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Argitaratzailearen gutuna 

Lehen Hezkuntzaren amaieran, atsegin handiz aurkezten dugu Pixepolis proiektuko 

hirugarren zikloa, berori egiteko kolaboratzaileen talde paregabea izan dugulako. Haiei 

esker, proiektu berriaren hasieran proposatutako helburuak hainbat modutan gauzatu 

ditugu, betiere, ikasleen heltze maila eta berariazko beharrak aintzat hartuta.

Lehenik eta behin, eta gure egitasmoaren funtsezko atal gisa, materialek ikasteko gogoa 

sustatzea nahi genuen, gauza berriak ezagutzeko grina eta poztasuna, hau da, haurrak 

beren ikaskuntzan motibatzea nahi genuen, ikasten jarraitzera animatzea; liburuak gogoz 

irekitzea eta irakurtzea.

Hartara, ikasten ari den norbanakoaren parte hartzerik gabe ikasterik ez denez, haien 

interesetatik abiatu gara, eta kontuan hartu dugu haien ezagutzek zer abiapuntu duten 

eta zer jomuga izan behar duten.

Bestalde, beharrezkoa zen ikasleen oinarriak errotzea nork bere nortasuna eratzeko eta, 

horregatik, arrazoitzea eragingo dieten materialak prestatu ditugu, adimenaren eta 

gaitasun kognitiboen garapena bultzatzeko ez ezik, irudimena, sormena, ekimena 

eta autonomia ere sustatzeko.

Ildo beretik, ikasle guztiek ez dutenez modu berean ikasten eta 

ez dituztenez maila berean garatu askotariko adimenak, 

hirugarren ziklo honetan, alderdi horiek kontuan 

hartuta, ikasteko zenbait modu proposatu ditugu, 

ikasleen gaitasunen araberakoak.



Baldintza horiek guztiak nahitaezkoak dira haurrek norberaren hegoak zabaldu, eta 

etorkizunean, herritar kritikoak eta arduratsuak izan daitezen.

Hori lortzeko, hain zuzen, behar-beharrezkoa da mundura ateak irekitzea, hots, xede 

duten errealitate soziala kontuan hartuko duten liburuak egitea, batetik, eta hainbat 

kultura eta tokitan bizitzeko, pentsatzeko eta jarduteko dituzten moduak erakustea, 

bestetik.

Ildo horri jarraiki, jakina, ezin ahaztu balioak sustatzeak guretzat betidanik izan duen 

garrantzia. Izan ere, elkarrekin bizitzen ikasteko berebizikoak dira enpatia sustatzea, sor 

daitezkeen arazoak konpontzeko lankidetza proiektuak egitea, pluralismoa eta elkar 

ulertzea errespetatzea, bai eta norberaren izaeraren eta banako erantzukizunaren alde 

jardutea ere.

Horrek guztiak gaitasunetan oinarritutako ikaskuntzaren aldeko apustu irmoa 

egitera bultzatu gaitu, hau da, ikasleek ikasi dutena erakusteko gaitasuna gara dezaten 

eta haien ezagutzak egoera berrietara egoki ditzaten.

Orain, gure egitasmoa eskuetan duzuela, gure helburuak lortu izana espero dugu, eta 

zuen ikasleekin gozatuko duzuelakoan gaude, esku artean izan dugun bitartean, guk 

gozatu dugun bezalaxe.
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Hamar eta hamabi 
urte bitarteko haurrak

Garapen psikomotorea

1.  Koordinazioa eta muskuluen gaineko kontrola areago-
tzen ditu, motrizitate xehea hobetu ahala.

2.  Oso aktiboa da eta ariketa fisiko nekagarriak egiteko pre-
mia du. Hala, jolas horietan energia asko erretzen due-
nez, ongi eta asko jan behar du, batez ere, karbohidrato 
konplexuak.

3.  Jarrera ausarta eta abenturazalea du, kidekoen onespe-
naren beharra duelako.

4.  Aldaketa handiak gertatzen dira haurraren gorputzean: 
izerdi eta sebo guruinek aktibitatea areagotzen dute, eta 
hormonak jariatzen dira, pubertaroan gertatuko diren 
aldaketa azkarretarako organismoa prestatzeko.

Garapen afektiboa eta soziala

1.  Izaera zehazteko eta finkatzeko prozesu batean sartzen 
ari da neska-mutila eta, horrenbestez, ez da harritzekoa 
zenbait alditan esan-esaneko izatetik menderakaitz iza-
tera pasa tzea.

2.  Mugak eta jarraibideak behar-beharrezkoak ditu, apurka-
apurka, bere buruarengan  segurtasuna eta konfiantza 
hartzeko.

3.  Gizartearen parte izateko behar diren abileziak garatzeko 
gai da, gero eta autonomia handiagoz, eguneroko bizi-
tzako zenbait egoeratan gurasoen eta irakasleen beharra 
duen arren.

4.  Talde heterogeneoetako kide izan daiteke. Talde horiek 
garrantzitsuak izan daitezke haurraren garapenean, erri-
tuak eta arauak izaten baitituzte, eta partaidetza senti-
mendua sortzen baitute.

5.  Lankidetzan aritzen da, eta gainerakoei gertatzen 
 zaizkienak eta haien ikuspuntuak ulertzen ditu.

Hizkuntzaren garapena

1.  Ezin hobeki ikasi ditu fonema guztiak.

2.  Idazkera heldua eta orekatua erdietsi du eta, ondorioz, 
etapa kaligrafikoa gainditu, eta abiadura handiagoz 
idazten ditu bere adierazpenak.

3.  Sintaxia eta ahoskera hobetzen ditu, eta gero eta esaldi 
konplexuagoak erabiltzeko gai da.

4.  Ondoz ondo emandako bost jarraibideri ere jarrai die-
zaieke, eta ondo ulertzen ditu irakurritakoak.

Hamar eta hamabi urte bitarteko haurrek izaten dituzten aldaketa fisikoek eragin 
handia izango dute gainerakoekin harremanak izateko moduan, etapa honetan 
egiten baitira, benetan, izaki sozial.



Garapen kognitiboa

1.  Ekintza konkretuen fasearen amaieran dago eta, beraz, 
gai da sistema matematiko soilak garatzeko, bai eta 
multzoen segidak eta ordena buruz zehazteko eskema 
logikoak garatzeko ere.

2.  Ezagutzak antolatzeko gai da, inklusio, elkarrekikotasun 
eta itzulgarritasun erlazio logikoak baliatuz.

3.  Gai da adierazpenak bistakoak ez diren edo norberaren 
esperientziatik at dauden datuetan oinarritzeko.

4.  Irudimen bizia eta azkar garatzen den oroimena ditu 
eta, horrenbestez, ikasteko eta datu andana oroitzeko 
gaitasuna du.

5.  Imitazio grina dela eta, interes handia du garrantzi han-
diko pertsonak ikastean, gauzen jatorrian, biografietan eta 
mitoetan. Horregatik, gertakari historiko biografikoak 
ikasten hasiko da, batez ere, espazioari lotuta, denboraren 
joanaren ulermen mugatuaz, iraganeko gertakizunak 
identifikatzeko gai den arren, ez baititu ordenatzen 
 sekuentzia eta ordena kronologikoari jarraituz.

6.  Urratsez urrats, objektibotasun handiagoz behatzeko 
gaitasuna eta  kokatze prozesua garatzen ditu, eta bere 
ingurua aztertzera bideratzen. Hala, errealitate global 
izatetik aztergai izatera pasatzen da inguru hori, eta 
 azterketa baliagarria izango zaio naturako eta giza bizi-
tzako fenomenoak ulertzeko.

7.  Bere inguruarekin harremana abiarazten du, eta behar 
den heldutasun maila erdiesten du, bere burua ingurutik 
at ikusteari uzteko eta gainerakoekin harremanetan 
 dagoen eta pentsatzeko gaitasuna duen izaki aktibo gisa 
aintzat hartzeko.

 

Moralaren garapena

1.  Aurrerapen handiak egiten ditu zentzu moralean, gero 
eta gaitasun handiagoa baitu besteen lekuan jartzeko, 
beste ikuspuntu batzuk kontuan hartzeko eta gizarteak 
ezarritako arauak ulertzeko.

2.  Ustez helduek autoritate printzipioa baliatuta ezarritako 
arauekiko esanekotasuna gainditu, eta errespetuan eta ber-
dintasunean oinarritutako moral autonomoa erdiesten du.

3.  Absolutismo txikiagoz jokatzen du, eta berezko zuzen-
tasunean sinesten, hots, arau hausteek zigorrak beraiekin 
dakartzatela. Hala, gizartean ezarritako ordenarekiko 
adostasun maila konbentzionala erdiesten du.

4.  Nork bere buruaz duen kontzeptuak garrantzia hartzen 
du, hezkuntzari zein gizarteak lehenetsitako alderdi 
 fisikoari lotuta.
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Ingurunearen Ezaguerako 
materialak

Ikaslearentzako materiala.
5. eta 6. maila
 Hiru hiruhileko

 Tarteko eranskinak

 CD elkarreragilea



Irakaslearentzako materiala.
5. eta 6. maila
 Proposamen didaktikoa

 Aniztasunaren trataera

 Ebaluaziorako materiala

 Baliabideen CDa

Ikasgelarako materiala.
5. eta 6. maila

Horma irudiak
  Eduki monografikodun horma
irudiak, 5. eta 6. mailarako

ADErako CDa
  ADEn lan egiteko jarduera 
elkarreragileak

ADE-RAKO  
JARDUERA  
ELKARRERAGILEAK
Baldintza teknikoak:  
Pentium multimedia prozesadorea, 
1024x768, 512 MB RAM.  
LINUX, MAC eta WINDOWSekin  
bateragarria.
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Ikaslearentzako 
materiala

Ikaslearen liburua
Liburuak hainbat eduki jasotzen ditu, animaliei, landareei, materiari, indarrei, 
Lurrari, klimari, gizarteari eta historiari buruz.

Unitate didaktikoaren egitura

Unitate bakoitzaren hasieran, 
testu bat dago, ikasleen 
interesa eta motibazioa 
piztuko dituena; bai eta 

zenbait irudi ikusgarri eta 
jarduera ere, irakurmena eta 

balioak lantzeko.

Lanean hasteko testu bat eta 
galdera bat ere badaude, 
aurretiko ezagutzei lotuta, 
unitatearen gaira hurbiltzeko.

Edukien orrialde bikoitz 
bakoitzaren amaieran, 

laburpen bat aurkituko duzu, 
eduki garrantzitsuenekin.

Jarri praktikan laukietan, 
zenbait esperimentu soil 
aurkezten dira.

Berrikusteko jarduerak ere 
badaude eta, ikonoz 
nabarmenduta, beste hauek: 
IKT jarduerak, ikertzekoak 
eta arrazoitzekoak.



Munduari ateak 
zabaltzen atalean, 
urruneko lekuetan 

kokatutako irakurgai 
interesgarriak daude, eta 

ikertzeko galderak.

Jarri praktikan atalean, 
zenbait teknika, prozedura 

eta esperimentu lantzen 
dira, urratsez urrats.

Gaitasunak hobetzen 
atalean, erronka bati aurre 

egingo zaio, oinarrizko 
gaitasunak erabiliz.

Ikasten ikastea atalean, 
unitateko edukiak berrikusten 
dira, eskema baten eta 
ikasteko tekniken bidez.

Gogoratzen al zara? 
atalean, berriz, aurreko 
unitateetako edukiak 
berrikusten dira.

Adi, galderak! atalean, 
unitateko edukien ikaskuntza 
ebaluatzen da.
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Hiruhileko bakoitzaren amaieran…
  Gaitasunak proban. Hiruhilekoan ikasitakoak erabiliz, ebatzi 
beharreko egoera praktiko bat, bi orrialdetan garatuta. 

  Lankidetzan ikastea. Lankidetza ikaskuntza baliatzeko tailer 
dibertigarri bat, bi orrialdekoa.

  Hiztegia. Hiruhilekoan ikasitako termino nagusiak, definizioekin. 

Eta gainera...
  Tarteko eranskinak: animalia ornodunak eta 
ornogabeak, harrien eta mineralen sailkapena, 
eta lehen sorospenerako teknikak.



CD elkarreragilea
CD elkarreragileak ikasturtean ikasitako eduki nagusiak jolasen bidez berrikusteko eta 
maila honetan legediak eskatzen dituen oinarrizko gaitasunak zehazki lantzeko aukera 
ematen die ikasleei.

CDaren egitura
  Hamabi unitatetan banatuta dago, eta oinarrizko gaitasunak 
lantzeko hiru joko ditu, hiruhileko bakoitzeko bat.

  Hiruhileko bakoitzeko jokoa Ikaslearen liburuko Gaitasunak 
proban atalaren osagarria da. Jokoetan oinarrizko gaita su-
nak ebaluatzeko probak egiten dira.

  Unitate bakoitza aukeratzean, hiru jarduera ageri dira.

  Jarduerak unitate bakoitzeko eduki nagusiei buruzkoak 
dira.



14  Proposamen didaktikoa

Irakaslearentzako eta ikasgelarako 
materiala I

Proposamen didaktikoa
Hor duzu irakasle lana egiteko behar duzun guztia. Beste alderdi metodologiko batzuez 
gain, gaitasunen ebaluazioa nola egin, adimen emozionala nola landu eta lankidetzan 
ikastea nola lantzen hasi azaltzen da.

Gaitasunen eta Askotariko 
adimenen araberako 
programazioa eta ebaluazio 
irizpideekin duten lotura

Jarduerak, 
orrialdeka,  

Askotariko 
adimenak 

banan-banan 
garatzeko

Ikasgelarako programazioak

Ustiaketa didaktikoa

Unitate bakoitzeko 
helburuen, edukien eta 

ebaluazio irizpideen 
programazioa

Lankidetzan ikastearen araberako 
programazioa eta ebaluazio irizpideekin 

duten lotura

Beste gai batzuk ere jasotzen dira: 
aniztasunaren trataera, irakurketa 
sustatzea, IKTen erabilera, eta abar.

Unitateko lexikoa

Proiektuaren gainerako 
materialen erlazio 
grafikoa

Interesgunearekin lotuta, 
Irakurgai
gomendatua

Lortu nahi diren 
helburuak

Iradokizun 
metodologikoak, 

edukiak lantzeko 
argibideak eta 

laguntza emateko

Lankidetzan ikastearen 
garapena atalez atal, lankidetza 
teknikak eta egiturak erabiltzeko 
iradokizunekin

Aniztasunaren trataera lantzeko jarduerak, 
finkatzeko eta zabaltzeko jardueratan banatuta; 
eta motibatzeko orrialde bikoitzean, Jarraitu 
irakurtzen atala, irakurmena lantzeko jarduerekin

Oinarrizko gaitasunen eta Askotariko 
adimenen garapena, adierazleak eta 
jarduerak

Proiektuko 
materialak

Ikaslearen liburuko 
orrialdeak, 
jardueren 
erantzunekin

U

P



Aniztasunaren trataera
Gaikako gai multzotan banatutako fotokopiatzeko 
materiala. Ikaslearen liburuko programazioan oinarrituta 
dago, eta beste eduki eta praktika batzuk ere baditu.

Ebaluaziorako materiala
Hasierako, unitateetako, hiruhilekoetako eta amaierako 
ebaluazioak biltzen dituen fotokopiatzeko materiala. 

 Unitate bakoitzaren maila 
desberdineko bi ebaluazio

  Unitateko zenbait 
eduki zabaltzeko 
fitxak

  Abilezia 
emozionalak 
garatzeko 
fitxak

Mapak 

Edukiak 
finkatzeko 

fitxak Zientzia 
testuen 

ulermena 
lantzeko 

programa, 
Ulertzen 

ikasi fitxen 
bidez

 Bost diagnostiko ebaluazio 
ditu: hasierakoa, aurreko 
ikasturteko edukiei buruzkoa; 
bat hiruhileko bakoitzaren 
amaieran; eta amaierakoa, 
ikasturteko edukirik 
garrantzitsuenei buruzkoa.

 Hiruhilekoko 
oinarrizko gaitasunen 
ebaluazioei esker, 
ikasleek hiruhileko 
bakoitzaren amaieran zer 
maila duten jakin daiteke.

 Unitate bakoitzeko 
oinarrizko gaitasunen 
ebaluazioa

Material hori guztia ebaluazio irizpideak, zereginen adierazleak eta askotariko adimenak proposa-
tutako jarduerekin  lotzeko taulek osatzen dute eta, horrez gain, ebaluaziorako sareta ere 
txertatzen da, edukien eta ikasleek lortutako oinarrizko gaitasunen kontrola egiteko (Baliabideen 
CDan osatzen dira).
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Irakaslearentzako eta ikasgelarako 
materiala II

Baliabideen CDa

Ikasgelarako horma irudiak
Ikaslearen liburuko unitateetan jorratutako edukiak lantzeko horma irudi monografikoak: 

 Zelula

 Bost erreinuak

 Animalien sailkapena

 Landareen nutrizio funtzioa

 Lurra unibertsoan

 Historiako aroak Espainian

Fotokopiatzeko 
baliabide guztiak, PDF 
formatuan, nahieran 

lantzeko.

Proiektuko horma irudi 
guztiak, ADEan 
proiektatzeko

Tutorialak, Word, 
Paint, Power Point, 
etab. erabiltzeko eta 
IKTak ikasgelan 
lantzeko 

Ikaslearen liburu digitalak,
ADEan proiektatzeko

Erkidegoko eduki 
digitalak

Baliabideen CDa 
irakaslearentzat

en CDa

Proposamen didaktiko 
digitala, PDF formatuan, 

ordenagailurako zein 
tableterako eta

Ikasgelarako programazioak, 
Word formatuan



ADErako CDa

Jarduera elkarreragileak 
zelulari, bost erreinuei, 

animalien sailkapenari, landareen 
nutrizio funtzioari, Lurrak 

unibertsoan duen lekuari eta 
Espainiako historiaren aroei buruz

ADE-RAKO  
JARDUERA  
ELKARRERAGILEAK
Baldintza teknikoak:  
Pentium multimedia prozesadorea, 
1024x768, 512 MB RAM.  
LINUX, MAC eta WINDOWSekin  
bateragarria.
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Gizakiak jakiteko nahia izan du betidanik eta, horregatik, 
inguruan gertatzen diren gertakariei buruzko galderak 
egiten dizkio bere buruari erantzun bila, ingurunearekin eta 
gainerakoekin erlazionatzen da, eta ikasi egiten du bere 
ezagutza eraikitzeko eta egituratzeko.

Ildo horretatik, Lehen Hezkuntzako Ingurunearen Ezaguera 
arloaren helburua da ikasleek zenbait gaitasun eta oinarrizko 
tresna barneratzea, gai izan daitezen, besteak beste, 
aurretiko esperientzien eta egoera berrien arteko loturak 
egiteko, beren ikuspegia zabaltzeko eta pertzepzioak 
aberasteko, eta ingurunea interpretatzeko eta bertan modu 
independentean eta konstruktiboan esku hartzeko.

Beraz, gaur egun Lehen Hezkuntzako curriculumaren 
esparruan ezarrita dauden helburuetatik, edukietatik, 
ebaluazio irizpideetatik eta oinarrizko gaitasunetatik abiatuta, 
proposamen didaktiko hau egin dugu, etapa horretako 
hirugarren zikloko Ingurunearen Ezaguera arlorako.

Honako gai multzo hauetan dago zatituta:

• Osasuna eta norberaren garapena. Ikasleek beren 
burua eta beren bizi funtzioak ezagutzen jarraituko dute, 
bai eta bizi funtzio horietan parte hartzen duten organoak 
ezagutzen ere, eta ohitura osasungarriak hartzeko eta 
edukitzeko beharraz jabetuko dira.

• Indarrak eta energia. Helburua da, esperimentazioaren 
bitartez, ikasleek zenbait kontzeptu erabilgarri ikastea; 
gero, fenomeno fisiko eta kimiko errazekin lotutako beste 
kontzeptu batzuk ikasteko.

• Objektuak, makinak eta teknologiak. Zenbait tresnaren 
eta makinaren erabilera landuko da, haien osagaiak aztertuz; 
horrez gain, iraultza teknologikoaren eta iraultza horren 
etorkizuneko ondorioen garrantzia azpimarratuko da.

• Ingurunea eta geografia. Espazioa eta ingurumena 
hautematea eta ezagutzea landuko da, elkarrekintzen eta 
bizidunen arteko harremanen gertalekuak baitira. Ingurunea 
errespetatzeko eta zaintzeko beharra ere landuko da.

• Pertsonak, kultura eta gizarte antolaketa. Gizar tea-
ren eta gizarte taldeen antolaketa ulertzeko beharra 
azpimarratuko da eta ikasleak kide parte hartzaile eta 
arduratsu bihurtzea sustatuko da.

• Denboran zehar izandako aldaketak. Historia eten-
gabe mugitzen den kontzeptua dela adieraziko da, garai 
historikoak eta gertakari garrantzitsuenak aztertuta.

Sei gai multzo horiek honako ardatz nagusi hauetan egi tu-
ratuta daude:

• Irakurketa eta irakurmena. Irakurketak berebiziko 
 garrantzia du hezkuntzan, eta ez Hizkuntza arloan soilik; 
arlo guztietarako da funtsezkoa, ikasketa eraginkorra izan 
dadin. Horregatik, unitate bakoitzaren hasieran, edukien 
orrialde bikoitzekin lotutako irakurgai motibatzaile bat dago; 
edukien orrialdeei lotuta, beste testu labur bat, Munduari 
ateak zabal tzen atalean, eta hiruhileko bakoitzaren 
amaieran, Hiztegia. Horrez gain, Aniztasunaren trataera 
materialean, irakurmena lantzeko programa oso bat aurkez-
ten da, Ulertzen ikasi izenekoa. Programa  horrek, batetik, 
ikaslearen liburuko testuak ditu oinarritzat, eta bestetik, 
askotariko testuak aurkezten ditu Zabaltzeko fitxetan.

• Oinarrizko gaitasunak barneratzea. Proiektu honetan 
proposatzen dugun irakasteko eta ikasteko ereduaren 
 helburua da ikasleek oinarrizko gaitasunak barneratzea. 
Ikuspegi integratzaile eta funtzional batetik abiatuta, 
ikasleek hezkuntza curriculumean oinarrizkotzat adiera-
zitako gaitasunak barneratzea lortu nahi da. Helburu horiek 
 erdiesteko, unitate bakoitzak Gaitasunak hobetzen izeneko 
atal espezifiko bat dauka; atal horretan, ikasleek zenbait 
gaitasun erabili beharko dituzte batera, egoera praktiko bat 
ebazteko. Horrez gain, hiruhileko bakoitzaren amaieran, 
Gaitasunak proban atala dago, eta ikasleek oinarrizko 
gaitasunak zenbateraino barneratu dituzten ebaluatzea du 
 helburu. Bestalde, Proposamenean ageriko egingo da zer 
erlazio dagoen oinarrizko gaitasunen eta askotariko adi me-
nen artean.

Ingurunearen Ezaguera arloko
metodologia

M.a del Mar de la Mata eta José Javier García



• Ikaskuntza autonomoa garatzea. Ikasleek beren 
 kabuz ikasteko behar dituzten gaitasunak eta ezagutzak 
eskuratzeko, proiektu honek Ikasten ikastea izeneko atal 
espezifiko bat dauka unitate bakoitzean. Bertan, uni ta-
teko kontzeptuen eskema garatu, eta zenbait ikaskuntza 
 teknika lantzen dira.

• IKTak ezagutzea eta erabiltzea. Ohiko lan mekanismoa 
da informazioa eskuratzeko ordenagailua, testu proze sa-
dorea edo Interneten bilaketak egiteko laguntzak erabil-
tzea (oinarrizko mailan). Baliabideen CDan zenbait tutorial 
jaso dira, IKT abileziak garatzeko. Proposamen honetan 
sekuentziatu dira.

• Lankidetzaren balioa. Ikaslearen liburuko 0 unitatea 
lankidetzan ikastearen jarraibideak kontuan hartuz gara 
daiteke. Horrez gain, hiruhileko tailer bakoitzeko Lanki de-
tzan ikastea atalean, ikasleek lan bat egingo dute, lanki-
de tzan eta hiruhilekoan ikasitakoak erabiliz. Bukatzeko, 
Proposamen didaktiko honen bidez, azalpen osagarriak 
emango dira, bai eta ikaslearen liburuko edukiak lan ki-
detzan lantzeko jarraibideak ere.

Azkenik, adierazi behar da proposamen didaktiko honek 
irakasteko eta ikasteko metodologiaren printzipio hauek 
har tzen dituela oinarritzat:

• Edukiak behar bezala hautatzea eta ordenatzea. 
 Metodoaren egiturari esker, kontzeptuak eta edukiak 
elkarrekin erlaziona daitezke, landutako gaiak finkatzeko.

• Ikaskuntza esanguratsua. Ikasleak aurrez dituen eza-
gutzetatik eta esperientzietatik abiatuko da ikaskuntza, 
eta prozesuak modu aktiboan lotuko dira eguneroko 
 bizitzako esperientziekin; hartara, ikasten ikasiko dute 
ikasleek.

• Ikuspegi funtzionala. Ingurumena ikuspegi praktiko eta 
kritiko batetik aztertuko dute ikasleek, ingurumenarekin eta 
haren osagaiekin erlazionatzeko behar diren ezagutzak eta 
abileziak eskuratzeko.

• Ikasleak motibatzea. Ezinbestekoa da ikasleek irakaste-
ko eta ikasteko prozesuan parte hartze aktiboa izatea. 
Hori hala dela bermatzeko, proposamen honek espe rien-
tzia motibatzaile bihurtu nahi du ikaskuntza. Horregatik, 
ikasleei zer ikasi duten eta zer lorpen egin dituzten 
jakiteko aukera ematen dieten jarduera batzuk daude, bai 
eta, edukiekin lotutako galdera espezifikoetatik abiatuta, 
arrazoibide deduktiboaren eta induktiboaren era bilga-
rritasuna indartzeko balioko dietenak ere.

• Ikasten aurrera egitea eta ikasitakoa finkatzea. 
Edukiak eta jarduerak errazenetatik hasi, eta pixkanaka 
zailtasuna handitzen joateko eran antolatuta daude. 
Helburua da behar bezala uztartzea irakasteko eta ikasteko 
prozesua eta edukien konplexutasun maila. Horrez gain, 
Gogoratzen al zara? atalean, ikasleek dagoeneko ikasitakoa 
berrikusteko eta finkatzeko jarduerak daude.

• Aniztasunaren trataera eta ikasleen ikasteko esti-
loak kontuan hartzea. Irakasleak irakasteko eta ikasteko 
prozesua gelako aniztasunera eta ikasle bakoitzaren 
ikasteko estilora egokitzeko, proiektu honek era askotako 
materialak eta baliabide didaktikoak jartzen ditu zure 
esku. Azpimarratzekoak dira, besteak beste, ikaslearen 
liburuaz eta proposamen didaktikoaz gain, erkidegoko 
edukien eranskina, horma irudiak, Arbel Digital Elkarrera-
gilerako jarduera elkarreragileak, CD elkarreragilea (uni-
tate bakoitzeko atalak berrikusteko jarduerekin eta 
hiruhilekoko oinarrizko gaitasunei buruzko joko batekin), 
Aniztasunaren trataera (Finkatzeko eta Zabaltzeko 
fotoko piatzeko fitxak, eta Uler tzen ikasi programa), 
Ebaluaziorako materiala (edukien eta oinarrizko gai-
tasunen ebaluazioekin unitate bakoitzerako, eta diagnos-
tikorako ebaluazioekin eta oinarrizko gaitasunen ebalua-
zioekin hiruhileko bakoitzerako) eta Baliabideen CDa, 
irakasleei lagungarri izango zaizkien hainbat doku men-
turekin eta baliabiderekin.
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Landu dugun gaitasunen garapenak eta ebaluazioak 
 zerikusi zuzena du testuinguru bateko akzioarekin. Hori 
horrela izanik, hasiera- hasieratik azaldu behar dugu zer 
hartzen dugun gaitasun tzat: «Jarduera eraginkorrera bide-
ratutako jakin tza mota, ezagutzak eta balioak oinarritzat 
hartu eta hainbat testuingururi era eraikitzailean eta doi-
tuan  egokitzea ahalbidetzen duten ariketetan garatzekoa» 
 (Escamilla, 2008: 173).

Ulertzeko modu horrek garapen testuinguruan kokatu 
 beharrera garamatza. Ezin dugu ebaluaziorik egin 
irakasteko eta ikasteko prozesua landu gabe; hori dela 
eta, gure ebaluazio probak eraikuntza proiektu 
baten osagarri dira: Ikaslearen liburuko oinarrizko 
ezagupenak eta bertako ariketak, ikaslea gaitasunen 
ikuspuntuak eskatzen digun bizitzako egoeretara eramateko 
ezinbesteko urratsa ematea ahalbidetzen digutenak. Gure 
proposamenaren erreferente teorikoak eta arautzaileak 
aurkeztuko ditugu, eta jarraian, horiek gauzatzeko ildoak, 
elementu bakoitzaren zeregina zehaztuta: irizpideak, 
adierazleak eta probak. 

Zentzua, oinarriak eta araudia

PISA probak eta diagnostikorako probak ebaluazioan izaten 
ari diren eraginak, eta araudiari jarraiki, oinarrizko gaitasu-
nak programazioaren elementu guztiekin aplikatzeko eta 
txertatzeko beharrak, honako hau dakarte:

•  Zenbait helburu eta eduki gaitasunen ikuspegi horretan 
txertatzea. 

•  Ikuspegi horretatik ariketak diseinatzea. 

•  Praktikan jartzeko baliabideak aukeratzea. 

•  Gaitasunen eraikuntza prozesua ebaluatzea, ebaluazioa 
hausnartzeko, azterketa kritikorako, baloraziorako eta 
 hobekuntzarako jarduera gisa hartuta.

Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren eta berori 
garatzen duten curriculumari buruzko 1513/2006 Errege 
Dekretuaren eta gainerako Dekretuen arabera, oinarrizko 
gaitasunen trebakuntza arreta berezia behar duen printzi-
pio pedagogikoa da. Xedapen horiei jarraiki, ebaluazioa 
etengabeko prozesua da, eta etapa bakoitzari dagozkion 
oinarrizko gaitasunak eta helburuak lortu diren arabera 
 hartuko dira ikasleen sustapenerako erabakiak. Erreferente 
zuzenena ebaluazio irizpideak izango dira

Oinarrizko gaitasunen
garapena eta ebaluazioa

Amparo Escamilla González



Halaber, diagnostikorako ebaluazio orokorrei dagokienez, 
Ebaluaziorako Institutuak eta Hezkuntza Administrazioeta-
ko erakundeek, dagozkien hezkuntza sistemaren ebaluazio 
 orokorraren arloan, diagnostikorako ebaluazio orokorrak 
egiten elkarlanean arituko dira. Hartara, datu adierazgarriak 
lortuko dira, bai ikasleenak eta autonomia erkidegoetako 
ikastegiei  dagozkienak, bai estatu osokoak. Ebaluazio 
 horiek curriculumeko oinarrizko gaitasunei buruzkoak 
izango dira eta, hala, lehen hezkuntzan nola bigarrenean 
egingo dira. 

Stuffebeam-ek eta Shinkfield-ek (1993) ebaluazioek plan-
gintzen informazio erabilgarria identifikatzeko duten 
 garrantzia azpimarratu dute eta, horien barnean, jomugak, 
bitartekoak, prozesuak eta produktuak, hain justu. Euren 
TIPP akronimoan laburtu zuten (testuinguruaren, input 
 deritzonaren, prozesuaren eta produktuaren ebaluazioa). 
Aipatzekoa da metaebaluazioa balioa nola defendatu 
 zuten; jarduera ebaluatzaile bera hausnarketa kritiko horren 
zati bihurtzen da: helburuak eta bitartekoak ebaluatzea, bai 
eta ebaluazioen kalitatea egiaztatzeko eta baieztatzeko 
ezinbesteko bidea den lana ere.

Zer ebaluatu. Irizpideak eta adierazleak

Ebaluazio sistematikoa garatzean, gure programazioko 
erreferenteak araudiak ezarritako esparruari doitu beharko 
zaizkio (ebaluazioari buruzko legeak, curriculumak eta 
 xedapena), bai eta ikastetxeetan etapa, ziklo edo ikasturte 
horretarako taldeak hartutako akordioei ere. 

Ebaluazioari buruzko xedapenek helburuak, gaitasunak eta 
ebaluazio irizpideak hartzen dituzte oinarrizko erreferente 
gisa. Aipamen ireki horiek gelako testuinguruan interpreta-
tu eta garatu behar dira. 

Irizpideen formari dagokionez, T. D. Tenbrincken (2006: 
106-109) arabera, honako baldintza hauek bete behar 
 dituzte:

1.  Ikastera bideratuta egon behar dute.

2.  Ikastearen emaitzak deskribatu behar dituzte.

3.  Esplizituak izan behar dute (argi adierazitakoak, anbiguo-
tasunik gabe).

4.  Ikusgarriak izan behar dute (ekintza aditzak —buruzko 
eragiketak izan daitezke—).

Ikasturte eta arlo bakoitzaren materialetan aurkezten ditu-
gun irizpideek baldintza horiek betetzen dituzte. 

Gaur egun, gaitasunen ebaluazioa argitzeko eta definitzen 
ari  garen akordio eta prozesu esparruan zehazteko ardura 
 dugun garai honetan, gako elementutzat jotzen dira 
 jarduerako edo lorpeneko adierazleak. «Bilakaera bat 
erakusten, adierazten, seinalatzen eta argitzen duten ele-
men tua dira.» Hortaz, gaitasunen ebaluaziorako erreferente 
zehatza eta propioa dira. Escamillaren arabera (2009: 209), 
«emandako gaitasun bati edo askori dagokienez, jarrera 
eredu edo gida egokia, eraginkorra, identifikatzen duten 
enuntziatuak dira. Era  berean, modu objektiboan zer mai la-
tan azaltzen diren  zehazteko bide zuzena dakarte». 

Jarduera adierazleen formulazioak gaitasunen ebaluazioari 
kalitatezko erantzuna ematen dio. Oinarrizko gaitasunen 
izaeragatik justifikatzen dira; gogoan izan gaitasun edo 
trebetasun bat elkarren osagarriak diren jakintzetatik lor eta 
gara daitekeela. 
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Adierazleen multzoak horien zentzua eta erabilgarritasuna 
identifikatuko ditu, eta haien ezaugarriei buruz gogoeta 
egitera bultzatuko gaitu horrek; lan mekanikoen eta 
zorrotzen testuinguruetan kokatu ordez, honako alderdi 
hauengatik bereiziko dira:

• Eboluzioa/garapena esan nahi dute.

• Bilakaera maila objektiboa erakusten dute. 

• Adostutakoak dira.

• Oinarrizko hainbat gaitasunekin lotuta daude.

• Transferentzia estimula dezakete; garapenerako ezarritako 
ikasteko ariketek eta berariaz ebaluatzaileak direnek 
transferentziari mesede egiten diote (mailakako eraikun-
tzarako gaitasunak eta edukiak). 

Azken finean, jarduera adierazleen oinarri bat edukita, 
lorpenak barneratu izan direla ikus daiteke, eta horrek gai-
ta sunen ebaluazioaren ezaugarria izan behar du. Enun-
tziatuek ikasteko emaitzak esplizituki eta era ikusgarrian 
deskribatu behar dituzte (Tenbrinck, 2006).

Ebaluatzeko teknikak. Proben zeregina

Gaitasunen ebaluazioa ezagutzen ebaluazioaz harago doa. 
Izan ere, egoerak konpontzeko ikasitakoa erabiltzeko gai 
 izatea dakar trebea izateak. 

Hori horrela, gaitasunak irakasteko eta ikasteko ariketak 
 garatuko ditugu, eta behaketa sistematikoaren eta  lanen 
analisiaren bitartez balioetsiko ditugu. Teknika  horiek plan 
batean egituratutako ariketei segimendua eginez gauza 
daitezke. Tenbrincken arabera (2006: 297), «ez dago ikas-
teko ariketak berak baino ikasteari  buruzko informazio iturri 
garrantzitsuagorik». 

Hainbat alderdi balioesteko, hala nola inplikazioa, parte 
har tzea, lankidetza, esfortzua, arreta, edukien funtzio nal-
tasuna eta eduki teorikoen eta praktikoen finkapena, 
teknika horiek erabili behar dira.

Behaketa eta lanen analisia komunikazio prozesuak eta 
 taldeko eztabaidak sorraraziko dituzten teknikekin 
osatuko dira. 

Besteak beste, azpimarratzekoak dira elkarrizketen, hizke-
taldien eta eztabaiden bitartez, aurrerakuntzak identifika-
tzeko saioak. Ariketa horietan, familiako, eskolako nahiz 
 gizarteko egoerekin lotutako arloak eta testuinguruak 
 zehaztuko dira.

Baina edonola ere, proba espezifikoak behar ditugu, era 
sintetikoan ikasleek erdietsitako lorpenak egiaztatzeko. 
Hiruhileko bakoitzeko probak eta amaierakoak ere erans-
ten ditugu gure materialen artean. Ebaluazio jarraituaren 
printzipioari doitzeko, proba horiek garatutako lanekiko 
koherenteak diren moduan planteatuko dira eta, gainera, 
gaitasunen ikuspegiaren berezko baldintzak bete behar 
dituzte. Beharrezkoa da, horretarako, ezagutzak erabil-
tzeko eszenatokiak sortzea. Eszenatoki horiek espezifi-
koak dira, benetako ebaluazioa deitu izan zaie. Monereok 
eta Castellók (2009) benetako ebaluaziorako dimentsioak 
azaltzen dituzte; errealismoa, garrantzia eta sozializazioa. 
Ildo horri jarraiki, gaitasunen ebaluazioarekin lotutako 
probetako ariketek honako ezaugarri hauek izan behar 
dituzte:

• Errealismoa. Ebaluaziorako ariketen baldintzak jarduera 
horrek berak eskolaz kanpoko bizitzan dituen baldintzak 
eta exijentziak bete behar ditu.

• Garrantzia. Ariketan inplikaturiko gaitasunek benetan 
baliagarriak izan behar dute ikasleak parte hartzen duen 
eskolaz kanpoko jardueretan ere, bai epe laburrean, bai 
ertainean.

• Sozializazioa. Ebaluaziorako ariketak jarduera hori jazo 
den testuinguruaren eta egoeraren berezko eszenatokia 
(ingurua, lexikoa, egoera) erakutsi behar du; hala, ikas-
learen sozializazio prozesuan aktiboki lagunduko duten 
gaitasunak eta trebetasunak garatzeko baliagarriak 
izango  baitira.



Ebaluaziorako gure materialek gaitasunen ebaluaziorako 
 eskakizun guztiak betetzen dituzte. Hasteko, unitatez 
 unitateko ebaluazioa aurkezten dugu jarraikortasun eta 
prozesu printzipioa bermatzeko; eta ebaluazioren jite 
trebatzailea ere kontuan hartuta. Proba horien osagarri 
dira hiruhilekoak eta urtekoak, ikasleen ikasteko erai kun-
tzaren jarraipenari balioa gehitzen diotenak.

Balorazioetan objektibotasuna bermatzeko 
 erregistrorako tresnak

Ebaluaziorako teknikek tresna espezifikoak behar dituzte, 
ebaluazio prozesuko sistematikotasuna eta zurruntasuna 
bermatzeko. 

Izan badiren tresnen artean, aipatzekoak dira honako 
hauek: gelako egunerokoak, paper zorroak (ariketa adieraz-
garrienak jasotzeko) eta estimaziorako eskalak. Gure 
 materialek proposamen bat dakarte. Arlo eta hiruhileko 
bakoi tzerako jarduera adierazleak adierazten dituzte, eta 
amaierako proposamen bat ere badaukate. Landutako gai-
tasunak zer mailatan lortu diren jakiteko informazioa bil 
daiteke, horien zehaztasunaren eta ariketen loturaren bitar-
tez. Tresna horren sistematikotasuna, berorrekin loturiko 
ebaluazio irizpideak identifikatzean ere gauzatzen da.

Gure proiektuak bereziki landu du betekizun horiek bete-
tzen dituzten adierazleen diseinua. Ebaluaziorako materialek 
unitate bakoitzeko adierazleak jasotzen dituzte eta horietako 
batzuk, trebetasunak identifikatzen dituztenak, oro ko rra-
goak bihurtzen dira hiruhileko eta urteko adierazleetan eta, 
horrela, abilezia bihurtzen dira.
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Adierazle horiek honako kode honi jarraiki ebaluatuko dira:

B: beti | M: maiz | Ba: batzuetan | I/E: inoiz ez
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Aurkezpena
Howard Gardner psikologoak eta bere kolaboratzaileek 
Hardvard-eko Zero proiektuan egindako ikerketek argi utzi 
dute adimena ez dela bakarra, paradigma klasikoak dioena-
ren aurka, askotariko zenbait adimenen multzo bat baizik.

Zer dira askotariko adimenak?
Askotariko adimenen teoria horretan, egileak adierazten du 
gizaki orok zortzi adimen dituela, eta adimen horiei 
guztiei esker, mundua beste modu batera ikusteko gai dela. 
Hauek dira, teoria horren arabera, gizakiongan dauden 
zortzi adimenak:  Adimen  linguistikoa,  Adimen logiko-
matematikoa,  Adimen  naturalista,  Adimen espaziala, 

 Adimen  musikala,  Adimen  zinestesiko-korporala, 
 Pertsonaren baitako adimena eta  Pertsona arteko 

 adimena.

Adimen edo abilezia kognitibo horiek independenteak 
dira, hau da, musikarako gaitasun handia izateak ez du esan 
nahi matematikan erraztasunez arituko garenik. Adimen 
horiek elkarrekin lotuta daude, ordea, eta haietako batean 
trebatzean gainerakoak ere hobe daitezke, pen tsamenduaren 
egitura lantzen baitugu.

Zertan da, guzti horretan, Adimen emozionala? Adimen 
emozionalari lotutako abileziek garrantzi handia dute. Per-
tsona arteko eta pertsonaren baitako adimena oinarritzat 
hartuta ulertu behar da adimen emozionala, izaera eta 
zentzua baitituzte eta adimen emozionala taxutzen baitute.

Esan beharra dago, edonola ere, ikerketa bide berriak 
egiten ari direla, beste adimen batzuei lotuta.

Zer eragin dute irakasleen lanean?
Ez da galdetu behar gaur egungo hezkuntza esparruan zer 
zuzendu behar den irakasleen lana aldatzeko, irakasleen 
lanean zer aldatu behar den baizik, pedagogiaren 
paradigma berri horri erantzuteko. Hala, irakasleok haus-

nar keta egin behar dugu pedagogiari eta gaur egungo 
metodologiari buruz, eta geure buruari galdetu behar diogu 
zerk  fun tzionatzen duen, zer hobetu beharko litzatekeen, 
zer norabide hartu nahi dugun eta zer prestakuntza behar 
 dugun gure helburuak lortzeko.

Hezkuntza alorreko profesionalek zein ikasleek hezkuntza 
sistemaren aldaketa bat eskatzen dugu. Hortaz, ikasgelak 
birmoldatu egin behar ditugu (belaunaldi horri erantzun 
proaktiboa eman nahi badiogu), eta hezkuntza esperien-
tzien laborategi bihurtu, etengabe ikasten ikastea oinarritzat 
hartuta. Ikasten ikastea jarrera bat da, bizitzaren aurrean 
hartu  beharrekoa, bai eta gorabidean den eta laster 2.0 
 belaunaldia ordeztuko duen gizarte berriaren aurrean hartu 
beharrekoa ere. Ikasten ikasteko abilezia horrek pertsona 
gisa etengabe hazteko gai egiten gaitu, metakognizioa 
ikasle bakoitzaren ezaugarri nagusi dela.

Gardnerrek dioenez, gure gaur egungo hezkuntza sistemak 
 adimen linguistikoa eta adimen logiko-matematikoa soilik 
hartzen ditu kontuan. Gainerako adimenak alde batera 
 uzten dira, pertsonen garapenean garrantzi txikiagoa dute-
lakoan. Mundua hautemateko zortzi modu ditugu. 
 Horregatik, ikasteak gazteen benetako autonomia sustatu 
behar du, problemen sortzaile izan daitezen —bistakoa 
denez, problema errealen eta koherenteen sortzaile—; eta 
gai izan daitezen problema horiek formulatzeko, adierazteko, 
hausnartzeko, etortzen ikusteko, beste modu batera ema-
teko eta, azkenik, emaitzak lortzeko ez ezik, haiek ebazteko 
aukerak aurki tzeko.

Horretarako, behar-beharrezkoa da hezitzaileen esku hartze 
guztietan zenbait bide ematea, informazioa eskuratzeko, 
lotzeko eta jakintza bihurtzen ikasteko aukera izan dezaten. 
Halaber, zenbait espazio eskaini behar dizkiegu ikasleei, 
diziplina bat baino gehiago kontuan hartzeko eta uztartzeko 
gai izan daitezen, problemen ahalik eta alderdi gehien 
hautemateko. Bukatzeko, ezinezkoa denez bikaintasuna 
bakarka erdiestea, lankidetza giroa nagusi den ikasgelak 
eskaini behar  dizkiegu, jakin-mina hezkuntza ekintzen 

Askotariko
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ardatz duten lekuak, jarduera zehatzak eta egokiak egitera 
bultza ditzaten eta, aldi berean, haien mundua hobetzen 
lagun dezaten.

Adimen bat baino gehiago badela onartuta, nahitaez aldatu 
behar da ikasteko prozesuaren zentzua eta, beraz, baita eba-
lua zioarena ere. Pertsona orok ditu aipatutako adimen horiek 
guztiak, eta zentzuzko gaitasun maila bat lortu arte gara 
daiteke bakoitza.

Nola landu behar dira, ikasgelan?
Galdera horri erantzuna emateko, zenbait alderdiri errepara-
tuko diogu:

1. Helburuak

Honako hauek dira ikasgelan askotariko adimenekin lan 
egitean  lortu nahi diren helburuak: ikastaldearen aniztasunari 
eran tzun egokia ematea, ikasgelako bizikidetza hobetzea 
eta, teknologia berriei lekua egite aldera, ikasgelan lan eremu 
berriak sortzea.

2. Askotariko adimenak versus Oinarrizko gaitasunak

Hezkuntzaren lege organikoarekin sortu ziren Oinarrizko gai-
ta sunak, hau da, gazte orok Derrigorrezko Bigarren Hez kuntza 
amaitzean ezinbestean lortu beharreko ikaskuntzak, beren 
gizarte eta kultura inguruari egokitutako garapen pertsonala 
lortu eta hartan parte hartze aktiboa izan dezaten.

Hala, jakintzarekin —egiten eta izaten jakitearekin— lotura 
zuzena duten ahalmenak, trebetasunak eta ezagutzak dira 
gaitasunak, pertsonen jarrerazko dimentsioa kontuan har-
tuta, ingurura egokitutako garapen pertsonala eta soziala 
lortzeko aukera ematen dutenak.

Honako hauek dira gure proiektu honetan kontuan hartu 
ditugun Oinarrizko gaitasunak: Hizkuntza komunikaziorako 
 gaitasuna; Matematikarako gaitasuna; Zientzia, teknologia 
eta  osasun kulturarako gaitasuna; Informazioa tratatzeko 

eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna; Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna; Giza eta arte kulturarako gai ta-
suna; Ikasten ikasteko gaitasuna; Norberaren auto no mia rako 
eta ekimenerako gaitasuna; eta Gaitasun emozionala.

Paradoxatzat har daiteke Askotariko adimenekin lan egitea, 
indarrean dagoen legediak ikaskuntzak Oinarrizko gaitasunen 
ikuspegitik landu behar direla ezartzen duenean. Pedagogia-
ren ikuspegitik, ordea, kontzeptu berberei buruz ari gara 
 hizketan, terminologia desberdina darabilgun arren. Itxurazko 
antagonismo hori desagertu egiten da gaitasunen zein 
 adimenen azterketan aurrera egin ahala eta, beraz, paradigma 
horiek biak, antzekoak ez ezik, elkarrekin koherenteak  direla 
ikus daiteke.

Gaitasunen eta adimenen arteko lotura ez da unibokoa, 
izendatua eta bat bestearen mendekoa. Aitzitik, gaitasun 
bakoitza adimen batean edo gehiagotan egon daite-
ke integratuta, eta alderantziz. Hala, esaterako, Informa-
zioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, 
oro har, Adimen linguistikoarekin dago lotuta; baina zeregi-
nen adierazleen zehaztasunaren arabera, beste adimen 
 ba tzuekin lotu daiteke, hala nola Adimen matematikoarekin.

3. Askotariko adimenen ebaluaziorako galdetegiak

Aurrez adierazi dugunez, ezinbestekoa da ikasleen poten-
tzialaren jakitun izatea Askotariko adimenek eskaintzen 
 dituzten aukerak ikaskuntza bide gisa garatzeko. Erronka 
hori onartzeak berarekin dakar, haien indarguneak eta 
ahuluneak hautematen saiatu aurretik, hezitzaile garen 
aldetik gehien eta gutxien garatuta ditugun adimenak zein 
diren jakitea, horrek baldintzatuko baitu eskolak pro gra-
matzeko modua.

Garapen maila horren berri izateko, zenbait galdetegi erabil 
ditzakegu. Hemen proposatutakoa Thomas Armstrongek 
(Armstrong 2006) egindakoaren bertsio bat da, eta irakas-
learentzako Baliabideen CDan dago garatuta, dokumentu 
honen beraren bertsio osoan.
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4. Tresnen kutxa

Adierazitakotik ondoriozta daitekeenez, ez da nahikoa, 
edukiak barneratze aldera, adimen linguistikoari edo mate-
matikoari soilik erantzuten dieten jarduerak programatzea 
(orain arte egin izan den bezala). Aitzitik, ikasteko estilo 
guztiak hartu behar dira kontuan helburu horiek lortzeko. 
Horixe da, hain zuzen, zereginez hitz egiteko arrazoia. 
 Zereginek aukera ematen dute aurrez zehaztutako 
helburuak erdiesteko eta, beraz, zehaztu egin beharko 
dugu zer uler dezaten nahi dugun eta nola lortu nahi 
dugun ikaskuntza hori. Horrek berarekin dakar adimen 
linguistikotik eta matematikotik  harago programatzea, 
hots, zortzi adimenak kontuan hartuta programatzea.

Nola egin dezakegu hori? Demagun ikasleek digestio 
aparatua aztertu behar dutela. Adimen guztiak aktibatuko 
 dituzten zereginak asmatzeko, askotariko adimenen 
 paleta bat egingo dugu eta, eskuineko irudian ikus 
daitekeenez, zeregin bat idatziko dugu adimen bakoitzaren 
 ondoan.

Zeregin horiek egiteko lagungarriak izan daitezke tresnen 
kutxak. Baliabide horien izenetik ondoriozta 
daitekeenez, tresnen kutxak zeregin ere-
duen kutxak dira eta baliagarriak izan 
daitezke adimenen  paleta egiteko. Digestio 

aparatua

Pertsona artekoa
Bilatu digestio aparatuaren 
ezagutzan zeresana izan 
duen pertsona bat. Ikertu 
haren bizitzari buruz, eta 

idatzi elkarrizketa bat, 
haren aurkikuntzei buruz 

egingo zenizkiokeen 
galderak jasotzeko.

Linguistikoa
Pentsatu sagar bat 

zarela eta haur 
batek irentsi berri 

zaituela. Deskribatu 
haren gorputzean 

zehar egingo duzun 
bidaia zirraragarria.

Logiko-
matematikoa

Kalkulatu zenbat 
kaloria irentsi 
zenituen atzo.

Naturalista
Erreparatu naturari, 

hautatu animalia bat, 
eta azaldu zer 

antzekotasun eta 
desberdintasun 
dituzten haren 
elikadurak eta 

zureak.

Espaziala
Egin collage bat 
kaloria askoko 

elikagaiei buruz, 
eta azaldu zer 

adierazi nahi duzun 
haren bidez.

Musikala
Idatzi abesti bat 

digestio prozesuari 
eta hartan parte 
hartzen duten 

organoei buruz.

Zinestesiko-
korporala

Adierazi digestio 
prozesua, dramatizazio 
baten bidez, ikaskide 

bakoitzak organo baten 
rola betetzen duela.

Pertsonaren 
baitakoa

Hausnartu nola 
zainduko zenukeen 
digestio aparatuko 
organoen osasuna, 
eta idatzi zerrenda 
batean bost ohitura 

osasungarri.

5. Ebaluazio eredu berriak

Adierazitakoarekin koherenteak izan nahi badugu, ezinbes-
tean  aipatu behar dugu ebaluazio  kultura berri baten premia, 
hau da, aniztasun kognitiboari eran tzun egokia emango dion 
ikasteko ebaluazio baten premia. Ebaluazio prozesu hori ez 
da abiatzen ikaskuntzak amai tzean, ikaskuntzak aurkezteko 
eta abian jartzeko unean bertan baizik. Hartan, ikasleek nork 
bere buruari galdetu behar diote zer dakiten gaiari  buruz, zer 
ikasi nahi duten eta,  ikasteko eta irakasteko prozesuaren 



amaieran, zer ez zekiten prozesu hori abiatu  aurretik, hau da, 
zer ikasi duten. Horretarako, ezinbestekoa da ebaluazio kons-
tantea eta  jarraitua egitea.

Ebaluazioaren kultura berri horrek, oinarrian, ikaslearen 
ikasteko prozesua du ardatz nagusi. Ebaluazioaren muina 
ez da landutako edukien ikaskuntza neurtzean lortutako 
emaitzen kuantifikazio hutsa; aitzitik, ikasleek jarrai tzen 
duten ikasteko prozesua bera da benetan kontuan hartu 
eta ebaluatu beharrekoa. Hori dela eta, eta Askotariko 
adimenen teoriarekin bat etortzeko, ezinbestekoak dira 
ikasle bakoi tzari egokitutako hezkuntza prozesua eta eba-
luazio kualitatiboa, orain arteko ebaluazio kuantitatiboa-
ren  ordez.

Bestalde, aldaketak egin, eta berriro zehaztu beharko da, 
nola ebaluatu ez ezik, nork ebaluatu, ikasleak berak 
partaidetza aktiboa har dezan ebaluazioan. Hala, 
ezinbestekoa da  zenbait  espazio eta baliabide sor tzea, 
ikasleek nork bere ikasteko prozesua ebalua dezaten 
(autoebaluazioa), bai eta ikaskideen ebaluazioan parte har 
dezaten ere (koebaluazioa). Zentzu horretan nabar-
mentzekoak dira, besteak beste, ikaslearen karpeta, 
errubrikak eta ikasleek egindako ekoizpenak eta 
aurkezpenak. Horiek guztiak  zehaztasun handiagoz 
deskribatuta daude irakaslearen tzako Baliabideen CDan, 
dokumentu honen beraren bertsio osoan.

Ebaluazio kultura berri horrek bidea ematen dio orain 
 artekoa baino ebaluazio objektiboago eta sendoago bati. 
Ebaluazio irizpideak zehatzago ematea eskatzen die 
irakasleei, ikasleak hobeto jakin dezan zer espero den 
berarengandik, bai eta nola baloratuko den jakin dezan ere. 
Horrela, ikasteko prozesuaren atzeraelikadura etengabea 
sortzen da, eta ikasleek beren lanarekiko eta ikaskideenare-
kiko kritikoak izaten ikasten dute.

Pedagogiaren ikuspuntutik, ezin dugu ikasle guztien 
 ebaluazio kuantitatibo hutsa egin, ebaluaziorako jarduera 
linguistikoen eta logiko-matematikoen bidez; aitzitik, ikas-

leen indarguneak ebaluatu behar ditugu batik bat (Gardner, 
2005),  betiere, haur bakoitzaren garapen maila kontuan 
hartuta.

Tradizioari erreparatzen badiogu, hezkuntza sistema ez da 
neutroa izan, ez ditu berdin balioetsi adimen guztiak. 
Paradigma berri honek, aldiz, inklusioa du ezaugarrietako 
bat, aniztasun intelektuala kontuan hartzen eta aberastasun 
gisa balioesten baitu. Hala, ebaluazioak ez du fokua 
ikasleen akatsetan eta ahulunetan jarriko, haien 
 potentzialean eta ikaskuntzak hobetu bidean egindako 
lorpenetan baizik. Era berean, ez dira hutsegiteak zigortuko; 
aitzitik, ikasketaren oinarri direnez, landu egingo dira, 
onartzeko eta gainditzeko. Ebaluazioa berrikusketa prozesu 
etengabe gisa ulertu behar da, zeinetan ikasleak aurrez 
jakingo duen zer eskatzen zaion, zer espero den 
berarengandik eta zer erdietsi behar duen prozesu horri 
eran tzuteko.
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Honako hau da adimen emozionala (AE): informazio 
afektiboa hautemateko, ebaluatzeko, adierazteko, ulertzeko, 
aztertzeko eta, hausnartuz, arautzeko ahalmena. Adimen 
horrek fenomenologia afektibo deritzona erabiltzen du 
prozesamenduaren eduki gisa, eta fenomenologia hori 
emozioz, sentimenduz, emozio egoeraz eta gogo aldartez, 
maitasunez, eta abarrez osatuta dago. Gardnerrek (1993, 
1999, 2002) garatutako Adimen Anitzen ereduan oinarrituta 
dago, eta pertsona barneko zein pertsona arteko adimenak 
nork bere buruan eta besteengan prozesu emozionalak 
identifikatzeko ahalmen gisa laburbiltzen ditu. Arrazoi 
pedagogiko eta neuroanatomiko sendo-sendoak daude 
alfabetatze emozionalaren beharra bermatzeko eta 
justifikatzeko.

Hezkuntzaren ikuspegitik, ikasleek adimen emozionala 
garatzea funtsezkoa da eskolako bizikidetzan eta izaeraren 
garapen integralean jarrera positiboak izateko: zenbat eta 
handiagoa izan ikasleen adimen emozionala, orduan eta 
egokituagoak dira haien arteko harremanak (Schutte, 
Malouff, Bobik et al., 2001). Halaber, ongizate psikologikoa 
areagotzen du: autoestimu handiagoa, zoriontasun han-
diagoa, estutasun txikiagoa eta pentsamolde negatiboak 
bazterrean uztea (Fernández-Berrocal, Alcaide, Extremera 

eta Pizarro, 2002; Extremera, 2003). Eskolan jarrera 
disruptiboa izatea irakasten ari direnen kezka nagusietakoa 
da; izan ere, egonkortasun emozionaleko giro egokian eman 
behar dituzte eskolak, ikasleek ikasteko. Ildo horretan, 
gaitasun emozional egokia izanik, gehiago kontrola daiteke 
oldarkortasuna eta hobeto kontrolatzen dira erantzun 
antisozialak (Extremera eta Fernández-Berrocal, 2004). 
Gaitasun emozionalak modu latzaile gisa jokatzen du 
ikasleen eskola errendimenduan: zenbat eta gaitasun 
emozional handiagoa izan —batez ere estresa gobernatzeko 
eta egokitzeko gai izateko—, orduan eta hobeto 
kontrolatzen dira ikaskuntzan eta eskola errendimenduan 
eragiten duten abilezia kognitiboak. Horiek dira, beraz, 
besteak beste, gaitasun emozionala garatzeko beharra 
justifikatzen duten arrazoi pedagogikoak, hezkuntzaren 
helburu nagusietako bat lortzeko: izaeraren garapen 
integrala.

Hezkuntzarekin lotutako arrazoi horiez gain, kontuan hartu 
beharrekoa da LeDoux (1996, 1999, 2002) eta Damaso 
(1994, 2000) ikertzaileek adierazitakoa ere: ebidentzia 
neuroanatomikoen arabera, adimen emozionala garuneko 
neokortex prefrontal eta sistema linbiko egituren arteko 
zirkuitu neurologikoetan dagoela. Sistema linbikoaren 
erreakzioak ia ez dira kontzienteak, eta neokortex 
prefrontalak kudeatu egin behar ditu: hor gertatzen da 
emozioen eta adimenaren arteko zirkulazioa. Beraz, 
zirkuitu neurologiko horien ezarpenak eta haien funtzio-
naltasunak finkatzen dute emozioak eta sentimenduak 
hautematen ikastea, emozio eta sentimendu horiek balo-
ratzea eta behar bezala adieraztea, ezagutza emozionala, 
emozio positiboak funtzio kognitiboen zerbitzura erabiltzea 
eta erreakzio emozionalekin eta gogo aldarteekin zer egin 
modu adimentsuan erabiltzea edo kudeatzea, hau da, 
zirkuitu neurologiko horietan dago adimen emozionala 
garunean. Hortaz, curriculumaren ikaskuntza intentziona-
laren eta sistematizatuaren bidez garatuko ditu ikasleak 
abilezia emozionalak.

Adimen
emozionala

Antonio Vallés



Irakaskuntzaren ikuspegitik, hezkuntza emozionalak 
irakasteko eta ikasteko prozesuaren parte izan behar du. 
Horretarako, irakasleak ikasleei emozionalki zentzuduna 
den jokaeraren osagaiak eta edukiak transmitituko dizkien 
eredua hartu behar du. Hona hemen profil horren 
ezaugarriak: alde batetik, irakasleak berak egonkortasun 
emozionala izan behar du, hau da, oreka afektiboa izan 
behar du, ikasleek enpatiaz entzutearen eta ulertzearen 
eredu bat izateko harengan; bestetik, irakasleak aurre 
egite emozionalaren eredu izan behar du, ikasleek 
beren pentsamenduak, emozioak eta sentimenduak 
kudeatzen ikas dezaten. Irakasleak aurre egiteko estiloen 
eredu bihurtzen dira ikasleekin jardutean. Mehatxuari, 
antsietateari, beldurrari, tristurari eta beste emozio egoera 
batzuei aurre egiteko moduen eredu bihurtzen dira, eta 
erabilitako hizkuntza motaren bidez dira eredu. Adibidez, 
«Oraindik ez al zara hori ikasteko gai izan?» edota «Ez 
kezkatu, lagunduko dizut eta hobeto ikasiko duzu, ziur» 
adierazpenek emozio egoerak eta zailtasunei aurre egiteko 
moduak sortzen dituzte.

Irakasleen profil emozionalaren beste ezaugarri bat enpatia 
ahalmena izatea da. Adimen emozionalaren funtsezko osagai 
horretan gaitasuna izateak hauxe eskatzen du:

• Ikasleen behar emozionalak, motibazioak, interesak eta 
helburuak hautematea.

• Zenbait ikuspegi ulertzeko sentikortasuna izatea.

• Ikasleei helburu pertsonalak ezar ditzaten laguntzea.

• Pertsonen arteko harreman egokiak bultzatuko dituen giro 
emozionala ezartzea.

• Ikasleei emozioekin eta sentimenduekin zerikusia duten 
zailtasunak zentzuz kudeatzen irakastea..

Tutoreak, profil emozionalaren ezaugarri horiek izateaz 
gain, lankidetzako metodologiak erabiltzeko gai izan behar 
du, gatazkak konpontzen eta hezkuntzan bitartekari lanak 
egiten aditua izan behar du, eta giza balioak sustatu behar 
ditu. 

Azaldutako arrazoiek eta profil emozional egokiak agerian 
jartzen dute hezkuntza emozionala ikasleen gaitasun 
emozionala garatzeko funtsezko eragiletzat jo behar dela. 
Jokabidearen hiru dimentsioek (portaera, ezagutza eta 
afektibitatea) hezkuntza programa guztietan txertatuta 
egon behar dute eta, horregatik, alfabetatze emozional 
hori autoestimuaren garapenak (garapen kognitiboa), 
gaitasun sozialak (portaeraren garapena) eta balioetan 
hezteak (dimentsio moralaren garapena) osatu behar 
dute. Osagai horiek guztiak integratzeak benetako adimen 
emozionala aberastuko eta sustatuko du.

Erreferentzia bibliografikoak
FERNÁNDEZ BERROCAL, P.; RAMOS, N. (2002): Corazones inte-

ligentes, Kairós, Madril.

GOLEMAN, D. (1996): La Inteligencia Emocional, Kairós, Madril.

SHAPIRO, L. (1997): La inteligencia emocional en los niños, 
Grupo Zeta, Bilbo.

VALLÉS, A.; VALLÉS, C. (1999): Desarrollando la Inteligencia 
Emocional, 5 lib., EOS, Madril.

— (2000): Inteligencia Emocional, aplicaciones educativas, 
EOS, Madril.

— (2003): Psicopedagogía de la Inteligencia Emocional, 
Promolibro, Valentzia.

— (2007): La Inteligencia Emocional de los padres y de los 
hijos, Pirámide, Madril.

VÁZQUEZ, C.; AVIA, M. D. (1999): Optimismo inteligente, Pirá-
mide, Madril.
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Lankidetzan
ikastea

Pere Pujolàs Maset

Lankidetzan ikastea ikasleek ikasgelan egiten duten lana 
beste modu batean antolatzeko modu bat da, askoz ere 
motibatzaileagoa —eta beraz, eraginkorragoa—1.

Gure proiektuaren bidez, gure ikasgeletan lankidetza egitu-
ra bat aplikatzea proposatzen dugu, hiru arrazoi nagusi 
hauek direla eta: aniztasunari arreta, balioen garapena eta 
oinarrizko gaitasunen garapena.

Gure asmoa da, egitura indibidualisten eta/edo lehiakorren 
ordez, lankidetza egiturak ezartzea. Badakigu ez dela 
 alda keta erraza; izan ere, azken egitura horiek, ikasle guztiek 
parte hartzea erraztea eta aniztasunari arreta jartzea 
bultzatzen duten arren, eskolaren kontrola galtzea eragin 
dezakete (zarata handia, arreta errazago galtzea, ikaskide 
bati laguntzea ariketak kopiatzen uztearekin nahastea, eta 
abar).

Zer baldintza dira beharrezkoak 
taldean lan egiteko?

Taldeko lanak ondo egituratuta egon behar du. Horregatik, 
ezinbestekoak dira bi baldintza hauek:

• Parte hartze berdinkidea. Egin beharreko lana lantal-
deko kide guztien artean banatzen da, modu berdinkidean 
(bakoi tzak dituen aukeren arabera).

• Aldi bereko elkarrekintza. Zereginak betetzean, ikasle 
guztiek hitz egingo dute; denek adieraziko dituzte beraien 
ideiak, eta erabakiak adostasunez hartuko dituzte.

1  Dokumentu honetako ekarpen guztiak Viceko (Bartzelona) Unibertsi ta-
teko Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) izenekoaren 
kide diren Pere Pujolàs eta José Ramón Lagok garatutako eta koordina-
tu tako Programa CA/AC (Cooperar para Aprender / Aprender a Coope-
rar) deiturikoa osatzen du, Estudio de casos sobre el desarrollo y el 
proceso de asesoramiento de un programa de apoyos educativos 
inclusivos (PROYECTO PAC) (erreferentzia: EDU2010-19140) izeneko 
I+G Ikerlaneko Proiektuaren barruan.

Egituratu gabeko taldeko lanean ez da baldintza horietako 
bakar bat ageri. Taldeko lan erdi egituratuan, parte hartze 
berdinkidea soilik gauzatzen da. Beraz, hirugarren moduan 
—taldeko lan egituratuan— soilik betetzen dira taldeko lanaz 
zen tzu hertsian hitz egiteko ezinbesteko bi baldintza  horiek.

Zer ulertzen dugu lankidetzako 
jardueraren egituraz?

A. Lankidetza jardueraren egituraren kontzeptua

Jardueraren lankidetza egitura ikasleek jarduera edo zere-
gin jakin bat gauzatzean egin behar dituzten eragiketa 
 jarraituak antolatzeko modu bat da, Spencer Kagan-ek 
(1999) parte hartze berdinkidea eta aldi bereko elkarrekin-
tza izendatzen dituenak ahalik eta gehien bermatzeko.

B. Lankidetza egitura motak

Lankidetza egiturak oso xumeak edota konplexuak izan 
 daitezke:

Egitura xumeak:

• Gelako saio batean edota saioaren zati batean egin dai-
tez ke; eta errazak dira bai ikasteko, bai aplikatzeko.

• Egitura hauen bitartez, ikasleek, jardutean, trebetasun 
bakarra edota zenbait lantzen dituzte (informazioa elkar-
banatzea, iritzia ematea, erabakitzea...).

Egitura konplexuak:

• Ikasgelako hainbat saiotan landu ohi dira.

• Egitura horiek garatzeko, askotariko gaitasun oso kon-
plexuak lantzen dituzte parte hartzaileek: informazioa 
bilatzea, laburtzea eta komunikatzea.



Egiturak

oinarrizkoak

• Irakurgai elkarbanatua

• 1-2-4

• Orri birakaria

• Orri birakaria, binaka

• Hiru minutuko etena

• Arkatzak erdira

• Hitzen jolasa

• Substantzia

• Binakako lana

espezifikoak

• Zenbakia

•  Zenbaki berberak 
elkarrekin

• Bat guztiongatik

• Lauko kontzeptuen mapa

• Zalantzen zakua

• Galderen katea

• Lau jakintsuak

• Hobe elkarrekin

Zer ulertzen dugu 
lankidetzan ikasteaz?

Hurrengo lerroetan, lankidetzan ikastearen ezaugarri 
nagusiak azpimarratuko ditugu, aditu hauen ekarpenak 
oinarritzat hartuta: Spencer Kagan (1999), eta Johnson, 
 Johnson eta Holubec (1999):

• Taldeko kideek irakasleak irakasten diena ikasi behar 
dute, eta ikaskideek ere ikas dezaten lagundu behar dute.

• Irakasleak Lankidetzan ikastea erabiliko du ikasleek 
ikasgaiko edukiak ikas ditzaten, bai eta taldean lan egiten 
eta solidario izaten ikas dezaten ere.

• Ikasleak «lantalde» iraunkorretan eta egonkorretan bana-
tuko dira; talde horiek, gainera, heterogeneoak izan 
behar dute, errendimenduari eta gaitasunari dagokionez.

• Lankidetzan ikastea bera ikasleek ikasi behar duten 
curriculumeko beste eduki bat da.

Nola banatzen dira ikasleak lankidetzan 
ikasteko taldeetan?

Oro har, lankidetzan ikasteko taldeek lau ikaslez osatuta 
egon behar dute, bost ikaslez gehienez ere. Taldeen osaerak 
heterogeneoa izan behar du, generoari, etniari, interesei, 
gaitasunei, motibazioari, errendimenduari eta autonomiari 
dagokienez.

Heterogeneotasun hori ziurtatzeko, ohikoena da irakasleek, 
edo tutoreek, banatzea ikasleak taldetan, betiere kontuan 
hartuta haien lehentasunak eta balizko bateraezintasunak. 
Horretarako, ikasleei eurei galde diezaiekegu zein hiru 
lagunekin egin nahi duten lan gelan eta, horren arabera, 
gutxien aukeratu dituzten ikasleak edota inork  aukeratu ez 
dituenak identifika daitezke.
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A. Ikasleak taldetan banatzea

Hona hemen taldeak egiteko erabili ohi den ohiko modu 
bat:

1. Taldeak, ahal dela, lau lagunez osatuko dira.

2. Talde-gelako ikasleak hiru zutabetan banatzen dira.

3. Talde bakoitza honela osatuko da: lehen zutabeko ikasle 
bat, erdiko zutabeko bi ikasle eta hirugarren zutabeko 
beste bat. Horrez gain, beste aldagaiak ere kontuan 
 hartuko dira: generoa, etnia…

Gaitasun gehien 
dutenak

A A A A

Taldeko gainerako 
ikasleak

B B B B B B B B

Laguntza gehien 
behar dutenak

C C C C

A B

B C

B. Talde motak

Taldeak bi motatakoak izan daitezke: egonkorrak edo noiz-
behinkakoak.

Hurrengo lerroetan, talde mota bakoitzaren ezaugarriak 
 zehaztu dira.

• TALDE EGONKORRAK: Oinarrizko taldeak. Iraunkorrak 
dira, eta beti izango dute osaera heterogeneoa. Gutxi-
enez, hiruhileko baten iraupena izan behar dute, baina one-
na litzateke ikasturte osoan talde horiek izan ahal izatea.

• NOIZBEHINKAKO TALDEAK. Saio batean eratzen dira 
eta, gehienez ere, saio batek beste irauten dute (edo 
 gutxiago). Kideen kopurua ere aldatu egiten da, hau da, 
 lanak binaka, hirunaka, launaka edota ikasle gehiagoren 
artean egin daitezke. Oro har, osaera heterogeneoa dute. 
Hala, noizbehinkako taldeen artean, bi maila bereiz 
 ditzakegu:

1. Talde homogeneoak. Zenbaitetan, komenigarria izan 
daiteke ikasleek aukera izatea lehiakortasunari dago-
kionez osaera homogeneoagoa duten taldetan lan egi-
te ko, ikaskuntza maila bat lortze aldera. Horre lakoetan, 
taldeek jarduerak modu autonomoagoan egin ditzakete, 
eta irakasleak arreta pertsonalagoa eman diezaioke 
talde horietako batzuei.

  Beheko irudian:

  V = ikaskuntza jakin batean, gaitasun bikaina lortu 
 duten ikasleak; X = ikaskuntza jakin batean, gaitasun 
maila nahikoa lortu duten ikasleak; Y = ikaskuntza jakin 
batean, behin eta berriz akats bera egiten dutenak eta 
arreta berezia behar dutenak; eta Z = ikaskuntzarako 
oztopo gehien aurkitzen dituzten eta laguntza 
espezifikoa behar duten ikasleak.

2. Adituen taldeak. Oinarrizko taldeak, tarteka, adituen 
taldeetan berrantola daitezke. Talde bakoitzeko kide 
bat jakintza arlo edo trebetasun batean espezializatuko 
da (marrazketa, testuen zuzenketa, etab.), aditu egin 
arte. Gero, aditu taldean barneratutako ezagutzak 
transmitituko dizkio bere oinarrizko taldeari. Onena 
litza teke ikasle guztiek izatea aukera talde bateko edo 
besteko aditu gisa jarduteko; adibidez:

V V

V V

X X

X X

Y Y

Y Y

Z Z

Z Z

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C



Nola ezar daiteke taldetan 
lan egiteko modua?
Proposatu dugun aldaketa egiteko, horretarako aukera ematen 
diguten baliabide didaktikoak bilatu, garatu eta egokitu behar 
ditugu. Baliabide didaktiko horietako batzuk jartzen ditu 
eskura CA/AC programa (Cooperar para Aprender / Apren der 
a Cooperar) (Pujolàs eta Lago, 2007; Pujolàs, 2008) deitu-
rikoak. Baliabide didaktiko horiek esku hartzeko hiru ere-
mu ren inguruan egituratzen dira programa horretan; hiru 
eremu horiek, hain zuzen, lotura estua dute elkarren artean:

A. Taldearen kohesioa

Lankidetzan ikastea antolaketa ezarri aurretik, talde-gela 
apur bat prestatu behar dugu; pixkanaka-pixkanaka lanki-
detzaren aldeko giroa sortu behar dugu, elkarri lagun tzeko 
eta elkartasuna sustatzeko giroa. Talde kontzientzia hori 
sortzen lagunduko duten jarduerak programatu behar ditu-
gu (talde dinamikak, lankidetza jolasak…).

Lehen

fasea

Oinarrizko talde bakoitzeko kide bat 
prozedura jakin batean espezializatuko 
da. Espezialitate bereko ikasleek osatuko 
dituzte adituen taldeak.

A 
adituen taldea

B 
adituen taldea

A B

B C

A B

B C

C 
adituen taldea

D 
adituen taldea

A B

B C

A B

B C

Bigarren

fasea

Ikasle bakoitza bere oinarrizko taldera 
 itzuliko da, eta bere jakintza ("aditu" 
 bihurtu den gai hori) ikaskideekin elkar-
banatuko du, denek jakintza guztiak ikasi 
arte.

A 
adituen taldea

B 
adituen taldea

A B

B C

A B

B C

C 
adituen taldea

D 
adituen taldea

A B

B C

A B

B C

Eremua prestatzea 
taldean lan 

egiteko

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

Taldearen 
kohesioa

A
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B. Taldeko lana irakasteko baliabide gisa

Talde-gela aurrez prestatu eta gero, hurrengo urratsa da 
taldeko lana baliabidetzat erabiltzen hastea, pixkanaka-
pixkanaka, ikaskuntza jarduerak egiteko.

Tartean-tartean lankidetzan antolatutako jarduera bat 
 egitea neurri interesgarria da lankidetzan ikasten hasteko. 
Nolanahi ere, gelan jarduerak era horretan antolatzeak 
ikasleen ikaskuntzarako dituen onurak lortzeko, 
beharrezkoa da gehiagotan antolatzea gela lankidetzan 
jarduteko  moduan.

Aurrez aipatu bezala, esku hartzeko hiru eremu horiek 
 lotura estua dute elkarren artean. Taldearen kohesioa (A) 
 lortzeko esku hartzen dugunean, beharrezkoak (baina ez 
nahikoa) diren baldintzak sortzen laguntzen dugu, ikasleek 
taldean lan egitea (B) lor dezaten eta horrela lan egiten 
ikasi nahi izan (eta ikas) dezaten (C).

Baina, era berean, lankidetzako egiturak (B) erabiltzen 
ditugunean, taldearen kohesio (A) handiagoa lortzen laguntzen 
dugu, bai eta ikasleek taldean lan egiten ikas dezaten  ere (C).

Antzeko zerbait gertatzen da garrantzia taldean lan  egiten 
irakasteari (C) jartzen badiogu; izan ere, horrela hobeto 
 erabiltzen dituzte lankidetzako egiturak (B), eta horrez gain, 
taldearen kohesio (A) handiagoa lortzen laguntzen  dugu.

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

Taldearen 
kohesioa

A

Talde lana 

irakasteko 

baliabide 

gisa

B

Ta
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C

Ta
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Talde lana gero eta 

gehiago erabiltzea

Eremua prestatzea, 
taldean lan egiteko

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

Taldearen 
kohesioa

A

Talde lana 

irakasteko 

baliabide 

gisa

BTalde lana gero eta 

gehiago erabiltzea

C.  Taldeko lana irakatsi beharreko 
eduki bat

Esku hartzeko C eremuak ideia hau du oinarri: taldeko lana, 
irakasteko baliabide bat ez ezik, irakatsi beharreko eduki 
bat da. Beraz, ikasleei irakastea xede duten jarduerak 
 hartzen ditu oinarri, modu esplizituan eta sistematikoan, 
taldean lantzeko. Horrez gain, ikasgelan egiten diren 
 jardueren antolaketa eredu hori modu erregularrean era-
biliko da.

Nola hobetu daiteke taldeen 
funtzionamendua?
Nola lortuko dugu xede hori? Taldearen autoebaluazioa, 
interdependentzia positiboa (rolena, xedeena, 
zereginena eta identitatearena) eta norberaren eran-
tzukizuna deritzenak garatuko ditugu taldeetan; horiei 



aurrez adierazitakoak gehitu behar dizkiegu (parte hartze 
berdinkidea eta aldi bereko elkarreragina).

A. Taldearen autoebaluazioa

Xedea da tarteka pentsatzen jartzeko ohitura sortzea 
ikasleengan, bai egiten duten horretan, bai taldean lan 
egiten dutenean sortzen diren arazoetan.

Sor daitezkeen arazoen konponbidea finkatzen doa poliki- 
poliki; horrenbestez, zehaztu diren arauak ohitura bihurtuz 
joaten dira, eta talde-gela bakoitzak ohitura horiek bete-
tzea lortzen du lan saioetan.

Taldearen autoebaluazioari esker, arazoa identifika daiteke, 
aztertu, gainditzen laguntzeko arau bat zehaztu, eta hura 
betearazteaz talde bakoitzean nor arduratuko den erabaki.

Kargu horiek txandakatuz doaz. Denborarekin, ona da  talde 
bateko kide guztiek kargu guztiak gauzatzea.

C.  Xedeen interdependentzia positiboa: 
helburu argiak

Honako hauek izango dira, beti, talde-gela bakoitzean dau-
den lankidetzako talde guztiek izango dituzten oinarrizko 
helburuak:

• Ikaskuntzan, denek aurrera egitea, nork bere gaitasunen 
arabera.

Karguak Funtzioak

Koordinatzailea •  Saioa gidatzea: zer egin behar den 
eta nola jakitea; egituraren urratsei 
jarraitzen zaiela ziurtatzea.

•  Taldearen izenean hitz egitea
(baldin eta ez badago bozeramaile 
kargurik).

Idazkaria •  Lan saioan, ahotsaren tonua 
kontrolatzea.

•  Lantaldearen karpetako orriak 
betetzea.

Intendentea •  Lan egiteko lekua prestatzea
(taldean lan egiteko mahaiak jartzea).

•  Materiala banatzea eta hura 
zaintzeaz arduratzea.

Laguntzailea •  Ikaskideren bat falta denean, haren 
karguari dagozkion funtzioak betetzea.

•  Behar duenari laguntzea.

Bozeramailea
(5 kideko 
taldetan)

•  Taldearen izenean hitz egitea.

B.  Rolen interdependentzia positiboa: 
talde barruko karguak eta funtzioak

Aurreko atalean aipatu bezala, taldean lan egitea oztopa-
tzen duten arazoak konpontzeko, beharrezkoa da arauak 
zehaztea eta norberaren taldean arau horiek betearazteaz 
nor arduratuko den zehaztea.
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• Elkarri laguntzea; lankidetzan jardutea, ikaskuntzan  aurrera 
egiteko.

Bestalde, talde jakin batek, bere funtzionamenduaren aldiz-
kako berrikuspenen ondorioz, bere taldearentzako helburu 
espezifikoak proposa ditzake.

Adibidez, beste gauza batzuez hitz egiteko joera duen talde 
batek helburu espezifiko hau proposa dezake: "Harira 
joatea, eta denborarik ez galtzea beste kontuez hitz egiten".

Arlo bakoitzeko saioek iraun bitartean, helburu horiek 
 gogoan izan behar dira, une oro (zikloko edo etapako beste 
helburu orokorrez eta arlo bakoitzeko helburu didaktikoez 
gain).

D.  Zereginen interdependentzia positiboa: 
lanaren banaketa berdinkidea

Taldean lan egiteak ez du baztertzen norberaren lana,  guztiz 
kontrakoa: taldeak taldekide bakoitzaren bakarkako lana 
susta eta bultza dezake, eta hala egin behar du,  gainera.

Taldeko kideek zerbait denen artean egin behar dutenean, 
oso garrantzitsua da taldeak lana behar bezala planifika-
tzen jakitea. Horretarako, bi estrategia espezifiko garatu 
 behar dira:

• Ekintzari aurrea hartzea. Hau da, ekintza jakin bat 
 gauzatuz gero, zer gertatuko den aurreikustea, hutsik ez 
egiteko eta lortu nahi duten helburua eskuratzeko egin 
behar duten horretan asmatzeko.

• Ekintzaren plangintza. Hau da, egin beharreko 
jarduerak zehaztea, eta taldeko kideen artean behar 
bezala  banatzea.

E.  Identitatearen interdependentzia positiboa: 
talde kontzientzia

Talde kontzientzia hori barneratuz joateko, oso elementu 
garrantzitsuak dira taldeko ospakizunak, talde-gela 
osoarenak eta talde bakoitzarenak, bereziki.

Noski, ospakizunak ez dira egiten inolako arrazoirik gabe, 
hau da, zerbait ospatzeko arrazoia dagoenean egiten dira: 
ikasturteko ikaskuntzetan izandako arrakasta, partaideren 
baten lorpen berezia, etab. Eta noski, partaideentzat eta 
irakasleentzat bereziak diren datak iristen direnean 
(onomastikarekin lotura dutenak, urtebetetzeak…).

Ospakizun horiek hainbat modutan adieraz daitezke:

• Txaloak joz (irakasle batek edo ikasleetako batek 
proposatu duelako).

• Taldeko besarkadak emanez.

• Pertsona bati besarkadak eta musuak emanez (ikasle jakin 
bat zoriontzeko).

Taldeko ospakizunen bidez, gainera, elkarren artean lotuta 
dauden zenbait helburu lor daitezke:

• Helburutzat ezarritakoa lortu dutela sentitzea, ikaskuntzan 
denek aurrera egitea lortu dutelako.

• Besteek balioesten eta errespetatzen dutela sentitzea. Hala, 
ikasleek ikasten jarraitzeko konpromisoa berresten dute.

• Ikasteko gai sentitzea; batzuk besteen laguntzari esker, 
eta beste batzuk, ikaskideek ikas dezaten laguntzeagatik.

F. Norberaren erantzukizuna

Norberaren erantzukizuna faktore hauen bidez adierazten da:

• Ikasleak bere taldean duen karguari dagozkion funtzioak 
betetzea.

• Taldearen helburu orokorrak lortzen laguntzea.

• Ezarri zaizkion zereginak betetzea.

Taldearen funtzionamenduaren aldizkako berrikuspenetan, 
bakarkako erantzukizun hori konpromiso pertsonalen 
 bidez zehaztu behar da, hau da, taldeak aurrerantzean 
 hobeto funtziona dezan taldeko kide bakoitzak zer 
konpromiso hartzen duen zehaztu behar da.



Nola irakatsiko diegu taldean lan egiten?
Taldeko lana gaitasuna landuz: hau da, ez da nahikoa  taldean 

lan egiten praktikatuz soilik ikastea; horretaz gain, modu 

sistematikoan, egituratuan eta ordenatuan —eta noski, 

etengabean— irakatsi behar diegu taldean lan  egiten.

Ikasleei irakatsi behar zaie zer egin behar den lantalde 

bat osatzeko eta nola antolatu behar duten haien taldeak 

Elementua Deskribapena

1.  Interdependentzia 
positiboa Identitatearena

Talde bateko kideek talde kontzientzia dute: gustura sentitzen dira elkarrekin 
lan egiteaz eta elkarri laguntzeaz. 

Xedeena
Jabetu dira elkarrekin hobeto lortzen dituztela aurrez ezarri dituzten 
 helburuak.

Rolena

Taldeko kide bakoitzak rol espezifiko bat beteko du, gainerako taldekideen 
rolaren osagarria dena, hau da, funtzio espezifiko batzuk izango 
ditu, taldearen funtzionamendurako eta dituzten helburuak lortzeko 
ezinbestekoak direnak.

Zereginena
Proiektu komunetan, taldeko kide bakoitzak egokitu zaion zeregina beteko 
du, taldeko gainerako kideek dituzten zereginen osagarria dena.

2.  Parte hartze berdinkidea Taldeko kide guztiek taldean parte hartzeko aukera berdinak izan behar dituzte.

3. Aldi bereko elkarreragina Taldeko lanean, taldekide guztien artean ahalik eta elkarreragin handiena izatea lortu behar 
da, hau da, eztabaidatu, norberaren ideiak azaldu, hitz egin eta taldeko kideen artean erabaki 
adostuak hartuko dituzte.

4.  Norberaren 
erantzukizuna eta 
konpromiso pertsonala

Norberaren erantzukizunik gabe, ezin da taldean lan egin. Erantzukizun hori taldearen 
funtzionamendua hobetzeko norberak hartzen dituen konpromiso pertsonalen bidez 
zehazten da.

5. Taldearen autoebaluazioa Taldearen funtzionamenduari buruz pentsatzen jartzea, taldearen indarrak identifikatzeko eta 
indartzeko, eta taldearen ahultasunak zein diren jakin eta horiek hobetzeko helburuak ezartzeko.

ahalik eta errendimendu handiena izateko eta lan egiteko 
modu horren bidez ahalik eta onura gehien lortzeko. 
Horrenbestez, talde lana ez da irakasteko  baliabide bat 
soilik, hau da, ikasleei irakatsi behar diegun beste eduki 
bat da.

Hori horrela, eduki hori (edo gaitasun hori) beste arlo 
 batzuetako gaitasunak irakasten dizkiegun modu sistematiko 
eta iraunkor berean irakatsi behar diegu ikasleei,  gutxienez.
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A.  Taldean lan egiten irakasteko oinarrizko 
alderdiak

Taldean lan egiten erakusteko, oso kontuan izan behar dira 
honako alderdi hauek, aurreko atalean ikasi ditugun taldeko 
lanaren oinarrizko elementuekin lotura estua dutenak, hain 
zuzen ere:

Talde plana egiteko, txantiloi bat dugu, bereizitako bi zati 
dituena. Bata, plangintzarako da, eta bertan, taldearen 
 helburuak, kargu bakoitza beteko duen ikaslearen izena, eta 
bakoi tzaren konpromiso pertsonalak zehazten dira —den-
bora aldi jakin baterako—; bestea, berriz, balioespenerako 
da eta bertan, helburuak zer neurritan lortu diren, kargu 
bakoitzaren funtzioak nola gauzatu  diren, eta konpromiso 
pertsonalak zenbateraino bete diren zehaztuko da —aldia 
amaitzen  denean—.

B.  Talde planak, aldizkako berrikuspenak eta 
 taldearen karpeta

Taldeko lana talde bakoitzak zehazten du; epe jakin baterako 
dituen asmoen adierazpena da, eta aldi horren amaieran, 
taldea elkartu egin behar da, asmo horiek ebaluatzeko, haien 
funtzionamendua berrikusteko, bereziki ongi zer egiten 
duten eta zertan hobetu behar duten identifikatzeko, eta, 
balioespen hori oinarritzat hartuta, hurrengo talde pla na ren 
helburu eta konpromiso pertsonalak zehazteko.

Taldeko lanaren 
funtsezko elementuak

Xedeen interdependentzia 
positiboa

Rolen interdependentzia 
positiboa

Zereginen interdependentzia 
positiboa

Identitatearen 
interdependentzia positiboa

Taldearen aldizkako 
 berrikuspena

Taldearen 
autoebaluazioa

Taldean lan egiten irakasteko 
oinarrizko alderdiak

Helburuak 
ezagutzea

Taldeko kideek argi izan behar dute zer helburu lortu nahi dituzten 
(ikastea eta ikasten laguntzea).

Rolak 
betetzea

Taldekide bakoitzak rol bat izango du esleituta, eta rol hori bete-
tzeko zer erantzukizun dituen jakin behar du.

Lanak 
banatzea

Taldeak zerbait egin edo sortu nahi badu, egin beharreko lana 
 denen artean banatu behar dute.

Talde 
kontzientzia

Talde egonkorren (oinarrizko taldeak) funtzionamenduari esker eta 
egin daitezkeen beste zenbait dinamikaren bidez lor daiteke.

Gizarte trebetasunak 
garatzea

Taldekide bakoitzaren konpromiso pertsonal bihurtzen dira, horrek 
behar bezala funtziona dezan.

Taldearen 
 funtzionamenduaren 

 autoerregulazioa

Zuzen zer ez duten egiten identifikatu behar dute, eta poliki-poliki 
hobetzen joateko bitartekoak jarri behar dituzte.



Talde plan bakoitzaren plangintzaren eta balioespenaren 
artean, tarteko zenbait berrikuspen egiten dira, lan saio baten 
amaieran taldeak zer funtzionamendu izan duen berrikusteko. 
Tarteko berrikuspen horiek Saioen egunerokoa deritzon 
euskarrian jasoko ditugu.

Baliabideen CDko 14. atalean, txantiloi estandar batzuk  sartu 
dira (irakasleak bere ikasleen adinaren arabera egokitu 
beharko dituenak), oinarrizko talde bakoitzak taldeko  lanaren 
plangintzak eta balioespenak egin ahal izan  ditzaten:

• Talde planerako txantiloia: Plangintza.

• Tarteko berrikuspenak edo berrikuspen partzialak egiteko 
txantiloia: Saioen egunerokoa.

• Talde planerako hirugarren txantiloia: Balioespena.

Talde bakoitzak, gainera, Lantaldearen karpeta bat 
dauka, idazkariak kudeatzen eta gordetzen duena. Kar pe-
ta ren azalean, honako hauek agertzen dira:

• Taldearen izena.

• Logotipo bereizgarria, ikasketen maila, eta ikastetxearen 
izena. Karpetaren barruan, lau dokumentu daude:

Zer elementurekin 
lotzen den

Xedeen interdependentzia 
positiboa

Rolen interdependentzia 
 positiboa

Norberaren erantzukizuna 
eta konpromiso pertsonala

Zereginen interdependentzia 
positiboa

Taldearen 
autoebaluazioa

Talde planaren atalak

Taldearen 
helburuak

•  Lankidetzan ikastea antolaketa duen talde baten helburu bereziak 
eta talde guztien helburu komunak:

– Ikaskuntzan aurrera egiten jarraitzea

– Elkarri laguntzea

•  Talde jakin baten beste helburu espezifiko batzuk.

Karguak
eta  funtzioak

Talde barruan kargu bakoitza nork beteko duen:

•  Koordinatzailea

•  Idazkaria

•  Intendentea

•  Laguntzailea

•  [Bozeramailea]

Konpromiso 
 pertsonalak

Taldeko kide bakoitzak zer konpromiso hartzen duen, taldeak 
 hobeto funtziona dezan.

Talde  planaren 
aldizkako 

 balioespena

Helburuak zer neurritan lortu dituzten, norberaren karguari dagozkion 
funtzioak nola gauzatu dituzten eta konpromiso pertsonalak 
zenbatean bete dituzten egiaztatzea.
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• Taldekideen izenak ageri diren orria, eta bakoitzaren 
 argazkia edo autorretratua.

• Funtzionamendu arauak talde-gelak, edo talde jakin 
ba tek, betetzeko konpromisoa hartzen duena.

• Kargu bakoitzaren funtzio espezifikoak (ikus Balia-
bideen CDko 9.B ataleko taula).

• Ikasturtean zehar egiten dituzten talde planak, taldearen 
funtzionamendua hobetuz joateko. Aurrez aipatu  bezala, 
plan bakoitzak honako atal hauek izan behar ditu:

 –  Plangintzarako orri bat.

 –  Balioespenerako beste orri bat.

 –  Bien artean, tarteko berrikuspenak eta aldizka koak 
(Saioen egunerokoa) ere gordetzen dira.

Nola ebaluatuko dugu taldeko lana?
Taldeko lanaren ebaluazioa oso alderdi garrantzitsua da, 
noski. Gure ikasleei taldean lan egiten irakatsi nahi diegun 
unetik beretik, taldeko lanean zer aurrerapen egiten dituz-
ten ebaluatuz joan behar dugu.

A. Aurretiko gogoetak

Taldeko lana ebaluatzeko, kontuan izan behar ditugu ho na-
ko alderdi hauek:

• Taldean lan egiten ikasten doazen egiaztatzea; poliki- 
poliki, baina gero eta gehiago.

• Norberaren jakintza eta ikasteko modua besteen jakin-
tzaren eta ikasteko moduaren ondoan jartzen ikasten ari 
diren egiaztatzea; horrela, etorkizunean, gai izango baitira 
arazo komunak elkarrekin ebazteko eta gainditzeko.

B.  Taldeko lanaren ebaluazioaren dimentsioak

Taldeko lana ebaluatzean, bi dimentsio bereizten ditugu: 
bata, taldeko dimentsioa (oinarrizko taldeena eta talde- 
gelarena), eta bestea, norberaren dimentsioa.

Taldeko dimentsioa:  
Oinarrizko taldeak

Oinarrizko taldeek talde planen bidez eta aldizkako berri-
kus pen orokorren bidez egituratzen dute taldeen funtziona-
mendua:

–  Talde planean, taldekideek zer asmo dituzten azaltzen 
dute: zer lortu nahi duten beren taldearen 
funtzionamenduari dagokionez, aurrez zehaztutako 
denbora epe jakin batean.

–  Aldizkako berrikuspenetan, denbora bat hartzen dute, 
jabetzeko jada zer egiten duten ondo eta, ostera, zer 
alderditan hobetu behar duten. 

Taldeko dimentsioa: 
Talde-gela

Aldizkakotasun luzeagoarekin (adibidez, hiru hilean behin), 
eta tutoretza orduan bilduta daudela, talde-gela osoa 
pentsatzen jartzen da, talde gisa zer funtzionamendu 
orokor duten jabetzeko, hau da, zer egiten duten bereziki 
ongi eta zertan hobetu behar duten.

Lehenengo bileran, funtzionamendu arauak zehatz 
 ditzakete. Ondoren egingo diren beste bileretan, berriz, 
arau horiek berrikus ditzakete: arauak betetzen dituzten ala 
ez, beste arau batzuk gehitu behar dituzten, eta abar.

Horrela, beraz, beste elementu bat sar dezakegu: Multzo 
planak. Multzo planek, talde planen ildotik, honako alderdi 
hauek zehazten dituzte:

• Hurrengo hiruhilekorako zer helburu duten edota zer 
helburu dituzten.

• Hurrengo hiruhilekoan nola banatuko dituzten zereginak 
oinarrizko taldetan.

• Talde-gela guztiak funtzionamendu ona izan dezan  talde 
bakoitzak zer konpromiso hartu dituen.



Banakako dimentsioa

Ebaluazio mota horrek bi ezaugarri bereizgarri hauek ditu:

–  Banakakoa da, irakasleak ikasleei banan-banan errepara-
tzen dien aldetik; izan ere, taldean lan egitearekin lotura 
duten gaitasunen garapenean egiten den aurrerapena, 
gainerako gaitasunetan gertatzen den bezala, oso 
desberdina izan daiteke ikasle batzuengan eta beste ikasle 
batzu engan.

–  Ez du loturarik taldearen eta multzoaren ebaluazio-
arekin; izan ere, taldearen funtzionamenduari dagokio-
nez balorazio jakin bat (baxua, arrunta edo altua) jaso 
duen talde batean, taldekide bakoitzak taldearen fun-
tzionamendu egokiari edo txarrari egiten dion ekarpena 
desberdina izan daiteke.

Kasu honetan, ebaluazio hezitzaile eta batutzaile bat da, 
kalifikazio baten bidez adierazten dena, beste arloetako 
gaitasunak ebaluatzean ematen zaienaren berdina.

Amaitzeko, ideia bat azpimarratu nahi dugu, hau da, ez 
 zaigu egokia  iruditzen ikasle baten banakako kalifikazioa 
talde bereko kide guztiek (taldean ongi funtzionatu 
 dutelako) beren kalifikazioa hobetu izanaren mende 
 egotea.
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