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Helburuak:
Gradu berriak ezarri direnez geroztik, irakasgaiak moduluka elkartzen eta
diziplinarteko lana gauzatzen ari gara EHUko Irakasle Eskoletan. Alde
horretatik, material honek Eskola eta Curriculuma moduluan egiten ari
garen diziplinarteko lan hori idatziz jasotzea du xede, modulu horretan ari
diren ikasleek nahiz irakasleek zer-nola egin behar duten jakin dezaten.
Norentzat:
Ikasmaterial hau bereziki Gasteizko Irakasle Eskolako LHko bigarren
lauhilekoan ari diren ikasle-irakasleentzat pentsatua dago. Dena den,
diziplinarteko esperientziak garatzen ari diren beste edozein gradutako
ikasle-irakasleentzat ere aproposa gerta liteke.
Edukia:
Unibertsitatean gradu berriak ezarri izanak ekarri dituen aldaketa
metodologiko nagusien berri ematen da. Testuinguru honetan, irakasgaien
arteko koordinazioa erronka nagusietakotzat jotzen da. Erronka horren
emaitza modulu lanak dira, horien artean, hemen aurkeztuko dena eta
berorren alderdi nagusiak esplizituki azaltzen dira: lanaren izana,
gaitasunak, faseak, metodologia, orain arteko esperientziaren balorazioa
eta erabili diren materialak.
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ESKOLA ETA CURRICULUMA LEHEN HEZKUNTZAN

0. SARRERA

Lerro hauen bidez aurkezten ari garen gida hau Gasteizko Irakasleen
Unibertsitate Eskolan 2010/2012 biurtekoan proposatu den diziplinarteko
lanaren

(DAL)

Hezkuntzako

prozesua

Graduan

azaltzean

ageri

den

datza;

hain

bigarren

zuzen

modulua:

ere,

Lehen

“Eskola

eta

Curriculuma”.
Modulu horretan, honako bost irakasgai hauek biltzen dira: Didaktika
Orokorra, Hezkuntzaren Psikologia, Gizarte Zientziak eta beren Didaktika I,
Matematika eta bere Didaktika I eta Natur Zientziak Lehen Hezkuntzako
ikasgelan I. Hori dela eta, lehen aldiz argia ikusten duen dokumentu hau
baliagarri

suerta

daiteke

arestian

aipatutako

irakasgaietako

irakasle

ororentzat zein modulu honetako ikasleentzat eta Lehen Hezkuntzako
graduan ari diren profesional guztientzat, euskarazko zein gaztelaniazko
adarretan.
Material honek bi helburu nagusi ditu: batetik, diziplinarteko lanaren
metodologiak Eskolako irakasleei eta ikasleei ekarritako planteamendu
berritzailearen

ildo

nagusiak

islatzea,

irakasleon

artean

erdietsitako

adostasunen berri emanez eta hobetu beharreko alderdiez hausnarketa
eginez; bestetik, lan horrekin lotuta sor daitezkeen zalantzarik sarrienak
argitzea.
Gidaren egiturari dagokionez, gidak berak diziplinarteko lanaren
prozesua islatzea helburu duela kontuan hartuz, honako arlo hauek
jorratuko dira nagusiki: modulukako planteamenduaren eta koordinazioaren
aurrekariak aztertu ondoren, moduluaren izaera, alderdi metodologikoak eta
ebaluazio-irizpideak. Horiekin batera, garrantzitsua izango da biurtekoari
buruzko balioespenaren berri ematea eta etorkizun hurbilari begira ditugun
erronkak adieraztea.
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Sarrera amaitu aurretik, Bolonia Planak ekarritako aldaketa ugariren
artean,

funtsezko

bi

azpimarratu

nahi

ditugu:

koordinazioa

eta

diziplinartekotasuna. Azken batean, elkarrekin ikasteko-irakasteko esparrua
ari gara eraikitzen geure Eskolan, elkarren ondoan lan egiteko, bakoitzak
bere arlotik helburu nagusi bera partekatzen dugula: etorkizun hurbileko
maisu-maistrak hobeto prestatuta egotea lan-munduan hasi aurretik, lanmunduan egoki txerta daitezen, hezkuntzaren bidez egiten den lanari esker
jendartea hobetzeko asmoz.
Amaitzeko, aipatu nahi dugu diziplinarteko lan hau lehenengo mailako
bigarren lauhilekoan ematen dela, bai Haur Hezkuntza bai Lehen Hezkuntza
titulazioetan. Nahiz eta titulazio bakoitzean ezaugarri propio eta bereziak
izango

dituen,

koherentzia

mantentzeko

asmoz,

ardatz

nagusiak

berdintsuak izango dira.

1. AURREKARIAK
Ondorengo lerroetan, graduen ezarpenak eta koordinazio-prozesuak
izan dituzten une eta lorpen esanguratsuenak aztertuko ditugu, eta,
horrekin batera, koordinazioaren eredua den modulu-egitura bereziki
azpimarratuko dugu.
1.1. GRADUEN DISEINU-PROZESUA
Irakasleen

prestakuntzari dagokionez,

Bolonia

Planak

bi

gradu

ezartzea zekarren: Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza, eta horietako
bakoitzak lau ikasturte izango zituen. Graduak diseinatzeko, UPV/EHUko
Irakasle Eskoletako Zuzendaritza Taldeek eta Sailetako ordezkariek Eskolen
arteko Batzordea sortu zuten; 2008ko apirilaren 15ean bildu zen lehenengo
aldiz,

eta

2009ko

martxoan

bukatu

zen

bilera-prozesua.

Ondoren,

Eskoletako Zuzendaritza Taldeek biltzen jarraitu zuten; hain zuzen ere,
ikasketa-planen

diseinu-prozesua

bukatu

Batzordeak forma eman behar zion
ikasturteko

egiturari,

horretarako

arte.

Prozesu

horretan,

behar

zuten lau

Ministerioak

ezarritako

graduek izan

Hezkuntza

gaitasunak oinarritzat hartuz.
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Eskola Arteko Batzordean Graduen prestakuntza burutu eta gero,
2010. urtea garrantzitsua izan zen, urte horretan hasi baikinen Europako
Unibertsitate Eremuaren (EUE) eskakizunak martxan jartzen. Plan horrek
gure artean denbora gutxi badarama ere, aztertuko den eran, aldaketa
esanguratsuak ekarri dizkigu, bai metodologikoak baita ebaluaziozkoak ere,
eta, bi arlo horietan, koordinazioa ezinbesteko elementua izan da. Ikasketa
Plan berriek eskatzen dituzten gaitasun guztiei erantzuteko, dagoeneko ez
da nahikoa irakasle bakoitzak bere lana eta bere irakasgaia ahalik eta
modurik landuenean aurrera eramatea; planteamendu berrian, ikasleek
garatu

eta

aipatzekoa

bereganatu
da

behar

talde-lanaren

dituzten
eta

gaitasun

horiek

koordinazioaren

bermatzeko,

garrantzia.

Beraz,

aldarrikapen horiekin bat eginda, koordinazioaren erronka bihurtu da gure
irakaskuntza-lanaren ardatza, ondorengo ataletan erakutsi nahi dugun eran.

1.2. KOORDINAZIOAREN

ERRONKA ETA

HURA NOLA

FINKATU

ESKOLAN
Europako

Unibertsitate

Eremua

(EUE)

eratzeko

1999an

abian

jarritako prozesua, Bolonia Plana izenez ezagutzen duguna, guregana iritsia
zen, eta horren eskakizunak bete behar genituen. Erronka handia genuen
aurrean; Bolonia Planak terminologia eta metodologia berriak zekartzan,
eta

horiekin

trebatzea

erabat

beharrezkoa

zen:

ECTS

kredituak,

gaitasunak... Ohitura, kultura eta lan-metodoak aldatzea ez da erraza
izaten, baina gure Eskolak gogotsu egin du planteamendu horren alde;
koordinazio-alderdiei modu eraginkorrean erantzuteko, garbi ikusi da
koordinazioak izan behar duela planteamendu berri horren oinarri nagusia,
koordinaziorik gabe ezinezkoa izango baita desiratutako emaitzak lortzea.
Ildo horretan, Eskolako Zuzendaritzak bi helburu nagusi islatu ditu bere
plangintzan:


Modulu-planteamendua aurrera eramateko modulu-

koordinatzaileen

profilak

sortzea,

baita

graduko

koordinatzaileak ere.
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Koordinazio-lana bultzatzea, elkarrekin diseinatutako



jarduera edo diziplinarteko lanaren bidez irakasleen arteko
harremana indartu dadin, eta, bide batez, ikasleen landenbora

modu

eraginkorragoan

kudeatu

dadin.

Hala,

irakasgaien artean sor daitezkeen bikoiztasunak saihesteaz
gain, gaitasunen garapena ziurtatzeko modua eman daiteke.
Koordinazioaren lehenengo urratsak oso garrantzitsuak izan ziren,
irakaskuntza aurrera eramateko esparru berri bat ematen zutelako, lantaldeak osatu zirelako eta irakasleok arlo pedagogikoari buruz hitz egiteko
gune bat sortzea lortu genuelako. Eskolako Zuzendaritzak Koordinazio
Sarea osatzea eta hura martxan jartzea bultzatu zuen, eta, hala, modu
progresiboan

eraikitzen

ari(tu)

da

Sarea.

Progresiboki

hartu

zuen

garrantziaren ondorioz, 2012ko otsailean, Sarea Batzorde bihurtu zen,
Eskola

Batzarraren

onarpenarekin.

Izaera-aldaketa

horrek

erabateko

ofizialtasuna eman zion.
“Moduluetarako eta Elkarbizitzarako Akordioak”1 izeneko dokumentua
da Koordinazio Batzordearen lorpen handienetako bat, eta abian diren
modulu guztietan progresiboki hartutako akordioak jasotzen ditu. Horretaz
gain, aurreko atalean aipaturiko Gomendio Gutuna abiapuntutzat hartuta,
elkarbizitza errazteko eta jarrera arduratsuak bultzatzeko hainbat akordio
ere islatzen ditu.
Horrekin batera, beste lorpen batzuk ere azpimarratu behar ditugu:
2011-2012

ikasturte

bukaerarako,

adibidez,

modulu

bakoitzak

bere

koordinatzailea zuen; halaber, dagoeneko ezarri diren lehenengo eta
bigarren ikasturteko moduluetan eta 2012-2013an abian jarriko den
hirugarren eta laugarren ikasturteko moduluetan ere, koordinatzaile horiek
lanean hasiak dira. Koordinazio Batzordearen arduraduna Koordinazio eta
Berrikuntza Zuzendariordea da, eta harremanetan dago etengabe Kalitate
eta Hobekuntza Zuzendariordearekin.

1

Ikus Elkarbizitzarako Akordioen Dokumentua
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1.3. IRAKASLE-TITULAZIOETAKO MODULUKAKO EGITURA
Ikasketa-plan berrien egitura moduluka antolatu da, eta, horietako
bakoitzean, ikasleei diziplinarteko lan bat egitea eskatzen zaie. Ikasketaplan horiek diseinatzeko sortu zen Eskola Arteko Batzordeak Gizarte
Hezkuntza titulazioan egindako planteamendua hartu zuen eredutzat:
irakasgaiak diziplinarteko izaera izango zuten multzoetan bildu ziren, eta
irakasgai

multzo

horiei

“modulu”

izena

eman

zitzaien.

Modulua

diziplinarteko irakaskuntza-eredua da; zenbait diziplinaren arteko harreman
koherentea da, helburu komun batera doana: modulurako ezarrita dauden
gaitasun orokorrak lortzea. Hala, diziplinarteko irakaskuntza-ereduaren
aldeko apustua gailendu zen, gaitasun orokor batzuk lortzeko asmoz.
Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskolan, 5 modulu definitu dira,
azken ikasturteko Minorraz eta Gradu Amaierako Proiektuaz gain (ikusi 1.
irudia).
1. Irudia. UPV/EHUko hiru Irakasleen Unibertsitate Eskoletako Lehen
Hezkuntzako modulukako antolakuntza.
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Iturria: grafikoaren egilea Daniel Losada izan zen, eta gerora Pilar Aristizabalek egokitu du gure
eskolan.

Eskainitako grafikoei esker, modulu-egituraren panoramika ezagut daiteke;
horretaz gain, interesgarria da modulu bakoitzaren diziplinarteko lanaren
izaera eta deskribapena ezagutzea (1. Taula).
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1. Taula. Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskolako moduluen
deskribapena.
1.

Modulua

Irakaslelanbidea

Zeregin profesionala aztergai. Lanbidearen historia
laburra, kolektiboaren ezaugarri soziologikoak,
gizartearen eskariak...

2.

Modulua

Eskola eta
Curriculuma

Eskolaren jatorria, funtzioak, ezaugarriak, oraina, geroa…
aztergai. Didaktika orokorra beste lau irakasgairekin
batera, curriculumean sartzen diren ezagutzak, eta nola
lantzen diren Lehen Hezkuntzako irakaskuntzan.

3. Modulua

Komunikaziolanabesak

Komunikazio-baliabideak landuko dira modulu horretan.
Ikus-entzunezkoen erabilera-komunikazioa hobetzeko.
Baliabide didaktikoak sortu eta aztertuko dira.

4. Modulua

Aniztasuna
eskolan

Kulturartekotasuna, eleaniztasuna, heziketa-premia
bereziak, ikasteko zailtasunak… aniztasunaren presentzia
geletan eta eskoletan, eta aniztasunari erantzun egokia
emateko estrategiak.

5. Modulua

Konpetentzien
lanketa eskolan
eta Euskal
Curriculuma

Curriculuma konpetentzien lanketa eta garapenaren
inguruan antolatzeak ekarri dituen moldaketa
metodologikoak aztertzeko edo eta ebaluazio-lanabesak
aztertu eta egokitzeko…
Euskal ikuspuntua curriculuma diseinatu eta
garatzerakoan. Proposamenak, ondorio praktikoak, ikasmaterialgintza…

6. Modulua

Irakasle taldeen
lanabesak eta
prozedurak

Espezialitateko irakasgai guztien ekarpenaz, oinarrizko
protokoloen bilduma sortuko litzateke.

Iturria: egileok sortua

Moduluko egiturak diziplinen arteko zatiketa –urruntzea– gaindituko
duen kultura-aldaketa eskatzen du. Hala, planteamendu pedagogiko horrek
bere zentzu betea hartzen du irakasle-taldeak arlo guztiak integratzen
dituen diziplinarteko zereginak elkarrekin planifikatzen dituenean. Izan ere,
lan horren bidez, ikasleek modulurako diseinatu diren zeharkako gaitasunak
eskuratuko

dituzte, eta irakasleen elkarlana bultzatuko

duen tresna

bihurtuko da.
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1.4. PROPOSAMEN BERRIAK IKD MARKOAN
Bolonia

Plana

onartu

eta

aurrera

egin

duenetik,

UPV/EHUk

kalitatearen eta lehiakortasunaren aldeko apustua egin nahi izan du.
Horretarako, filosofia berri bati ekin zaio, baina kultura-aldaketa eskatzen
du (eta hori oso zaila da): irakaskuntza/ikaskuntza prozesua berritzea,
ikaskuntza kooperatiboa eta dinamikoa (IKD) bultzatuz.
Unibertsitateak horren alde egin nahian, ikastetxeei eman die dirua,
baita irakasleei prestakuntza ere; horrek guztiak lan egiteko moduan
eragina izan du, eta, erabakiak hartzean, lagungarri izan da. Hain zuzen
ere, horri guztiari esker sortu zen orain idazten ari garen irakasleentzako
eta ikasleentzako gida hauek egiteko asmoa.
IKD izeneko marko horren barruan, honako hau izan zen gure lanhipotesia: metodologia aktiboak diziplinarteko lanetan erabiliko bagenitu,
diziplinarteko lan horiek eredugarri bihur litezke, eta metodologia aktiboek
irakasleen ohiturak eta egiteko moduak aldatzeko bidea erakuts lezakete,
eta, era berean, komunikaziorako ezinbesteko gune bilakatuko lirateke.
Pentsatu genuen bide horretatik irakasleen arteko koordinazioa hobetuko
genukeela, denon artean lan bakar eta eragilea egin nahi baikenuen. Uste
genuen

koordinazioa

hobetzeaz

gainera

irakasleen

prestakuntza

ere

hobetzeko aukera izan genezakeela. Eta, gaur egun, bide horretan gaude.
Unibertsitateko eremuan, irakasleen arteko koordinazio falta oso
arrunta da, eta unibertsitatearen ahulguneetako bat da hori (Zabalza,
2003). Ahulgunea da hainbat arrazoirengatik. Alde batetik, irakasleak ez du
irakasleen talde barruko identitaterik; hau da, ez du bere burua ikusten
irakasle gisa talde zehatz batean barruan, isolatuta dagoelako. Beste alde
batetik, unibertsitateetan, tradizionalki banakako lana bultzatu da, eta ez da
horrenbeste bultzatu talde-lan integratua.
Lan honen atzean gaudenok uste dugu prestakuntza-lanak ez duela
zentzurik ez badago irakasleen arteko gutxieneko koordinazio bat. Eta,
beste

alde

batetik,

uste

dugu

IKD

ereduak

indartu

ditzakeela

unibertsitatearekiko kidetza-sentimendua eta identitatea. Beraz, horiek dira
gure bi erronka nagusiak: koordinazioa eta identitatea garatzea.
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Horrekin batera, graduetako curriculumaren garapenak baditu beste
helburu batzuk, besteak beste, etorkizuneko profesionalen praktikari buruz
hausnarketa bultzatzea (Grisaleñak eta Campok, 2010), eta koordinazioaren
bitartez eta diziplinarteko lanen bidez lortu nahi da. Izan ere, hala,
praktikak eta teoriak zentzua izango dute, testuinguru zehatz batean
kokatuta dauden heinean. Esan nahi baita, praktika bakoitzean teoriaren
zentzua bilatzea izango da helburua, teoria horren inguruan teoria berriak
sortzeko eta praktika egiteko moduak eraldatzeko.
Ikaskuntza Kooperatiboa eta Dinamikoa delako garapen-esparru
horrek ikasleen betekizun aktiboa azpimarratzen du; hor, hezkuntzajarduera testuinguru sozial konkretu baten barruan gertatzen da, non
elkarreraginak

funtsezkoak

baitira.

Ildo

horretan,

UPV/EHU

irakas-

jardueraren aldaketa bultzatzen ari da, eta metodologia aktiboak helburuak
lortzeko tresna egokiak dira.

1.5. IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA AKTIBOAK
Europako konbergentziak hainbat aldaketa eragin ditu ikasleen zein
irakasleen

jardueran.

ECTS

kredituak

ezartzeak

eta

konpetentzien

araberako curriculumak ikasleak erdigunean jartzen ditu. Ikasleak garatu
behar ditu bere gaitasunak, “jakite hutsa”ren bidez baino, “egiten eta
erabiltzen jakinez”. Irakaslearen eginkizuna ere aldatu da: ezagutzaren
igorlea den irakaslea izatetik, ikastea errazten duen bitartekaria izatera
igaro

behar

du;

halaber,

irakaskuntzak

irakaslearengan

zentraturiko

hezkuntza izatetik ikaslearengan zentraturiko hezkuntza izatera igaro behar
du.
Bestalde, teoriaren eta praktikaren arteko banaketa edo jakintzaren
eta

ekintzaren

arteko

aldea

murriztu

nahi

ditu

gaitasunen

bidezko

curriculumak. Unibertsitateko prestakuntzari dagokionez, honako hauek dira
gaitasunen edo konpetentzien oinarrizko osagaiak:
●

Ezagutzak, trebetasunak eta jarrera edo balioak integratzen dituzte.

●

Jardunean bakarrik defini daitezke: jardunean garatu eta gaurkotzen
dira, baina… hausnarketaz lagunduta.

●

Testuinguru edo egoera jakin bati lotuta egoten dira.
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●

Arazoak ebaztea ahalbidetzen dute, arazoen irtenbide egokia erraztuz
lan-egoera ezagun zein berrietan.
Ikaskuntza-prozesuei lehentasuna emanez, ikasleen protagonismo

berritua eta konpromiso handiagoa lortzen dira. Horrek aldaketa eskatzen
du ikaskuntzaren antolaketan, erabiltzen diren baliabide didaktiko eta
pedagogikoetan, ikasleei eskatzen zaizkien zereginetan eta, era berean,
ikaskuntza

ebaluatzeko

estrategietan.

Laburbilduz,

esan

dezakegu

erreforma horren muina ikaskuntza-prozesuetan zentratzea dela, hain
zuzen, ikaslearen ikasketa autonomoa sustatuz eta orientatzen duten
metodologia berriak erabiliz.
Benetan berria dena zera da: lortu nahi dugun gradudunaren
profiletik abiatu garela ikasketa-planak diseinatzeko (Cano, 2008). Profil
horrek irakasle guztiak lotzen gaitu, eta behartzen gaitu denon artean
pentsatzera zer ekarpen egin dezakegun irakasgai bakoitzetik gaitasun
horiek garatzeko.
Ez da gauza berria proiektuen bidez

lan egitea, kasuak eta

portafolioak edo ABL (arazoetan oinarritutako ikaskuntza) metodologia
erabiltzea, edo wikiak, blogak eta IKTak gero eta maizago erabiltzea, baina
uste dugu diziplina guztiak barne hartzen dituzten lan-proposamenak bilatu
behar direla.
Testuinguru horretan, UPV/EHUk bultzatu duen IKD (Ikaskuntza
Kooperatiboa eta Dinamikoa) izeneko eredua aipatu dugu, Ikaskuntza
Kooperatiboaren ardatzak ikasleen ikaskuntza-prozesua sustatzea izan
behar

baitu.

Hori

lortzeko,

metodologia

aktiboek

eta

komunikazio-

teknologien laguntzak oinarri garrantzitsua ematen dutela kontuan izanda,
uste dugu gure diziplinarteko lanak metodologia aktiboak hartu behar
zituela kontuan.
Metodologia aktiboetan, ikaslea da irakaskuntzaren ardatza. Ikasleak
bere ikaskuntzaren ardura izan behar du: informazioa bilatu, hautatu,
aztertu

eta

ebaluatu,

eta,

gainera,

eginkizun

aktiboa

hartu

bere

ikaskuntzaren eraikuntzan, irakaslearekin eta gainerako ikasleekin etengabe
harremanetan arituz. Metodologia horiek ikaskuntza eraikuntza-prozesutzat
hartzen dute. Irakaskuntza-metodologia aktiboen bidez, autozuzendutako
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ikaskuntza bultzatzen da, hau da, gaitasun metakognitiboen garapena.
Autozuzendutako

ikaskuntzan,

ikasleek

taldean

lan

egiten

dute,

ikaskideekin elkarlanean; ideiak eta iritziak trukatzen dituzte, eta ikasten
dutena etengabe eztabaidatzen, argudiatzen eta ebaluatzen dute.
Horrez gainera, gaitasunetan oinarritutako ikaskuntzak beharrezko
bihurtzen du irakaskuntza etorkizuneko lanbidearen testuinguruan jartzea.
Metodologia horien arabera, irakaskuntzak mundu errealeko arazoen edo
praktika profesionalaren testuinguruan oinarritu behar du. Irakaskuntza
testuinguruan

jartzeak

ikaskuntzarekiko

jarrera

positiboa

izaten

eta

motibatzen laguntzen du. Bestalde, ikasketa mota horrek egiten denari
buruzko hausnarketa bultzatzen duten metodologiak erabiltzea eskatzen
du: ikasleak aztertu beharko du zer egiten duen, nola egiten duen eta zein
emaitza diren lortu dituen. Horrekin, gaitasun konplexuena garatzen da:
sen kritikoarekin bere jardunaren gainean ikasten ikastea.
Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU), hainbat metodologiaren
aldeko

apostua

egin

da:

Arazoetan

Oinarritutako

Ikaskuntza

(AOI),

Kasuetan Oinarritutako Ikaskuntza (KOI) eta Proiektuetan Oinarritutako
Ikaskuntza (POI), Ikaskuntza Kooperatiboarekin batera (IK).
Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntzan (AOI), arazo bat aurkezten da
abiapuntu gisa, eta, askotan, taldea hura konpontzen saiatzen da (oso
erraza

izan

daiteke;

adibidez,

txosten

bat,

kartel

bat,

emaitza

bi

aldaera

daude:

esperimentalak, eta abar).
Kasuetan

Oinarritutako

Ikaskuntzan

(KOI),

lehenengoan, ikasleak ezagutzak bereganatu ostean planteatzen da kasua.
Irakasgai baten edo hainbat gairen gaineko ezagutzak integratzea eta
egoera erreal batean aplikatzea

da jarduera-proposamenaren xedea.

Bigarren aldaeran, kasua ikaskuntza-abiapuntu gisa planteatzen da, eta
ikasleek ebatziko dute , irakasleak gidatuta. Oro har, enuntziatua aztertzeko
gaitasunak lantzen dira, eta, hortik abiatuta, erabakiak, iritziak eta
ebaluazioak egiten dira.
Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza (POI) defini daiteke esanez
ikasleak

mundu

errealaren

ikaskuntza-esperientzia

proiektu

erakargarri

konplexuetan

multzo

bat

dela.

sartzen

dituen

Ikasleek

beren
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ikaskuntzaren ardura handiagoa hartzea da metodologia horren oinarria,
eta, hala badagokio, ikasgelan eskuratutako trebetasunak eta ezagutzak
benetako proiektuetan aplikatuko dituzte.
Proiektuen metodoaren bidez, ikasleak egoera errealetan jartzen dira,
ikasten dutenaren bitartez beren gizartearekiko lotura handiagoa izateko;
jardun horren bidez, trebetasunak eta ezagutza egoera errealetan garatu
eta aplikatzen dira. Era berean, kanpoko baliabide edo erakundeen laguntza
ere jasotzen da, eskola-arloan; aztergai zehatz bateko adituena, adibidez.
Proiektuak garatzeko, arlo desberdinetan ikasitakoa integratu behar
da; hortaz, modu horretan eraikitzen duten ezagutza ez da ezagutza
isolatua edo zatikatua izango.
Eta neurri batean hemen aurkezten den diziplinarteko lan hau azken
metodologia horretan oinarrituta dago.

2. MODULUAREN IZENA ETA IZANA

2.1. MODULUAREN KOKAPENA ETA ZENTZUA TITULAZIOAN
Modulua, arestian esan dugun bezala, diziplinarteko irakaskuntzaeredua da, zenbait diziplinaren arteko harreman koherentea bilatzen duena
helburu komun bat lortze aldera, hots, Eskola eta Curriculuma modulurako
ezarrita dauden zeharkako gaitasunak lantzea.
Sarreran aipatu bezala, Eskola eta Curriculuma izeneko modulua
bigarrena da Lehen Hezkuntzako titulazioaren egitarauan, eta lehenengo
ikasturteko 2. lauhilekoan ematen da.
Diziplinarteko

lanak

honako

hauek

uztartuko

ditu,

irakasgai

bakoitzean (Hezkuntzaren Psikologia, Didaktika Orokorra eta 3 didaktika
espezifikoak:

Matematika,

Natura

Zientziak

eta

Gizarte

Zientziak):

alfabetatzeko baliagarriak diren edukiak, Lehen Hezkuntzako etaparen
ikaste-irakasterako oinarrizko printzipioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko
(EAEko) hezkuntza-curriculum arauemailea; horiek guztiak erlazionatuko
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ditu etapa horretako baliabide didaktikoetan egiten diren ikaskuntzaproposamenekin.
Lanaren helburu nagusia honako hau izango da: curriculumak eta
ikaste-irakaste printzipioak kontuan hartuz hainbat baliabide didaktiko
aztertzea eta balioestea.

2.2. IRAKASGAIAK ETA BEREN EKARPEN TEMATIKOAK
Modulua bost irakasgaik osatzen dute (ikusi 2. irudia), eta guztien
arteko

harremanek

Graduaren

diseinuan

diziplinarteko

lanaren

zeharkako

gaitasunak

garapena

ziurtatzen

lantzeko

modua

dute.

zehaztu

zenean, modulu bereko irakasgaiek diziplinarteko lan bat egitea proposatu
zenez, erabaki zen irakasgai bakoitzak kreditu bat eta, hala, bi puntuko
kalifikazioa lan horri ematea.
2. Irudia. Bigarren modulua osatzen duten ikasgaiak eta kreditu kopurua.

Iturria: Lehen Hezkuntzako Graduaren gida.

Diziplinarteko

lanaren

helburu

nagusia

lortzeko,

eta

moduluko

gaitasunak garatzeko, irakasgai bakoitzak eduki eta gaitasun multzo
zehatzak eskainiko ditu. Hona hemen eduki multzo nagusiak:
 Didaktika Orokorra:

-

Irakaskuntzaren eta curriculumaren teoriak. Curriculuma,
oinarrizko kontzeptuak. Curriculum-politika: curriculum
ofiziala. Curriculumaren oinarriak eta zehaztasun mailak.
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-

Curriculuma diseinatu eta garatzea. Planifikazioa prozesu gisa
eta produktu gisa. Curriculuma diseinatu eta garatzeari
buruzko ikuspuntuak.

 Hezkuntzaren Psikologia:



-

Ikaskuntzaren eta ezagueraren eraikuntzaren teoriak.

-

Eskolako motibazioa eta ikaskuntza.

Gizarte Zientziak eta beren Didaktika I:
-

Gertaera

soziokulturalaren

alderdiak

(inguruari

erantzuna,

ekonomikoa, erlijiosoa, ideologikoa, politikoa, artistikoa…).
Historian zehar aldatu den fenomenoa baita, maila globalean
eta bertakoan.

-

Herritarren hezkuntza demokratikoa eta pentsamendu sozial
kritikoa lantzea, elkarbizitzarako tresna izan daitezen. Euskal
Herriaren gaur egungo egoera aztertzea.



Matematika eta bere Didaktika I:

-

Lehen Hezkuntzako curriculuma Euskal Autonomia Erkidegoan.
Matematika Heziketaren printzipio eta estandarrak.

 Natura Zientziak Lehen Hezkuntzako Ikasgelan I:
-

Lehen Hezkuntzako curriculuma Natura Zientzietan.

-

Lehen Hezkuntzako bigarren ziklorako curriculum materialen
eta baliabide didaktikoen azterketa kritikoa, ingurunearen
ezaguera arloan.

Lanari emandako arduraldiari dagokionez, irakasgai bakoitzaren 6
kredituetatik, 1 moduluari emango zaio. Horri aurrez aurreko 10 eskolaordu

eta

ikasgelaz

kanpoko

15

ordu

dagozkio,

moduluko

irakasgai

bakoitzeko; ikasle bakoitzak, guztira, aurrez aurreko 50 ordu eta ikasgelaz
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kanpoko 75 ordu egin behar lituzke. Proportzioan, irakasgaiek, gehienez, bi
puntuko kalifikazioa emango diote ebaluazioan moduluko lanari.

2.3. IKASMAILAKO ETA MODULUKO GAITASUNAK
Lehen Hezkuntzako titulazioan, Eskola eta curriculuma izeneko
modulua lehendabiziko mailako bigarren lauhilabetekoan kokatzen da.
Ikasmaila horretan garatu beharreko gaitasunak honako hauek dira:
1. Lehen hezkuntzako eskola ezagutzea eta egungo hezkuntzasisteman,

gure

testuinguruan,

Europako

testuinguruan

eta

nazioartekoan kokatzea, jarduera berritzaileak ezagutzeko eta
alderatzeko eta balioen hezkuntzan arreta jartzeko.
2. Tutorearen eta orientatzailearen eginkizunak identifikatzea eta
egiten jakitea, ikasle bakoitzak bere inguruarekin duen harremana
balioetsita eta gatazken konponbide baketsuaren alde eginda.
3. 6-12

urteko

tartean

hezkuntza-prozesuen

eta

ikaskuntzaren

oinarrizko printzipioak ulertzea eta aplikatzea familia-, gizarte- eta
hezkuntza testuinguruan, informazioa bilatzeko eta erabiltzeko
tekniken bidez.
4. Etapako curriculum arloen oinarrizko printzipioak ezagutzea eta
aztertzea banaka nahiz taldeka, Euskal Autonomia Erkidegoko bi
hizkuntza ofizialetan eskuratutako oinarrizko komunikazio- eta
hizkuntza-gaitasunak erabilita.
Lau gaitasun zabal horietatik, modulu horrek bereziki hirugarrena eta
laugarrena landuko ditu. Moduluaren bitartez landu nahi diren gaitasunak
ere lau dira, eta, ikasmailakoekin, lotura dute (2. Taula).
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2. Taula. Modulua eta ikasmailako gaitasunen arteko lotura.
Moduluaren gaitasunak

Ikasmailako gaitasunak
1

2

3

6-12 urte bitarteko hezkuntza etapako irakaskuntzaikaskuntzaren oinarrizko printzipioak aztertu eta ulertu.

4

X

Baliabide didaktikoen analisia eta balioespenari buruzko txosten
idatzi bat taldeka egin, bai Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologiak (IKT), bai oinarrizko gaitasun komunikatibo eta
linguistikoak erabiliz.

X

Ikasle talde batean aktiboki parte hartu, eginbeharrak eta
ardurak onartuz, modu kooperatiboan, autonomoan eta
eraginkorrean lan egiten ikasteko.

X

Lehen Hezkuntzarako baliabide didaktiko batzuk aztertu,
curriculumaren arlo bakoitzaren edukiak, helburuak eta
gaitasunak, etapako helburuak eta oinarrizko gaitasunak
identifikatuz, hautaketa kritikoak egiteko trebezia garatzeko.

X

Iturria: Lehen Hezkuntzako Graduaren gida.

Moduluko gaitasun horiek garatzeko asmotan, diziplinarteko lana egin
beharko dute ikasleek, helburu propio eta zehatza duena.
2.4. MODULUAREN HELBURUA
Lauhilabetekoa amaitzean, ikasleek Lehen Hezkuntzako material eta
baliabide

didaktikoak

aztertzen

jakin

beharko

dute,

irakasgaien

estandarretara egokitzen diren eta curriculumeko araudietara egokitzen
diren neurtu ahal izateko, eta, hala dagokionean, beste aukera batzuk
proposatzeko.
Ikasleek hobeto ezagutuko dituzte etapa eta curriculumaren oinarrian
dauden oinarri psikopedagogikoak. Halaber, gaitasunak garatuta edukiko
dituzte, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan agertzen diren eragileak ulertu
ahal izateko. Oinarrizko gaiei buruzko ikuspegi zabalago eta bateratzaileago
bat eskuratzeaz gain, didaktika espezifikoak ezagutzen hasiko dira, eta
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X

ibilbide bat egina izango dute curriculum arautzailean zehar, eta, hala,
beren lanbideaz hobeto jabetu ahal izango dira.
Hainbat baliabideren artean, bakoitzaren egokitasuna balioesten eta
argudiatzen jakingo dute, hautatutako zikloan jakintza nola sortzen den
ikusirik, curriculumeko gomendio arautzaileak nolakoak diren eta irakasgai
espezifikoen

estandarretarako

aztertutako

baliabide

didaktikoek

proposatzen dituzten eduki eta gaitasunak egokiak diren aztertuz.Lan
horrek honako hau eskatzen du: baliabideei buruzko azterketa, alderaketa
eta hausnarketa.
Lana eginez, azkenik, ikasleak gai izango dira beren azterketa eta
balioespena

entzule

adituen

aurrean

aurkezteko,

eta,

hala,

beren

komunikazio-gaitasuna landuko dute, hainbat bitarteko eta euskarriren
bidez.

3. DIZIPLINARTEKO LANA (DAL)

3.1. EGINBEHARREKOAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA
Moduluaren helburua gauzatzeko, bide batez, moduluaren zentzuari
erantzunez ere, irakasle-lanbidean ager daitekeen egoera profesional baten
simulazioa egingo da diziplinarteko lanean (DALean). Honako egoera hau da
hipotesia:
“Derrigorrezko

hezkuntzak

dituen

curriculum-ikuspegi

berriak

kontuan

hartuta, zeinak bizitzarako gako diren gaitasunak ikastean oinarriturik
baitaude,

Mendilagun

ikastetxeko

irakasle

taldeak

curriculum-material

berriak erostea erabaki du, eta baliabide didaktiko berriak bilatzea, lehen
hezkuntzako bigarren zikloan zehaztuta dauden eduki eta gaitasunak garatu
ahal izateko.
Horretarako, eduki eta gaitasunak aztertuko dituzte material eta baliabide
horietan, haien garrantzia eta haien garapenerako ekarpena balioetsiz, eta
aipatuz, bidenabar, alde onak eta hobetu daitezkeenak, hala dagokionean
beste aukera batzuk ere bilatu ahal izateko”.
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Egoera hori osatzeko, honako galdera eragile hau planteatzen da:
baliabide didaktiko egokiak aurkitu ditzakegu gure ikasleentzat?
Ikasleari enuntziatua aurkezten zaionean, denbora-tarte bat uzten
da, taldean eztabaida irekiz; eztabaida bideratzeko, honako galdera
eramaile hauek erabil daitezke ere:
-

Hautatutako baliabide didaktikoen bitartez, zein eduki eta
oinarrizko gaitasun landu daitezke?

-

Oinarrizko gaitasun horiek ikasteko, zein modu desberdinetan
erabiltzen dira testuliburuak eta kanpo-baliabideak?

-

Zein alde on eta zein hobetu beharreko alderdi dago baliabide
bakoitzean?

Beraz, proiektuetan oinarritutako metodologiari jarraituz, ikasleak
egoera profesional erreal batean kokatzen dira, non helmuga zehatz bat
definitzen baita, beraiek modu autonomoan ikaskuntza-beharrak definitu
ditzaten; irakaslea gidari–lanak egingo ditu. Hurrengo grafikoan, prozesu
hori irudikatzen da (ikusi 3. grafikoa).
3.

Irudia.

DALa

bideratzeko

lehendabiziko

eskola-saioetan

jarraitu

beharreko prozesua.

Lehendabiziko pauso horiek emanda, ikasleek, 4 pertsonako taldetan,
modu autonomoan egingo dute beren lana. Hori bai, lehendabiziko mailako
ikasleak diren neurrian, irakasle taldeak prozesua gidatu eta horretan
lagunduko du.
3.2. FASEAK ETA TUTORIZAZIOA
Lanaren egitura hiru fasetan egingo da, amaieran idatzizko txosten
bat aurkezteko asmoz; hiru fase horien planteamendua malgutasunez hartu
behar da, orientazio gisa, ikasleen lan jarraituan laguntzeko. Aurreikusitako
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atalak modu egokian egiten ari diren jarraitzea izango da irakasleen
eginbeharra, eta, lauhilabetekoan zehar, hurrenkera zehatz batean egingo
da:
- 1. fasea (5 asteko epea): Sarrera.
- 2. fasea (7 asteko epea): Analisia.
- 3. fasea (3 asteko epea): Balioespena.

I.

Fasea: Sarrera

Fase horretan, baliabide didaktikoak hautatu eta lehendabiziko
azterketa egingo da. Bestalde, hurbilpen bat egingo da curriculumean
agertzen diren oinarrizko gaitasunetara eta etaparen edukien egiturara;
horrekin batera, ikaskuntza eta ezagutza sortzeko zenbait modu aztertuko
dira. Horri guztiari esker, hautaketa justifikatu ahal izango da.
Lehendabiziko 5 asteetan zehar, honako ekimen hauek egingo ditu
ikasleak:
-

Talde lanak osatu.

-

Matematikako testulibururen bat eta kanpo-baliabidea hautatu.

-

Taldeka lan egin ahal izateko dokumentu interaktibo bat ireki
(google docs, dropbox, etab.).

-

Lan-taldean

informazioa

bilatzeko

zereginak

banatu

eta

koordinatu.
-

Hezkuntza-dekretua

bilatu

eta

barne-antolakuntza

aztertu:

etapako helburuak, oinarrizko gaitasunak, gaitasun orokorrak,
edukien egitura, ebaluazio-irizpideak.
-

Ezagutza eraikuntzan oinarrizko printzipioak ezagutu eta ulertu.

II. fasea: Baliabide didaktikoen analisia
Lanaren

bigarren

fase

horretan,

kanpo-baliabidearen

eta

matematikako testuliburuen analisia egingo da, paraleloki. Horietan, aldi
berean, jarduera-sekuentzia hautatuko da, eta alderdi metodologikoen
inguruko azterketa egingo da.
Eginbeharreko zereginak honako hauek dira:
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-

Baliabidea deskribatu.

-

Unitate didaktiko edo topiko bat (testuliburuaren kasuan) eta
hezkuntza-programa bat (kanpo baliabidearen kasuan) hautatu
eta deskribatu.

-

Zereginen sekuentzia logikoa aztertu.

-

Zereginen edukiak, organizazio-aldagaiak eta ebaluazio-irizpideak
aztertu.

III. Baliabide didaktikoaren analisiaren balioespena
Azken fase horretan, balioetsiko da ea baliabide didaktikoak egokiak
diren ala ez oinarrizko gaitasunak, gaitasun espezifikoak, ezagutza arloen
helburu eta gaitasunak bereganatzeko. Hau da, diziplinetarako eta Lehen
Hezkuntzako bigarren ziklorako baliabideen egokitasuna balioetsiko da.
Txosten

idatzi

batean,

fase

bakoitzaren

alderdirik

esanguratsuena

aurkeztuko da.
Fase horri dagozkion zereginak honako hauek dira:
-

Aztertutako
dituzten

baliabide

didaktikoei

metodologiek

nola

buruz

hausnartu:

laguntzen

dute

oinarrian

hezkuntza-

curriculumak zehaztutakoa betetzen?
-

Baliabideak balioetsi, alde onak eta hobetu beharrekoak aipatuaz
(edo baliabide horiekin lan egiteko abantailak eta desabantailak).

-

Hobetu daitezkeen alderdien inguruko proposamen didaktiko
berriak egin.

-

Lanaren txosten idatzia aurkeztu.

Prozesuan zehar, irakasleen tutorizazioa jasoko du ikasle taldeak.
Moduluan eratzen diren lan-taldeen tutorizazioa lauhilabetekoan zehar
egingo dute inplikatutako irakasleek. Lanaren garapen fase bakoitzean
orientazioa ematea izango da horren helburua. Tutorizazioaren izana
bikoitza da: akademikoa, alde batetik (lanaren izaera eta garapenean
lagunduko duena), sozio-afektiboa, bestetik (lan-taldeei lagundu, ezbaiak
edo ziurgabetasuna kudeatu, lan-giro egokiak sorrarazi…); edozein kasutan,
orientazioak ez dio erreferentzia egingo irakasgai bakoitzaren alderdi
teknikoei, eta horiek dagokion irakaslearekin kontsultatu beharko dira.
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3.3. DALerako MATERIAL LAGUNGARRIAK
Ikasleak ez dira hutsetik hasiko lana egiten; irakasleek sortutako eta
berrikusitako material batzuk emango dizkiete hasieratik. Besteak beste,
honako hauek izango dituzte eskuragarri:
-

Moduluaren harrera-egunean egindako aurkezpena.

-

Tutorizazio-saioetan emandako informazioa.

-

Moduluaren gida. Horren barruan, hainbat material topatuko
dituzte:
o

Baliabide-zerrenda (II. Eranskina). Urtero irakasleek aldez
aurretik berrikusiko dituzte bisitatu eta azter ditzaketen
baliabideak, ahal den neurrian informazioa eskainiko duten
webguneen bitartez ere.

o

Baliabideen

analisirako

galdera

formako

gida

(III.

Eranskina).
o

Ebaluaziorako errubrika (IV. Eranskina). Hasieratik, ikasleek
ezagutuko

dute

zeren

arabera

ebaluatuko

den

beren

jarduna.
o

Bibliografia (V. Eranskina). Lana egiteko kontuan hartu
beharko dituzten hainbat liburu, artikulu edo webguneak.

Materialez gain, irakasleek laguntza emango diete prozesuan zehar.
Horrelako lan batek eskatuko du irakasleek feedbacka ematea; hori nola
egingo den irakasle talde bakoitzak erabaki beharko du ( jaso eta bueltatuz,
talde handian kontrasteak eginez, euskarri elektronikoak erabiliz…).
3.4.

LAN-TALDEAK

Taldean
aritzeko

lan

egiteak

betebeharreko

baditu

baldintza

abantailak,
batzuk

baina

eman

eraginkortasunez

behar

dira.

Lan

kooperatiboa garatzeko, talde-lana modu egokian egin behar da. Ikasleei,
lehendabiziko unetik, prestakuntza ere eman behar zaie, lan egiteko modu
horretan.
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Hasteko, lau pertsonako taldeak osatu behar dituzte; horretarako, bi
irizpide

proposatzen

zaizkie:

interes

komunak

izatea

eta

kidetasun

geografikoa. Horrek ez du lan kooperatiboaren baldintza batekin bat egiten
(heterogeneotasuna); izan ere, eskola-orduetatik kanpo ordu nahikoa egin
beharko dituzte; beraz, prozesua erraztu behar da, ahal den neurrian.
Ziurtatuko dute astero ordu tarte zehatz bat(zuk) libre izango dutela
elkarrekin aritzeko.
Taldea definitu behar dute, nork osatzen duen. Horretarako eskatuko
zaie datu batzuk jasotzea: taldearen izena asmatu, taldekideen datu
pertsonalak eta komunikatzeko moduak, lan-orduak, funtzionamendurako
arauak ezarri, rolak banatu. Azken elementu horrek, rolen definizioak,
badakar kideen arteko elkarren arteko menpekotasun bat lana egitean.
Hala, taldean idazkaria, koordinatzailea, bozeramailea eta moderatzailea
egongo dira, bakoitzak funtzio zehatz batzuk izanik.
Funtzionamendurako arauei dagokienez, taldeak pentsatu beharko
du nola egin nahi duen lan, zein izango diren ardurak, taldearekiko
konpromisoa, etab. Horri balioa emateko asmoz, gomendatzen da arauak
ez betetzeak zer ekarriko lukeen ere definitzea.
Azkenik, taldeei klasetik kanpo egiten dituzten bileren aktak jasotzea
eskatuko zaie. Hala, arlo profesionalean maiz egiten den eta taldearen lana
kudeatzen laguntzen duen tresna bat erabiltzen ohituko dira.
Horrek guztiak taldeak sortuko duen dokumentu interaktiboaren
hasieran jasoko da (aktak, eranskin gisa). Hala, irakasleek ere taldearen
jarraipena egin ahal izango dute.

4. MODULUA ETA DALaren EBALUAZIOA
Bi ebaluazio mota egongo dira; bata, eskoletara etortzen diren
ikasleentzat, eta bestea, etortzen ez direnentzat. Modulu-lana, nahitaez
egin beharrekoa, espresuki, klasera datozen ikasleentzat izango da,
eskoletara etortzea honela ulertuta: gutxienez eskolen %75era etortzea eta
eskolak egokiro baliatzea, ikastegiko “Elkarbizitza errazteko eta jarrera
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arduratsuak bultzatzeko akordioak” izeneko dokumentuan islatutakoari
jarraituz.
4.1.

Eskoletara etortzen diren ikasleentzako ebaluazioa

Eskoletara etortzen diren ikasleek DALa egin beharko dute. DALa
egiteak amaierako txostena egitea dakar, 4 ikasleko taldetan. Lana egin
ahal izateko, eskoletara etortzen diren ikasleek lan-kronograma zehatza
izango dute erreferentzia gisa, gai (irakasgai, jakintza-adar) bakoitzeko
irakasgideetan zehaztua. Azken emaitza ebaluatzeaz gain, prozesua ere
ebaluatuko da. Arestian azaldu den moduan, Eskola eta Curriculumari
dagokion DALa, hiru fasetan egiten da. Tutorizazio-saio bakoitza DALaren
atal bat garatzera bideratuta egongo da.
DALaren kalifikazioa irakasgaiaren kalifikazioaren 1/5 izango da (2
puntu). Kalifikazio hori moduluko irakasle guztiek adostuko dute, eta
irakasgai bakoitzaren ebaluazioari gehituko zaio. DALaren kalifikazioa bera
izango da taldeko ikasle guztientzat.
Ager daitezkeen hainbat egoera direla-eta hartutako erabakiak:

•

DALa gainditu gabe eta irakasgaia gaindituta: irakasgai bakoitzak
erabakitzen du DALa ezinbestekoa den irakasgai hori gainditzeko.

•

Modulu-lana

gaindituta

eta

irakasgaia

gainditu

gabe:

lanaren

kalifikazioa bigarren deialdira arte bakarrik gordeko da, eta berriz
egingo da irakasgaiaren azterketa.

•

Modulu-lana eta irakasgaia gainditu gabe: 2. deialdiko azterketan,
irakasgaiaren azterketaz gain, ikasleak, DALean zeuden hutsuneak
eta hobetu beharreko alderdiak zuzendu beharko ditu, edo/eta
irakasgaietan modulu-lanarekin lotuta proposatuko diren frogei edo
galderei erantzun beharko die.

4.2.

Eskoletara etortzen ez diren ikasleentzako ebaluazioa
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Unibertsitateko araudian jasota dauden arrazoi konkretu batzuk direla
eta, eskoletara maiztasunez etorri ezin diren ikasleak dira. Kasu horietan,
honela ebaluatuko zaie DALa.
•

Eskoletara

etortzen

ez

diren

ikasleak

ebaluatzeko,

irakasgai

bakoitzeko proba espezifikoak edo/eta galderak erabiliko dira.
•

DALari buruzko probek, gehienez, 2 puntu jasoko dute (ikasgaiaren
kalifikazioaren 1/5).

4.3.

Ebaluaziorako errubrika

DALaren zuzenketa bateratua egin ahal izateko, ezinbestekoa da
ebaluazio-irizpideak adostea. Eskola eta Curriculuma moduluan aritu den
irakasle taldeak hainbat ebaluazio-irizpide finkatu ditu, lanaren ebaluazioa
ahalik eta modu objektiboenean egin ahal izateko. Ebaluazio-irizpideak IV.
eranskinean agertzen den errubrikan finkatu dira.

5.

EPILOGOA: LANAREN BALIOESPENA
Modulua eta DAL 2010-2011 ikasturtean ezarri ziren, eta, hortik

aurrera, balioesteko eta hobetzeko hainbat alderdi agertu dira. Hau da,
prozesuaren emaitzen arabera, planteamendua berrikusi egin da, egin
beharreko egokitzapenak bideratzeko, lana hobetu nahian. Horrek esan nahi
du DALa dinamikoa dela, gida honetan aurkezten den planteamendua ez
dela kontu finko bat. Edozein kasutan, elementu nagusiak, oinarrizkoenak,
deskribatu dira, zehaztapenak alde batera utziz.
2010-2011

eta

2011-2012

ikasturtetan,

bi

modutan

egin

da

balioespen-prozesua. Alde batetik, irakasle taldeak ikasturtearen martxa
balioetsi du, saio batean. Beste alde batetik, ikasleek modulu guztiei
komuna zaien galdetegia bete dute. Baina biek alderdi berdintsuen inguruko
balioespen kuantitatibo zein kualitatiboa ematen dute. Horren asmoa ez da
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balioespen-ñabarduraz betetako emaitzak jasotzea, baizik eta ikuspegi
global bat ekartzea.
Lehendabiziko ikasturteari dagokionez, hobetzeko alderdiak ugari izan
ziren. Irakasleek azpimarratutako alderdi nagusia elkarrekin eta modu
koordinatuan lan egiteko saiakera izan zen. Ordura arte, unibertsitatean ez
da

horrelakorik

egin,

salbuespenak

salbuespen;

moduluek,

ordea,

komunikazioa bultzatu dute irakasleen artean. Baina tradizio falta horrek,
besteak beste, koordinazio-arazo ugari ekarri zituen, eta hala adierazi zuten
ikasleek.
Hobetu beharreko alderdiak, berriz, ugariak izan ziren: irakasleen
arteko koordinazio eza, eginbeharrekoaren zehaztapen falta, ikasleen
orientazioa, lan-zama handia eta DALaren konplexutasun maila altua.
Bigarren

ikasturtean,

2011-2012an,

gauzak

hobeto

egin

dira.

Aurrekoaren esperientzian oinarrituta, funtsezko aldaketak sartu ziren
DALaren planteamenduan, eta gaur egun egiten dugun balioespen globala
positiboa da.
Ikasleak, prozesuan zehar, maiz kexatu izan dira, baina amaieran
pasatu diren inkestetan ez da egonez hori islatu. Lana amaitu eta aurkeztu
dutela,

ikasleek

lanaren

helburua

bete

dela

aitortzen

dute

modu

orokorrean; batzuek ere esan dute lana interesgarri suertatu zaiela eta
disfrutatu egin dutela. Are gehiago, esaten dute moduluaren 4 gaitasunak
modu nabarian garatu dituztela. Hori bai, batzuek oraindik azpimarratzen
dute lana oso konplexua dela eta lan-zama handia dakarrela.
Horrekin, bat etorri dira irakasleak: gaia interesgarria da, egoera
profesionaletik gertu egon daitekeena, baina, oraindik, konplexua da
lehendabiziko ikasmailan lantzeko, arloen arteko integrazioa egitea zaila
delako. Honako proposamen
emandako

gida

sinplifikatu,

hauek egin dira horren inguruan: ikasleei
aukeratutako

baliabideak

berrikusi

eta

oinarrizko edukiak sakonago landu.
Metodologia

balioetsi

da

ongien,

hain

zuzen

ere,

aldaketa-

proposamenetatik eratorritako elementu ugari. Lana faseka egin da, eta
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azken

momentuko

presioa,

horrenbestez,

ez

da

hain

handia

izan.

Prozesuan, gainera, irakasleen laguntza jaso dute, hainbat modutan:
entregaiak egiterakoan, feedbacka eman zaie, eta, fase bakoitzean,
tutorizazio-saio bat ere jaso dute. Horri esker, sumatu dute lana modu
autonomoan baina ez bakarrik egiten ari zirela eta lana hobetuz joan
zitekeela.
Irakasleek

modu

berean,

honako

alderdi

hauek

jo

dituzte

positibotzat, nahiz eta hobekuntzaren bati antzeman: lan-zama. Bai
prozesuan zehar, bai amaierako lanekin, eskakizun maila handia izan da
irakasleentzat. Horrelako prozesu konplexu batek badu kostu handia, eta,
ildo horretan, aukerak bilatu beharko dira, sostengarritasunaren alde.
Ebaluazioarekin jarraitu eta amaitzeko, DALaren indargune nagusia
irakasleen artean adostutako errubrika da. Ikasleek aldez aurretik dakite
ebaluaziorako irizpideak zein diren eta irakasleek badakite zeri heldu
prozesuan zehar. Oraindik ere badaude hobetu behar diren alderdiak,
adierazleen haztatzea, arlo espezifikoen edukiak kontuan hartzea, etab.
Ikusten denez, oraindik, badaude hobetu beharrekoak, baina uste
dugu DALaren eboluzioa positiboa izan dela; hala balioesten dute ikasleek
ere.
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7. ERANSKINAK
I. Eranskina. Glosarioa.


Berritzeguneak: Euskal Autonomia Erkidegoan irakasleentzako
baliabideak kudeatzeko eta aholkularitza-lana egiteko sortutako
guneak, edo irakasleentzako prestakuntza-zentroak.



DAL edo Diziplinarteko lanak: zenbait irakasgaietatik eskainitako
ezagutzekin egiten den lan integratua eta eragilea; gure kasuan,
modulu bakoitzean, horietako bat egingo da. Metodologia aktiboen
bidez planteatzen dira



ERAGIN: metodologia aktibo eta berrietan irakasleak prestatzeko
UPV/EHUk egiten dituen ikastaroak.



Gaitasun

akademikoak:

gradu

tituluetan

definituta

dauden

gaitasunak (titulukoak, ikasmailakoak, zeharkakoak…)


Zeharkako gaitasunak: titulazioan zehar lantzen direnak;
ez dute leku propio inongo materiatan, baina titulazio
osoko ardura dira; besteak beste, honako hauek izan
daitezke: trebetasun komunikatiboak, lankidetza, ahozko
adierazpena…



Modulukoak: modulu edo lauhilabeteko batean landu
nahi ditugun gaitasunak; zeharkako gaitasunekin lotuta
egongo

dira,

eta

titulazioko

gaitasun

profesionalak

garatuko dituzte.


Ikasmailekoak:

ikasmaila

batean

lortu

behar

diren

behar

diren

oinarrizko eta zeharkako gaitasunak


Titulukoak:

Tituluarekin

batera

lortu

gaitasunak edo konpetentziak.


Gaitasun profesionalak: Gradu berriekin BOEn definitzen diren
gaitasun profesionalak dira, lanbidearen eginkizunarekin zerikusia
dutenak.
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Gradu

berriak:

Boloniako

hitzarmenaren

ondoren,

1999an,

unibertsitate-titulu guztien konbergentzia hasi zen, Europan, eta
ECTS kredituak sortu ziren. Horren arabera, unibertsitate-titulu
berriak sortu ziren, eta, hortik aurrera, irakasle-ikasketak 4
urtekoak izango ziren. Hezkuntza-tituluak abenduaren 2007ko
(ECI/3857/2007 AGINDUA, non Lehen Hezkuntzako Maistra/maisuen profesiorako
gaitzen duten titulu unibertsitarioen egiaztatze-memoriak erregulatzen baitira)

BOEn erregulatu ziren.


IKD: Ikaskuntza Kooperatibo eta Dinamikoa; UPV/EHUk garatu
nahi duen eredu pedagogikoa, betiere metodologia aktiboak
erabiliz.



Kasuen metodoa: Jarduera-proposamenaren xedea da, ikasgai
baten edo hainbat gairen gaineko ezagutzak integratzeko eta
egoera erreal batean aplikatzeko.



Koordinazioa: trukaketa akademikoa jakintza arloko ezberdineko
irakasleen

artean,

edukiak,

ebaluazioa

eta

metodologiak

alderatzeko eta ikasplanen kudeaketa hobea egiteko.


Metodologia

aktiboak:

Metodologia

aktiboetan,

ikaslea

da

irakaskuntzaren ardatza. Ikasleak bere ikaskuntzaren ardura izan
behar luke, informazioa bilatuz, hautatuz, aztertuz eta ebaluatuz,
lan autozuzendua eginez.


Mimdomoak: kontzeptu-mapak eta eskema digital partekatuak
egiteko erabiltzen dugun softwarea.



Modulua: lauhileko berean edo denborazko unitate batean eta
ikasle talde berarekin ematen diren irakasgaiekin osatzen da. Gure
kasuan, moduluan egin beharreko diziplinarteko lana jasotzen da,
eta

guk,

halaber,

eta

irakasgaiek

dituzten

kredituetatik

diziplinarteko lana (DAL) egiteko kreditu bat eskaintzea erabaki
genuen. Kreditu horietan, irakasle taldeak ikasleek egin behar
duten diziplinarteko lana diseinatu behar zuen, baina irakasgai
bakoitzak, bestelako kredituetan, bere eremu akademiko propioa
mantentzen du.
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Modulukako

planteamendua

edo

proposamena:

Titulua

diseinatzerakoan, ikasgaien banaketa gainditzeko eta gaitasun
profesionalak garatzeko egiten den proposamena da. Modulu
bakoitzean, gai profesional ezberdin bat landuko da.


Portafolioak: tresna akademiko bat, ebaluazioa edo ikaslearen
jarraipena egin ahal izateko; lanen bilduma koherente bat da.
Lanak biltzeaz gain, ikasleen komentarioak eta kritikak jasotzen
dira hor; egunerokoak jaso daitezke, artikuluak, definizioak,
ariketak,

laborategi-praktikak,

eta

izaera

ezberdineko

lanen

bilduma ordenatu bat da.


Proiektuen bidez lan egitea: ikasleak egoera errealetan jartzen
dira,

ikasten dutenaren bitartez beren

handiagoa

izateko;

jardun

horren

gizartearekiko

bidez,

lotura

trebetasunak

eta

ezagutza egoera errealetan garatu eta aplikatzen dira.
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II. ERANSKINA. 2011-2012an eskainitako baliabideen zerrenda.

KANPO-BALIABIDEAK
Ikasleek, honako zerrenda honetatik, baliabide bat hautatuko du, eta, hara, bisita
bat egin beharko du.
1- Museum Cementos Rezola (Donostia-San Sebastián)
2- Igartubeiti Baserri Museoa (Ezkio-Itsaso, Gipuzkoa)
3- Sukarrietako Eskola Saiakuntzarako Zentroa (Pedernales, Bizkaia)
4- Fundacion Catedral Santa Maria (Vitoria-Gasteiz)
5- Untzi museoa (Donostia-San Sebastián)
6- Ekainberri (Zestoa)
7- Arditurri (Oiartzun)
8- Gorbeiako Interpretazio Zentroa (Sarria)
MATEMATIKAKO TESTULIBURUAK
Paperezko editorialak
Kokapena: Arabako Campuseko liburutegiko Miguel de Unamuno gelan.
Argitaletxeak: Anaya, Bruño, SM, Ibaizabal, Ikastolen Elkartea…
On-line baliabideak:
- Marshall Cavendish (Estatu Batuak eta Singapur)
- Libros Galileo de Chile (http://www.galileolibros.cl)
- http://www.centrofelixklein.cl/?page_id=537
- http://www.pensarsinlimites.cl/introduccionhtml
- National Council of Teacher of mathemathics (NCTM) www.nctm.org
- Elementary Mathematics for Teachers
http://www.singaporemath.com/Elementary_Mathematics_for_Teachers_p/e
mft.htm
- http://www.singaporemath.com/Primary_Mathematics_US_Ed_s/39.htm
- http://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/documents/mathfrwk.pdf
- http://www.corestandards.org/assets/CCSSI_Math%20Standards.pdf
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III. ERANSKINA. 2011-2012an erabilitako baliabideen analisirako
gida.

1. Baliabideak
1.1. Baliabideen hautaketa
-

Informazio datuak: izena, egilea-argitaletxea/arduraduna, urtea, kokapena…

-

Zer motatako baliabidea da?

-

Unitate didaktikoen edo programen kopurua?

-

Zein da eskaintza didaktiko horren zentzua edo helmuga?

-

Zein da baliabidearen inpaktua (kanpo-baliabidea bisitatzen duten ikastetxe
kopurua edo saldutako testuliburu kopurua, adibidez)?

-

Zergatik aukeratu dugu baliabide hori?

1.2. Jardueren hautaketa (Unitate didaktikoa edo programa)
-

Zein da hautatutako unitate didaktikoa edo topikoa (testuliburuaren kasuan)
edo hezkuntza-programa (kanpo baliabidearen kasuan)?

-

Zergatik egin da hautaketa hori? Zertarako balio du hautatutakoak?

2. Oinarrizko gaitasunak
Baliabide didaktikoek proposatutako zereginek ikasleari laguntzen diote honako
hauetan?:

-

Idatzizko zein ahozko informazioa komunikatzen? Errealitatea irudikatzen,
interpretatzen
erabiltzen

eta

eta

ulertzen

erlazionatzen,

laguntzen?
oinarrizko

Autoerregulatzen?
eragiketak,

Zenbakiak

sinboloak,

eta

matematikaren adierazpen eta arrazoibide moduak?
-

Ingurune fisikoarekin (natura eta giza ingurunea) elkar eragiten, gertaerak
ulertzen, ondorioak aurresaten eta bizi-baldintzen hobekuntza errazten?

-

Informazioa antolatzen, erlazionatzen, aztertzen eta sintetizatzen, ezagutza
bilakatzeko? Informazioa Euskarri desberdinak erabiliz transmititzen, IKTak
elementu nagusi gisa erabiliz?

-

Norberaren errealitate soziala ulertzen? Kooperatzen, elkarrekin bizitzen eta
herritartasun demokratikoa gauzatzen? Parte hartzen, erabakiak hartzen,
egoera desberdinetan nola jokatu aukeratzen, eta aukera pertsonalez
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arduratzen? Errealitatea hobeto ulertzeko elkarrizketa sustatzen eta gatazkei
irtenbidea bilatzen?
-

Kultura-adierazpen eta adierazpen artistikoak ezagutzen, ulertzen, estimatzen
eta kritikoki balioesten?

-

Bere gaitasunen inguruan eta nola ikasten duen hausnartzen, bere mugei eta
hobetu beharrekoari buruz kontzientzia hartzen, eta, azken finean, ikaskuntza
autoerregulatzen?

-

Bere jokabidea gidatzen duten balio multzo eta jarrera pertsonalez ohartzen?
Adibidez: ardura, iraunkortasuna, autoezagutza eta autoestimua, sormena,
emozioen kontrola, akatsetatik ikastea…

3.

Zereginak

Zereginen sekuentzian, jarduera(e)k … (zehaztu zein eta erantzuna arrazoitu).

- Ikasle bakoitzaren aurre-ezagutzak zehazten baimentzen duena, ikasi beharreko
eduki berriekin lot daitezkeenak?
- Ikasleen garapen maila eta ezaugarrietarako egokiak dira?
- Ikaslearentzat erronka errealista dakarte (garapen hurbileko eremua)?
- Gatazka kognitiboa eragiten dute, ikaslearen jarduera mentala sustatzen dute
(aurrezagutzen eta ezagutza berrien arteko konexioa ezartzeko beharrezkoa
baita)?
- Jarrera positiboa sorrarazten dute (motibazioa)?
- Ikasleak bere buruari buruz duen kontzeptua estimulatzen dute, ikasi dutela eta
egindako esfortzuak merezi izan duela sentitzean?
Jarduera-sekuentziak

ikaskuntza

mota

induktiboa

sustatzen

du?

Honako

sekuentzia honi jarraitzen al dio?

1. Arazoa planteatzea modu esplizituan egitea
2. Erantzun intuitiboak sortu edo hipotesiak egitea
3. Informazio-bilaketarako tresnak ezartzea
4. “Ikerketaren” planifikazioa egitea
5. Informazio- edo datu-bilketa egitea
6. Datuak hautatzea eta sailkatzea
7. Ondorioak ateratzea eta orokortzea
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8. Adieraztea eta komunikatzea
4. Edukiak
Baliabide didaktikoan lantzen diren edukia(e)k…? (zein diren aipatu eta erantzuna
argudiatu)

-

Kontzeptualak, prozedurazkoak ala jarrerazkoak dira?

-

Erabilgarriak dira?

-

Gaurkotuak dira?

-

Ikaslearen

ingurunetik

eta

egunerokotasunetik

gertukoak

dira

(esanguratsutasun psikologikoa)?
-

Ikasgaiaren logika kontuan hartzen dute (esanguratsutasun logikoa)?

Baliabideak lantzen dituen edukien antolakuntzari dagokionez,…

-

Edukiak lelo edo interesgune baten inguruan antolatuta daude?

- Irakasgai baten edukiak beste batekoekin erlazionatzen dira? Zeinekin?
Edukiak aurkezteko moduari dagokionez,…

-

Papera al da informazioa hedatzeko eta jarduerak proposatzeko euskarri
nagusia?

-

Euskarri mota desberdinak erabiltzen al dira: proiekzio egonkorra, proiekzioa
mugimenduan, bideoa, informatika, multimedia…?

-

Idatzizko testua erabiltzen da gehienbat, edo irudiekin osatzen da? Zein
motatako irudiekin?

-

Kontzeptuak antolatzeko tresnak, mapa kontzeptualak, grafikoak, eskemak,
besteak beste, erabiltzen al dira?

-

Esperimentazioa edo simulazioa bilatzen duen materialik eskuragarri al dago?
Adb.: laborategiko materialak.

-

Zer-nolako hizkuntza erabiltzen du (abstraktua, hurbila, zehatza…)?

-

Akats kontzeptualik ba al dago?

-

Joera ideologikorik ba al du?

5. Irakaslearen denbora eta espazioaren antolakuntzaren analisia
Ikasleen taldekatze motari dagokionez…

-

Banakako jarduerak proposatzen dira ala mota desberdinetakoak?
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-

Mota desberdinetako taldekatzeak proposatzekotan, zein motatakoak dira:
bikoteak, talde txikiak, talde handia…?

Espazioaren eta denboraren erabilerari dagokionez…

-

Espazio arrunta gela da ala espazioen konbinazioa proposatzen da?

-

Jardueren denbora-banaketa egokia al da? Hau da, kalitatezko lan bat egiteko
denbora nahikoa ematen da, edo soberan dago?

6. Ebaluazioaren zentzua eta papera
- Ebaluazioa egiten laguntzen duen jarduerarik al dago? Zein motatakoak dira?
Aurrezagutzen ebaluazioarekin (egotekotan) koherentea al da?
- Jarduera bakoitza ebaluatzen da lortutako emaitzen kontrolerako estrategia gisa
(ebaluazio sumatiboa)?
- Ebaluazioa ikaskuntza-prozesuaren kontzientzia handiagoa lortzeko estrategia
gisa erabiltzen da, kontzepzio globalago batetik (prestakuntza-ebaluazioa)?
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IV. Eranskina. 2011-2012an erabilitako ebaluaziorako errubrika.
Ebaluatzeko
irizpideak (modulugaitasunak)

Hobekuntza franko
behar ditu (0,5)

Nahiko (1)

Oso ondo (1,5)

Bikain (2)

M1. Lehen
Hezkuntzako 2.
Zikloko irakaskuntzaikaskuntzaren
oinarrizko
printzipioak aztertu
eta ulertzea

Irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuaren oinarrizko
printzipiorik ez da
jasotzen.

Irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuaren oinarrizko
printzipio batzuk jasotzen
dira.

Irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuaren
oinarrizko
printzipioak jasotzen eta
azaltzen dira.

Irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuaren oinarrizko
printzipioak koherentzia
handiz azaltzen dira.

Ez da justifikatzen ea
baliabideak zikloko
ikasleen ikaskuntza
moduetara eta ezagutzaeraikuntza egokitzen
diren.

Justifikatu egiten da
baliabideak zikloko ikasleen
ikaskuntza moduetara eta
ezagutza eraikuntzara
egokitzen direla.

Justifikatu egiten da
baliabideak zikloko
ikasleen ikaskuntza
moduetara eta ezagutza
eraikuntzara egokitzen
direla, horretarako
baliabideen alderdi batzuk
identifikatuz.

Justifikatu egiten da
baliabideak zikloko ikasleen
ikaskuntza moduetara eta
ezagutza eraikuntzara
egokitzen diren, horretarako
baliabideen alderdi batzuk
identifikatuz eta baliabideen
inguruko jarduera zehatzak
adibide gisa erabiliz.

M2. Lanaren egitura eta alderdi formalen egokitasuna.
M2.1.
Egituraren
egokitasuna

Lanak ez du barneegiturarik; atalak ez dira
modu
logikoan
ordenatzen.

Aurkibidea
emandako
egiturarekin
eta
atalen
ordenarekin guztiz bat ez
etorri
arren,
nahiko
egituratuta dago.

Aurkibidea garatuago egon
bazitekeen ere, lanak
egitura egokia erakusten
du.

Lanak badu egitura egokia eta
jorratu beharreko alderdien
ordena logikoa erakusten
duen aurkibidea.

Atalen
arteko
koherentzia erakusten
duen ildoari ez zaio

Lanaren ildoa noizbehinka
galdu egiten da, baina atalen
arteko
oreka
nahikoa

Atalen arteko koherentzia
ahalbidetzen duen ildoari
antzematen zaio, eta atalen

Oso garbi antzeman dakioke
atalen arteko koherentzia
ahalbidetzen duen ildoari, eta
atal
horiek
oso
modu
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antzematen, eta ez da
atalen arteko oreka ere
agertzen.
M2.2. Garapena

M2.3. Ondorioak eta
bibliografia

arteko oreka egokia da.

orekatuan aurkeztuta daude.

Emandako
informazioa
pobrea
eta
loturarik
gabekoa da.

Idazkera hobetu badaiteke
ere, lanaren aurkezpenak
alderdi
formalak
errespetatzen ditu.

Lanaren aurkezpena eta
idazkera egokiak dira.

Lanaren
aurkezpena
idazkera oso egokiak da.

Ez da ondoriorik ematen,
aurreko
ataletan
azpimarratutako
alderdiak besterik ez
dira islatzen.

Modu orokorrean bada ere,
ondorioak ematen dira.

Ondorioak ematen dira, eta
alderdi
positibo
zein
hobetzekoren
bat
azpimarratzen da.

Aztertutako
baliabide
didaktikoen alderdi positiboei
eta hobetzekoei buruzko
ondorioak erakusten dira, eta
balioespen
kritikoa
ere
ematen da.

Emandako iturriez gain,
beste iturriren bat ere
erabiltzen dute.
Aipamenaren bat agertzen
da, eta bibliografian jasotzen
da.

Emandako iturriez gain, beste
iturri ugari ere erabiltzen
dituzte.
Aipamenak agertzen dira, eta
bibliografian modu egokian
jasotzen dira.

Oso etortze-ehuneko altua
dute (%80-90); zereginak
garaiz entregatzen dira,
eta, nahiz eta ardura
jarrera izan, ez dute kide
guztiek berdin egiten.

Etortze-ehuneko bikaina dute
(%90-100); zereginak garaiz
egiten dituzte eta ardurajarrera
erakusten
dute;
amaierako txostena taldearen
lanaren emaitza da.

Ez da iturri
erabiltzen.

M3. Ikasleen talde
batean aktiboki parte
hartzea

agertzen da.

egokirik

Emandako
oinarrizko
iturriak erabiltzen dira.

Erabilitako aipamenak ez
dira aipatzen, eta ez dira
bibliografian jasotzen.

Aipamenaren bat agertzen
da, eta bibliografian jasotzen
da.

Eskatutako zereginak ez
dira garaiz entregatzen,
eta ez dago taldekideen
arteko komunikaziorik
talde-lan
bat
egoki
garatzeko moduan.

Justu-justu
betetzen
da
eskatutako
gutxieneko
etortze-ehunekoa (%75-80);
zenbait zeregin epez kanpo
entregatzen dira, eta, nahiz
eta
ardura-jarrera
adierazten duten, ez dute
kide guztiek berdin egiten.
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eta

M4.
Hezkuntza
curriculumaren
eta
baliabide didaktikoen
analisia

Ez dira azaltzen
curriculumaren
oinarrizko printzipioak,
ezta nola dagoen
egituratuta ere.

Curriculumaren oinarrizko
gaitasunak identifikatzen
dira (gaitasunak, helburuak,
edukiak, ebaluazioa…), baina
ez da zehazten nola dauden
egituratuta.

Curriculumaren oinarrizko
gaitasunak zehazten dira
(gaitasunak, helburuak,
edukiak, ebaluazioa…),
baina ez da sakontzen
beren arteko erlazioan.

Ez da ez baliabiderik ezta
zereginik aurkezten,
edota ez da beren
aukeraketa justifikatzen.

Aukeraketa justifikatzen ez
bada ere, baliabideak eta
zereginak aurkezten dira.

Baliabideak aurkezten dira,
eta beren aukeraketa
justifikatzen da.

Baliabideak analisirako
gidan zehaztutako alderdien
arabera aztertzen dira
(oinarrizko gaitasunak,
zereginak, edukiak eta
ebaluazioa), justifikazio eta
adibideen atala partziala
bada ere.

Baliabideak analisirako
gidan zehaztutako alderdi
gehienen arabera aztertzen
dira (oinarrizko
gaitasunak, zereginak,
edukiak eta ebaluazioa),
adibideak eskainiz eta ondo
justifikatuz.

Baliabideak analisirako
gidan zehaztutakoa
kontuan hartu gabe
aztertzen dira
(oinarrizko gaitasunak,
zereginak, edukiak eta
ebaluazioa).

Curriculumaren oinarrizko
gaitasunak oso modu egokian
zehazten dira (gaitasunak,
helburuak, edukiak,
ebaluazioa…), eta beren arteko
erlazioan ere sakondu egiten
da.
Baliabideak eta zereginak
aurkezten dira, eta beren
aukeraketa justifikatu egiten da.
Baliabideak analisirako gidan
zehaztutako alderdi guztien
arabera aztertzen dira
(oinarrizko gaitasunak,
zereginak, edukiak eta
ebaluazioa), adibideak eskainiz
eta ondo justifikatuz.
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