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Jarduera elkarreragileak daude
honako gai hauei buruz: izaki
bizidunen sailkapena, animalia
ornodunak eta ornogabeak,
landareen bizi zikloa, fotosintesia,
eguzki sistema, atmosferako geruzak
eta erliebearen elementuak.

Ingurunearen Ezaguera arloko
metodologia
M.a del Mar de la Mata eta José Javier García

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 zenbait gaitasun eta oinarrizko tresna
barneratzea ikasleek, 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 bigarren
zikloko Ingurunearen Ezaguera arlorako. Bloke hauetan
dago zatituta:
• Ingurunea eta haren zaintza. Espazioa eta ingurumena hautematea eta ezagutzea landuko da, bertan jarduten baitute elkarrekin eta bertan egoten baitira harremanetan izaki bizidunak. Ingurunea errespetatzeko eta
zaintzeko beharra ere landuko da.
• Izaki bizidunen aniztasuna. Izaki bizidunei behatzea
abiapuntutzat hartuta, landareak eta animaliak ikasten jarraituko dute ikasleek.
• 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.
• Pertsonak, kultura eta gizarte antolaketa. Gizartearen eta gizarte taldeen antolaketa ulertzeko beharra azpimarratuko da, eta ikasleak kide parte hartzaile eta arduratsu bihurtzea sustatuko da.
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• Denboran zehar izandako aldaketak. Historia etengabe mugitzen ari den kontzeptu bat dela adieraziko da eta,
horretarako, garai historikoak eta gertakari garrantzitsuenak aztertuko dira.
• Materia, indarra eta energia. Helburua da, esperimentazioaren bitartez, ikasleek zenbait kontzeptu erabilgarri
ikastea eta haien aurretiko ezagutzak izatea; 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.
Zazpi bloke horiek honako ardatz nagusi hauetan egituratuta daude:
• Irakurketa eta irakurmena. Irakurketak berebiziko garrantzia du hezkuntzan, eta ez Hizkuntza arloan soilik;
arlo guztietarako da funtsezkoa, ikasketa eraginkorra izateko. Horregatik, unitate bakoitzaren hasieran, edukien
orrialde bikoitzekin lotutako irakurgai motibatzaile bat
eta hiru testu labur daude, eta Mundu hobe bati ateak
zabaltzen atalean, balioei buruzko beste testu batzuk
aurki daitezke.
• 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 adierazitako gaitasunak barneratzea lortu nahi da. Horretarako, unitate
bakoitzak Gaitasunak frogatzen izeneko atal espezifiko
bat dauka; atal horretan, ikasleek zenbait gaitasun erabili
beharko dituzte batera, egoera praktiko bat ebazteko.
Bestalde, hiruhileko bakoitzaren amaieran, Gaitasunak
proban atala dago, eta ikasleek oinarrizko gaitasunak zenbateraino barneratu dituzten ebaluatzea du helburu.

• Ikaskuntza autonomoa garatzea. Ikasleek beren kabuz ikasteko behar dituzten gaitasunak eta ezagutzak
izateko, proiektu honek Ikasten ikastea izeneko atal espezifiko bat dauka unitate bakoitietan; atal horretan, ikasteko zenbait teknika lantzen dira, eta unitate bakoitzeko
kontzeptuen eskema egiten da.
• IKTak ezagutzea eta erabiltzea. Unitate bikoitietan,
IKTak erabiltzen izeneko atal bat dago; atal horretan, ordenagailua edota testu prozesadorea erabiltzeko oinarrizko ezagutzak eskuratuko dituzte ikasleek, eta Interneten
bilaketa gidatuak egiten ikasiko dute, lan bat edo jarduera bat egiteko informazio erabilgarria eskuratzeko.
• Lankidetzaren balioa. Hiruhileko bakoitzeko lantegiaren barruan, Lankidetzan ikastea atala dago. Helburua da
ikasleek taldeko lan bat egitea, hiruhilekoan zehar landutako ezagutzak aplikatuz, eta, horretarako, lankidetzan
aritzea.
Azkenik, adierazi behar da proposamen didaktiko honek
irakasteko eta ikasteko metodologiaren honako printzipio
hauek hartzen dituela oinarritzat:
• Edukiak behar bezala hautatzea eta ordenatzea.
Metodoaren egiturari esker, kontzeptuak eta edukiak elkarrekin erlaziona daitezke, landutako gaiak finkatzeko.
• Ikaskuntza esanahiduna. Ikasleak aurrez dituen ezagutzetatik eta esperientzietatik abiatuko da ikaskuntza; 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 irakasteko eta ikasteko prozesuan parte hartze aktiboa izatea. Hori hala dela bermatzeko, proposamen honek esperientzia 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
erabilgarritasuna 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 estiloak kontuan hartzea. Irakasleak irakasteko eta ikasteko prozesua gelako aniztasunera eta ikasle bakoitzaren
ikasteko estilora egokitzeko, proiektu honek era askotako
material eta baliabide didaktiko ugari jartzen ditu zure
esku. Azpimarratzekoak dira, besteak beste, ikaslearen liburuaz eta proposamen didaktikoaz gain, horma irudiak,
Arbel Digital Elkarreragilerako jarduera elkarreragileak,
CD elkarreragilea (unitate bakoitzeko atalak berrikusteko
jarduerekin eta hiruhilekoko oinarrizko gaitasunei buruzko joko batekin), Aniztasunaren trataera liburua osatzen
duten fotokopiatzeko fitxak (finkatzekoak, zabaltzekoak
eta era askotako prozedurenak), Ebaluaziorako materiala
(edukien eta oinarrizko gaitasunen ebaluazioekin unitate
bakoitzerako, eta diagnostikorako ebaluazioekin eta oinarrizko gaitasunen ebaluazioekin hiruhileko bakoitzerako)
eta ikasleen koadernoak.

Oinarrizko gaitasunen
ebaluazioa
Amparo Escamilla

Proiektuan, gaitasunen ebaluazioan egin dugun lana
estu-estu lotuta dago testuinguruan burututako ekintzarekin. Eta horrek, hasteko, gaitasunak zer diren azaltzera behartzen gaitu. Hona hemen: «Ekintza eraginkorra lortzeko jakintza, ezagutzetan nahiz balioetan oinarritutakoa,
testuinguru anitzetan askotariko egoeratara modu egokian
eta eraikitzailean moldatzeko aukera ematen duten atazen
bidez garatzen dena» (Escamilla, 2008: 173).
Gaitasunak ulertzeko modu horrek garapen testuinguru bat
izatea eskatzen digu. Ezinezkoa da ebaluatzea, ez badago irakasteko eta ikasteko prozesuaren lan bat aurrez. Horregatik,
gure ebaluazio probak eraikuntza proiektu baten osagarria
dira, eta proiektu hori osatuta dago, batetik, Ikaslearen liburuko
oinarrizko ezagutzez, eta bestetik, liburu horretan ikasleek bizitzako egoerei aurre egitea eskatzen duten atazez, gaitasunen
ikuspuntutik ezinbestekoa baita urrats hori egitea. Hasteko,
gure proposamenaren erreferentzia teorikoak eta arau erreferentziak aurkeztuko ditugu eta, ondoren, erreferentzia horiek
zer ildotan gauzatzen diren azalduko dugu, elementu bakoitzaren zeregina adierazita: irizpideak, adierazleak eta probak.

Zentzua, oinarriak eta araudia
PISA probak eta diagnostikorako probak ebaluazioan izaten
ari diren eraginaren ondorioz, eta oinarrizko gaitasunak
araudiari jarraiki aplikatzeko eta programazioko elementu
guztiekin integratzeko beharrak eraginda, guztiz ezinbestekoa da:
• Zenbait helburu eta eduki gaitasunen ikuspegiaren arabera aurreikustea.
• Atazak ikuspegi horretatik diseinatzea.
• Atazak gauzatzeko baliabideak aukeratzea.
• Gaitasunak eraikitzeko prozesua ebaluatzea. Ebaluazioa,
gure ustez, hausnarketa, analisi kritikoa, balioespena eragiten duen ekintza da, hobekuntza bultzatzen duena, finean.
Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoan, eta legea
garatzen duten Errege Dekretuan eta curriculum dekretuetan, printzipio pedagogiko moduan agertzen da oinarrizko
gaitasunetan hezteari garrantzi handia ematea. Xedapen
horietan, ebaluazioa etengabeko prozesu gisa agertzen da,
eta azpimarratzen dute ikasleak mailaz igotzeko erabakiak
oinarrizko gaitasunak eta mailaren helburuak lortu diren ala
ez kontuan izanda hartu behar direla. Erreferentzia zuzenena ebaluazio irizpideak dira.
Halaber, ezartzen dute diagnostikorako ebaluazio orokorrei
dagokienez, Ebaluazio Institutuak eta hezkuntza administrazioetako organismoek, dagokien hezkuntza sistemaren
ebaluazio orokorraren esparruan, autonomia erkidegoetako
nahiz Estatuko ikasleei eta ikastetxeei buruzko datuak jasotzea ahalbidetuko duten diagnostiko ebaluazio orokorrak
egiten lagunduko dutela. Ebaluazio horiek curriculumeko
oinarrizko gaitasunei buruzkoak izango dira, eta Lehen Hezkuntzan zein Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan egingo
dira.
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Stuffebeam eta Shinkfield (1993) autoreek azpimarratu dute
ebaluazioa balio handiko tresna dela planei buruzko informazio erabilgarria identifikatzeko, bai eta planen helburuak,
bitartekoak, prozesuak eta produktuak identifikatzeko ere.
TIPP akronimoan laburbildu zuten (testuinguruaren, inputaren, prozesuaren eta produktuaren ebaluazioa). Halaber,
metaebaluazioaren garrantzia ere aldarrikatu dute; ebaluazio jarduerak berak etengabeko hausnarketa kritiko horren
parte izan behar du: helburuak, bitartekoak eta egiten dugun lana ebaluazioen kalitatea egiaztatzeko eta baieztatzeko ezinbesteko tresna gisa ebaluatu behar dira.

Zer ebaluatu behar da? Irizpideak eta adierazleak
Ebaluazio sistematikoa gauzatzerakoan, gure programazioaren erreferentziek bete egin behar dituzte araudiak (legeak, curriculumak eta ebaluazioari buruzko xedapenak)
zehaztutako esparrua eta irakasleen lantaldeak ikastetxean,
etapan, zikloan eta mailan lortutako akordioak.
Ebaluazioari buruzko xedapenen arabera, oinarrizko erreferentziak helburuak, gaitasunak eta ebaluazio irizpideak
dira. Aipamen irekiak dira, inondik ere, eta gelako ikasleen
testuinguruan interpretatu eta garatu beharko dira.
Tenbrinken arabera (2006: 106-109), irizpideek honako baldintza hauek bete behar dituzte:
1. Ikastera zuzenduta egotea.
2. Ikastearen emaitzak deskribatzea.
3. Esplizituak izatea (argi adierazita egotea, anbiguotasunik
gabe).
4. Behatzeko modukoak izatea (ekintza aditzak —ariketa
mentalak izan daitezke—).
Maila eta arlo bakoitzeko materialean erabili ditugun irizpideek baldintza horiek betetzen dituzte.

Gaur egun, gaitasunen ebaluazioa argitzeak eta oraintsu aipatu dugun akordio esparruan eta prozesuan zehazteak
hainbeste kezkatzen gaituen garaiotan, betetze edo lortze adierazleak funtsezko elementuak dira. «Bilakaera
erakusten duten, adierazten duten, seinalatzen duten, agerian jar tzen duten elementuak» dira. Beraz, gaitasunen
ebaluazioaren erreferente espezifikoa eta berezkoa dira.
Honela definitu ditu Escamillak (2009: 209): «gaitasun jakin
bati edo gehiagori dagokionez, jokaera ildo edo eredu egokia eta eraginkorra identifikatzen duten enuntziatuak. Horrekin batera, zuzen-zuzenean adierazten dute, modu objektibagarrian, zenbateraino agertzen diren».
Betetze adierazleen formulazioa egitea gaitasunen ebaluazioaren diseinuari kalitatezko erantzuna emateko modua
da. Oinarrizko gaitasunen bidez justifikatzen da; eta gogoan izan behar da trebetasunak edo gaitasunak ezagutza
osagarrietan oinarrituta ere eskura edo gara daitezkeela.
Adierazle multzoa azaltzean, adierazleen arrazoia eta erabilera identifikatuko ditugu, eta horrek adierazleen ezaugarriei buruzko gogoeta egitera bultzatu behar gaitu.
Hala, adierazleak ez dira lan testuinguru mekanikoetara
eta zurrunetara mugatzen; aitzitik, honako ezaugarri
hauek dituzte:

• Eboluzioa/garapena dakarte.
• Aurrerabide maila objektibagarria dute.
• Adostuta daude.
• Oinarrizko hainbat gaitasunekin lotuta daude.
• Transferentzia bultza dezakete; ikaste jarduerek eta garatzeko prestatuta dauden ebaluazio jarduerek transferentzia sustatzen dute (gradualki osatzen diren gaitasunak
eta edukiak).
Laburbilduz, betetze adierazleetan oinarrituta lan egiteak
lorpenen integrazioa hautematen laguntzen du, eta hori
da, hain zuzen, gaitasunen ebaluazioaren muina. Enuntziatuek ikasketaren emaitzak esplizituki eta nabaritzeko moduan deskribatu behar dituzte (Tenbrink, 2006).
Ebaluazioa egiteko teknikak. Proben egitekoa
Gaitasunen ebaluazioa ezagutzen ebaluazioaz harago doa,
gai izateak ikasitakoa egoerak konpontzeko erabiltzea esan
nahi baitu.
Horrek esan nahi du gaitasunak irakasteko eta ikasteko atazak prestatuko eta landuko ditugula, eta behaketa sistematikoaren nahiz lanen analisiaren bidez ebaluatuko
ditugula. Teknika horiek plan batean egituratutako jardueren jarraipenaren bidez gauza daitezke. Horri buruz, hau
dio Tenbrinkek (2006: 297): «Ez dago ikasteari buruzko informazio iturri hoberik ikaste jarduerak berak baino».
Ikaslearen inplikazioa, parte hartzea, elkarlana, ahalegina,
arreta, edukien funtzionalizazioa eta ezagutza teorikoen
eta praktikoen integrazioa ebaluatzeak teknika horiek erabiltzea eskatzen du.
Lanen behaketaren eta analisiaren osagarri taldeko komunikazio eta eztabaida prozesuak eragingo dituzten
teknikak erabiliko dira.
Horien artean, aurrerapenak solasaldien, hizketaldien eta
eztabaiden bidez hautemango diren hainbat saio mota
nabarmentzen ditugu. Ataza horietan, zenbait eremu eta
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testuinguru zehaztuko dira, horiek ere familiako egoerekin,
eskolako egoerekin eta egoera soziofamiliarrekin lotutakoak, hain zuzen.
Baina ikasleak lortzen ari direna laburbiltzeko, modu sintetikoan adierazteko aukera emango diguten proba espezifikoak ere behar ditugu. Gure materialean, hiru hilean behingo
eta ikasturte amaierako probak bildu ditugu. Proba horiek,
etengabeko ebaluazio printzipiora egokitzeko, egindako lanekiko koherentziaz planteatu behar dira, eta, gainera, gaitasunen araberako ikuspegiak berekin dakartzan baldintzak
bete behar dituzte. Horrek ezagutzak erabiltzeko egoerak
diseinatzeko gai izatea eskatzen du, egiazko ebaluazioa esaten zaionari lotutako egoerak diseinatzekoa. Monereok eta
Castellók (2009) egiazko ebaluazioak izan beharko lituzkeen
dimentsioak (horrela deritze) azaldu dituzte: errealismoa, garrantzia eta sozializazioa. Horrek esan nahi du gaitasunen
ebaluazioarekin lotutako probetako atazek honako ezaugarri
hauek izan behar dituztela:
• Errealismoa. Ebaluazio atazen baldintzek eta eskakizunek eskolaz kanpoko bizitzan jarduera horrek berak dituen baldintzen eta eskakizunen antzekoak izan behar
dute.
• Garrantzia. Atazak eskatzen dituen gaitasunek erabilgarriak izan behar dute, epe laburrean edo ertainean, ikasleek parte har dezaketen eskolaz kanpoko jardueretarako.
• Sozializazioa. Ebaluazio atazak jarduera gertatu ohi den
testuinguruari dagokion egoera (ingurua, hiztegia, gertaerak) azaldu behar du, ikasleen sozializazio prozesuan
modu eraginkorrean lagunduko duten gaitasunak eta trebetasunak garatzen laguntzeko.

Adierazleak kode honen arabera ebaluatuko dira:
B: beti | M: maiz | A: aldizka | I: inoiz ere ez

Gure ebaluaziorako materialek zehatz-mehatz betetzen dituzte gaitasunak ebaluatzeko baldintzak. Hasteko, ebaluazio bat aurkezten dugu unitate bakoitzeko, jarraitutasun
eta prozesu printzipioa bermatzeko; bat dator ebaluazioaren prestakuntza izaerarekin ere. Proba horiek osatzeko, hiruhileko bakoitzaren amaierakoak eta urte amaierakoak daude, balio batutzailea gehitzen diotenak ikasleen
ikaskuntza eraikuntzaren jarraipenari.
Balioespenen objektibotasuna bermatzeko
erregistro tresnak
Ebaluatzeko teknikek ebaluazio sisteman beharrezkoak diren sistematikotasuna eta zehaztasuna bermatuko dituzten
tresna espezifikoak behar dituzte.
Tresna guztien artean, honako hauek nabarmentzen dira:
ikasgelako egunerokoak, paper zorroak (ikasleek lan nabarmenenak gorde ditzaten) eta balioespen eskalak. Gure
materialek horri buruzko proposamen bat dute: arlo eta hiruhileko bakoitzeko betetze adierazleak biltzen dituzte, eta
amaierako proposamen bat ere badute. Landutako gaitasunak mailaz maila nola eskuratu erakusten duen informazioa
jasotzeko aukera ematen dute eta, horretarako, zehaztuta
eta gaitasuna garatzeko atazekin lotuta agertzen dira. Tresna sistematikoa da, guztiz, eta harekin lotutako ebaluazio
irizpideak ere identifikatzen ditu.
Proiektu honetan, lan handia egin dugu adierazleak diseinatzen, baldintza horiek bete ditzaten. Ebaluaziorako materialek unitate bakoitzeko adierazleak biltzen dituzte; horietako batzuk, trebetasunak identifikatzen dituztenak,
orokortuz joaten dira hiruhileko bakoitzeko eta urteko adierazleetan, eta abilezia bihurtzen dira.
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Adimen

emozionala
Antonio Vallés

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 handiagoa, estutasun txikiagoa eta pentsamolde
negatiboak bazterrean uztea (Fernández-Berrocal, Alcaide,
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Extremera eta Pizarro, 2002; Extremera, 2003). Eskolan jarrera disruptiboa izatea irakaskuntzan 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 modulatzaile 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 kognitiboan. Horiek dira, beraz,
besteak beste, gaitasun emozionala garatzeko beharra
justifikatzen duten arrazoi pedagogikoak, hezkuntzaren
helburu nagusietakoa 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 funtzionaltasunak finkatzen dute emozioak eta sentimenduak hautematen ikastea, emozio eta sentimendu horiek baloratzea 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 intentzionalaren eta sistematizatuaren bidez garatuko ditu ikasleak abilezia emozionalak.

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 eredua 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.

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.

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

FERNÁNDEZ BERROCAL, P.; R AMOS, N. (2002): Corazones inteligentes, Kairós, Madril.

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

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

• Ikuspegi ugari ulertzeko sentikortasuna izatea.

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

• 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 edukitzeaz
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.
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Lankidetzan

ikastea
Pere Pujolàs

Ikastaldea modu kooperatiboan antolatzea ez da lan erraza, ez horixe; batzuetan, ametsa dirudi tenkak, lehiak eta
bazterkeria nagusi diren ikastaldeetan, ikasleek elkarri
laguntzea irakasleak emandakoa ikasteko. Askotan,
ikastaldea lankidetzarako egituratzeko, lehenik eta behin,
taldea pixkana-pixkana ikasteko komunitate bihurtu
beharko da, eta horretarako, irakasleak talde osoan esku
hartu beharko du. Ikastaldeak kolektibitate hutsa izateari
utzi behar dio; onenean, espazio bera soilik partekatzen
duen eta, okerrenean, elkarren arteko tenka asko dituen
pertsona multzo izateari utzi behar dio, eta komunitate
txiki bihurtu behar du. Taldekideek elkarrekiko interesa
dutenean hasten da taldea komunitate izaten; alegia,
konturatzen direnean batzen dituzten helburuak dituztela
—eskolako edukiak ikastea— eta helburuak errazago
lortuko dituztela elkarri lagunduta.
1. Zer da lankidetzako ikaskuntza?
Ikasteko komunitate txiki bihurtu den ikastaldean, lankidetzako ikaskuntza ikasle talde txikien (3-5 ikaslez osatutako
taldeen) erabilera didaktikoa da, ahalik eta onura handiena
ateratzeko ikasleen arteko aldi bereko eragin trukeari eta
guztien parte hartze orekatuari, ikasleek, beren ahalbidearen arabera, ahalik eta gehien ikas dezaten eta, horrez gain,
taldean lan egiten ikas dezaten (Johnson, Johnson eta Holubec, 1999; Kagan, 1999). Talde horien —oinarrizko talde
izenekoen— funtsezko ezaugarrietako bat heterogeneotasuna da, zentzu guztietan: generoan, motibazioan, errendimenduan, kulturan, eta abarrean.1
Lankidetzako ikaskuntzako taldeko kide den orok erantzukizun bikoitza du: batetik, irakasleek irakasten dietena ikasi
behar dute; baina, bestetik, ikasten lagundu behar diete
taldekideei.

1

Taldeen eta horien prestakuntzaren deskribapen zehatzagoa lortzeko, kontsultatu D. W. Johnson, R. T. Johnson, E. J. Holubec
(1999) eta P. Pujolàs (2004).
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Kontua ez da gela bateko ikasleek, noizean behin, taldeko
lanen bat egitea, lan taldetan modu iraunkorrean eta egonkorrean antolatuta egotea baizik, batez ere, elkarrekin ikasteko, eta, noizbehinka, egokitzen bada, denen artean lanen
bat egiteko.
Bi dira lankidetzako ikaskuntzaren oinarri nagusiak: alde batetik, ikasleen protagonismoa eta parte hartze aktiboa, eta,
bestetik, irakasteko erantzukizun partekatua, lankidetza eta
elkarri laguntzea. Izan ere, batetik, ikasteak ikasleen parte
hartze zuzena eta aktiboa eskatzen du. Inork ezin du
besteen ordez ikasi, ikastea ez baita ikusle huts gisa joan
gaitezkeen kirol ikuskizun bat. Eta, bestetik, lankidetzak
eta elkarri laguntzeak, modu egokian egiten baldin badira,
ikaskuntza maila askoz handiagoa lortzeko aukera ematen
dute.
Oinarrizko bi printzipio horiek betez gero, eta zer neurritan
betetzen diren kontuan hartuta, ikasteko oso egokia den
giroa lortzen da apurka-apurka ikasgelan, ikasleek modu
eraginkorrean ikasteko ezinbestekoak diren baldintzak,
baldintza emozionalak zein harreman baldintzak, lortzen
direlako.
Beraz, ikasteko komunitate txiki bihurtutako ikastaldearen
filosofia honelako esaldiek jasoko dute: «Denek denengan-

dik ikasten dugu»; «Hemen guztiontzako lekua dago»2;
«Nire ahalmenaren arabera, ikasteko eskubidea dut. Horrek
esan nahi du inork ezin didala ezizenik jarri nire ikasteko moduagatik»; «Ni neu izateko eskubidea dut. Inork ez du nirekin bidegabekeriaz jokatuko, ez azalaren koloreagatik, ez
pisuagatik, ez garaieragatik, ez neska ala mutila izateagatik,
ez eta itxuragatik ere»3. Ez dira ikasgelako hormak apaintzen dituzten esaldi polit edo eslogan hutsak, guztiz barneratuta behar luketen edukiak baizik, ikasle guzti-guztiek
bere egin dituztenak, ikastalde osoaren gogoetaren emaitza, beharbada, sortutako gatazka baten ondoriozkoa, talde
osoak hausnartzea eskatu duen gatazka baten ondoriozkoa,
hain zuzen ere.
2. Lankidetzako ikaskuntzaren onurak
Ikasleen jarduerako lankidetzako egitura gure ikastaldeetan
txertatzea eta lankidetzako ikaskuntzako taldeak arlo guztietako edukiak irakasteko eskuarki erabiltzea lan neketsua
da, zalantzarik gabe, aldaketa handiak egin behar izaten
baitira irakasleon lanean. Baina saiatzeak merezi du, inondik ere, ikasleen ikasteko prozesuan ere hobekuntza handiak lortzen baitira. Horregatik, beharbada, komenigarria
litzateke, labur-labur besterik ez bada ere, gogoratzea identifikatutako hiru ikasketa egituren (indibidualista, lehiakorra
eta kooperatiboa) eraginkortasuna alderatzen duten zenbait azterketaren emaitzak. Hainbat eta hainbat azterketak4
lankidetzako ikaskuntzak honako onura hauek dakartzala
frogatzen dute:
• Lankidetzako ikaskuntzako esperientziek, ikasketa indibidualistekin eta lehiakorrekin alderatuta, harreman askoz
positiboagoak sortzea eragiten dute, kidetasuna, arreta,
adeitasuna eta elkarrekiko begirunea ezaugarri dituzten
Ikusi P. González Rodríguez (2000).
Ikusi S. Stainback, W. Stainback eta H. J. Jackson (1999).
4
Ikusi, adibidez, azterketa horien laburpena honako lan hauetan:
Coll, 1984; Ovejero, 1990; Parrilla, 1992; Johnson eta Johnson,
1997; Johnson, Johnson eta Holubec, 1999; Stainback, S. B., 2001

harremanak sortzea.
• Ikasleen arteko jarrera positibo horiek ikasleek irakasleekin eta ikastetxeko talde osoarekin dituzten harremanetara hedatzen dira.
• Ikasketa jarduerak lankidetzaz jarduteko moduan antolatuta, antolabide lehiakorrak eta indibidualistak baino askoz errendimendu eta produktibitate handiagoa
lortzen dute parte hartzaileek.
• Lankidetzako estrategiek ikasle guztiek ikastea errazten
dute: ez ikasteko arazo handienak dituztenek soilik, baita
ikasteko gaitasun handiena dutenek ere.
• Irakasteko lankidetzako metodoek desberdintasunak
onartzen laguntzen dute, eta desberdintasunak errespetatzen, bai ikasle arruntek, bai eta integratutako ikasleek
ere.
• Lankidetzako metodoek aukera berriak ematen dizkiete
irakasleei. Hala, aukera ematen dute ikasleei arreta pertsonalizatua emateko eta irakasle tutorearekin edo dagokion arloko irakaslearekin batera lan egiten duten beste
profesional batzuk ikasgelan sartzeko (hezkuntza bereziko irakasleak, psikopedagogoak...).
Johnson eta Johnson egileek sakon aztertu dute ikastearen
lankidetzako egituratzea, eta zera diote: «Hainbeste ikerlan
izanda, harrigarria da ikastaldeen praktikak oraindik ere
ikasketa lehiakorrera eta indibidualistara zuzenduta egotea.
Bada garaia ikerketen arabera irakasteko eraginkorra denaren eta irakasleek benetan egiten dutenaren arteko desadostasunak murrizteko».5

2
3

5

Johnson, R. T. eta Johnson, D. W. (1997): «Una visió global de
l’aprenentatge cooperatiu». Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 1. lib., 1. zk., 62. or.

3. Lankidetzako ikaskuntza inplementatzeko
esku-hartze eremuak
Azaldu berri dugun guztian oinarrituta, argi ikusten da
bide horretan aurrera egiteko aukera emango diguten baliabide didaktikoak bilatu, garatu eta egokitu behar direla,
ikastalde bateko ikasleek lankidetzan ikasteko aukera gero
eta egingarriagoa izan dadin, hots, utopia hutsean gera ez
dadin.

c) Hirugarren esku-hartze eremuak (C esku-hartze eremua) honako ideia hau du oinarri: talde lana, irakasteko
baliabidea izateaz gain, irakatsi beharreko edukia ere
bada, eta ikasleei, esplizituki eta sistematikoki, taldean
lan egiten irakasteko jarduerak biltzen ditu. Eremu hau
landuko dugu nagusiki Lehen Hezkuntzako bigarren eta
hirugarren zikloetan.

Baliabide didaktiko horiek hertsiki lotuta dauden hiru eskuhartze eremutan banatuta daude:

4. Lankidetzako ikaskuntzako taldeak osatzea eta
eratzea

a) Lehen esku-hartze eremuak (A esku-hartze eremua)
taldearen kohesioarekin lotutako ekintza guztiak biltzen ditu, eta, apurka-apurka, ikasleek talde kontzientzia
hartzea du helburu, ikasteko komunitate bihurtzea.

Lankidetzako ikasketako taldeak, eskuarki, lau ikasle izan
behar ditu, gehienez ere bost. Taldeen osaerak heterogeneoa izan behar du generoari, etniari, interesei, gaitasunei,
motibazioari, gustuei eta errendimenduari dagokienez. Nolabait ere, talde bakoitzak ikastaldearen ezaugarri berberak
izan behar ditu. Gaitasunei eta errendimenduari dagokienez, gomendatzen da taldeko ikasle batek errendimendurako gaitasun handia izatea, beste bik, ertaina, eta beste batek, maila apalagoa.

Ikastaldearen kohesioa eta ikasgelan ikasteko giro egokia
izatea ezinbesteko baldintzak dira jardueraren lankidetzako egitura aplikatzeko, baina hori ez da nahikoa,
inondik ere. Taldeak gutxieneko kohesiorik ez badu, ikasle gehienen artean afektibitaterako eta elkarri laguntzeko joerarik ez badago, zaila da taldean lan egitea, zaila
da ikastaldeko lehena zein den erabakitzeko elkarren artean lehiatu ordez, ahalik eta gehien ikasteko elkarri laguntzen aritzea. Beraz, tutoretzan emandako tarteetan
oso garrantzitsua izango da jolas kooperatiboak erabiltzea, bai eta kohesioa nahiz ikasteko giro egokia bultzatuko duten beste dinamika batzuk erabiltzea ere.
b) Bigarren esku-hartze eremuak (B esku-hartze eremua)
talde lana irakasteko baliabide gisa erabiltzen duten
jarduerak hartzen ditu. Hona hemen jarduera horien helburua: ikasleek, talde lanean jardunez, elkarri lagunduz,
eskolako edukiak hobeto ikastea. Lehen Hezkuntzako
lehen zikloan lehenengo bi esku-hartze eremu horiek
landu genituen nagusiki, irakasleek talde lanaren baliabidea gero eta gehiago erabil zezaten, ikasleek curriculumeko arloetan ezarritako ikasketa jarduerak ikasgelan
egin behar zituztenean.
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Beharrezkotzat jo dugun heterogeneotasuna bermatzeko,
ohikoena ikasleak taldeka banatzen dituena irakaslea izatea
da, ikasleen zaletasunak eta elkarren artean izan daitezkeen
bateraezintasunak aintzat hartuta, jakina. Horretarako, test
soziometrikoen bidez lortutako informazioa balia daiteke,
esate baterako. Soziograma baino metodo soilago bat ere
bada: ikasleei galdetzea zer hiru ikaskiderekin lan egin nahiko luketen. Horrek gutxienek aukeratu dituzten ikasleak
edo inork aukeratu ez dituenak zein diren jakiteko aukera
ematen du. Irakasleak ondo pentsatu behar du ikasle horiek
zer taldetan sartu, eta gutxien aukeratutako hark berak aukeratu duen ikasle batekin, hura —irakasleak behar bezala
gidatuta— taldean integratzen laguntzeko prest dagoen
norbaitekin jartzen ahalegindu behar du.
Hona hemen oinarrizko taldeak osatzeko usuen erabiltzen
den moduetako bat: ikastaldeko haurrak hiru ilaratan banatzen dira. Alde bateko ilaran ikasleen laurdena jarriko dira

(osatu nahi ditugun laukote adina ikasle, hau da, ikasleen
kopurua zati lau eginda lortzen den kopurua), arlo guztietan gaitasun handiena duten ikasleak aukeratzen ahaleginduta (ez errendimendu handiena dutenak soilik, baita motibatuenak, besteak motibatzeko eta animatzeko gaitasun
handiena dutenak edo taldea aurrerantz eramaten dutenak
ere).
Beste aldeko ilaran laguntza gehien behar duten ikasleek
osatutako laurdena jarriko dugu. Erdiko ilaran, berriz, gainerako bi laurdenak jarriko dira (ikastaldearen beste erdia, alegia). Talde bakoitza lehen ilarako ikasle batek, erdiko ilarako
bi ikaslek eta hirugarren ilarako beste batek osatuko dute.
Horrez gain, gainerako aldagaietan ere oreka bilatu behar
da: generoan, etnian, eta abar.
5. Lankidetzako ikaskuntza gure proiektuan
Aurrez esandako guztia gauzatzeko, gure proiektuak lankidetzako ikaskuntzaren proposamen bat edo bi dauzka unitate bakoitzerako eta beste bat hiruhileko bakoitzerako.
Alde batetik, unitate bakoitzean jarduera bat edo bi proposatuko dira; jarduera hori banaka egin daiteke, baina lankidetzan arituz ere egin daiteke. Proposamen horiek
iko-

noaren bidez daude adierazita Ikaslearen liburuan, eta gida
honetako ustiapen didaktikoan planteamendu horren araberako proposamen labur bat dago.
Beste alde batetik, gogorarazi nahi dugu lantegi horien helburua ez dela ikasleek zerbait taldean egitea soilik; taldean
lan egiten ikastea ere bada helburua, helburu nagusia.
Talde lanean jarduteko, beharrezkoa da bermatzea taldekide guztiek modu orekatuan parte hartzen dutela (parte
hartze orekatua) eta elkarren artean jarduten dutela (aldibereko elkarrekintza). Lankidetzako egitura bat erabiltzeak
bi baldintza horiek bermatzen ditu nolabait, lehen zikloko
lantegietan ikusi ahal izan zen moduan.
Bigarren zikloko lantegiekin, aurrekoei gehitu beharreko
beste bi baldintzatan sakondu nahi dugu: elkarrekiko
mendekotasun positiboan eta erantzukizun zibilean.
Horretarako, komeniko litzateke talde berberak izatea ikasturte osoan zehar, gutxieneko antolaketa batekin, eta talde
bakoitzak bere funtzionamendua nolakoa izan den berrikustea lantegi bakoitzaren amaieran.
Taldeen antolaketa
• Talde bakoitzak izen bat eduki behar du.
• Talde bakoitzak karpeta bat edukiko du bere izenarekin,
eta sortutako dokumentuak eta lantegi bakoitzaren berrikusketak gordeko ditu han.
• Taldekide bakoitzak kargu hauetako bat izango du, eta
kargu horri dagozkion funtzioak bete beharko ditu (eginkizunen elkarrekiko mendekotasun positiboa):
– Koordinatzailea: argi dauka zer egin behar den, eta
taldekideei azaltzen die. Urrats bakoitzean adierazitako
egitura betetzen dela bermatu behar du.
– Idazkaria: ahots tonua kontrolatzen du, eta lantegiaren
ebaluazio orria betetzen du.
– Arduraduna: taldearen karpetan gordetzen ditu sortutako dokumentuak.

– Laguntzailea: taldekideren bat ez bada eskolara etortzen, haren funtzioak bete behar ditu.
Lantegiaren antolaketa
Lantegia hasi baino egun batzuk lehenago, taldekide bakoitzak zer kargu izango duen erabaki beharko da, eta bakoitzak argi izan beharko ditu bete beharreko funtzioak.
Lantegian zehar, bakoitzak arduraz bete beharko ditu bere
karguari dagozkion funtzioak.
Lantegia amaitzean, eginkizun bakoitzari dagozkion funtzioak nola bete diren berrikusiko dute ikasleek, taldearen
funtzionamendua hobetuz joateko hurrengo lantegietan.
Irakasleak, nota jartzean, lantegian egin dutena ebaluatzeaz gain, taldean nola lan egin duten ere ebaluatu beharko du.
Interesgarria da lankidetzan aritzeko lantegi bat egitea hiruhileko bakoitzaren amaieran, lankidetzako ikaskuntza lantzeko. Nolanahi ere, ikasgelako jarduerak era horretan antolatzeak ikasleen ikaskuntzarako dituen onura guztiak
lortzeko, beharrezkoa da sarriago antolatzea ikasleak lankidetzan aritzeko egituretan.
Alde horretatik, noizbehinka dokumentu honetan aurkezten dugun lankidetzako egituraren bat aplikatzea (programatuta dauden hiru hilean behingo lantegietan eta jardueretan erabiltzeaz gain) lagungarria izan daiteke irakasleak
konfiantza hartzeko egitura horiekin, eta gero eta gehiago
erabiltzeko.

HB

O

OO

Modu orekatuan hartu al dugu parte
guztiok lantegian?
Elkarrekin hitz egin al dugu, elkarri
lagundu al diogu eta elkarri
zuzenketak egin al dizkiogu, guztiok
jarduerak ongi egingo genituela
ziurtatzeko?
HB = Hobetu beharra O = Ongi OO = Oso ongi

Idazkariak honako balorazio hauek idatziko ditu:
Kargua

Hobetu beharra
daukat,
...lako

Ongi egin du,
…lako

Koordinatzailea

Idazkaria
Arduraduna
Laguntzailea

Arduradunak taldearen karpetan gordeko ditu sortutako
dokumentuak, bai eta taldearen amaierako ebaluazioa ere.

Lantegiaren berrikusketa

Interesgarria da lankidetzan aritzeko lantegi bat egitea hiruhileko bakoitzaren amaieran, lankidetzako ikaskuntza lantzeko. Nolanahi ere, ikasgelako jarduerak era horretan antolatzeak ikasleen ikaskuntzarako dituen onura guztiak
lortzeko, beharrezkoa da sarriago antolatzea ikasleak lankidetzan aritzeko egituretan.

Lantegia amaitzean, eginkizun bakoitzari dagozkion funtzioak nola bete diren berrikusiko dute ikasleek, taldearen
funtzionamendua hobetuz joateko hurrengo lantegietan.
Irakasleak, nota jartzean, lantegian egin dutena ebaluatzeaz gain, taldean nola lan egin duten ere ebaluatu beharko du.

Alde horretatik, noizbehinka dokumentu honetan aurkezten dugun lankidetzako egituraren bat aplikatzea (programatuta dauden hiru hilean behingo lantegietan eta jardueretan erabiltzeaz gain) lagungarria izan daiteke irakasleak
konfiantza hartzeko egitura horiekin, eta gero eta gehiago
erabiltzeko.
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6. Jardueraren lankidetzako egiturak
Hainbat esperientziaren bidez egiaztatu ahal izan dugunez,
jardueraren lankidetzako egiturak guztiz beharrezkoak dira,
ikasleei, besterik gabe, egin behar dutena taldean egiteko
esaten badiegu (taldean lan egiteko beharrari buruz kontzientzia harrarazi eta taldeka antolatzen lagundu ondoren
ere), ez baitute jakingo nola egin: batzuk beren ikuspegia
inposatzen saiatuko dira (gauzak haiek uste duten erara
egiten ez badira, zuzenak ez direla baderitzote); beste batzuek jardueraren emaitza koadernoan idatzi nahiko dute,
besterik gabe, jarduera egina izatea eta jarduera egiten jakitea gauza berbera izango balitz bezala.
Lankidetzako egitura bat erabiltzeak bermatu egiten du, lan
egitean elkarrekin jarduten duten taldekide guztien arteko aldi bereko eragin trukea eta berdintasunezko parte hartzea (guztiek baldintza berak izanda parte hartzeko
aukera dute, taldekide batek edo gutxik protagonismo guztia bereganatu eta jarduerak berak bakarrik egin gabe).
Lankidetzako egitura guztiak ez dira berdinak izaten, batzuk
soilak izaten dira, eta beste batzuk, berriz, konplexuak. Egitura soilak eskola saio bakarrean gauza daitezke, oso errazak baitira, bai ikasten, bai eta aplikatzen ere. Egitura konplexuenak, berriz, eskola saio bat baino gehiagotan aplikatu
behar dira —lankidetzako teknika ere esaten zaie—.

Lankidetzako egiturek, berez, ez dute edukirik. Izenak berak adierazten duen moduan, egiturak besterik ez dira, curriculumeko edozein arlotako eduki jakin batzuk lantzeko
aplikatzen diren egiturak. Lankidetzako egitura soila,
arlo jakin bateko ikaskuntza eduki bat lantzeko erabilitakoa,
iraupen txikiko ikaskuntza jarduera da: matematikako edukiak lantzeko aplikatzen baldin bada, matematikako jarduera bihurtuko da; hizkuntzako edukiak lantzeko aplikatzen
bada, berriz, hizkuntzako jarduera izango da, eta abar.
7. Lankidetzako egitura soil batzuk
Ondoren, irakasleek pixkanaka txerta ditzaketen lankidetzako egitura soil batzuk deskribatuko ditugu. Egitura horien bidez, erraza da funtsean ikasleen arteko eragin trukerik ia ez dagoen jarduera indibidualak (testuak irakurtzea,
ikastalde osoarentzako galdera irekiak, galdeketei erantzutea, jarduerak egitea, ikasitako gaia laburbiltzea...) taldeko
jarduera bihurtzea, talde txikitan (lankidetzako taldetan)
egiteko moduko jarduera bihurtzea. Eta, horrenbestez, berdintasunezko parte hartzea sustatu, eta ahalik eta gehien
baliatuko da, jarduera horiek egitean, ikasleen artean sortzen den eragin trukea.
7.1. Binaka lan egitea
Oso egitura soila da. Lau kideko taldearen barruan binaka
lan egitean datza (edo bikote batean eta hirukote batean
banatuta, taldeak bost kide baditu). Baina bikoteek ez dute
aldi berean, bakoitzak berea eginez, lan egingo, txandaka
baizik: batek diktatzen duen bitartean, besteak idatzi egingo du; batek agindua irakurtzen duen bitartean, besteak
agindutako ekintza burutuko du, eta abar. Jarduera berean,
bikotekideek zereginak trukatuko dituzte (lehen, diktatzen
ari zenak, orain, idatzi egingo du; lehen, ekintza burutzen
zuenak, orain, agindua irakurriko du, eta abar) eta bikoteak
ere aldatu egingo dira. Hala, talde beraren barruan, kide
guztiek gainerako guztiekin aritzeko aukera dute, eta guztiek parte hartzeko aukera berak dituzte.

Lau kideko taldeetan (1, 2, 3 eta 4) binakako zenbait konbinazio egin daitezke, jardueran zehar edo egitura horrekin
egiten diren hurrenez hurrengo jardueretan txandakatuz
joango direnak: 1-2 eta 3-4; 1-3 eta 2-4; 1-4 eta 2-3.

behar den edo nola erantzun behar den, bakoitzak bere
arkatza hartu, eta idatzi edo egin egingo du bere koadernoan jarduera. Une horretan ezin da hitz egin, idatzi besterik ez.
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Ondoren, arkatzak berriro mahai erdian jarriko dituzte, eta
berdin egingo dute hurrengo galderarekin edo jarduerarekin, baina beste taldekide baten ardurapean.

Irakasleak galdera bat egingo dio ikastalde guztiari; adibidez, eman berri dien azalpena zenbateraino ulertu duten
ikusteko galdera bat egingo die. Oinarrizko taldearen barruan, lehenik, bakoitzak (1) irakasleak egin duen galderaren erantzun zuzena zein den pentsatuko du. Bigarrenik,
binaka jarriko dira (2), erantzunak trukatu eta horiei buruz
jardungo dute, eta bi erantzunak bakarrean bilduko dituzte.
Hirugarrenik, talde osoak (4), taldeko bi bikoteek emandako erantzunak erakutsi ondoren, egin zaien galderaren
erantzun egokiena osatuko dute.
7.3. Arkatzak erdira7
Irakasleak oinarrizko taldeak dituen kide (gehienetan lau kidekoak izaten dira) adina galdera edo jarduera dituen orri
bana emango die taldeei. Ikasle bakoitzak galdera edo jarduera horietako baten ardura hartu beharko du (ozen irakurriko du, taldekide guztiek informazioa eta iritzia ematen
dutela ziurtatu behar du, eta denen artean adostutako
erantzuna guztiek dakitela eta ulertzen dutela egiaztatuko
du).
Ondoren, jardueren ordena zehaztuko da. Ikasle batek bere
galdera edo jarduera ozen irakurtzen duenean, eta guztien
artean jarduera nola egin eta erantzun zuzena zein den erabakitzen dutenean, arkatzak (taldeko guztienak) mahaiaren
erdian jarriko dituzte, argi adierazteko une horretan hitz
egiteko eta entzuteko aukera soilik dagoela eta ezin dela
idatzi. Guztiek garbi dutenean jarduera horretan zer egin
6
7
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Dinamika hori 8.1 (Buru hausgarriak) eta 8.2 (Ikerketa taldeak) lankidetzako egiturekin konbina daiteke.

7.4. Folio birakaria8
Irakasleak egiteko bat emango die oinarrizko taldeei.
Adibidez: hitz zerrenda bat osatzea; ipuin bat idaztea;
gai jakin bati buruz dakitena biltzea, gaiari buruz aldez
aurretik zer dakiten jakiteko; irakurri duten testuaren edo
ikasi duten gaiaren ideia nagusia esaldi batean laburbiltzea, eta abar. Taldekideetako bat bere ekarpena folio
birakari batean idazten hasiko da, eta, ondoren, erlojuaren orratzen noranzkoan, alboko kideari pasako dio, hark
bere ekarpena idatz dezan. Eta horrela egingo dute gainerako kideek ere, taldekide guztiek egitekoaren ebazpenean parte hartu arte. Batek idazten duen bitartean,
gainerako taldekideek adi egon behar dute, ondo ari den
begiratu behar dute, eta, beharrezko iritziz gero, zuzendu egingo diote.
Ikasle bakoitzak bere zatia kolore jakin bateko arkatzez
idatz dezake (folioaren goiko aldean beren izena idazteko
erabili duten bera), eta, hala, bakoitzaren ekarpena begi hutsez ikusiko da.

8
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webguneak ikastaldea lankidetzako moduan antolatzeko baliabide asko biltzen ditu.

7.5. Hitzen jokoa9
Irakasleak lantzen ari diren gaiari edo landu berri dutenari buruzko zenbait giltza hitz idatziko ditu arbelean. Oinarrizko talde bakoitzean, ikasleek esaldi bat osatu behar dute, hitz horiek erabilita, edo hitzen atzean dagoen ideia adieraziko dute.
Ondoren, ezarritako hurrenkeran, ikasle bakoitzak idatzi
duen esaldia erakutsiko du, eta besteek esaldia zuzendu,
argitu eta osatu egingo dute. Ondoren, irizpide logiko baten arabera ordenatuko dituzte, eta kideetako batek esaldiak garbian jarriko ditu.
Bi aukera daude: giltza hitzak berdinak izatea talde guztientzat edota oinarrizko talde bakoitzak giltza hitzen zerrenda
bat izatea. Talde bakoitzaren giltza hitzekin osatutako esaldiak edo ideiak, bateratu ondoren, landutako gaiaren sintesia izango dira.
8. Lankidetzako teknika batzuk
Orain, lankidetzako egitura konplexu ezagunenetako bi
deskribatuko ditugu, lankidetzako teknika ere deituak.
8.1. Buru hausgarriak10
• Ikasleak lau edo bost kideko talde heterogeneoetan banatuko ditugu.
• Ikasi beharreko materiala taldekideen kopuruaren arabera
zatituko da, taldekide bezainbeste zati egon daitezen.
Hartara, taldekide bakoitzak talde guztiek ikasi beharreko
gaiaren informazioaren zati bat jasoko du, eta ez du izango gainerako taldekideek jaso duten zatiaren berri, bere
azpigaia prestatzeko.
• Taldekide bakoitzak dagokion zatia prestatu beharko du,
irakasleak emandako informazioan edo berak aurkitutakoan oinarrituta.
9
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• Ondoren, beste taldeetan azpigai bera ikertu duten ikaskideekin batera, adituen taldea osatuko du; talde horretan, informazioa trukatuko dute, kontzeptu nagusietan
sakonduko dute, eskemak eta kontzeptuen mapak egingo dituzte, sortutako zalantzak argituko dituzte, eta abar;
esan daiteke dagokien gaiko adituak izango direla.
• Ondoren, ikasle bakoitza dagokion taldera itzuliko da, eta
prestatu duen zatia taldekideei azaltzeaz arduratuko da.
8.2. Ikerketa taldeak (IT)11
• Azpigaiak hautatzea eta banatzea: ikasleek beren trebetasunen edo interesen araberako azpigai jakin batzuk
hautatuko dituzte, gai edo problema orokor baten barruan. Irakasleak proposatuko du normalean gai edo problema orokor hori, programazioari jarraituz.
• Taldeak egitea ikasgelan: ahalik eta heterogeneoenak
izan behar dute. 3-5 taldekidekoak izatea da egokiena.
• Azpigaia nola ikertu planifikatzea: talde bakoitzeko ikasleek eta irakasleak zer helburu jarri eta horiek lortzeko zer
prozedura erabili planifikatuko dute, eta lanak banatuko
dituzte (informazioa bilatzea, sistematizatzea, laburtzea,
eskematizatzea...).
• Plana garatzea: ikasleek deskribatutako plana garatuko
dute. Irakasleak talde bakoitzaren aurrerapenaren jarraipena egingo du, eta laguntza eskainiko die.
• Aztertzea eta laburtzea: ikasleek lortutako informazioa
ebaluatuko dute. Laburtu eta gainerako ikaskideei aurkeztuko diete.
• Lana aurkeztea: behin aurkeztutakoan, galderak egingo
dira, eta sor daitezkeen gaiei, zalantzei eta zabalkuntzei
erantzungo zaie.
• Ebaluatzea: irakasleak eta ikasleek talde lana eta aurkezpena ebaluatuko dituzte elkarrekin. Banakako ebaluazio
batekin osa daiteke.
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