatera hurbiltzen laguntzen gaituzte.

Kuestionarioak
Kuestionario bat, galdera batzuren
multzo egituratu eta sistematikoa da.
Kuestionarioak aplikazio ezberdinetatik informazio mota berdina lortzeko balio du.
Obserbazioa baino zeharkakoagoa da, informazioa ez baitugu guk zuzenki lortzen,
pertsona batzuren bidez baizik.

Baina errealitate hori ikututzeko indikatzaileak eratu behar ditugu. Indikatzailea
ebaluazio-erizpide bat ematen den ala ez
esaten digun informazio-unitate bat da.
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Kuestionario bat, ona izateko, interesatzen zaigun arlo osoa bete behar du, ezer
falta edo errepikatu barik, eta informazioaren prozesamendua errazteko moldatu behar dugu.
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