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Sarrera

Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskolan, ikasleek hainbat material landu zituzten
Hezkuntzaren Psikologia irakasgaian. Irakurketan oinarrituz, gogoeta indibiduala zein
taldekoa bultzatu zuten eta, galderaz galdera, hainbat ezagupen eraiki zituzten
elkarrekin. Galderak eta erantzunak jaso nituen, eta duela urte batzuk argitaratu nituen
Hezkuntzaren Psikologiari buruzko hainbat galdera ikasmaterialean.

Baina galderak zein erantzunak proposamenak ziren, eta lana ez nuen bukatutzat hartu.
Hurrengo ikasturteetako ikasleekin batera moldatu egin ditut, eta beste galdera eta
erantzun batzuk, teorikoak zein praktikoak, sortu dira. Ondorioz, ikasmaterialak
(berr)eraiki egin ditugu eta, ziur asko, teoria eta praktika hauek ere (ber)eraikiko ditugu
hurrengo ikasturteetako ikasleekin batera.

Egilea
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1. Hezkuntzaren Psikologia
1.1.

Zer da hezkuntza?

Zaila eta konplexua da hezkuntza edo irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ulertzea eta
azaltzea. Kontuan hartu behar da hezkuntza ez dela soilik eskolan edo ikastetxeetan
gertatzen den prozesua; familian, kalean, lagunartean, telebistan eta Interneten ere
garatzen da. Hezkuntza, hazkuntza, heziketa eta garapena kontzeptuak erlazionaturik
daude. Hasteko, hezkuntzari buruzko ideia batzuk aipatuko ditugu; besteak beste:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hezkuntza prozesu bat da.
Hezkuntza haurra jaiotzen den une beretik hasten da.
Hezkuntza bizitza osoan garatzen da, etengabea da.
Hezkuntza une oro, leku guztietan bereganatzen du norbanakoak.
Hezkuntza leku guztietan txertatzen da (gizabanakoak ikusi, entzun eta
sentitzen du); kontuan hartu behar da hezkuntza ez dela soilik eskolan edo
ikastetxeetan gertatzen den prozesua; familian, kalean, lagunartean, telebistan
eta Interneten ere garatzen da.
Hezkuntza mota asko daude (naturala, ez-formala, formala, informala…).
Hezkuntza beharrezkoa da.
Hezkuntza oso garrantzitsua edo beharrezkoa da garapenerako.
Hezkuntza gizabanakoaren ezagutza osoa da.
Hezkuntzak eragin zuzena du pertsonaren garapenean.
Hezkuntza garapena bideratzeko/bizkortzeko tresna da.
Hezkuntzak garapenari eragiten dio, baina ez du mugatzen.
Hezkuntza gizakiaren garapenaren alderdi bat da.
Hezkuntzak giza garapena bultzatzen du (maila batean, ahalik eta gehien).
Hezkuntzaren eginkizunak izan daitezke, besteak beste, garapena sortzea,
ematea, eragitea, sustatzea, suertatzea eta bultzatzea.

Aipatu diren ideiez gain, ezin da ahaztu hezkuntza-prozesua bikoitza dela, hots,
ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesuak bereiz daitezkeela. Esan daiteke, irakaskuntzaikaskuntza prozesuan, irakaskuntza irakaslearen ardura dela, eta ikaskuntza, aldiz,
ikasleari dagokiola; ondorioz, hezkuntza-prozesuak, gutxienez, lau osagai ditu: irakastea
(irakaskuntza), ikastea (ikaskuntza), irakaslea eta ikaslea. Eta bukatzeko, definizioproposamena:



Hezkuntza-prozesua gizakien garapena moldatzen duen eragin multzoa da.
Familiak, eskolak edo gisakoek hezten dute, eta horri esker sustatzen da
norbanakoen ikaskuntza eta garapena.
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1.2.

Zer-nolako erlazioa dute garapenak eta hezkuntzak?

Hezkuntzaren definizioan agerian utzi denez, giza garapena eta hezkuntza erlazionaturik
daude; egile bakoitzak bere modura adierazi du hori. Ikasleek irakurtzen dituzten
testuetan edo beren ideietan oinarriturik, hemen zerrendatzen diren ideiak proposatzen
dira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

«Hezkuntza eta giza garapena psikologiaren adar ezberdinak dira».
«Hezkuntza eta garapena independenteak dira».
«Hezkuntzaren eginkizuna da garapena sortzea».
«Hezkuntza garapenaren bidez lortzen da».
«Hezkuntzan garapena gertatzen da».
«Nolako hezkuntza, halako garapena».
«Hezkuntzaren eginkizuna da garapena sortzea».
«Bata bestearen ondorio da, hau da, hezkuntza da haurrari erakusten zaion
guztia, eta garapen psikologikoa da hark ikasten duena».
«Ez dago hezkuntzarik gabeko garapenik, ez garapenik gabeko hezkuntzarik,
paraleloan doazen prozesuak dira-eta biak».
«Garapen psikologikoa sustatzeko, beharrezkoa da hezkuntza».
«Garapen psikologikoa sustatzeko, hezkuntzak haurrak une jakin batean duen
garapenetik abiatu behar du beti, eta une hori gainditzea ahalbidetuko dioten
jarduerak egin behar ditu».
«Garapen psikologikoa hezkuntzaren araberakoa izango da; beraz, lotura estua
da».
«Garapena testuinguru batean kokatzen da, eta testuinguru horretatik datozen
faktoreen (gurasoak, etab.) araberakoa izango da».
«Garapen psikologikoaren arabera, ikasteko metodoak edo moduak ezberdinak
izango dira».
«Haurra garatzen den heinean, hezkuntza bera ere garapen horretara moldatuko
da».
«Haurrak nola garatzen diren jakinik, gero hezkuntza aplikatzen jakitea».
«Haurraren edo pertsonaren garapen psikologikoa beharrezkoa izango da
hezkuntza-prozesua gerta dadin; baina, aldi berean, hezkuntza ere beharrezkoa
izango da haurraren garapen psikologikoa ona izan dadin».
«Haurra jaiotzen den unetik, garapen psikologikoa eta hezkuntza banaezinak
dira».
«Hezkuntza guztiek ez dute garapena sustatzen, baldintza jakin batzuk betetzen
dituztenek bakarrik».
«Hezkuntzaren helburua litzateke garapenari ahalik eta gehien laguntzea,
estadioen sekuentziaren mailarik altuenera iritsi arte».
«Haurrekin lan egiteko, kontuan hartu behar da haien garapena».
«Haurraren garapen psikologikoak eragina izango du hezkuntzan, eta
alderantziz».
«Norberak garapen psikologikoaz ulertzen duenaren arabera, hezkuntzaren
metodologia bat izango du, eta alderantziz».
«Hezkuntza bizitza osorako prozesua da, jaio eta hil artekoa, alegia. Hezkuntzak
ez du etenik».
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Bakoitzak ideia horiei buruzko iritzi jakin bat izango du, adostasuna edo desadostasuna
argudia eta azal dezake; baina, proposamen gisa, honako erantzun hau proposatzen da:



Garapena eta hezkuntza ez dira independenteak: elkarri eragiten diote,
elkarrekin doaz, lotuta daude, elkarturik daude, lotura estua dute, hertsiki loturik
daude; ezin da bata bestea gabe ulertu, batak bestean du eragina, bata bestearen
ondorioa da, paraleloan lantzen dira, eskutik helduta doaz; bakoitza ez da bere
bidetik joaten, batak bestearen beharra du, haien artean bi noranzko dituen bidea
dago; garapena modu naturalean gertatzen da, baina, hezkuntzak bultzaturik, hobea
izango da betiere.

Ondorioetan laburtu den bezala, hezkuntza kontzeptu polisemikoa da, eta bere
interpretazioaren arabera ematen zaio garrantzia giza garapenean. Garapena bermatu
ahal izateko, hezkuntza-prozesua ezin da nolanahi gauzatu; aitzitik, ondo ulertu behar
da zertan den eta hobetzeko erak aurkitu behar dira.
1.3.

Zer da Hezkuntzaren Psikologia?

Honako hauek dira ikasleek galdera horri emandako erantzunak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Psikologiaren adar bat».
«Hezkuntzaren aldaketak eta prozesuak aztertzen dituen zientzia da».
«Hezkuntzaren Psikologian haurraren hezkuntza-garapena aztertzen da».
«Hezkuntza aztertzen duen psikologiaren zatia da».
«Hezkuntza aztertzen duen zientzia da».
«Haurrari nola irakatsi aztertzen duen arloa da».
«Pertsonen hezkuntza-garapena aztertzen duen psikologiaren zati bat».
«Pertsonen heziketa aztertzen du».
«Ikasle bat hezteko erabiltzen diren metodoen eta metodo horien ondorioak
aztertzen dituen psikologiaren zatia da».
«Irakaskuntza gauzatzeko (...) psikologiak eskaintzen dituen baliabideak».

Esaldi horiek irakurriz gero, argi dago Psikologia bera zer den aztertu beharko dela.
Hezkuntza kontzeptuari dagokionez, gorago formulatu dena aipa daiteke. Psikologiari
dagokionez, lehenik, esan daiteke Hezkuntzaren Psikologia haren zatia, adarra, arloa
edo alorra dela. Bigarrenik, Psikologia zientzia gisa ulertzen bada, esan daiteke
Hezkuntzaren Psikologia bera ere zientzia dela. Eta hirugarrenik, argi dago
psikologiaren adar horrek aztergai duela hezkuntza- (edo heziketa-, ikaskuntza-,
irakaskuntza-…) prozesua.



Hezkuntzaren Psikologia Psikologia zientziatik bereizitako diziplina da eta
zeregin hauek ditu (Woolfolk, 1996):
1. Hezkuntza-prozesua (irakaskuntza-ikaskuntza) ulertzea.
2. Prozesu hori hobetzeko erak aurkitzea.
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Beraz, Hezkuntzaren Psikologiak ez du soilik aztertzen ikasleak nola ikasten duen,
baizik eta nola irakatsi behar zaion ere bai. Ondorioz, arlo honetako teoriak,
aurkikuntzak, ezagupenak, prozedurak eta teknikak, besteak beste, ezinbestekoak dira
hezitzaile izan nahi dutenentzat.
1.4. Zertarako behar dugu hezitzaileok Hezkuntzaren Psikologia?
Aurrerago esan bezala, hezitzaileok Hezkuntzaren Psikologia erabil dezakegu
irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ulertzeko eta hobetzeko erak aurkitzeko.
Ideia teoriko horiek beste batzuekin osatzeko, psikologoek esaten dutenaz gain, ikasleek
honako funtzionaltasun hauek aurkitu dituzte Hezkuntzaren Psikologian:
«Hezkuntza aztertzeko (psikologiaren ikuspuntutik)».
«Hezkuntza mota ezberdinez jabetzeko».
«Hezkuntzaren osagaiak zer testuingurutan kokatuta dauden jakiteko».
«Hezkuntza baldintzatzen duten aldagai psikologikoez gehiago jakiteko».
«Hezkuntzak gizakiarengan dituen eraginak hobeto ezagutzeko eta hezkuntzaren
xehetasun guztiak barneratzeko».
• «Hezkuntzak haurrengan duen eragina ezagutzeko».
• «Haurraren buruan edo barnean zer dagoen ulertzeko (ikasteko garaian edo
hezteko orduan)».
• «Haurrak hezkuntzan (eskolan) duen garapena hobeto ezagutzeko».
• «Haurraren egoera psikologikoa ulertzen saiatzeko».
• «Haurrak une bakoitzean dituen premiak ezagutzeko (...) eta asetzeko modurik
eraginkorrenak aurkitzeko».
• «Haurren nortasuna eta testuingurua erabiliz, ikas dezaten motibatzeko».
• «Haurrak hezteko (...) erabiltzen diren metodoak eta pausoak ezagutzea eta
praktikara eramatea».
• «Hainbat egoeratan, irakasle gisa arazoak hautematen eta haiei aurre egiten
ikasteko».
Argi dago Hezkuntzaren Psikologia zentzu askotan izan daitekeela erabilgarria
hezitzaileentzat. Baina aipatu diren ideiez gain, interesgarria izango litzateke nork bere
buruari honako hau galdetzea:
•
•
•
•
•



Zer ezagutu nahi dut gai honi buruz eta, ondorioz, zer eskatuko nioke
Hezkuntzaren Psikologiari?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.5. Zein izan da Hezkuntzaren Psikologiaren sorrera eta bilakaera?
Hezkuntzaren Psikologiaren sorreran eta bilakaeran honako fase hauek bereiz daitezke:
aurrekariak, abiapuntua, sorrera eta sendotze-garaia eta garapena (Woolfolk, 1996; Coll,
1998).



Psikologia filosofikoa eta hezkuntzaren teoriaren aurrekariak (1890 arte)

Hezkuntzaren Psikologiaren sorrerak bat egiten du Filosofiaren hastapenekin, eta
XIX. mendearen bukaeran eta XX. mendearen hasieran hasten da itxuratzen bere
historia laburra.
Greziar filosofiaren hastapenetan, Platonek eta Aristotelesek Hezkuntzaren
Psikologiaren gai esanguratsuak aztertu zituzten: hezkuntzaren helburuak, ikaskuntzaren
izaera, eta irakaslearen eta ikasleen arteko harremanak agertzen dira, besteak beste,
haiek egin zituzten galderen artean.
Garai Modernoko hainbat filosofok ere Hezkuntzaren Psikologiaren auziak landu
zituzten, hainbat argudioren bidez. Bacon-ek garapen berria eman zien Aristotelesen
ideiei. Descartesek ezagumenaren oinarrian berezko ideien protagonismoa defendatu
zuen, hau da, kognizioak nolabaiteko egitura zuela giza garapenaren lehenengo unetik.
Locke-k, aitzitik, esperientziaren garrantzia azpimarratu zuen tabula rasa (arbela hutsa)
metaforari esker: esperientziatik pasatzen dena soilik finkatzen da gogamenean (Locke,
1690: Essay concerning Human Understanding).
Aurrerago, Rousseauk hezkuntzari buruz zituen planteamenduak aipatu behar dira.
Pestalozzi-k (1745-1827) haien eragina izan zuen, eta erantsi zuen ekintza hezitzailea
beharrezkoa zaiola irakasleen zereginari. Horrekin batera, Herbart-ek (1776-1841)
eragin nabarmena izan zuen XIX. mendeko hezkuntza-teorian (eta gaur egungo hainbat
egilerengan ere bai). Bere psikologia filosofikoaren arabera, filosofia moralari dagokio
hezkuntzaren helburuak aztertzea eta finkatzea, eta psikologiari, berriz, helburu horiek
lortzeko baliabideak eskuratzea.



Psikologia zientifikoa eta Hezkuntzaren Psikologiaren abiapuntua (18901920)

XIX. mendearen bukaeran, Psikologia urrundu egin zen Filosofiatik, eta metodo
esperimentalak erabiltzen dituen diziplina zientifiko bihurtu zen. Urte haietako
helburuak ziren ezberdintasun indibidualak neurtzeko objektibitatearen bilaketa eta
garapenaren ikerketa kuantitatiboa.
F. Galton-ek (1822-1911) adimena neurtzeko lehen metodo psikologikoa asmatu zuen,
eta ezberdintasun indibidualen ikasketan oinarritu zen. G.S. Hall-ek (1844-1924)
ezberdintasun indibidualen ikasketa bultzatu zuen, lehen psikologia-laborategia eta
hainbat aldizkari sortu zituenean. 1881ean, irakasleei zuzendutako larunbateko
hitzaldiei eman zien hasiera. 1891n mintegi pedagogiko bat sortu zuen. 1894an, berriz,
nerabezaroari buruzko liburu bat argitaratu zuen. W. James-ek (1842-1910) Talks to
Teacher on Psichology liburua argitaratu zuen, gai psikopedagogikoei buruzko
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iradokizun ugarirekin. J. M. Cattell-ek (1860-1944) psikologia esperimentala sartu zuen
Amerikan, eta psikologia arlo guztietara aplikatu zuen; gehienbat ezberdintasun
indibidualak eta adimen-testak landu zituen. Cattell-ek formulatu zuen test hitza,
1890ean.
Bien bitartean, Europan, A. Binet-ek (1857-1911) Etude Expérimentale de l’Intelligence
(1902) argitaratu zuen eta adimenaren koefiziente indibiduala neurtzeko lehen testa
sortu zuen: Adimena neurtzeko eskala metrikoa Binet-Simon (1903) eta, haren
moldaketa, Stanford-Binet Eskala (1916). L.M. Terman-ek (1877-1956) supergaituei eta
gutxien gaituei buruzko lanak egin zituen, eta Bineten eskala ere egokitu zuen.
Hasierako harrera negatiboaren ondoren, errendimendu-testak onartuz joan ziren
eskoletan. Bestalde, Hezkuntzaren Psikologiaren kokapena hobetuz zihoan, argitalpen
zientifikoei zegokienez. Urte horietako beste aurrekari batzuk ere aipatu behar dira:
Hezkuntzaren Psikologiari buruzko ikastaroak, eta lehen katedra eta sailak agertzea
amerikar unibertsitateetan, besteak beste.
Garai hartan agertu zen Journal of Educational Psychology (1910) aldizkari ospetsua
ere, eta bi egile gailendu ziren lehenbiziko hezkuntzaren psikologo gisa: E.L. Thorndike
eta C.H. Judd. Ikaskuntza-prozesuaren lehenengo ikerketa sistematikoa egin zuen
Thorndikek (1874-1949): Educational Psychology (1903), Elements of Psychology
(1905), Educational Psichology, Briefer Course. Ekarpen horietan ikaskuntzaren legeak
azaldu zituen, eta matematika eta idazketan errendimendua neurtzeko frogak sortu
zituen. Psikologiaren aurkikuntzetan oinarritzeko premia azpimarratu zuen. Bere asmoa
zen psikologia eta hezkuntza arloak elkartzea, baina bere proposamena, zoritxarrez,
jokabidearen zientziaren hezkuntzaren arazoetara eginiko aplikazio hutsean gelditu zen.
Juddek (1833-1946), laborategiko esperimentaziotik urrunduz, eskola-antolakuntza eta
curriculuma ikertu zituen: Genetic Psychology for Teachers (1909), Educational
Psychology (1934). Matematika, irakurketa, giza zientziak, natura-zientziak… oro har,
eskola-edukien azterketa eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan sortzen diren arazo
psikologikoak landu zituen.
Bukatzeko, garai hartan honako ideia hau sortu zen: ikaslea hobeto ezagutu behar dela
hobeto irakatsi ahal izateko. E. Claparéde-k (1873-1940) ideia hori defenditu zuen
(L’éducation fonctionnelle eta Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale).
Bere psikologia esperimentaleko laborategian Psychologie Pédagogique mintegia
antolatu zuen, iraganeko irakasleak Haurraren Psikologian eta Psikologia
Esperimentalean prestatu nahian. Egile horren eragina nabaria da Europan sortu eta
zabaldu zen hezkuntzaren berrikuntza-mugimenduan (Eskola Berria). Amerikan ere
ideia berritzaile horiek zabaldu ziren. J. Dewey-k (1859-1952) Hezkuntzaren
Psikologiari buruzko proposamena egin zuen: jokabidearen zientziaren eta hezkuntzapraktikaren arteko zubi-zientzia izatea. Egile horren aburuz, hezkuntzaren helburua
garapena bermatzea da, eta ideia horretan oinarritzen da bere ikuspegi genetiko,
funtzional eta soziala.



Hezkuntzaren Psikologia diziplinaren sendotze-aroa (1920-1955)

Hezkuntzaren Psikologia «hezkuntza-zientzien erregina» bihurtu zen. Psikologien
ekarpenak ondo balioetsita daude hezkuntzaren munduan. Hiru arlo bereizten dira:
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ezberdintasun indibidualen neurketa, Ikaskuntzaren Psikologia eta Haur-garapenaren
Psikologia.
Lehen eremuari dagokionez, aldi hartan, froga psikometrikoen sorkuntza eta
hobekuntzarako ahaleginak egin zituzten. Binet-Simon eskala moldatu zuten, eta Estatu
Batuetan orokor egin zen Stanford-Binet eskala. Spearman-ek adimen orokorraren
faktorea edo «g» faktorea identifikatu zuen (1927), eta galdeketa, testa eta hainbat
frogatako argitalpenak ugaldu ziren.
Beste arlo batzuen garapena ere bizkorra izan zen. 1920ko hamarkadan, Thorndikeren
teorietan oinarrituz, Hezkuntzaren Psikologia aberastuz joan zen, hainbat mugimendu
psikologikoren eragina jasotzen zuen heinean; hala nola, Gestalt psikologia,
psikoanalisia, eta abar. Garai hartan, aurrerapenak egin zituzten Hezkuntzaren
Psikologiaren arlo guztietan; eztabaida sortu zen, ordea: alde batetik, ikaskuntzaren
legeak laborategiko esperimentazioaren bidez aztertu nahi zituztenak zeuden eta,
bestetik, helburu bera ikasgela-testuinguruan aztertu nahi zutenak.
1940ko hamarkadatik aurrera, Hezkuntzaren Psikologiaren gorakada hautsi egin zen.
Zergatiak: arlo propiorik ez zuela ematen zuen, egitarauek atzeratuta ziruditen, ikerketa
esanguratsu gutxi egiten zen, eta abar.



Hezkuntzaren Psikologiaren garapena eta diziplina aniztasuna (1955etik
aurrera)

1950eko hamarkadan, Hezkuntzaren Psikologiak gorakada handia izan zuen eta
hainbat planteamendu edo ikuspegi garatu zituen. Hona hemen garai hartako
gertakizun azpimarragarri batzuk:
Lehenik, laborategiko esperimentazioaren eta ikasgelan egindako azterketaren arteko
gatazka zaharra berpiztu zen, psikologiak egindako ikerkuntzen emaitzak hezkuntzari
aplikatzeko zailtasunak agertu zirenean.
Bigarrenik, Europan eta Estatu Batuetan izan zen zabalkuntza ekonomikoari esker,
politikak, ekonomiak eta kulturak hezkuntza formalaren garapenean jarri zituzten beren
interesak, eta ondorioz, besteak beste, derrigorrezko eskolaratze-legeak eta haurrentzako
programen diseinuak egin zituzten.
Hirugarrenik, hezkuntza aztertu nahi zuten beste diziplina batzuk sortu ziren
(Hezkuntzaren Soziologia, alegia), eta zalantzan jarri zen Hezkuntzaren Psikologiak
zuen protagonismoa. Ondorioz, Hezkuntzaren Psikologiak beste diziplina eta alor
batzuekin partekatu behar izan zituen hezkuntzaren teoria eta praktikaren oinarritze
zientifikoaren ardura.
Gauzak horrela, 1950eko hamarkadan, psikologian teoria konduktistak nagusitu ziren,
ikaskuntza baldintzapen eragilearen arabera azaltzen dutenak. Skinner-en teoriak eredu
instrukzionala sortu zuen hezkuntzan (Educational Technology edo Technology of
Teaching), irakaskuntza programatuaren oinarria. 1970eko hamarkadan, eredu
kognitibisten eraginaren ondorioz, aldatuz joan zen ikaskuntzaren ikuspegia, eta ikasten
duenarengan sortzen den aldaketa gisa ulertu zen. Barne-aldaketa hori informazio10
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prozesatzearen teorien abiapuntua izan zen, 1970eko hamarkadaren bukaeran. Teoria
psikologiko horiek egitura kognitiboen hartze, berrantolatze eta aldakuntza gisa ulertu
zuten ikaskuntza.
Horrez gain, Garapenaren Psikologiaren teoriek ikaste-prozesua azaltzeko gakoak
eskaini zituzten, hots: Piaget-en garapen kognitiboaren teoria genetikoa eta Vigotskyren teoria sozio-historikoa. Ikastearen interpretazioaren bilakaera horretan,
ezinbestekoak izan ziren hezkuntza-psikologo batzuen ekarpenak (Bruner, Ausubel…).
Ondorioz, Hezkuntzaren Psikologia Ikaskuntza-Irakaskuntzaren Psikologia bihurtu
zen.



Hezkuntzaren Psikologiaren sorrera eta bilakaera irakurri ostean, osatu
laburpen-taula hau:
Aroa

Iraupena

Egileak

Gertakizunak

Ondorioak

1.6. Zein izan dira Hezkuntzaren Psikologiaren edo Ikas-irakaskuntzaren
Psikologiaren ikuspegi garrantzitsuenak, historian zehar?
Hezkuntzaren Psikologian inportanteenak izan diren ikas-irakaskuntza ikuspegiak bi
multzo orokorretan antolatzen dira: ikuspegi konduktistak eta ikuspegi kognitibistak.
Hirugarrena bi ekarpen horien artean kokatzen da, ikuspegi neokonduktista, alegia.



Ikuspegi konduktista

Tradizionalki, behaviorismoak edo konduktismoak ikusten den jokaera eta
zuzenean behagarriak diren jokabideak aztertu ditu (1950, 1960 eta 1970eko
hamarkadetan, bereziki), eta baztertu egin ditu barneko edo kognitiboak diren alderdiak
(sentimenduak eta pentsamenduak, besteak beste). Konduktismo tradizionalen helburua
izan da organismo bizidun guztien (animalienak eta baita gizabanakoenak ere) portaeren
lege orokor batzuk identifikatzea. Lege horiek portaeraren ikaskuntzan aplikatu izan
dira. J.B. Watson, E.L. Thorndike eta B.F. Skinner dira konduktismo tradizionalaren
garatzaileak. Haien metodoa jokabidearen azterketa izan da, laborategian eta
animaliekin gehienetan. Psikologo konduktista horien iritziz, ikaskuntzak jokaeraren
aldaketa dakar.



Ikuspegi kognitiboa

Ikuspegi kognitibistak pertsonaren adimenean edo kognizioan gauzatzen diren
barne-prozesuetan oinarritu dira. Hau da, ikusten ez diren aldagaiak (asmoak,
sentimenduak, emozioak, pentsamenduak, igurikimenak, sormena, eta abar) aztertu
11
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dituzte. Kognitiboek ez dituzte lege orokorrak bilatzen, ezberdintasun indibidualaren
arrazoiak eta zergatiak baizik. J. Piaget, L. Vygosky, J. Bruner eta D. Ausubelentzat,
zuzenean behatu ezin den barne-prozesua da ikaskuntza. Egile horien metodoek,
ezberdinak izanik, pertsonak eta behagarriak ez diren hainbat aldagai hartu dituzte
kontuan. Ikastea, haien aburuz, gizabanakoaren barnean gertatzen den aldaketa da.



Ikuspegi neokonduktista

Hain ideia, helburu eta metodo ezberdinetan oinarritu ondoren, ez da harritzekoa
ondorio ezberdinak ateratzea eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesua modu ezberdinean
ulertzea. Nolanahi ere, aurreko bi ikuspegi horien planteamenduak erabilgarriak dira,
osagarriak izan daitezkeelako, ikaslearen bi aldeko ezagutza (kanpokoa eta barnekoa)
ezinbestekoa baita. Haien hurbiltzetik sortu zen ikuspegi neokonduktista.
Psikologo neokonduktistek, kanpokoak eta behagarriak diren faktoreekin batera,
barrukoak eta ikusezinak diren alderdiak (adibidez: asmoak, sinesmenak,
pentsamenduak, itxarobideak…) murgildu dituzte beren planteamenduetan.
Ikuspegi horien artean kokatzen da A. Banduraren Ikaskuntza sozialaren teoria lana.
Egile horren aburuz, ikusten den jokaera baino gehiago da ikaskuntza. Pertsonek
besteak behatuz ikasten dute: imitazioaren papera azpimarratzen du, beraz. Imitazioa
testuinguru sozialean gertatzen da. Adibidez, haurrek gurasoen portaerak imitatzen
dituzte. Gurasoek, errefortzu batzuen bidez, imitazioak saritzen eta iraunarazten dituzte.
Jokamolde osoa kopia dezakete, geroago erakutsi arren; baina imitatzeaz gain, jokaera
berriak ikasten dituzte, sortutako jokaerak saria lortzen badu. Ikuspegi horrek
kognizioaren eragina onartzen du: usteek, pertzepzioek, asmoek eta itxarobideek
testuinguruaren eraginak izaten dituzte, eta giza portaerari eragiten diote.
Ikuspegia

Aztergaia

Helburuak

Metodoak

Egileak

Konduktista

Kanpoko
portaera,
jokaera,
jokabidea…

Portaeraren lege Animalien
orokor
batzuk jokabidea
identifikatzea.
laborategian
aztertzea.

J.B. Watson
E.L. Thordinke
B.F. Skinner

Kognitiboa

Barruko prozesu
kognitiboak:
asmoak, usteak,
sentimenduak,
pentsamenduak
…

Ezberdintasun
indibidualen
arrazoiak
edo
zergatiak ulertzea.

J. Piaget
J. Bruner
D. Ausubel

Neokonduktista

Kanpoko
portaera
eta
aldagai pertsonal
ikusezinak.

Behaketa
Portaeraren
testuinguru
arrazoiak
identifikatzea eta sozialean.
barnekoa
onartzea.

Pertsonen
pentsamenduak,
sormena,
sentimenduak
…

A. Bandura
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Zein dira Hezkuntzaren Psikologiaren ikuspegien arteko berdintasunak eta
ezberdintasunak?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7. Nolakoa izan da Hezkuntzaren eta Hezkuntzaren Psikologiaren arteko
erlazioa?
Hezkuntzaren eta Hezkuntzaren Psikologiaren arteko erlazioak hiru fase edo bide eduki
dituela esan liteke (Mayer, 2002): lehena, psikologiatik hezkuntza «zuzendu» beharreko
irudipena; bigarrena, inolako harremanik ez zutela eta bakoitzak bere aldetik «ibili»
behar izan zuenekoa, eta hirugarrena, bion arteko «elkarlan»ean eta erlazioetan
oinarritzen dena.



Noranzko bakarrekoa bidea

XX. mende hasieran gailendu zen ikuspegia. Psikologia hezkuntzari aplikatzea du xede
Hezkuntzaren Psikologiak. Hasieran, ilusio handiko garaian, nahiz eta psikologoek
onartu psikologiak ezin ziela irakasleen behar guztiei erantzun, psikologiak hezkuntza
gidatu behar zuela zabaldu zen. Hasierako ilusioa galduz joan zen, psikologia
hezkuntzara aplikatzean sortzen ziren arazoak zirela medio; izan ere, irakaskuntzaprograma, -plan eta -metodo definitiboak ezin dira berehalakoan ikasgeletan aplikatu.
Ondorioz, mende erdialdera, zapuztuz joan zen hasierako ilusioa.



Irteerarik gabeko bidea

Aipaturiko zailtasunek psikologoen zalantzak handitu zituzten, hau da, Hezkuntzaren
Psikologia gai izango ote zen zientzia gisa hezkuntza gidatzeko. Horrela, psikologoek
laborategietara jo zuten, haien teoria eta azterketen emaitzak egiaztatzera, hezitzaileen
arazoak eta kezkak kontuan hartu gabe. Grinder-ek (1989) hiru arrazoi aipatu zituen
XX. mende erdialdeko jokaera hori ulertzeko:
1. Hezkuntzaren psikologoen interesik eza hezkuntza-politikarekiko.
2. Hezkuntzaren psikologoek huts egin zutela teoria koherente bat lortzeko garaian.
3. Hezkuntzaren psikologoek hezkuntza-arazoetatik urrundu zutela lana eta
azterketa.
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Noranzko bikoitzeko bidea

1950eko eta 1960ko hamarkadetan, ordea, bide berri bati ekin zitzaion Hezkuntzaren
Psikologian; baikortasuna zabaldu zen, eta gaur egun, oraindik ere, eusten zaio giro
horri. Hezkuntza-arazo eta -erronkek bultzatu dute Hezkuntzaren Psikologia pertsona
eta egoera errealei azterketa psikologikoak egitera. Eta Hezkuntzaren Psikologiak
praktikan oinarritu diren euskarriak eskaini dizkio hezkuntzari, beharrezko erabakiak
har ditzan.
Hala ere, nahiz eta oro har garai bakoitzari ikuspegi bat eskaini, esan beharra dago gaur
egun jarraitzaile ugari dituela bigarren ikuspegiak eta, batez ere, lehen garaikoak.
Fasea Norabidea

Aldia

Hezkuntzaren eta Hezkuntzaren Psikologiaren
arteko erlazioak

1.

Noranzko
bakarreko
bidea

XX.
Baikortasuna Psikologoek garapen- eta ikaskuntzaprozesuak aztertu, eta emaitzak
mendearen
hezitzaileen esku utzi zituzten, haiek
hasiera
aplika zitzaten.

2.

Irteerarik
gabeko
bidea

XX.
Ezkortasuna
mendearen
erdia

3.

Noranzko
bikoitzeko
bidea

Baikortasuna Psikologoek pertsonek nola ikasten
XX.
duten eta hezkuntza-ingurunean nola
mendearen
garatzen diren aztertzen dute.
amaiera

Psikologiak zein hezkuntzak inolako
harremanik gabe jardun zuten garaia.

Psikologiak hezitzaileen erronkek eta
kezkek gidatuta, eta hezitzaileek
psikologiak emandako oinarriak
euskarri
dituztela
lantzen
du
ikaskuntza-irakaskuntza.



Eta zuk, nolakoa nahi duzu izatea Hezkuntzaren eta Hezkuntzaren
Psikologiaren arteko erlazioa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Hezkuntzaren psikologiari buruz gehiago jakiteko…
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2. Ikaskuntzari buruzko hainbat ikuspegi
3.1. Ikastea delako hori
3.1.1.

Zer da ikastea?

W. Hill-ek (Woolfolk, 1996) dioenez, ikastea zer ez den esan behar da, lehenik eta
behin.
1. Ikastea ez da soilik gelan gertatzen. Aitzitik, bizitzan egunero eta une oro
gertatzen den zerbait da.
2. Ikasteak ez du beti zertan zuzena izan. Batzuetan, gaizki dauden gauzak ere
ikasten dira, baita jokabide desegokiak ere.
3. Ikasteak ez du zertan nahitaezkoa edo kontzientea izan. Konturatu gabe eta
nahigabe ikasten dira hainbat gauza.
4. Ezagupenak eta trebetasunak ez ezik, jarrerak eta emozioak ere ikas daitezke.
Psikologoek ez dute lortu ikaskuntza modu bakar batez definitzea, ñabardurak ugariak
baitira; hala ere, ikaskuntzaren definizio orokorra egin daiteke, hots (Woolfolk, 1996,
2006):



«Ikaskuntza da pertsona batengan gertatzen den kanpoko edo barneko
aldaketa. Ikaskuntzak aldaketa bat ekartzen du ikasten ari den pertsonarengan.
Baina ikaskuntzaz hitz egiteko, aldaketak izan behar du esperientziak eragindakoa,
edo ingurunearen eraginez gertatutakoa».

Aldaketa hori ikaskuntza gisa hartzeko, beharrezkoa da esperientziaren erantzuna izatea.
Definizioari jarraituz, ikaskuntzaren aldaketek norbanakoaren ezagutzan edo jokaeran
eragiten dutela dio. Horri dagokionez, psikologo batzuek ezagutzaren aldaketak
azpimarratu dituzte, edo ikaskuntza pertsonaren barnean gertatzen dela esan dute
(kognitibistek); beste batzuek, aldiz, jokaeraren aldaketak azpimarratu dituzte. Beraz:



«Ikaskuntza iraunkor samarra den jokaera-aldaketa baten oinarria da, ariketa
edo esperientzien bidez gertatzen dena».

Ikasleek beste ideia hauek ere aipatu dituzte ikaskuntza zer den argitzeko:
•
•

Prozesu bat: kontzientea ala ez; egunero eta une oro, bizitza osoan zehar, eskolan eta
eskolatik kanpo gertatzen den prozesua.
Esperientziak bultzatzen duen aldaketa.
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•
•
•
•
•
•

•

Pertsonaren ezagutza, ezaguera, gaitasun, emozio, oinarri, kontzeptu, prozedura edo
jarreretan sortzen diren aldaketak.
Informazioa barneratzea edo bereganatzea.
Transmisioa.
Eraikuntza.
Aurkikuntza.
Zerbait (gaia, informazioa, eskema, sentimendu berriak) barneratzea, ulertzea…
litzateke. (Zerbait hori ezagupena da eta hainbat ezagupen mota daude: eduki
kontzeptualak, prozedurak, jarrerak, portaerak, balioak…).
…

 Eta, zure aburuz: Zer da ikaskuntza? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikaskuntza eta irakuskuntza elkarri lotuta doaz. Ikasleek honela definitu dute
irakaskuntza, besteak beste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prozesu bat.
Ikaskuntza-prozesurako bidea.
Aldaketak eragiteko prozesua.
Aldaketa bat dakarren prozesua, bai ikasleengan bai irakasleengan.
Elkarrekintza.
Eskolara bakarrik mugatzen ez den prozesua.
Pertsona batek erabiltzen duen prozesua beste batzuek ezagutza berriak barnera
ditzaten.
Norbaitek norbaiti zerbait azaltzea edo jakinaraztea.
Jakiteak, edukiak, balioak eta jarrerak transmititzea edo ikasleei barneraraztea.
Irakasleak gauzatu behar duen prozesua, ikasleek garapen minimo bat izan dezaten.
Ezagupen batzuk edukitzea, eta besteei transmititzen eta irakasten jakitea.
Eskolak ematen jakitea.
Ezagupenak, abilezia, gaitasuna eta motibazioa izatea.
Ikasleari ematen zaion laguntza, hark ikas dezan.
Ikasleei ikasten laguntzea / ikasleekin harremanak izatea / ikasleengan nolabaiteko
motibazioa piztea.
Irakasleak zientzia arte bihurtzea…

Bistan dagoenez, esaldi guztiek dute irakaskuntza-prozesuaren ezaugarrietako bat edo
gehiago, eta esan daiteke osagarriak direla. Irakurleari dagokion erronka: irakaskuntzari
buruzko bere interpretazioa eta kontzeptu propioa izatea. Azken esaldian Woolfolkek
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(1996) proposatzen duen bezala, aspaldidanik eztabaidatu da irakaskuntza artea ala
zientzia den.



Irakaskuntza zientzia bada, beste zientzien antzera, jakindurian, ezagupenetan
oinarritzen da. Horrela ulertuz gero, irakasle on bat izateko, ezinbestekoa izango
litzateke ezagupen batzuk menderatzea eta aplikatzen jakitea, hezkuntza-prozesua
hobetzeko. Bestela, artea izango balitz, nahikoa izango litzateke sena, sormena eta
gogoa izatea irakasle ona izateko.

Hezitzaileen artean adostasunik ez izan arren, gehienek onartzen dute irakaskuntzak bi
osagaiak dituela, artea eta zientzia, alegia. Beste hitz batzuekin, irakaskuntza artea eta
zientzia da, eta bi alderdiek dute garrantzia:
•

Alde batetik, zientzia den neurrian, irakaskuntzak ezagupenak ditu eta irakasleentzat
ezinbestekoak dira.

•

Bestetik, artea den neurrian, irakaskuntzan aritzeko, irakaslea izateko, ezinbestekoak
dira sena, talentua, sormena edo motibazioa, zientzia talde, pertsona eta egoera
bakoitzera aplikatzeko eta egokitzeko. Eta garrantzitsua da alderdi artistiko hori ere.

 Eta, zure iritziz, zer da irakaskuntza?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2. Zer da ikastea Hezkuntzaren Psikologiaren aburuz?
Hezkuntzaren Psikologiaren ikuspegiek hainbat eratan interpretatu dute ikaskuntza,
eta hainbat eredu sortu dituzte (Woolfolk, 1996, 278. orriko taulatik moldatua):
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Ikastearen
ikuspegiak

Ezagutza

Konduktistak
Bereganatu behar
den ezagutza
multzo finkoa.

Prozesatu behar den
ezagutza multzo
finkoa.

Kanpokoak
bultzaturik

Kanpokoak
bultzaturik.

Gertakizun,
trebetasun eta
edukiak
eskuratzea.

Ikastea

Praktika gidatuak
sortzen du.

Transmisioa.

Irakastea

Irakaslea

Informazioprozesatzearen
teoriak

Aurkezpen
gidatua.
Ezagupenaren
iturri nagusia.
Administratzailea
.
Behatzailea.
Erantzun okerren
zuzentzailea.

Ezagutzak
informazioprozesatzea
eragiten du.
Gertakizun,
trebetasun,
kontzeptu eta
estrategiak
eskuratzea.

Piageten
kognitibismoa

Sozialki eraikitako
ezagutza.

Testuinguru
sozialean, ikasleak
dakienean
oinarriturik,
indibidualki eraikita.

Ikasleen ekarpenekin
eraikita.

Eraikuntza aktiboa,
aurreko
ikaskuntzaren
berreraikuntza.

Eraikuntza soziala.

Hainbat prozesuk eta
aukerek sortzen
dute.

Prozesu gidatua.

Eraikuntzaren gida.

Ezagutzaren iturria
(materialekin
batera).

Ezagupenaren iturria
(ikaslea,
materialekin eta
testuinguruarekin
batera).
Gidaria, jardueren
antolatzailea;
ikasleen ideien,
kontzeptuen eta
pentsamenduen
entzulea.
Eraikitzaile aktiboa.

Estrategien
erakuslea eta
instruktorea.

Informazioaren
prozesatzaile
aktiboa.

Teoria soziohistorikoa

Ezagupen multzo
aldakorra.

Teknika eta
estrategien
aplikazioak
sortzen du.
Transmisioa.

Erantzun okerren
zuzentzailea.
Hartzaile
pasiboa.

Kognitibistak
Konstruktibistak

Erronka kognitiboa.

Sozialki definituriko
balio eta
ezagutzarekin
erlazionaturik.
Aukera sozialetan
gertatzen da.
Ezagutza lankidetzan
eraikitzea.

Sortzailea.

Ezagueraren iturria
(baliabide materialak,
sozialak eta
testuinguruarekin
batera).
Gidaria, jardueren
antolatzailea.
Ezagutzainterpretazioaren
lankidetzazko
eraikitzailea
Lankidetzazko
eraikitzailea edo
sortzailea

Subjektu aktiboa:
pentsatu, azaldu,
galdetu,
interpretatu…

Subjektu aktiboa:
pentsatu, azaldu,
galdetu, interpretatu,
kritikatu.

Ez dira
beharrezkoak, baina
beren galderek
pentsamendua
estimula dezakete.

Ezagueraren eraikitzeprozesuaren
ezinbesteko
kolaboratzaileak eta
lankidetzazko
eraikitzaileak.

Langilea.

Ikaslea

Ikaskideak

Entzule aktiboa.

Oro har, ez dira
kontuan hartzen
(ikaskuntza
sozialaren
teorian,
imitatzeko
ereduak)

Estrategien
erabiltzailea.
Informazioaren
antolatzailea.
Informazioaren
erabiltzailea.
Ez dira
beharrezkoak.
Ez dute eraginik
informazioaren
prozesamenduan.
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Zer ezberdintasun eta antzekotasun daude ikaskuntzari buruzko teorien
artean?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Konduktismoaren eta informazio-prozesatzearen teorien aburuz, ikastea
«hartzea» edo «eskuratzea» dela esan daiteke. Ikuspegi konduktisten aburuz,
portaeren aldaketan eta estimulu-erantzunaren arteko loturan oinarritzen da
eskuratze hori. Prozesu horretan, ikaskuntzak kanpoko aldaketa suposatzen du eta
ikastean ikasleak erantzunak bereganatzea ditu, ohiturak hartzen ditu. Informazioprozesatzearen teorien arabera, erabilgarriak izan daitezke informazioa eskuratzeko
prozesua hobetzeko teknikak edo estrategia batzuk. Irakastea zerbait transmititzea,
igortzea ala ematea da. Konduktisten aburuz, zerbait hori portaera edo erantzun
zuzena izan daiteke. Ondorioz, emate horrek ona eta zuzena izan behar du.
Irakaskuntzarik onena aurkezpena izango litzateke, eta irakasleak ikasleari erantzun
egokia zein den seinalatzea. Irakastea informazioa transmititzea da. Irakasleak
informazioa igorriko du eta, horrekin batera, hura prozesatzeko (gordetzeko,
antolatzeko, oroitzeko…) ikasleak erabili behar dituen teknikak eta estrategiak.

•

Konstruktibisten aburuz, ikaskuntza eraikitzen den zerbait da eta, horretarako,
eskuratzea izan daiteke lehenengo pausoa. Baina ikaslea ez da hartzaile hutsa, eta
iristen zaion informazioaren esanahia sortzen, asmatzen eta eraikitzen ahalegintzen
da. Eskuratzeaz gainera, zerbait «jartzea» ere eskatzen du ikaskuntzak: informazioa
eskuratzeko estrategiak eta teknikak, ezagupenak, izaera baikorra edo motibazioa
ere bai. Hau da, «eraikitzea»: ikaskuntza norberak eraikitzen duen prozesua bada,
ikasleak informazioa eskuratu, gorde, antolatu, berreskuratu eta, jabe izateaz gain,
motibazioa ere izan behar du: nahi izatea ere beharrezkoa da. Eta, bukatzeko,
ikuspegi sozialen ekarpena kontuan hartuz, eskuratze-eraikitze hori testuinguru
sozialak ahalbidetzen du, sortzen dituen esperientzien bitartez aukera ematen
duelako. Irakaskuntzaren helburua da ikasleak ikaskuntzaren barne-prozesua
eraikitzea. Baina, nola laguntzen dio irakasleak ikaslearen barnean eraikitzen
denari? Hori da, ondorioz, irakaskuntzaren erronka, saiakera: irakasleak kanpotik
gidatzea ikasleak berak egin behar duen prozesua. Konstruktibismo sozialaren
arabera, ikaskuntzan ikasleak eraiki behar duen barne-prozesua testuinguru batean,
giza harremanetako lankidetzazko eraikitze batean sortzen da.
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 Zer da ikaskuntza (eta irakaskuntza) Hezkuntzaren Psikologiaren hainbat ikuspegi
teorikoren arabera?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondorio gisa, hiru ikaskuntza mota aipa daitezke hainbat teoriatan oinarrituta (Woolfolk,
1996; Mayer, 2002):
•

Ikaskuntza, erantzunaren indartze gisa: konduktismoak portaeraren analisian
oinarritzen duen teoria. Ikaskuntza ulertzen du estimulu bat finkatzearen edo
kentzearen asoziazio gisa (estimulua-erantzuna). Adibidez, irakasleak ikasleari
galdera bat egin eta erantzuna zuzena bada, saritu egiten du, lan ona egin duela
esanez. Okerra bada, zigortu egiten du, apunteak berriro begiztatzeko eskatuz.

•

Ikaskuntza, ezagutzaren eskuratze gisa: informazio-prozesatzearen teoriek
laborategian egindako esperientzietan oinarritzen duten teoria. Ikaskuntza
informazio-transferentziatzat hartzen da. Hau da, dakien pertsona batek
―irakasleak― ez dakien pertsona bati ―ikasleari― informazioa helaraztea.

•

Ikaskuntza, ezagutzaren eraikitze gisa: konstruktibismoak pertsonen azterketan
oinarritzen duen teoria. Egoera errealetan egiten du. Ikaskuntza ezagutza-eraikitze
gisa ulertzen da. Hau da, ikasleak berak eraikitzen ditu buru-errepresentazioak, eta
bere esperientziei zentzua aurkitzen saiatzen da. Beraz, ikasleak zentzua aurkitzen
duen bitartean, irakaslea izango da bide horretan laguntzaile eta gida-eginkizuna
izango duena. Ikaskideek ere gidari edo bitartekari lana egin dezakete.

Ikaskuntza

Ikaslea

Erantzunaren
indartze gisa

Eredu, sari eta
zigorren hartzaile
pasiboa

Ezagutzaren
eskuratze gisa

Ezagutzaren
eraikitze gisa

Irakaslea

Irakaskuntza

Eredu, sari eta
Transmisiboa:
zigorren
imitazio, praktika eta
administratzailea errepikapenaren bidez.
Transmisiboa:
Informazioaren
Informazioaren ikas-estrategiak, ariketak,
prozesatzailea
administratzailea
testuliburuak,
lan-koadernoak...
Konstruktibista:
Ulerkuntza
Ulerkuntzaren eta ikaslearen parte-hartze
propioaren sortzailea
eraikuntzaren
aktiboa (dedukzioa,
gidaria
indukzioa) eta soziala.
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Irakurri ikaskuntzari buruzko testu bat (adibidez: Huizi, P. (1996). «Ikastea ez
da hartzea». Hik Hasi (8), 33-34)

 Erantzun galdera hauei:
1. Hezkuntzaren Psikologiako zein ikuspegi teoriko aipatzen dira?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zer da ikastea?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Zein faktore erlazionatzen dira ikastearekin?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zein da ikaslearen papera ikaskuntza-prozesuan?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Zein da irakaslearen papera ikaskuntza-prozesuan?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Irakurri egoera hau (Woolfolk, 1998):

Gertaera hau irakasle bati gertatu zitzaion eskola batera egindako bisita batean. Geografia
ikasten ari zen talde bati galdera batzuk egitea eskatu zioten. Irakasle bisitaria gelara heldu,
ikasleek geografia lantzeko erabiltzen zuten liburua pixka bat aztertu, eta honako galdera hau
egin zien ikasleei:
- «Jo dezagun ehunka metroko sakonera duen zulo bat egin behar duzuela. Hondoa
nolakoa izango da, azala baino hotzagoa ala beroagoa?»
Gelako haurretatik inork ez zuen erantzun. Orduan, haurren andereñoak hitz egin zuen,
esanez:
- «Ziur nago badakitela erantzuna. Beharbada ez dute galdera ulertu. Utz iezadazu
galdetzen».
Horrela, liburua hartu zuen eta galdetu zien:
- «Zein baldintza daude Lurraren globoaren barruan?»
Ikasleen erdiek berehala erantzun zuten:
- «Lurraren barrena 'fusio igneo' izeneko egoeran dago».

 Erantzun galderei:
1. Egoera horretan, zer gertatzen ari da? (Azaldu zuen erara) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Irakasle bisitariak: Zer egin zuen? Zergatik? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Gelako irakasleak: Zer egin zuen? Zergatik? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Ikasleek: Zer egin zuten? Zergatik? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Zein ikaskuntza-irakaskuntza teoria gauzatzen da egoera horretan? Zergatik? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Ikas- eta irakaskuntza-prozesuei buruz gehiago jakiteko…
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2.2. Ikaskuntzari buruzko ikuspegi konduktistak
2.2.1. Zein dira ikuspegi konduktistak?
Ikuspegi konduktistak (konduktismoa edo behaviorismoa delakoa) enpirismoaren
tradizioan kokatzen dira. J. Lockeren «arbela hutsa» (tabula rasa) ideiaren arabera, giza
garapenerako garrantzitsuena ez da organismoaren barruan dagoena, baizik eta organismo
horri kanpotik iristen zaiona. Ikuspegi horretatik, esperientziak aldarazten gaitu, eta
pertsona baten historia bere esperientzien historia baizik ez da. Hori dela eta, neurtu, behatu
eta zenba daitekeenak bermatuko du ikaskuntza. Hiru ikuspegi dira:
1. I. Pavloven baldintzapen klasikoa.
2. B.F. Skinnerren baldintzapen eragilea edo instrumentala.
3. A. Banduraren ikaskuntza sozialaren teoria.



Baldintzapen
klasikoaren
teoriaren arabera, gizakiek eta
animaliek erantzuten ikasten dute
gertakari (estimulu) baten aurrean.
Erantzuna (portaera, jokabidea…) era
automatikoan baldintzatzen da.

Baldintzapen klasikoaren formulatzailea
I.P. Pavlov (1849-1936) da. Errusiar
fisiologoak sekrezioari eta digestioari
buruzko lanak egin zituen, eta Fisiologia
eta Medikuntzako Nobel saria lortu zuen
(1904.
urtean).
Pavlovek,
bere
laborategian txakurraren digestioari buruz
esperimentuak egiten ari zela, erreflexu
baldintzatuak aurkitu zituen. Esperimentu
hau aipatu ohi da adibide gisa: txakurrak,
janaria ikusi eta usaindu bezain pronto,
listua (erantzun automatikoa) jariatzen
zuen. Txakurrari janaria ematen zion
bitartean, txirrin bat (estimulu neutroa)
jotzen zuen. Txirrinaren ondoren, janaria
emateko prozesua errepikatzen zen behin
eta berriz. Errepikapenaren ondorioz,
txakurrak, txirrina (estimulu baldintzatua)
entzun bezain pronto, listua (erantzun

baldintzatua) jariatzen zuen, nahiz eta
janaririk ez eman.
Baldintzapenaren
prozesuaren
beste
adibide bat honako hau izan daiteke,
haurraren
emoziozko
erantzunen
ikaskuntzarekin
zerikusia
duena.
Adibidez, haur bat dentistarengana joaten
da lehendabiziko aldiz. Dentista, klinika,
tresnak, mantal zuria… haurrarentzat
estimulu neutroak dira. Baina haurrak
mina senti dezake eta minak beldurra
eragiten diola jabetuko da. Gerta daiteke
orain arte estimulu neutro zirenak
minarekin lotzea eta estimulu baldintzatu
bihurtzea, eta beldurraren erantzuna
baldintzatua izatea. Hau da, haurrak ikasi
egiten du dentistarenganako beldurra.
Era berean, beste erantzun batzuk
ikasiak izan daitezke. Erantzunak ez dira
borondatezkoak izaten, baizik eta egoera
jakin batzuetan automatikoki ematen
dira, estimulu neutroa baldintzatu gabeko
estimulu batekin lotu eta azken hori
estimulu baldintzatu bihurtu delako.

Ikaskuntza = erantzun automatikoa
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Baldintzapen operantea edo instrumentala. Baldintzapen klasikoen bidez, ikusi
den bezala, erantzun automatikoak ikasten dira. Baina norbanakoek ikasten dituzten
erantzun guztiak ez dira automatikoak. Pertsonek ekintza eta jokaera asko nahita egiten
dituzte, eta, askotan, pertsona bakoitzak erabakitzen du nola jokatu. E.L. Thorndike eta
B.F. Skinner dira baldintzapen operantearen formulatzaileak.

E.L. Thorndikek (1874-1949) katuekin
egin zituen bere esperimentuak eta,
haietan
oinarrituz,
baldintzapen
operantearen lege garrantzitsu bat
ondorioztatu zuen: efektuaren legea.
Lege horrek dio jokaeraren ondorioa
atsegina bada jokaera errepikatu egingo
dela. Alderantziz, jokaeraren ondorioa
desatsegina edo txarra bada, ez da
errepikatuko.
B.F. Skinner (1904-1990) estatubatuar
psikologoak ikasketari buruzko ikerlanak
egin
zituen
eta
baldintzapen
operantearen legeak formulatu zituen.

Skinnerrek kaxa berezi bat sortu zuen
bere esperimentuak egiteko. Skinnerren
kaxa kaiola baten antzekoa zen, eta bertan
usoak eta arratoiak sartzen zituen. Bazuen
depositu edo erretilu bat janariarentzat,
eta palanka edo botoi bat janariaren
deposituari lotuta. Animalia gose zenean,
janaria lortzeko, palanka edo botoia ukitu
behar zuen. Saio batzuk egin ondoren,
ustekabean, animaliak palanka jotzen
zuen eta janaria erortzen zen depositura;
eta horrela, behin eta berriz eginda, usoak
ikasi egiten zuen zer egin behar zuen
janaria lortzeko, eta kaxan sartu bezain
pronto palanka jotzen zuen.

Baldintzapenaren operantearen arabera, bi osagai daude erlazionaturik ikasten den
portaerarekin:
1. Aurrekaria: erantzunaren aurretik izaten den gertaera.
2. Ondorioa: portaerari jarraitzen diona, hau da, zigorra ala errefortzua (biak dira
positiboak ala negatiboak):
•

Errefortzu positiboa: portaerak zerbait ona dakar (+ = ona eman).

•

Errefortzu negatiboa: portaerak zerbait txarraren bukaera dakar (- = txarra
kendu).

•

Zigor positiboa: portaerak zerbait txarra dakar (+ = txarra eman).

•

Zigor negatiboa: portaerak zerbait onaren bukaera dakar (- = ona kendu).

Ona ala txarra den, hori oso subjektiboa izango da, pertsonaren esperientzien arabera. Baina
errefortzuek eta zigorrek ondorioen kontrola, hau da, ikastea, dakarte. Ondorioz,
ikasitako erantzun baldintzatua ez da soilik mekanikoki sortzen.

Ikaskuntza = erantzun instrumentala
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Banduraren ikaskuntza sozialaren teoria

Teoria neokonduktista gisa aipa daiteke
teoria hau. A. Bandura (1925-1998) da
teoria
horren
sortzaile
nagusia.
Konduktisten antzera, portaera aztertzen
du teoria honek, baina behaketa eta
imitazioaren papera azpimarratzen ditu
portaeraren ikaskuntzan.

Eredua behatu

Banduraren ustez, gizakiengan eta
animaliengan, beste batzuek gauzak nola
egiten dituzten behatuz gero, ikaskuntzaprozesua garatzen da. Ereduen edo
behaketaren bitarteko ikaskuntzan, honela
garatzen da prozesua:

Eredua bereganatu

Eredua finkatu

Ikuspegi horretan, kognizioaren eragina onartzen da: usteek, pertzepzioek, asmoek eta
itxarobideek testuinguruaren eraginak izaten dituzte eta giza portaerari eragiten diote.
Imitazioa testuinguru sozialean gertatzen da. Pertsonek jokamolde osoa kopia dezakete,
jokaera hori geroago agertu arren. Pertsonek, imitatzeaz gain, jokaera berriak sortzen
dituzte. Behatzen diren portaera guztiak ez dira ikasten, edo behatzen direnak ez dira modu
berean imitatzen:
•
•
•
•
•

Eredu edo pertsona erakarleak gehiago imitatzen dira.
Zigortuak izan diren portaerak ez dira hainbeste imitatzen.
Errefortzua eskuratu dutenak, aldiz, sarriago imitatzen dira.
Haurrak helduen portaerak imitatzen ditu, baita adinkideenak ere.
Portaera erasokorrak prosozialak baino gehiago imitatzen dira.

Ikaskuntza = imitazioa (soziala eta kognititiboa)

 Zer ezberdintasun eta antzekotasun daude ikuspegi konduktisten artean?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ikastearen eredu konduktualak eta sozialak (Trianes eta Gallardo, 2004)



Ikastea = baldintzatutako erantzuna
Kanpo-estimuluek sortzen dituzte ikaslearen erantzunak.

Baldintzapen
klasikoa
(Paulov)

Estimulu zehatzak erantzun zehatzekin erlazionatzen dira.
Erantzunak (ikaskuntzak) erreaktiboak dira.

Ikastea = erantzun instrumentala


Baldintzapen
operantea edo
instrumentala
(Skinner,
Thorndike)


Ikaskuntza sozial
kognitiboaren
teoria
(Bandura)

Kanpo-estimuluek sortzen dituzte ikaslearen erantzunak.
Estimulu zehatzak erantzun zehatzekin erlazionatzen dira.
Erantzunak (ikaskuntzak) dituzten ondorioen arabera
erreforzatzen dira: errefortzu + edo errefortzu negatiboa.
Erantzunak (ikaskuntzak) dituzten ondorioen arabera gutxitzen
edo baztertzen dira: zigorra.
Zigorrak: (ahozko) errietak, bakartzea (denbora kanpora),
erantzunaren kostua, praxis positiboa, praxis negatiboa,
iraungitzea…

Ikastea = erantzun sozial kognitiboa
Erantzunak (ikaskuntzak) imitazioaren bidez ikasten dira:
pertsonaren joeraren (genetika), egoeraren (situazionala),
pertsonak egiten duen egoeraren interpretazioaren (esanahia),
besteengan ikusten duenaren (behaketa, imitazioa, ikaste
soziala), pertsonak sortzen dituen igurikimenen arabera.
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2.2.2. Zein izan daiteke ikuspegi konduktisten erabilera
ikaskuntzan?
Hezkuntza-prozesuan, oro har, ikaskuntza da portaera, gertakizunak, trebetasunak eta
kontzeptuak eskuratzea. Aurretik esan den moduan, ikastea portaera-aldaketa da, hau da,
ikaskuntza-aldaketa, erantzun-aldaketa:
•
•
•
•

Portaera berria sortzea.
Portaera egoki bat indartzea.
Portaera desegoki bat arintzea.
Portaera desegoki bat desagertzea.

Ondorioz, irakastea zerbait transmititzea, igortzea edo ematea da. Praktika gidatuaren
bidez, ariketen bidez, portaera edo erantzun zuzena lortzen da, hots:
•
•
•
•

Zerbait (erantzuna, portaera, jarrera, prozedura…) berria sortzea.
Zerbait egokia indartzea.
Zerbait desegokia arintzea.
Zerbait desegokia desagertzea.

Irakaskuntza-ikaskuntzaren emate- eta hartze-prozesuan, non portaera aldatzea baita,
helburua, ikaslea, hartzaile hutsa da. Informazioa gehi estimuluak eta ondorioak eskuratzen
ditu. Hari dagokio portaera egokiak edo erantzun, prozedura, jarrera zuzenak lantzea eta
bereganatzea. Besteek (irakasleak, ikaskideek) gidatzen duten bideari jarraitu behar dio.
Irakasleak ikaste-prozesua gidatu behar du. Bera da ezaguera-iturri nagusia edo bakarra.
Berak badaki zein diren erantzun zuzenak, portaera egokiak eta mantendu behar diren
jarrerak, besteak bestea. Ondorioak ematen eta kontrolatzen ditu hainbat teknika erabiliz,
eta erantzun okerrak zuzentzen ditu.



Baldintzapen klasikoaren erabilera ikaskuntzan

Baldintzapen klasikoan oinarritutako teknikak erabilgarriak dira bi egoeretan:
1. Portaera-arazoen prebentziorako: erantzun negatiboak saihesteko, irakasleak saiatu
behar du eskolako jarduerak, esperientziak eta giroa estimulu positiboekin eta
atseginekin lotzen, lehiakortasuna saihestuz eta elkarrenganako laguntza bultzatuz.
2. Ikasitako erantzun desatseginei edo desegokiei aurre egiteko eta erantzun hobeak
ematen ikasteko. Horretarako, ikaslea egoera beldurgarriaren aurrean jarriko da, ziur
jakinez gero ez dela ondorio txarrik izango: erantzun perfektuak ez eskatzea eta
denon partaidetza eta erantzuna bultzatzea; ikasle lotsatiei talde-lanetan eta talde
txikietan parte hartzen laguntzea…
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3. Ikasle batek beldur- edo herstura-erreakzio bat garatu duenean, baldintzapen
klasikoak proposatzen du kontrabaldintzapena mailaz maila erabiltzea eta helburura
iristeko pauso batzuk asmatzea. Adibidez: ikasle batek herstura sentitzen du
ikaskideen aurrean hitz egitean. Lehenengo pausoa izango litzateke lagun talde txiki
baten aurrean eta garrantzirik gabeko gauzez hitz egitea. Ondoren, haien artean
zerbait irakurtzeko eskatzea. Hurrengo pausoa, gelaren aurrean irakurtzea. Azken
pausoa, denen aurrean galdera errazak egitea… Horrela, pixkanaka, ikaslea gai
izango da gelaren aurrean hitz egiteko.



Baldintzapen operantearen erabilera ikaskuntzan

Baldintzapen operantearen teoriaren oinarrian, portaera- (edo jokabide- edo erantzun-)
aldaketa dago. Ikaskuntza-esperientziak bultzaturiko portaeraren aldaketa ulertzen da
ikuspegi horretatik. Eredu gisa, orientabide hauek proposatzen dira baldintzapen operantea
ikasgelan erabiltzeko:
1. Errefortzuak ala zigorrak une oro edo edozein portaerarekin ez erabiltzea, ondorio
positiboek edo negatiboek indarra gal dezaketelako.
2. Portaerak ondorioa dakarrenean, berehala zigorra ala errefortzua ematea. Modu
horretan, ziurtatuko da zigorra ala errefortzua jasotzen duen portaera dela aldatu
(sortu, handitu, gutxitu, baztertu…) nahi den portaera. Bestela, beste portaera bat
zigortzeko edo sendotzeko arriskua dago.
3. Portaera bat sortu edo indartu nahi denean, ondorioa indartzea. Adibidez:
•

Errefortzu positiboekin saritzea portaerarekin erlazionaturik dauden saio
guztiak.

•

Portaera berria zaila bada, ikasleari ikusaraztea eta jarrera positiboak saritzea.

4. Portaera bat sortuz gero, hura ezartzeko teknikak maiztasunez erabiltzea. Aldez
aurretik espero ez duten egoeretan errefortzu positiboak ematea, alegia.
5. Portaerak sortzeko eta ezartzeko aztarnak edo zantzuak erabiltzea. Arauak eta
portaera egokiak ikasgelan ezarritako mezuen bidez gogoraraztea: «Dena gordeko
duzu bukatu ondoren, ez al da hala?», esate baterako.



Ikaskuntza sozialaren teoriaren erabilera ikaskuntzan

Lehenago esan den bezala, portaera behatuz eta imitatuz ikasten da testuinguru sozialean.
Ikasgela testuinguru sozial bat da, eta, bertan, hainbat portaera (irakasleenak zein
ikaskideenak) beha edo imita daitezke. Hori dela eta, irakasleak eredu egoki bat azaltzen
saiatu behar du (besteak beste, bere hitzak, portaera eta jarrerak behatu eta imitatu
daitezkeela jakinik). Era berean, ikasleen portaera txar edo desegokien imitaziorik gerta ez
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dadin, portaeraren kontrola gauzatu ahal izateko, konduktismoak proposatzen dituen
teknikak erabil ditzake irakasleak.
Aurrerago esan den bezala, honako hauek izan daitezke teoria honen printzipioak ikasgelan
erabiltzeko orientabide batzuk:
1. Irakasleak ikasleen aurrean eredu modura jokatzea. Adibidez:
•
•

Gelan motibatua agertzea (berak proposatzen duen gaia, zereginak,
jarduerak…).
Irakaslea prest egotea ikasleei eskatzen diena berak egiteko.

2. Ikaskideak eredu gisa erabiltzea. Adibidez:
•
•

Talde-lanetan zailtasunak dituen ikaslea hobeto egiten dutenekin elkartzea.
Taldekide bati eskatu beste ikaskideei eginkizuna azaltzeko edo egiten
laguntzeko.

3. Ikasleak konturaraztea beren portaerak eredugarriak izan daitezkeela besteentzat.
Hau da:
•
•

Azalpenetako portaera positiboen eta ondorio positiboen arteko erlazioa
azpimarratzea.
Ikasle batek portaera desegokia izaten duenean, portaera egokiagoa duen
beste baten ondoan eserraraztea.

2.2.3. Zein dira ikuspegi konduktistek proposatzen dizkiguten
teknikak eta nola erabil daitezke ikaskuntzan?
Ikuspegi konduktisten erabilera erlazionaturik egon daiteke ikasgelan ikasleen jokaera
(erantzuna/ikaskuntza) aldatzearekin. Konduktistak portaeraren azterketan oinarritzen dira,
eta jokaera aldatzeko erabil daitezke haiek proposaturiko teknikak.
•

Jokaera aldatu baino lehen, ezinbestekoa da behaketa.

•

Aldatu nahi den jokaera identifikatuko da, behaketan lorturiko informazioari esker.

•

Jokaera aztertzeko garaian, bi jokaera-arazo nagusi ager daitezke: defizita edo
gehiegikeria. Hau da, jokaera-arazoak bi motatakoak dira: gehiegizkoak eta
gutxiegizkoak.
o Defizita edo jokaera gutxiegizkoak: ez hitz egitea, bakarrik janzten ez jakitea,
bakarrik ibiltzea, ikasteko ohiturarik ez edukitzea…
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o Gehiegikeria edo jokaera gehiegizkoak: kolpeak, oldarkortasuna, ostikoak,
negarrak, gauez pixa egitea…
•

Jokaera aldatzeko hainbat prozedura edo teknika erabiliko dira helburuaren arabera:
jokaerak sortu edo mantentzeko jokaerak, eta egokiak ez diren erantzunak gutxitzea.

Jokaerak (erantzunak/ikaskuntzak) aldatzeko teknikak

Helburuak

Teknikak



•
•
•
•



Jokaerak sortu edo
jokaerak areagotu

Errefortzu positiboa
Errefortzu negatiboa
Moldatzea (hurbiltze
progresiboa)
Imitazioa


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jokaerak gutxitu edo
jokaerak baztertu

Iraungipena
Zigor positiboa
Zigor negatiboa
Asetzea
Errieta
Erantzunaren kostua
Bakartzea
Praxis positiboa
Praxis negatiboa

Jokaerak sortzeko edo egokiak direnak mantentzeko metodoak:

o Eragingarria (errefortzua) erabiltzen da. Bi motatakoak dira: positiboak eta
negatiboak.
o Eragingarri (errefortzu) positiboa. Ondorio positiboa izatea, ugaritu nahi den
jokaeraren ondoren. Jokaeraren ondoren sarituz gero, jokaera maizago gertatuko da.
Saria eman behar zaio jokaera gertatu bezain pronto, bestela beste jokaera bat saritzeko
arriskuan dago. Errefortzuak: jatekoak (gozokiak, txokolatea…); sari erabilgarriak
(kanikak, kromoak, tazoak, panpinen soinekoak…); jarduera eragingarriak (gustuko
ekintzak: telebista ikustea...), hainbat baliotako sariak, eragingarri sozialak (atentzioa
ematea, irribarrea, hitzezko adierazpenak…).
o Eragingarri (errefortzu) negatiboa. Zigorra edo saria ez ematea. Haurrak jokaera
negatibo edo desatseginarekin segituan bukatzeko, eta lortu nahi den jokaera egiten has
dadin.
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o Moldatzea edo hurbiltze progresiboa. Haurrak aurretik ez zuen jokaera bat lortzeko
erabiltzen da. Teknika honen bidez, indartu nahi den jokaera aukeratzen da, jokaeraren
elementu batzuk bereizten dira eta horiek indartzen dira, jokaera berrira iritsi arte.
Portaera progresiboki indartu nahi da, pausoz pauso. Pauso bakoitza aurrekoa baino
zailagoa da. Adibidez, hizkuntzaren ahoskeran: haurrari jan hitza erakutsi nahi zaio.
Pausoak: 1. Ahoa irekitzen du eta «zer esan nahi duzu?» esaten zaio; 2. Ahoa irekitzen
du eta soinuren bat egiten du, eta «zer esan nahi duzu?» esaten zaio; 3. Haurrak «aa»
esaten du, eta irakasleak «zer nahi duzu?»; 4. Jan hitzaren antzekoa esaten du, eta
irakasleak, berriz, «zer jan nahi duzu?»; 5. Jan esaten du «zer jan nahi duzu?» galdetzen
zaionean. Modu horretan, parte-hartzea bultzatzen da eta, pauso bakoitza lortzean,
saritu egiten da.
o Imitazioa. Eredu batek ematen dituen antzeko erantzunak ematea. Prozedura honen
bidez, jokaera ugari ikasten dira errefortzuen beharrik gabe. Besteak beste: janztea,
lokarriak lotzea, ahoskera, kirolak jokatzea, agurtzea. Imitazioarekin batera eragingarri
sozialak agertzen badira (laudorioak, alegia), jokaera indartuko da.



Jokaerak gutxitzeko edo baztertzeko prozedurak:

o Iraungipena. Gaizki ikasitako edozein jokaerarekin erabil daiteke. Jokaeraren ondoren,
ez da errefortzurik izaten. Errefortzua erabat kendu behar da, nahiz eta jokaera
areagotu. Tinko mantenduz, iraungipenak lortuko du jokaera desagertzea. Adibidez: 4
urteko haur batek oihu egiten zuen frustrazioren bat sentitzen zuenean. Behaketak:
goizero, haurrak zortzi oihu-saio izaten zituen. Andereñoaren arreta lortzen zuen
horrela. Andereñoari esan zitzaion oihu-saioetan haurrari kasurik ez egiteko. Hamar
egunean horrela egin zuen, eta azken bost egunean haurrak behin bakarrik oihu egin
zuen.
Teknika horrekin batera, komeni da sortu nahi den beste jokaera bat indartzea. Askotan,
jokabide desegokiei arreta (eragingarri sozial) handia jartzen diegu, jokabide
negatiboetan arreta jartzeko joera dugulako, eta jokabide egokiei ez diegulako kasu
egiten. Oso errefortzu baliagarriak dira aipamenak, laudorioak, goraipamenak eta kasu
egitea.
o Zigorra. Jokaera desegokiak kentzeko edo arintzeko erabiltzen da. Behar-beharrezkoa
denean bakarrik erabil daitezke, beste prozedura guztiek huts egiten dutenean. Ez da
komenigarria zigorra erabiltzea haurraren ziurtasuna arriskuan dagoenean.


Positiboa: nahi ez den erantzuna emanez gero, zigortu egiten da haurra.



Negatiboa: nahi ez den jokaeraren ondoren, gogoko ez den zerbait gertatuko da.
Abantailak: jokaera bizkor eteten da. Desabantailak: zigortzailea falta bada,
jokaera berriz agertuko da; erreakzio emozional negatiboak agertzen dira zigorra
jaso duenarengan: oldarkortasuna, etab.
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o Erantzunaren kostua. Pertsonaren portaeraren ondorioz, zigorra dator; adibidez:
gozoki gehiegi jan ondoren tripako mina edukitzea.
o Errietak. Ahozko mezuak.
o Asetzea. Jokaera egiten uztea. 1. Eragingarria askotan eskaintzen denean, azkenean
balioa galtzen du. 2. Erantzun bat behin eta berriro indartzea, desagertu arte. Adibidez:
haurrak zigarro bat erre nahi du; pakete bat erosi eta nahi duen guztia erretzen utzi.
Normalean, zigarro horiek denak erre ondoren, erretzeko gogoa gutxituko zaio. Kontuz
ibili beharra dago, ordea, errepikatzea arriskutsua izan daitekeelako.
o Bakartzea. Hainbat eratan aplika daiteke eta errefortzurik gabeko denbora dela esan
daiteke:
 Arduraduna gelatik ateratzea eta ez sartzea, jokaera problematikoa bukatu arte.
 Haurra hormaren kontra jartzea, jokaera desagertu arte.
 Ikaslea gela berezi batean isolatzea edo denboraldi batez kanpoan egotea (10-15
minutuz, gehienez).
o Praxis positiboa. Haurrari jokaera desegokiarekin bateraezina edo elkargaitza den
beste jokaera bat praktikaraztea. Normalean, 4-5 minutuko saioak egin behar dira.
Ezeztatu nahi den jokaeraren kontrako jokaerak saritu egin behar dira. Adibidez: gelan
hitz egiten badu, berari galdetzea, erantzuten duen bitartean beste ikaskideekin berba ez
egiteko.
o Praxis negatiboa. Pertsona batek jokaera desegokia agertzen duenean, jokaera horretan
jarduteko eskatuko zaio, jokaera hori errepika dezala eta beste saio batzuk egin ditzala.
Adibidez: haur batek animalien hotsak egiten zituen eskolan. Psikologoak andereñoari
esan zion haurra gela huts batean jartzeko eta 10 minutuz oihuak egiteko. Haurra
isiltzen bazen, jarraitzeko animoak ematen zizkion. 10 minutuko saio batzuen ondoren,
haurrak ez zuen jokaera errepikatu.

 Zuk zertarako erabiliko zenituzke teknika edo prozedura konduktista horiek?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portaerak (erantzunak/ikaskuntzak) aldatzeko teknika konduktistak
Teknika

Errefortzu
positiboa

Errefortzu
negatiboa

Moldatzea

Imitazioa

Definizioa
Ugaritu nahi den
jokaeraren ondoren,
ondorio positiboa
ematea.

Helburua
Etorkizunean jokaera
errepikatzea eta
areagotzea.

Adibidea
Etxeko lanak txukun
egiteagatik,
lagunekin jolastera
joatea.

Jokaera desatsegin
Jokaera positiboak
batekin bukatzeko eta gehitzea.
lortu nahi den jokaera
egiteko erabiltzen da.
Egoera desatseginetan
jartzea, horietatik ihes
egiteko aukera bakarra
bere jokabidea
hobetzea izan dadin.

Gauzak jasotzen ez
badituzu, ezin izango
zara bideoa ikustera
joan.

Lortu nahi den
jokaerara pixkana
hurbiltzea:
• Jokaera
aukeratu.
• Pausoak
bereizi.
• Pausoak
indartu.

Jokaera berriak
bultzatzea.

Oso idazkera narrasa
du. Mahaian ondo
eserita idazten
duenean saritu (erdi
etzanda egon
beharrean), ondoren,
arkatzez beti, letra
larriaren kaligrafia
landu, dena txukun
egin arte.

Behaketa eta
imitazioaren bidez
jokabide berriak
ikastea.
Horretarako, eredu
onaren agerpenak
errefortzu positiboa
behar du.

Eredu onak imitazioaren
bidez ikastea.

Ona. Dantza egitean
txaloak eta muxuak
jaso ditu.
Txarra. Tontoarena
egin duenean
zaplazteko bat eman
zaio.
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Portaerak (erantzunak/ikaskuntzak) aldatzeko teknika konduktistak
Teknika

Iraungipena

Zigorra

Asetzea

Errieta

Definizioa
Jokaeraren ondoren
saririk (eragingarri
positiborik) ez
ematea.
Jokaeraren ondoren
zerbait desatsegina
gertatzea edo zerbait
ona bukatzea.

Egin duenagatik
errieta egitea (modu
pribatuan).

Jokaerak sortzen
duena desagertzen da,
egoera bukatzen da
edo pertsona
testuingurutik
ateratzen da; baita
pertsona gela huts
batean isolatzea ere 510 minutuz.

Adibidea

Jokaera baztertzea.

Kasketa harrapatzen
duenean ez egin
kasurik, eta lasaitzen
denean zerbait esan.

Jokaera desegokiak
arintzea edo baztertzea.

Jolas-ordurik gabe
uztea etxerako lanak
ez egiteagatik.

Jokaera desegokia
Haurra jokabideaz
nazkatu arte
nazkatzea eta gehiagotan
errepikaraztea edo
egiteko gogorik ez izatea.
eginaraztea (arriskurik
ez dagoenean).

Erantzunaren
Jokaerak zerbait
kostua
desatsegina dakar.

Bakartzea

Helburua

Erre nahi badu,
pakete osoa erosi eta
erre arte ez dadila
atera gelatik.

Egin duen horrekin
irakaslea ados ez dagoela
jakinaraztea.

Paretak margoekin
zikintzeagatik
ahozko errieta egitea.

Ekintza positiboak
egitea.

Parkean jaso gabe
geratzen diren
jostailuak galtzea.

Jarrera txarra baztertzea
edo arintzea.

Gelakideekin
txantxetan eta barrez
ibiltzeagatik, gelatik
atera eta kanpoan
uztea.
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Portaerak (erantzunak/ikaskuntzak) aldatzeko teknika konduktistak
Teknika

Praxis
negatiboa

Praxis
positiboa

Definizioa

Helburua

Adibidea

Jokabide desatsegina
egiten jarraitzea.

Zaunka egiten badu
Berritasunak dakarren
irakasleak zerbait
estimulu positiboarekin
azaltzen duenean,
amaitzea, behin eta berriz
egin dezala zutik eta
errepikatzera behartuz.
ikaskideen aurrean,
irakasleak esan arte.

Jokaera
desegokiarekin
bateraezina edo
elkargaitza den beste
jokaera bat
praktikaraztea.

Jokaera txarren aurkako
beste jokaera positibo
batzuk sortzea eta
ezartzea.

Mahaiak marraztu
ondoren, mahaiak
txukuntzen geratuko
da.

 Zuk erabiliko al zenituzke teknika konduktista horiek? Zergatik?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Zertarako erabiliko zenituzke teknika edo prozedura konduktista horiek? Hau
da, zer nolako ikasteak sortuko/areagotuko/gutxituko/baztertuko zenituzke teknika
horiek erabiliz?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Teknika konduktistak erabiliz, irakaslea izanez gero, zer egingo zenuke egoera
hauetan?
1. Ikasle batek irainak esaten ditu, oso maiz, gela guztiaren aurrean.
2. Ikasle batek, askotan, eraso egiten die ikaskideei, hitzez nahiz indarra erabiliz.
3. Ikasle bat beti bakarrik ibiltzen da. Inoiz ez du besteekin jolastu nahi eta
irakaslearen atzetik ibiltzen da beti.
4. Ikasle bat oso larri jartzen da. Batzuetan botaka egiten du. Besteetan azkazalak
jaten ditu.
5. Ikasle batek lanak oso zikin entregatzen ditu.
6. Ikasle batek lanak inoiz ez ditu egiten.
7. Ikasle batek gauzak kentzen dizkie ikaskideei.
8. Ikasle batek prestatu eta lanean hasteko 15 minutu behar ditu.
9. Ikasle batek … (zuk proposaturiko egoera)

Egoera

Portaera/k
(aldatu nahi dena)

Helburua/k
(gutxitu, indartu,
baztertu, sortu)

Teknika/k
(izena eta erabiliko
den prozedura,
denbora, lekua,
baliabideak…)
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 Ikuspegi konduktistei buruz gehiago jakiteko…


Mendizabal, N. (2010). «Ez dut zigortu nahi. Zigorren alternatibak». Hik Hasi 153,
29-32.



Mietzel, G. (2003). «Aprendizaje por condicionamiento». Mietzel, G., Claves de la
Psicología (166-193). Herder Editorial.



Navarro Guzmán, J.I., Arias González, V., Aguilar Villagrán, M., Acosta Contreras,
M. eta Martín Bravo, C. (2010). «Técnicas de modificación de conducta en ambientes
educativos». (193-220). Navarro Guzmán, J.I. eta Martín Bravo, C. (2010). Psicología
de la educación para docentes. Madril: Pirámide.



Trianes Torres, Mª V., Jiménez Hernández, M. eta Rios Carrasco, M. (2004).
«Modelos de aprendizaje conductual y social». Trianes Torres, Mª V. eta Gallardo
Cruz, J.A. (koord.), Psicología de la Educación y del Desarrollo en contextos escolares
(371-400). Madril: Pirámide.



Woolfolk, A. (2006). «Perspectivas conductistas de aprendizaje». Woolfolk, A.,
Psicología educativa (196-233). Mexiko: Pearson Education.



Baldintzapen
klasikoa:
1eUjZVvb4&feature=related



http://www.youtube.com/watch?v=F-

Paulov: http://youtu.be/FMJJpbRx_O8



Bandura:
http://teachertube.com/viewVideo.php?title=BOBODOLL_EXPERIMENT&vídeo_id=131805



Konduktismoa: http://youtu.be/DIvNlN1NTIU



Super Nanny: http://youtu.be/bwMl709IXho
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2.3. Ikaskuntzari buruzko ikuspegi kognitibistak
2.3.1. Zein dira ikusmolde kognitibistak?
Ikusmolde kognitibistak pertsonaren adimenean edo kognizioan gauzatzen diren barneprozesuetan oinarritu dira. Hau da, ikusten ez diren aldagaiak aztertzen dituzte (besteak
beste, asmoak, sentimenduak, emozioak, pentsamenduak, igurikimenak eta sormena).



Ikaskuntza gizabanakoaren barnean gertatzen den aldaketa da eta, ondorioz, prozesu
aktiboa da.

Psikologo kognitiboek ez dituzte lege orokorrak bilatzen, baizik eta ezberdintasun
indibidualaren arrazoiak eta zergatiak. Metodoek pertsonak eta behagarriak ez diren hainbat
aldagai hartzen dituzte kontuan, ezberdinak izanik ere.
Ikusmolde kognitiboen artean ditugu:
1. Informazio-prozesatzearen teoriak
2. Teoria konstruktibistak:
o
o
o
o
o

Ikuspegi genetiko-kognitiboa (Piaget)
Ikuspegi konstruktibista-testuingurukoa (Vigotsky)
Ikaskuntza esanguratsuaren teoria (Ausubel)
Aurkikuntza bidezko ikaskuntza (Bruner)
Beste teoria batzuk: Novak…



Informazio-prozesatzearen teoriek informazioa hautematea eta pertsonaren
barruan gertatzen den informazio-trataera eta berreskuratzeko prozesuak aztertzen
dituzte.



Teoria konstruktibistentzat, J. Piaget, L. Vigoski, J. Bruner eta D. Ausubelentzat,
ikaskuntza zuzenean behatu ezin den barne-prozesua da. Ikuspegi horiek ikaskuntza
eraikuntza gisa ulertzen dute, eta genetikoa, soziala, aurkikuntza bidezkoa eta
errezepzio esanguratsua izan daiteke.
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2. 3.2. Zer da ikastea, ikusmolde kognitibisten aburuz?
Teoria kognitibista guztiek ez dute berdin interpretatzen ikaskuntza-irakaskuntza prozesua.
Hiru ikuspegi dituztela esan daiteke:



IKASTEAREN IKUSPEGI KOGNITIBISTAK







TRANSMISIBOA

KONSTRUKTIBISTA

KONSTRUKTIBISTA

INFORMAZIOA
PROZESATZEARENA

EPISTEMOLOGIKOGENETIKOA EDO
KOGNITIBOA

SOZIO-HISTORIKOA
EDO SOZIALA

Kognitibistek hainbat ikuspegi dituzte
ikaste-prozesuari buruz:
1. Ikuspegi
tranmisiboa
informazioa
prozesatzearena.
Ikaskuntza
da
gaitasunak,
trebetasunak, kontzeptuak eta
estrategiak eskuratzea. Estrategia
eta tekniken aplikazioari esker
lortzen da.
2. Ikuspegi
konstruktibistakognitibistaren aburuz (Piaget,
Ausubel). Ikaskuntza eraikitze
aktiboa da, aurretiko ezagupenak
berreraikitzea.
Aurrekoa
berriarekin lotzen da aukera
anitzen
bidez
eta
hainbat
prozesuren bidez.
3. Ikuspegi konstruktibista-soziala
(Vigotsky, Bruner). Ikaskuntza
sozialki definituriko balio eta
ezagupenen
laguntzarekin
oinarritutako
eraikuntza
da.
Testuinguru sozialak aukerak
emanez sortzen du.
Kognitibistek ere hainbat ikuspegi dituzte
irakaste-prozesuari buruz:

1. Ikuspegi
transmisiboa
informazioa
prozesatzearena.
Irakastea
informazioa
transmititzea
da.
Irakasleak
informazioa igorriko du eta,
horrekin batera, hura prozesatzeko
(gordetzeko,
antolatzeko,
oroitzeko…) erabili behar diren
teknikak eta estrategiak.
2. Ikuspegi
konstruktibistakognitibista (Piaget, Ausubel).
Irakaskuntzaren
helburua
da
ikasleak ikaskuntzaren barneprozesua eraikitzea. Baina nola
laguntzen
dio
irakasleak
ikaslearen barnean eraikitzen ari
denari? Hau da, ondorioz,
irakaskuntza erronka bat, saiakera
bat, ikasleak berak egin behar
duen prozesua da, irakasleak
kanpotik gidatuta.
3. Ikuspegi konstruktibista-soziala
(Vigotsky, Bruner). Irakaskuntza
ikasleak testuinguru batean eraiki
behar duen barne-prozesua da eta
giza harremanetan oinarritzen den
lankidetzazko eraikitze batean
sortzen da.
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Ikasleari buruzko hainbat ikuspegi
lantzen dituzte teoria kognitibistek:
1. Ikuspegi transmisiboa informazio prozesatzearena.
Ikastea
informazioa
eskuratzea eta prozesatzea da.
Ikaslea informazio-hartzaile
eta -prozesatzaile aktiboa da,
baita
(gordetzeko,
antolatzeko,
oroitzeko…)
teknika
eta
estrategien
erabiltzailea ere.
2. Ikuspegi
konstruktibistakognitibista
(Piaget,
Ausubel). Ikaslea eraikitzaile
(mental) aktiboa da. Ikasleak
berak eraiki behar duen
prozesua da irakaskuntza.
Ondorioz,
ulertzea,
pentsatzea,
erlazionatzea,
adieraztea, zalantzan jartzea,
eztabaidatzea… ezinbesteko
ekintza mentalak izango dira.
3. Ikuspegi
konstruktibistasoziala (Vigotsky, Bruner).
Ikasleak ikaskuntzaren barneprozesua eraiki behar du
testuinguru
batean,
giza
harremanetako
elkarrekintzetan. Ondorioz,
ikaslea gizakide gisa hartu
behar da eta ikaskideen
garrantzia azpimarratzen da
lankidetzan eraikitze horretan.

Hainbat ikuspegi kognitibisten aburuz,
honako hau da irakaslearen eginkizuna:
1. Ikuspegi
transmisiboa
informazioa
prozesatzearena.
Irakastea
informazioa
transmititzea
da.
Irakaslea
informazio-igorlea
da
eta,
horrekin batera, bere informazioa
prozesatzeko
(gordetzeko,
antolatzeko, oroitzeko…) erabili
behar diren teknika eta estrategien
erakusle eta zuzentzailea izango
da.
2. Ikuspegi
konstruktibistakognitibista (Piaget, Ausubel).
Irakaslearen helburua da ikasleak
ikaskuntzaren
barne-prozesua
eraikitzea. Baina nola laguntzen
dio
irakasleak
ikasleari
ikaskuntzaren
barne-prozesua
eraikitzen?
Ezagueraren
informazio-iturria izateaz gain,
ikasleen aurretiko ideien entzule,
premien bilatzaile, jardueren
antolatzaile eta ikas-prozesuaren
gida da irakaslea.
3. Ikuspegi konstruktibista-soziala
(Vigotsky, Bruner). Irakasleak
ikasleari lagundu behar dio
testuinguru
sozial
batean
ikaskuntza-prozesua
eraikitzen.
Ondorioz,
ezagutzaren
informazio-iturria, testuinguruaren
ezagutzailea,
jardueren
antolatzailea eta ikas-prozesuaren
gida
izateaz
gain,
giza
harremanetako
elkarrekintzen
bultzatzailea izan behar du
irakasleak.
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Ikastearen eredu kognitiboak (Trianes eta Gallardo, 2004)
Ikastea = informazioaren prozesamendua


Informazioprozesatzearen teoriak

Prozesu kognitiboak // Ordenagailuen metafora: arreta eta
pertzepzio-sistema piztea, informazioa (edo ezaguerak)
hartzea, gordetzea, oroitzea…
Ikasleen jarrera aktiboa, interesa, esanahien bilaketa eta
ulerkuntza-prozesuak kontuan hartu gabe.

Ikastea = eraikitzen den prozesu kognitiboa, barneeraikuntza
Nola eraikitzen da barne-prozesu hori? Hiru interpretazio
nagusi:
1. Piageten teoria kognitiboaren arabera:

Teoria konstruktibistak



Teoria
kognitiboak
(Piaget, Ausubel)



Teoria soziohistorikoak
(Vigotsky, Bruner)

Ikastea = prozesu indibiduala. Ezaugarri
«unibertsal»ak: asimilazio-akomodazio prozesuak eta
eskema mentalen garapena (ebolutiboki gero eta
konplexuagoak)
2. Ausubelen arabera: Ikastea = esanguratsua. Pertsonak
ikasteko ikas-materialak (gaia, edukia…) esanahi
pertsonala edo potentziala izan behar ditu.
3. Vigotskyren ikuspegi sozio-historikoaren arabera:
Ikastea = besteekin batera. Elkarrekintza sozial eta
kulturalen bidez sortzen da. Ikastea bi aldiz eraikitzen
da goi-mailako prozesu kognitibo gisa: 1. sozialki eta
2. indibidualki.
Nola lagundu (kanpotik) barne-eraikuntza horri? Bi metodo
nagusi:
1. Azalpen esanguratsuen bidez (ikaskuntza
DEDUKTIBOA, ERREZEPZIOZKOA).
2. Aurkikuntza gidatuaren bidez (ikaskuntza
INDUKTIBOA, ESPERIMENTALA).
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 Zer ezberdintasun eta antzekotasun daude teoria kognitibisten artean?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ikuspegi kognitibistei buruz gehiago jakiteko…


Navarro Guzmán, J.I., Alcalde Cuevas, C., Martín Bravo, C. eta Crespo Sierra, Mª
T. (2010). «Diversos modelos de aprendizaje». Navarro Guzmán, J.I. eta Martín Bravo,
C. Psicología de la educación para docentes (21-42). Madril: Pirámide.



Trianes Torres, Mª V. eta Rios Carrasco, M. (2004). «Modelos cognitivos de
aprendizaje escolar». Trianes Torres, Mª V. eta Gallardo Cruz, J.A. (koord.), Psicología
de la Educación y del Desarrollo en contextos escolares (401-420). Madril: Pirámide.



TVE. Redes. El alma está en el cerebro: http://youtu.be/wgAQBkzNhhc



TVE. Redes. Meditación y aprendizaje: http://youtu.be/OrSdlKfVDUg



TVE. Redes. Los secretos de la creatividad: http://youtu.be/TOHaSdZfwP4



TVE. Redes. El cerebro
http://youtu.be/rEotKisrrkI

no

busca

la

verdad

sino

sobrevivir:
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2.3.1. Informazio-prozesatzearen teoriak
2.3.1.1. Zein dira informazio-prozesatzearen teoriak?
Informazio-prozesatzearen teoriak teoria kognitiboen artean kokatuko dira. Pertsonek
informazioa prozesatzen dute, ordenagailuak egiten duen moduan: kanpoko
informazioa hartu, sinboloen bidez kodetu, beste informazio batekin konbinatu, gorde eta
mundura bidali, deskodetu ondoren.

Metafora horren bidez azalduta, pentsamendua (ikaskuntza baita jokaera ere) prozesu
batzuen bidez eraikitzen da: pertzepzioa, arreta, oroimena… prozesu kognitiboen bidez.
Informazio (ezagutza, prozedura, trebetasun…) prozesatze horretan, gogamenaren egitura
ez da aldatzen, baina eragiketa mentalak hasieran kontzienteak dira eta, ondoren,
automatiko bihurtzen dira. Prozesamendua hobetzeko estrategiak erabil litezke.
2.3.1.2. Zein da teoria horien ikaskuntzaren ikuspegia?
Labur-labur esanda, honako hauetan oinarritzen dira beren ekarpenak:
•

Ikaskuntzaren ikuspegia:
o Ikaskuntza, kognizioa eta jokamoldea prozesu batzuen bidez eraikitzen dira:
pertzepzioa, arreta, oroimena, barruratzea, errepikatzea… Eragiketa mentalak
kontzienteak dira hasieran; gero, automatikoak.

•

Ikaslearen ikuspegia:
o Informazioaren hartzailea eta prozesatzailea (ordenagailuaren metafora:
kanpoko informazioa hartu, kodetu, konbinatu, gorde eta mundura bidali).

•

Irakaslearen papera:
o Ezagutzaren transmititzailea, informazioaren igorlea.

•

Irakaskuntza-proposamena:
o Informazioa aurkeztu behar zaio ikasleari, bere arreta-sistema piztuz, berak
pertzepzio-sistemaren bidez hautemateko eta hainbat ikas-teknika edo ikasestrategia erabiliz oroimen-sisteman gordetzeko eta gogora ekartzeko.
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2.3.1.3. Zein dira ikaskuntzarekin (informazio-prozesamenduarekin) lotuta dauden
oinarrizko prozesu psikologikoak?
Pertzepzioa, arreta eta oroimena dira, besteak beste, ikaskuntzarekin lotuta dauden
oinarrizko prozesu psikologikoak (Trianes, 1996).


•
•
•
•
•
•

Hainbat definizio daude pertzepzioa zer den adierazteko. Horietako batzuk:
Pertzepzioa zentzumen-organoetara iristen den informazioa aukeratu, antolatu eta
interpretatzen duen prozesu oro.
Pertzepzioa norberaren esperientzien, itxaropenen eta arrazoien araberakoa da.
Gaitasun eraikitzailea, fisiologia eta esperientzia konbinatuta.
Zentzumen-organoek eta nerbio-sistemek egiten duten informazio-prozesatzea.
Informazioa biltzea ahalbidetzen duen ezaugarri fisiologikoa.
…

Pertzepzioa eta sentipena erlazionaturik dauden gaitasun kognitiboak dira, baina ezberdinak
dira:
•

Sentipena. Estimulu bat jasotzea; bost zentzumenen bidez (zentzumen-organoen bidez,
organo-hartzaileen bidez) jasotzen den guztia (informazioa, estimuluak). Estimulu baten
bitartez, bat-bateko esperientzia sortzen du zentzumenetan. Fisikoa da eta zentzumenorganoetan kokatzen da.

•

Pertzepzioa. Sentipenari ematen zaion esanahia, zentzua; sentipen hori nola ulertzen
duen norberak; norberak errealitatea interpretatzeko duen modua; estimuluak
informazio gisa hautemateko gaitasun kognitiboa; gaitasun eraikitzailea, fisiologiaz eta
esperientziaz baliatuz; sentipenen interpretazioa, eta garunean kokatzen da. Pertzepzioa
subjektiboa da, kognitiboa, pertsonaren barneko munduarekin lotua dago eta selektiboa
da. Arretaren baitan dago eta funtzio kognitiboa du (estimuluei, esperientzia horiei
ematen zaien esanahia).
Adibide bat: pertsona batek beste baten eskua ukitzea sentipena izango da, eta
sentipena interpretatzeko moduari pertzepzio deituko zaio, hau da, nola hautematen
den sentipena.



Arreta

Arretaren definizioak hainbat eztabaida sortu ditu psikologoen artean. Batzuen iritziz,
pertzepzioaren alderdi bat besterik ez da arreta. Beste batzuen iritziz, berriz, informazio
konkretu bat baztertzen duen informazioa da.
•
•

Erne egoteko, adi egoteko gaitasuna da.
Mekanismo kognitibo bat da.
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•
•
•

•

Estimulu berri baten aurrean erantzuna aktibatzeko prest egotea da.
Ekintza kognitibo bat egiteko organismoak dituen baliabideak aktibatzen dituen
prozesuari deritzo.
Kanpoko informazioa barneratzeko beharrezkoa da arreta. Prest egon behar du
informazioa jasotzeko eta asimilatzeko, edo behar diren eginkizunen eskakizunei
erantzuteko.
Arreta gaitasun kognitibo bat da: estimuluak jasotzeko eta asimilatzeko gaitasuna;
baita eginbeharraren eskaerei erantzuteko gai izatea ere («adi egotea da»).

Ondorioz, arretaren definizio nagusia izan liteke:



Zenbat gauza egin ditzakeen pertsona batek une berean edo zer-nolako interes-maila
jartzen duen jarduera bat egiteko garaian.

•

Erne egotea da arretaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat. Irakasleek diotenez, erne
dagoen ikasleak hobeto ikasi eta ulertuko du ikasgaia. Horretarako, lagungarria da
irakasleari begira egotea; izan ere, leihotik begira dagoen ikasle batek arreta gutxiago
jarriko du.

1. Gaitasun selektiboa da. Aurrean dagoen informazioren artean selekzioa egiten da.
Errealitatetik elementu batzuk aukeratu eta hautematen dira, eta beste batzuk baztertzen
dira: deigarriena, berriena, gustukoena eta interesgarria dena aukeratzen du norberak.
Estimuluen bereizketa edo aukeraketa egiten da, beraz.
2. Ahalmen mugatua da. Nahiz eta adi egoteko gai izan, gizabanakoak ezin du aurrean
duen informazio guztia batera jaso. Ezinezkoa da, adibidez, bi ekintza batera egitea.
Zaratarekin zailagoa da arreta mantentzea edo, gehiegizko informazioa egonez gero,
arreta «galdu egiten da». Ondorioz, kontuan hartu behar da, alde batetik, arretaren
iraupena edo arreta mantentzeko denbora mugatua dela eta, bestetik, informazio
kantitatea ere mugatua dela eta ez dagoela gaitasunik hainbeste informazio
prozesatzeko.
3. Gaitasun indibiduala da: norberak egin nahi duen zereginetarako beharrezko
baliabideen araberakoa da arreta-gaitasuna.
4. Barne-gaitasun kognitiboa lotuta dago jarreraren erregulazioarekin eta erantzunaren
automatizazioarekin. Arreta mantentzea ezinbestekoa da zerbait entzun, hartu eta ulertu
nahi bada.
5. Pertsonaren arreta-gaitasun kognitiboari buruzko informazio osoari (elementuak,
estrategiak, giro egokia lortzea, haur bakoitzak arretarako duen gaitasun-maila…) metaarreta gaitasuna deritzogu. Hobeto esanda, meta-arreta da nork bere arreta zer den eta
zertan oinarritzen den jakitea. Adibidez, haur baten kasuan, arreta mantentzeko egin
behar duena azaltzea: hau irakurri, ez egin kasu aldamenekoei… Bere funtzioa da
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arretaren ezagutza areagotu eta hobetzea. Baita arretaren berri ematea eta arretaren
maila hobetzea ere. Baina ez modu teorikoan bakarrik, praktikaren bidez baizik.

Arreta sortzea eta mantentzea ez da erraza; iraunkortasuna landu behar da. Prozesua
deskribatuko da ondoren (Trianes Torres, 1996):
•

Hasteko, ekintzari (aurrean dagoenari) behar duen denbora eskaini behar zaio.
Beharrezkoa da erne egotea eta estimuluak jasotzeko nahiz asimilatzeko prest egotea
(arreta mantentzea lan bat da, lan astuna eta gogorra, batzuetan).

•

Lehenengo baldintza (nagusia) iraunkortasuna izango da, hots: arreta mantendu behar
da (esfortzua egin behar da); baina batzuetan errealitatea aldatzen da eta elementu
berriak agertzen dira, eta arreta errealitatera egokitu beharko da.

•

Arreta automatizazio eta erregulazioarekin ere erlazionatzen da, hau da, arreta hobetu
daiteke teknika edo estrategia batzuk erabiliz gero.
o Erregulazioa. Arreta mantentzen jakiteaz gain, ezinbestekoa da portaera egoki
bat edukitzea. Hau da, ariketa bat hastea bezain garrantzitsua da bukatzen
jakitea. Ohiko akatsa da etxerako lanak egiten edo ikasten ari direnean haurrak
arreta galtzea eta beste leku batera bideratzea.
o Automatizazioa. Automatizazio hitzak esan nahi du zerbait automatikoki
egiteko gai izatea. Adibidez, idaztean gertatzen den bezala. Hasieran, testudiktaketa batean, entzundako hitzek eta letrek zer-nolako forma duten
pentsatzen ahalegintzen da norbanakoa, ondoren idatzi ahal izateko. Baina,
praktikaren poderioz, letren formak barneratzen ditu eta gai da esaldiak
mementoan idazteko, testuinguruan arreta jarriz, letren forman jarri ordez.
o Entrenamendua. Hainbat estrategia erabiliz, hobetu daiteke arretaren
funtzionamendua.

Irakasleak estrategia desberdinak erabil ditzake ikasleengan arreta sortzeko eta
mantentzeko. Psikologoek, besteak beste, hauek erabiltzea proposatzen dute (Woolfock &
McCune, 1983):
1. Ikasleei ikasgaiaren helburua azaltzea.
2. Ikasleei erakustea nola ikasi behar duten.
3. Ikasleei iritzia galdetzea, galderak sortzea: «zergatik uste duzue hau garrantzitsua
dela?» (haiek garrantzia jakinaraztea).
4. Jakin-mina, kuriositatea sorraraztea galderen bidez: «zer gertatuko litzateke…?»
5. Harridura sorraraztea ekintza ezohikoak, harrigarriak edo ikusgarriak eginez (ahotsa
altxatu, baxu hitz egin, eta ondoren, altuago...) eta baliatuz.
6. Ingurunea aldatzea: gelaren antolaketa, dekorazioa, gelatik kanpo joatea...
7. Zentzumenen kanalak lantzea (usaimena, ukimena, sentimena...) eta aldatzea.
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8. Mugimenduak, keinuak eta ahots-aldaketak erabiltzea: gelatik paseatzea,
margotzea…
9. Arreta galarazten duten jokaerak saihestea, arreta ez desbideratzea: arkatzekin
mahaian jotzea, eskua iletik pasatzea, eta abar.
Grafikoki adieraziko da aurrekoa, honako taula honetan:

Arreta lantzeko teknikak
Teknika
Ikasgaiaren
helburua
transmititzea
Ikasgaiaren
garrantzia
azpimarratzea
Jakin-mina sortzea
Harridura sortzea

Ingurunea aldatzea

Zentzumenen
kanalak aldatzea
Aldaketak
Arreta mantentzea

Helburua
Ikasleei ikasgaiaren helburua zein
den esan behar zaie, motibazioa
lortzeko.
Ikasleen interesak ezagutzea,
ikasgaiaren garrantziarekin
lotzeko.
Galderak egitea ikasleen arreta
bultzatzeko.
Ikasleen harridura sortzea, ekintza
ezohikoekin haien arreta
mantentzeko.
Gelaren antolaketa aldatzea edo
beste leku batera joatea eskola
emateko.
Informazioa transmititzeko eta
prozesatzeko hainbat kanalen
erabilera bultzatzea.
Mugimenduak, keinuak eta ahotsaldaketak erabiltzea.
Arreta galarazten duten jarrerak
saihestea.

Adibidea
Gaurko saioan honako hau
landuko dugu.
Zertarako balio du
noranzkoak ikasteak?
Zer gertatuko litzateke
eguzkirik ez balego?
Komunikazioari buruzko gai
bat hasi aurretik, oso ozen
hitz egin.
Zuhaitz motak ezagutzeko
basora edo parkera joan.
Uraren egoeraz jabetu;
usaindu, dastatu edo ukitu.
Gelatik ibili, margotu, baxu
hitz egin eta gero altuago…
Arkatzarekin mahaian jo,
eskua iletik pasatu…



Demagun gelan baduzula arreta mantzentzen ez duen ikasle bat; zer egingo
zenuke? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Oroimena

Oroimena gaitasun kognitiboa da, barruko prozesu psikologikoa, hain zuzen. Norberak
lehendik ikasi duen zerbait gogora ekartzeko duen ahalmena da. Oroimenik gabe, ez
litzateke gai izango aurretik esandakoak gogoratzeko, ezagutzeko eta testuinguruan
moldatzeko. Norbanakoak ez balu oroimenik, orainaldia bakarrik biziko luke. Ondorioz,
bere funtzioa da aurretik bizitako esperientzia (jakintza) eskuratzea, berreskuratzea, hartzea
edo hari eustea. Hezitzaileok kontuan hartu beharko genuke:
•
•
•

Ikasi ez dena ez dago gogoratzerik.
Ikaskuntzarik gabe ez dago oroimenik.
Oroimenik gabe ez dago ikasterik.

Informazio-prozesatzearen teorien arabera, gizabanakoek informazioa prozesatzeko egitura
batzuk dituzte: errezepzio-sistemak (hainbat organo-hartzailerekin: begiak, belarriak,
azala…). Informazioa testuinguruko errezeptoreetara iristen denean, sentimenezko
erregistroak jasotzen du. Hiru oroimen mota daude: oroimen sentsoriala, epe motzeko
oroimena eta epe luzeko oroimena.
1. Oroimen sentsoriala. Hartzaile sentsorialen bidez jasotzen den informazioa
gordetzen du. Zentzumen bakoitzarentzat erregistro mota bat dago: ukimena,
entzumena, ikusmena, dastamena eta usaimena. Erregistro sentsorial horretan,
informazioak 0’5-2 segundo irauten du. Ondoren, ahaztu egiten da edo epe
laburreko oroimenera pasatzen da.
2. Epe motzeko oroimena (EMO). Memoria erregistro honetan gordetzen da oroimen
sentsorialetik datorren informazioa. Epe laburra irauten du han (15-18 segundo),
denbora guztian aktiboki mantentzen da eta erabil daiteke (batuketak egiteko,
telefono-zenbakiak idazteko, alegia). Ondoren, ahaztu egiten da edo epe luzeko
oroimenera pasa daiteke. Edukiera mugatua du.
3. Epe luzeko oroimena (ELO). Epe-mugarik gabe gordetzen da informazioa.
Informazioa manten daiteke, nahiz eta ez erabili. Epe laburreko oroimenak
erabiltzen duen informazioa aztertzeko erabiltzen da. Edukiera mugagabea du eta ez
du denboran mugarik.
Oroimena prozesu aktiboa da eta bere errendimendua faktore batzuen mendekoa da. Zein
dira faktore horiek?:
1. Motibazioa, ikasteko prest egotea edo lan egiteko gogoa, jarrera positiboa.
2. Egoera pertsonala eta fisikoa: nekea, gosea, gaixo egotea, urduritasuna… Faktore
horiek eraginkorrak izango dira.
3. Informazioa hartzeko arreta eta kontzentrazio-maila. Ikasteko arreta jartzea
ezinbestekoa da.
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4. Informazioa bereganatzen pasatzen den denbora. Informazioan zenbat eta arreta
handiagoa jarri, errepikatu, praktikatu eta entseatu, orduan eta gehiago
erregistratuko du ikasleak.
5. Informazioa hartzeko eta gordetzeko erabiltzen diren estrategiak.
6. Informazioak aurretiko ezagutzekin duen lotura edo esanguratsutasuna.
7. Informazioa edo materialaren egitura eta kodetze-sistema (grafikoa, kode
linguistikoa…).
8. Informazioak edo material kantitateak eragina du prozesatzean. Zenbat eta kopuru
gehiago, orduan eta zailagoa hartzea, gordetzea eta berreskuratzea. Komenigarria da
zatika ikastea eta atsedenak egitea.

Informazioa prozesatzearen teorien arabera, oroimena ezinbesteko prozesu kognitiboa da,
eta entrena eta hobe daitekeen gaitasuna. Arretaren kasuan aipatu den bezala, hainbat
estrategia erabiliz gero, oroimena (gaitasuna, errendimendua, bizkortasuna…) hobe daiteke.
Lindsayk eta Normanek (Woolfolk, 1996 aipatuz) hiru arau eman zituzten oroimena
hobetzeko:
1. Oroimenean lan eta esfortzu nabarmena egitea.
2. «Buruan sartu» nahi den informazioa beste gauza batzuekin erlazionatzea.
3. Oroimena antolatzea. Materiala zati txikietan bana daiteke ikasteko, eta, ondoren,
guztia elkartu. Ikasleak materialaren egitura bat lortzen saiatu behar du eta
mnemoteknia-laguntzak erabiltzen, aukera dagoen kasuetan.
Badira, hala ere, arau horiez gain, beste hainbat teknika ―oroimen mota desberdinekin
erlazionatzen direnak―.



Oroimen hutsa ala errepikapena. Oroimen hutsa erabiltzean, aldiz, datu batzuk
errepikatu egiten dira buruz ikasteko, gogoratu arte (adibidez: alfabetoa, zenbakien
izenak…). Badira ikasi beharko diren gauza asko, behin eta berriz errepikatuz,
prozesatu arte. Hala eta guztiz ere, egon badaude memorizatze hutsez (buruz ikasteko,
errepikatzearen bidez) ikasteko estrategiak. Besteak beste, hiru estrategia hauek: ikaste
partziala, kokalekuaren efektua eta praktika banandua.

•

Ikaste partziala. Informazioa antolatu eta zatika lantzea. Zerrenda luzea bada,
zatikatuz gero, errazago barneratuko da. Oso teknika baliagarria da kantitate
handiak ikasteko garaian. Historia ikastean, adibidez, ikasleak Erdi Aroa ikasi behar
badu, egokiagoa da hainbat zatitan banatzea eta egunero zatitxo bat ikasten saiatzea,
dena batera ikasi beharrean. Zatietan banatzean, helburua izango da ikasteko orduan
zati hori bukatzea. Baina ez bada zatitzen, bukaezina dela irudituko zaio ikasleari
eta bertan behera utziko du ikastea. Zati txiki bakoitza ikastean, lortutako arrakastak
zerrenda osoa ikasteko motibazioa eragingo du.

•

Kokalekuaren efektua. Zerrenda bateko hitzak gogoratzean, zerrendako lehena eta
azkena izaten dira hobeto gogoratzen direnak. Ondorioz, zailenak hobeto

51

Gil Molina, Pilar (2013). Hezkuntzaren Psikologia: teoria eta praktika. UPV/EHU.
gogoratzeko leku horietan jarri, hau da, horiekin hasi. Bestela, hobekien zerrendaren
hasieran eta bukaeran dagoena ikasten denez, zerrenda luzea zerrenda motzetan
zatituko da, erdiko zatia ahalik eta txikiena izan dadin. Horrela, aukera gehiago
daude zerrenda osoa gogoratzeko. Komeni da zerrendako hitzen ordena aldatzen
joatea, hobeto ikasteko.

•

Praktika banandua. Denbora banatuz gero, hobeto ikasten da. Zerrenda luze bat
buruz ikasteko hobe da denboran banatutako saio motz asko egitea, saio luze
bakarra egitea baino. Saio luzeek nekea eta oroimenean zuloak eragiten dituzte,
oroimena mugatua baita. Saio laburrek ahaztutakoa errazago gogoratzen laguntzen
dute.



Mnemoteknia edo oroimen esanguratsua. Mnemoteknia oroimenaren artea dela
esan liteke. Edo zehazki esanda, oroitzeko, gogora ekartzeko teknika da. Hau da,
estrategia batzuk («trikimailuak») erabiliz, informazio berria gorde daiteke. Teknika
hori oso erabilgarria da ikasi behar den materialak zentzurik ez duenean. Baina baita
oroimen esanguratsua lortzeko ere, jadanik norberak dakien informazioarekin teknika
batzuen bidez informazio berria lotzen badu. Mnemotekniaren teknika edo estrategien
helburua da oroimen esanguratsua lortzea, baina horrek esfortzu kognitibo gehiago
suposatzen du. Hau da, pertzepzio-sistema konzienteki erabiltzea arreta mantenduz.
Ondoren, estrategien zerrenda bat egingo da eta bakoitza zertan oinarritzen den
aztertuko da, adibideen laguntzaz.
•

Kateatzea (lotzea). Zerrenda bateko elementu bat hurrengoarekin lotzea eta erlazio
bat osatzea, hobeto gogoratzeko. Adibidez: esaldi bat egin, gogoratu behar diren
hitzekin. Adibidez: maparen hiriburuak kolore ezberdinetan idatzi, lekuaren arabera.
Zerrenda bateko pieza bat hurrengoarekin erlazionatzen da.
Irudi bitxi baten bidez egin daitezke gogoratu nahi diren elementuen arteko loturak.
Adibidez: pertsona batek tindategira, banketxera, posta-bulegora eta dendara joan
behar baldin badu, honako ekintza hauek irudika daitezke: dirua garbitu, gero dirua
gutun batean sartu eta, azkenik, gutuna orgatxo baten barruan sartu. (Sarritan, irudia
zenbat eta bitxiagoa izango, orduan eta hobeto gogoratuko da).

•

Lekua («loci»). Locus edo lekuaz baliatzea informazioa gogoratzeko. Ikasi
beharreko zerrenda bateko elementuak gogoratzeko, banan-banan irakurri eta
elementu bakoitza leku zehatz eta ezagun baten irudiarekin (adibidez, logelako atea,
leihoa, ohea…) erlazionatuko da. Elementua gogoratzeko, nahikoa izango da lekuaren
irudia gogora ekartzearekin. Adibidez: ornodunen zerrenda bat ikasteko, irudika
daiteke txakurra atean, katua berogailu alboan, sagua mahai azpian... Ondoren, ikaslea
lekuez oroituko da ornogabeak gogoratzeko.

•

Gako-hitza. Ikasi behar diren hitzak ezagututa (ulertuta), antzera esaten diren beste
hitz batekin lot daitezke, nahiz eta lotura horiek inolako zentzurik ez izan. Irudi eta
hitz batzuen bidez beste hitz batzuk gogoratzea. Oso baliagarri da estatuen izenak edo
pertsonaia ospetsuen izenak ikasteko garaian. Gako-hitz bat asmatzen da,
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komunztadura edo antzekotasun handia duena memorizatu behar den hitzarekin.
Gako-hitzen metodoa mugatua dela iruditu arren, antzeko metodoak erabiltzen dira
ikasleei herrialdeak eta hizkuntzak irakasteko. Ikasi behar den material berriarentzat
egokiagoak diren gako-hitzak erabiltzea, gaia errazago ikasteko. Adibidez: Annapolis
eta Maryland erlazionatzeko gako-hitzak apple eta marry izango lirateke, eta
ezkondutako bi sagarrekin sendotuko litzateke irudikapena (lotura).
•

Gako-hitzen zerrendak. Metodo hau erabiltzeko gako-hitzen zerrenda bat ikasten da,
eta ondorengo zerrendan errimak erabiltzen dira, errazago oroitzeko. Woolfolkek eta
McCunek ingelesezko abesti bat proposatzen dute zenbakiak ikasteko: «One is bun;
Two is shoe; Three is tree; Four is door; Five is hive; Six is sticks; Seven is heaven;
Eigth is gate; Nine is line; Ten is hen». Itzulpenarekin zentzua galtzen da, baina
oroigarri gisa hotsen hitzak erabiltzen dira. Euskarazko haur-abesti batean ere bada
beste adibide bat: «Baga, biga, higa, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, arma tiro pun».
Hitzen sekuentzia zenbakiekin loturik dago: baga da bat, biga da bi, higa da hiru, laga
da lau, boga da bost, sega da sei, zai da zazpi, zoi da zortzi, bele da bederatzi eta arma
da hamar, baina errima eten egiten da bukaeran.

•

Akronimoak. Hitz bat osatzen da eta letra bakoitza gogoratu nahi den hitzaren
lehenengoa da. Adibidez: LUGO, hau da, Laranja, Urdina, Gorria, Orga.

•

Errimak (entzumenezko arrastoak). Kontzeptuak hotsekin erlazionatzea eta errima
bat bilatu eta errepikatzea, buruz ikasi arte. Adibidez: «apirila laugarren hila». Edo
abesti bat osatu: «bi-bi-bi ez naiz ondo ibili, hiru-hiru-hiru kolkoa bete diru…».

•

Irudiak (ikusmenezko arrastoak). Irudiak erabiltzen dituzten seinaleak egokiagoak
dira haur txikiekin erabiltzeko. Hitzak hots edo errimekin osatzen dira, lehen esan
bezala; irudien bidez hainbat datu memoriza daitezke, baina metodo horrek ez du
arrakastarik, haur txikiek arazoak izaten dituztelako objektuak identifikatzeko orduan.
Beraz, horren ordez, hotsaren bidez lantzen da oroimena. Hots bat behin eta berriz
errepikatuz gero, azkenean, berriz entzutean, hitz batekin edo irudi batekin
erlazionatzen da. Adibidez: «sardina bat, bi sardina, topatu ziren…».

•

Taldekatzea. Zerikusia duten hitzak taldekatuz gero, informazioa modu
esanguratsuan antolatzen da eta multzoka ikasten da. Informaziozko zati isolatu
batzuk pilatzen dira, eta horrela, epe laburreko memoriak gehiago bereganatzen du.
Adibidez: telefono-zenbaki bat memorizatu nahi bada, errazagoa izaten da zenbaki
horiek bi edo hiru taldetan taldekatzea banan-banan ikastea baino. Metodo hori
erabiltzeko, informazioaren zati txikiak taldekatzen dira; horrela, epe laburreko
oroimenean informazio gehiago gorde daiteke. Epe laburreko oroimenaren arazoa
informazio zatien kopurua izaten da eta ez norberaren gaitasuna.
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Oroimenaren teknikak
Teknika

Estrategia
Zatika ikastea

Aplikazioa
Zerrenda bat zatitu, hobeto
ikasteko.

Zatika ikasi, leku
desberdinetatik
Kokalekuaren efektua hasita.

Zerrenda luzeak hainbat
eratan zatitu, erdian
gelditzen direnak ahazteko
joera dago eta.

Denbora zatitzea.

Denbora gutxiko saio asko.

Loturak egitea.

Zerrenda bateko artikulu
bakoitza hurrengoarekin
lotu, irudi baten bidez.

Oroimen hutsa

Ikaste partziala

Praktika banandua

Kateatzea

Lekua

Mnemoteknia

Gako-hitza

Akronimoak

Errimak

Irudiak

Taldekatzea

Informazio berria
Ikasi beharreko gaiak
leku baten irudiarekin etxean dagokien lekuetan
lotzea.
kokatu:
txakurra atean, arraina
arrainontzian…
Gako-hitz batekin
Zerrenda bateko elementuak
lotura egitea.
gako-hitz batzuekin lotzen
dira: «baga(1), biga(2),
higa(3), laga(4)…».
Ikasi beharreko
«Bodega»: /b/, /d/, /g/
hitzen lehenengo
fonemak gogorarazteko.
letrarekin esaldiak
edo hitzak osatu.
Ikasi
nahi
den
terminoa errimatzen
duen beste batekin
lotu.
Hitz batekin edo irudi
batekin erlazionatu.

«Bat-etxerat, bi-kabi, hirudiru, lau-bakalau…»

«Sardina bat, bi sardina,
topatu ziren...»

Informazio
zatiak Adibidez, zenbaki solteak
taldekatu egiten dira. taldetan bildu: 3,4,6,8,2,9,
zenbakiak taldeka biltzen
dira: 34-68-29 edo 346-829.
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Azken gogoeta gisa, esan daiteke argi dagoela, oroimen esanguratsua lortu nahi izanez
gero, informazio berria erlazionatu egin behar dela norberak dakienarekin eta hots, irudi eta
esanahiekin loturak eginez. Oro har, ikasleei informazioa ikasten (=gordetzen) laguntzeko
oroimenaren teknikak landu behar dira, baina kontuan hartu behar dira alderdi garrantzitsu
hauek:
•
•
•

Lehenik, oroitzeak ahalegin bat egitea eta lan egitea eskatzen du.
Bigarrenik, oroitu beharreko informazioak beste batekiko erlazioa izan behar du.
Azkenik, beharrezkoa da antolaketa eta estrategiak erabiltzea.

 Nola erabiliko zenituzkete teknika hauek hainbat informazio prozesatzeko?
Informazioa

Teknika

Estrategiaren aplikazioa
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Bukatzeko, irakasleok jakin badakigu irakasten (erakusten) dugun informazioa ez dutela
ikasleok beti ikasten. Ikasleek informazioa ahaztu egiten dute edo ez dute hauteman, arretaz
hartu, oroitu ala berreskuratu? Hau da, ondo barneratu ez dena, ekar al daiteke gogora?
Woolfolkek (1996) hainbat arrazoi proposatzen ditu informazioaren ahanztura azaltzeko:
•

Lindsay-ren eta Norman-en arabera, EMOn dagoen informazioak, lehenago esan
den bezala, denboran mugaturik dirau. ELOra pasatzen ez den informazioa ahaztu
egiten da. Baina ELOn dagoen informazioa berreskura daiteke, baldintza egokiak
sortuz gero eta estrategiak erabiliz gero. Informazioa berreskuratzeak estrategiak
erabiltzea esan nahi du: logika, seinaleak eta beste ezagupenak erabili behar dira
berreskuratze-prozesu horretan. Baina informazioa ez bada erabiltzen,
berreskuratzea egiteko beste informazio batzuk erabili behar dira. Adibidez:
ikasleak liburu bat aurkitu nahi du, baina ez du aspaldidanik erabili; azalaren
kolorea gogoratzen badu, ordea, bilatzen has daiteke objektuaren ezaugarri fisiko
horretaz baliatuz.

•

Ebbinghaus-en arabera, denbora da ahanzturaren arrazoi garrantzitsuena. ELOn
dagoen informazioa ez bada erabiltzen, oroimeneko aztarnak iraungitzen joango
dira eta, denbora pasatu ahala, galdu egingo da. Ahanztura, horrela ulertuta, prozesu
pasiboa da.

•

Müller-en eta Pilzecker-en teoriak ere ahanztura pasiboa dela dio. Egile horien
arabera, informazioa eskuratzeko prozesua ez da bukatzen ariketa edo praktikarekin
batera, baizik eta prozesuak aurrera egiten du informazio hori finkatu arte. Era
berean, denbora pasatzen den heinean, ahaztu egiten da, edo finkatu ondoren,
gradualki desagertzen da.

•

Thorndikeren arabera, erabilerarik eza da ahaztearen arrazoia. Informazioa zenbat
eta gehiago erabili, orduan eta gehiago indartzen da, baina ez bada erabiltzen,
ahulduz doa, ahaztu arte.

•

Beste egile batzuek interferentziaren teoria proposatzen dute. Horien artean,
McGeoch-ek bi interferentzia mota aipatzen ditu: erretroaktiboa eta proaktiboa.
Interferentzia erretroaktiboa informazioa eskuratzen dugunean sortzen da; adibidez,
lehenengo, kontzeptu baten definizioa ikasten da eta, ondoren, beste bat; bigarrena
finkatzean lehenengoa ahazten bada, ahazte erretroaktiboa gertatzen da.
Interferentzia proaktiboan alderantziz gertatzen da; hots, lehenengo kontzeptuaren
definizioa barneratuko litzateke, eta bigarrenik, ahaztu. Bata edo bestea ez
gertatzeko, eta interferentziak saihesteko, informazio kopuru bereziki handia gorde
nahi bada, hobe da praktika zatitua erabiltzea.

•

Luriaren teoriaren arabera, ELOn dagoen informazioak bizitza guztia iraun dezake.
Nahiz eta denbora pasatu, edo ez erabili, informazioa ez da ahazten, baizik eta
norberak inhibitu egiten du, hau da, nahita ahazten du.
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•

Azkenik, eta honekin erlazionaturik, Freuden iritziz, gizabanakoak ahaztu egiten
ditu oroimen desatseginak edo mingarriak. Freuden ustez, prozesu hori
inkontzientea da eta defentsa-mekanismo batek eragiten du, errepresioak hain
zuzen. Horrela, esperientzia desatseginen aztarnak ez dira kontzientziara iristen eta
sufrimendua saihesten da.

Teoria

Zergatik ahazten dugu ikasi dugun informazioa?
Egilea
Azalpena

EMO

Lindsay eta Norman

Ez da ahazten.
Informazioa ez da ELOra pasatu.

Denbora

Ebbinghaus

ELOn dagoen informazioa ez bada
erabiltzen, denboraren poderioz ahaztu
egiten da.

Finkatzea

Müller eta Pilzecker

Informazioa finkatzen da denboran zehar eta,
ez bada erabiltzen, pasiboki galtzen da.

Erabilera

Thorndike

Informazioa erabiltzen bada, indartu egiten
da, eta ez bada erabiltzen, ahuldu.

McGeoch

Bi interferentzia mota: informazio asko
badago barneratzeko, hasierako informazioa
(interferentzia erretroaktiboa) edo azkena
(proaktiboa) ahazten da.

Nahia

Luria

Pertsonak nahita ahazten du.

Errepresioa

Freud

Ahaztea defentsa-mekanismo inkontzientea
da.

Interferentzia



Irakaslea izango bazina, nola ekidingo zenituzke ahazturaren arrazoi posible
horiek?
Teoria
EMO
Denbora
Finkatzea
Erabilera
Interferentzia
Nahia
Errepresioa

Arrazoiaren kontrakoa
ELOra pasatzeko
Denbora ez pasatzeko
Informazioa finkatzeko
Informazioa erabiltzeko
Interferentziak ekiditeko
Nahita ez ahazteko
Inkontzienteki ez ahazteko

Aplikaziorako estrategiak
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 Informazio-prozesatzearen teoriei buruz gehiago jakiteko…
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2.3.

Teoria konstruktibistak

2.3.2.1. Zer da konstruktibismo delako hori?
Norbanakoen kognizioa (alderdi kognitiboak, alderdi sozialak, baita afektuzkoak ere) ez da
ingurunearen emaitza hutsa, ezta barne-garapenaren ondorio soil bat ere, baizik eta bi
osagai horien arteko erlazioen emaitza gisa egunean-egunean moldatzen den eraikuntza
propioa.
Ikastea, beraz, ez da errealitatearen kopia bat, eraikuntza bat baizik. Pertsonak aurrez dituen
eskemen bidez moldatzen du eraikuntza hori, ingurunearekiko izan dituen harremanetan
aurrez eraiki zuenaren laguntzaz.
Ondorioz, lanabes antzekoak diren errealitate konkretu eta kontzeptu baten
errepresentazioak dira eskemak, eta norbanakoa haietaz baliatzen da errealitateko egoera
berdintsuei aurre egiteko. Gizakiak moldaturik dituen eskemen bidez jarduten du
errealitatean (Carretero, 1993); hiru konstruktibismo mota:
1. Bakarrik ikasten da eta ikaskuntza bakarkako jarduera da.
Ia-ia bakarkako keria dela ere esan liteke, Piagetek, Ausubelek eta psikologia kognitiboak
eskaintzen duten ikuspegia ingurukoekin harremanik gabe ikasten duen norbanakoaren
ideian oinarritzen baita. Ikasleak, nagusiki, bakardadean ikasten du.

2. Bakarrik baina hobeto ikasten da lagunekin eta lagunduta. Piageten eta Vigotskyren
arteko erdibidean diren konstruktibistek defendatu izan dute ikuspegi hau. Ezagutza-maila
ezberdina duten ikasleen arteko informazio-trukeak ezagutza-gatazkak eta aldakuntzak
eragiten ditu. Hau da, norbanakoaren aldakuntza- eta ikaskuntza-mekanismoetan
elkarrekintzak dituen ondorioak aztertzen ditu ikuspegi honek.

3. Ezin ikas daiteke lagunik gabe (lagunekin baino ezin da ikasi). Hori litzateke
Vigotskyren jarrera erradikala. Ezagutza ez da jarduera indibidualaren emaitza, baizik eta
giza harremanen ondorioa. Ikaslea jarduera indibidual bat egiten ari bada ere, truke soziala
azpimarratzen da.
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2.3.2.2. Zein dira teoria konstruktibistak?
Teoria konstruktibistak
Egilea

Piaget

Teoria



Ikaskuntza

Teoria
kognitiboa
(epistemologi
ko-genetikoa)

Eraikuntza
aktiboa.
Adimenaren
garapena.
Egokitzapena
(asimilazioa eta
moldatzea).
Oreka
berreskuratzea.

Irakaskuntza Eskemen
eraikuntza

Ikaslea

Irakaslea

Vigotsky



Teoria
soziohistorikoa

Eraikuntza
soziala.

Ausubel





Aurkikuntza
bidezkoa

Aurkezpen
esanguratsua

Aurkikuntza.

Hartze
esanguratsua.

Ulerkuntza.
Garapen
hurbileko
zona.

Heziketa
garatzailea.

Esperimentazio
gidatua.

Garapen
hurbileko
zona
(GHZ-ZDP)
egituratzea.

Induktiboa.

Adimen
Eraikitzaile
eraikitzaile aktiboa soziala.
(eskema-ekintzen
bitartez).

Laguntzailea,
antolatzailea…

Bruner

Ikusle
enpatikoa.
Ikasleen
elkarrekintzen
sortzailea.
Ikaskuntza
bultzatzailea.

Aurkezpen
antolatuaren
hartze
esanguratsua.
Deduktiboa.

Esperimentatzaile Hartzaile
aktiboa.
aktiboa.
Zientzialaria.

Baliabide eta
Antolatzaile,
esperientzien
aurkezle on eta
administratzailea, dinamizatzailea.
behatzailea,
gidaria.
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 Teoria epistemologiko-genetikoa (J. Piaget)
Garapen kognitiboa edo kognizioa da gogamen, pentsamendu eta adimenaren garapena.
Piageten teoria genetiko-epistemologikoaren aburuz, garapena etapa ebolutiboetan (fase,
aldi, estadio) antolatuta dago.
Adimenaren garapenean, honako hauek dira alderdiak:
1. Antolamendua edo adimenaren eskemen egitura. Ekintza-eskemak dira: «Antzeko
egoeretara aplika daitezkeen eta antolakuntza duten ekintzen ―errealak edo
mentalak― segida da». Elementu sortzaile eta eragile bana dituzte. Automatizatu egiten
dira. Eskemen bidez, ezagupenak eraikitzen eta aldatzen dira esperientziaren arabera,
era askotako egoera anitzetan erabiltzeko.
2. Adaptazioa edo egokitzapena: «Organismoaren trukea bere inguruarekiko; biak
aldatzen dira oreka (mental) bat lortzeko».

Hau da, pertsonek eta inguruak elkarri eragiten diote eta oreka kognitiboa (mentala) lortzen
dute. Bi prozesu gertatzen dira:
•

Asimilazioa: inguruaren gaineko organismoaren ekintza, inguru beraren eransketa
erreala edo sinbolikoa, eta erantsi ahal izateko inguruaren aldaketak dakartzana.

•

Akomodazioa: inguruaren eraginez sortutako organismoaren aldaketa; asimilaziogaitasuna eta egokitzea gehitzea du helburu.

Oreka
Ideia edo
(mentala) esperientzia
berria

Orekarik eza
Desadostasuna
Nahasmena
Galderak, nahiak

Adaptazioa
Asimilazioa
Akomodazioa

Oreka
(mentala)
(berria)

Teoria honen arabera, ikaskuntza izango litzateke, alde batetik, adimen-eskemen eraikuntza
(ezagupenak eraikitzen eta aldatzen dira esperientziaren arabera, era askotako egoeretan
erabiltzeko) eta, bestetik, egokitzapen-prozesua non pertsonak eta inguruak elkarri eragiten
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baitiote, asimilazio- eta akomodazio-prozesuak direla medio oreka kognitiboa lortzeko.
Ikasleak munduari buruzko ezagutza eraikitzen du aktiboki, eskema mentalen bidez eta
irakaslearen laguntzarekin.
Etapa edo estadioen bidez hedatzen da kognizioaren garapena Piageten aburuz: adimenaren
aldaketak gertatzen dira hainbat fasetan, baina etapa horien sekuentzia aldaezina da
(genetikak bideratzen du). Ezberdinak dira etapa bakoitzean ikasleak garatzen dituen
eskema mentalak (eta ikaskuntzak):
0-2: adimen sentsomotorra (sentimenei eta mugimenduari dagokien etapa). Estimulu,
sentipen ugariko etapa. Pertzepzio, motrizitate, arreta, oroimen eta gogamenaren garapena.
Haurrak sentimenak eta mugimendua erabiltzen ditu mundua ulertzeko. Ez dago pentsaera
kontzeptualik edo gogoetarik. Haurrak objektua ezagutzen du ekintzen bitartez. Fase
honetan, haurrak ikasiko du objektua bere aurrean ez dagoenean existitzen dela (objektuen
permanentzia edo iraunkortasuna).
2-6: adimen aurreoperazionala, aurrekontzeptuala. Haurrak pentsamendu sinbolikoa
erabiltzen du mundua ulertzeko. Irudimena eta hizkuntzak komunikabideak dira, baina bere
gogamenak mugak edo ezaugarri batzuk ditu: erdiratzea, estatismoa, itzulezintasuna,
errealismoa, animismoa, artifizialismoa, egozentrismoa. (Pentsaera egozentrikoa da.
Mundua bere ikuspegitik ulertzen du. Haurra pixkana-pixkana deserdiratzen da eta hainbat
ikuspegi ulertzen eta koordinatzen hasten da).
7-11: operazio zehatzen adimena. Operazioak = ekintza barneratuak = zehatzak =
errealak. Arrazoiketaren hobekuntza arretaren, oroimenaren, eta hizkuntzaren garapenari
esker. Haurrek bizkorrago pentsatzen dute, eta hainbat gairi buruz. Haurrak operazio
logikoak ulertu eta erabiltzen ditu. Pentsamendu intuitibotik pentsamendu objektibora eta
arrazionalera joango da. Haurrak kontzeptuak, zenbakiak, sailkapenak eta objektuen
kontserbazioa ulertuko ditu. Beste ezaugarri batzuk: deserdiratzea, itzulezintasuna...
12-...: operazio formalen adimena. Helduak edo nerabeak pentsatzeko gaitasuna du.
Abstrakzioak eta kontzeptu hipotetikoak osa ditzake, baita arrazoitze analitikoa egin ere.
Arrazoiaren bidez pentsatzen du, eta ez emozionalki edo intuizioz bakarrik. Gaiak era
askotakoak dira: etikoak, politikoak, sozialak eta moralak; gainera, ulergarriagoak eta
interesgarriagoak dira.

 Zer da ikaskuntza, garapen kognitiboaren etapa (estadio) bakoitzean?
Etapa

Aldia

Ikaskuntza
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Estadio, etapa edo adin bakoitzari garapen kognitibo bat datorkio, eta ikasleak adimen
horietako eskemak erabiliko ditu ikaskuntza-prozesuan. Etapa batean garatzen diren
eskemak ez dira galtzen, aitzitik, lortutako eskema berriekin batera erabiliko ditu ikasleak
ikaskuntza berriak lortzeko. Horrexegatik, oro har, irakasleak kontuan hartu behar du
ikasleen garapen-estadioa (adina eta adin-tarte jakinetan adimenak dituen ezaugarriak), eta
baita aurreko etapetan garatu direnak ere. Etapaz etapa:
•

Sentimenei eta mugimenduari dagokion aldia (0-2):
o Ezaugarriak: erreflexuak, ekintza-eskemak, jokabide intentzionala…

•

o Orientabideak irakaskuntza-ikaskuntzarako:
 Ahal den guztietan, osagarriak eta sentimenezko eta mugimenduzko
laguntzak erabiltzea, hobeto entzun, ikusi, usaindu, ukitu, sentitu, gozatu
eta ulertu ahal izateko.
 Adierazpenak ahalik eta laburrenak izatea, hitzekin batera ekintza eta
keinuak erabiliz.
 …
Eragiketa aurreko aldia (2-7):
o Azpiestadioak: pentsamendu sinbolikoa eta aurrekontzeptuala (1½-2 urtetik 4
urtera artekoa) eta intuitiboa (4 urtetik 6-7 urtera artekoa).
o Ezaugarriak: egozentrismoa, sinboloak, imitazio barneratua, joko sinbolikoa,
hizkuntza egozentrikoa…

•

o Orientabideak irakaskuntza-ikaskuntzarako:
 Adierazpenerako marrazkiak, antzerkia eta jokoak erabiltzea.
 Ez du espero behar haurraren ikuspegia ez den beste batetik mundua
ulertzea; bere mundura hurbildu behar du irakasleak.
 Adierazpen zehatzak erabiltzea.
 Galderak egitea bere erreferentziak eta bere ideiak ezagutzeko eta
erabiltzeko.
 Ekintzen inguruko praktika fisikoa eta trebetasunak eskaintzea.
 Manipulazioa, esperimentazioa, praktika eskura jartzea.
 …
Eragiketa zehatzen aldia (7-11):
o Pentsaera logiko-sistematikoa.
o Ezaugarriak: arazo zehatz edo errealei aurre egiteko gaitasuna, pentsaera
itzulgarria, logika zehatza.
o Orientabideak irakaskuntza-ikaskuntzarako:
 Objektuak eta materialak manipulatzeko eta erabiltzeko aukera ematea.
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•

Adierazpenak (ahozkoak, idatzizkoak) motzak, zehatzak eta ondo
antolatuak izatea.
Hiru edo lau aldagai manipulatzea une berean.
Informazio berria eta ideia konplexuak asimilatzeko ideia edo adibide
ezagunak erabiltzea.
…

Eragiketa formalen aldia (12-…):
o Pentsaera logiko eta abstraktua, hipotetiko-deduktiboa...
o Orientabideak irakaskuntza-ikaskuntzarako:





Ikus-entzunezko lagungarriak eta euskarriak erabiltzea.
Eztabaidatzeko eta aztertzeko jarduerak proposatzea, eta beste aztergai
hipotetiko batzuk aurkitzeko aukerak ematea.
Erantzun zuzenaz aparte, argudioak emateko eta arazoak konpontzeko
beste bide batzuk bilatzen saiatzea.
…

Horrekin batera, irakasleak ikasle bakoitzaren adimen-gaitasunak ezagutu behar ditu.
Horrela jakingo du zer motatako eskaintza kognitiboa egiten duen eta zer egokitasun duen
ikasleen maila kognitiboari dagokionez; horrek guztiak lagunduko dio irakaskuntzarako
estrategiak, jarduerak, materialak eta baita edukiak aukeratzeko orduan ere.



Zer irakaskuntza-estrategia erabiliko zenituzke hainbat ikaskuntza lortzeko
etapa (estadio) bakoitzean, Piageten teorian oinarrituz?
Etapa

Aldia

Irakaskuntza-estrategiak
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Irakurri egoera hau eta, ondoren, erantzun galderei:

Nire lagun batek ikastetxe bateko jantokian lan egiten du. Jangelan biltzen diren
haurretako bat musulmana da. Haur horrek janari desberdina jaten du. Hau da, oilaskoa
edo haragia dagoenean, arraina edo tortilla jaten du.
Beste haurrek jangelako begiraleari galdetzen diote ea zergatik ematen dioten beren
kideari janari ezberdina. Hezitzaileak haurrei erantzuten die haurrak beste erlijio batean
sinesten duela eta ezin dituela jaki horiek (oilaskoa, haragia…) jan.
Hala ere, haurrak haserreturik daude. Badirudi hezitzailearen erantzunak ez duela beren
jakin-mina asetzen.
Junkal K.

 Galderak:
1. Zure iritziz, zer gertatzen ari da egoera horretan (azaldu zure erara)?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Haurrek zer galdetzen dute?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Hezitzaileak zer erantzuten die?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Hezitzailearen erantzunak zergatik ez du asetzen haurren jakin-mina?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Zuk zer erantzungo zenieke?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Nola erlazionatuko zenuke egoera horretan gertatzen dena Piageten teoriak
dioenarekin?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Teoria hori aplikatuz, zer egin beharko luke hezitzaileak?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Teoria sozio-historikoa (L.Vigotsky)
L.Vigotskyk,
garapen
kognitiboari
buruzko ikuspegi kognitibo-konstruktiboa
formulatu zuen. Teoria honen arabera
kognizioaren
garapena
eraikuntzaprozesu bat da. Baina, ezagutza ez da
banakako lanaren emaitza, baizik
lankidetzazko ekintzarena. Testuinguru
sozialak garapena bideratzen du (jarduera
egitaratuaren eta elkarrekintza sozialaren
bidez) eta garapenari eragiten dio.
Garapena zerbait soziala bezala ulerturik,
giza portaera soziala da, eta ikaskuntzaprozesua prozesu sozio-kulturala da.
Gizarteak sortzen duena eta gizabanakoak
transmititzen duena, hain zuzen ere.
Testuinguru jakin batean (fisikoa,
kulturala, aldi historikoa, gizartea…)
garapen kognitiboa (adimena, pentsaera)
eta hizkuntza besteenganako harreman,
elkarrekintza eta elkarreraginaren bidez
garatzen dira.

L.Vigotskyren ustez, garapen kognitiboa
eta hizkuntzaren garapena, hasieran,
banan-banan garatzen dira, baina haurrak
hizketa bere jokaera erregulatzeko
erabiltzen hasten denean, bi prozesu
horiek elkartu egiten dira. Era horretan,
norbanakoek hizkuntza erabiltzen dute
besteenganako
harreman
komunikatiboetarako, baita pentsaera
pribatua erregulatzeko ere. Hizketa
pribatu horrek (nork bere buruarekin hitz
egiteak) garapen kognitiboa eta haurraren
jokabidea gidatzen ditu. Prozesu horren
bidez, hizkuntza erabiltzen da ekintza
kognitibo
garrantzitsuenetan:
arreta
gidatzeko, arazoak konpontzeko, planak
egiteko, kontzeptuak eratzeko eta jokaera
erregulatzeko. Hainbat eremu bereizi ditu
elkarreragin sozialean sortzen den
garapenean: garapen erreala, garapen
potentziala eta hurbileko garapen eremua.

1. Garapen erreala. Pertsonek duten garapen maila. Une jakin bateko garapena. Ikaslea
bakarrik egiteko gai dena, inoren laguntzarik gabe egin dezakeena.
2. Garapen potentziala. Eskuratuko ez duen garapena, baina lor dezakeena. Oraingoz,
bera bakarrik ez da egiteko gai.
3. Garapen hurbileko zona. Garapen errealaren eta potentzialaren arteko distantzia.
Ikaslea bakarrik egiteko gai ez dena, baina laguntzarekin (aldamioekin) egin dezakeena.
Garapen erreala

Garapen hurbila

Garapen potentziala

Orain
GAI DA

Oraindik
EZ DA GAI

Etorkizunean
BALITEKE GAI IZATEA

BAKARRIK egin
dezake

LAGUNDUTA egin
dezake

Orain EZ BAKARRIK, EZTA LAGUNDUTA
ERE ezin du egin. Etorkizunean (agian)
BAKARRIK egingo du.
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Ikuspegi kognitibo-konstruktibista horren arabera, ikaslearen garapen errealaren mailatik
abiatuta garatzen da ikaskuntza, bere Garapen Hurbileko Zonaldean - Zona de Desarrollo
Próximo (GHZ-ZDP), interakzio sozial, lankidetza eta elkarrekintzaren bidez. Prozesu
horretan, bai ikaskideek bai irakasleak laguntzen edo egituratzen diote eraikuntza
kognitiboa. Laguntza edo aldamioa hainbat eratakoa izan daiteke. Hizkuntzak berak ere
lagun diezaioke. Irakasleak ikasleari galderak egiten badizkio, pentsatzen ikasiko du eta
horrek bere garapenari lagunduko dio. Ikasleak bere ikaskideei ikasitakoa azaltzen badie,
pentsatzen ikasiko du. Eta ikasleak ere bere buruari hitz egiten badio, hizkera pribatua
dela medio, lagunduko dio bere garapenari (kognitiboa zein soziala) pentsamendua
erregulatzen (autoerregulazioa), bere ikaskuntza-prozesua gidatuz eta bere buruari
instrukzioak emanez (autoinstrukzioa). Adibidez, ikasleak bere buruari galderak egiten
ikasten du: «zer egin behar dut?» «Hau egiteko, lehenbizi hau eta ondoren hori egin behar
dut»…
Garapen hurbileko zonari dagokionez, garapen errealaren eta potentzialaren artean
kokatzen da garapen-eremu hori. Vigotskyk zona horretan esku hartzea proposatzen digu:
ikasleak besteen laguntzarekin soilik egin dezakeena, ondoren, berak bakarrik egingo
duelako.
Horretarako, irakasleari ezinbestekoa izango zaio haurraren garapen errealaren ezaugarriak
ezagutzea (arloz arlo ikaslearen behaketa egin, datuak bilatu eta aztertu behar ditu). Zehatzmehatz, irakasleak:
•

Jakin behar du ikasleei zer eratan eta noiz aurkeztu behar dien informazioa.

•

Eginkizuna aurkeztu baino lehen, ikasleek gai horri buruz zer dakiten jakin behar
du.

•

Eginkizuna hurbileko garapen-zonan (ez oso hurbil, ez oso urrun) kokatu behar du.

•

Ikasleari emango dion laguntza alderantziz proportzionala izango da bere gaitasunmailarekiko. Laguntza handia hasieran, eta pixkana-pixkana gutxitu egingo da
laguntza hori, ikaslearen garapen-maila handituz doan heinean, ikasleak berak
bakarrik eta inolako laguntzarik gabe egin arte.



Ikasle bat ez da gai zerbait egiten. Irakatsi egingo zenioke edo zain egongo
zinateke bera gai izan arte? Zergatik?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Aurkikuntza bidezko ikaskuntza (J. Bruner)
Aurkikuntza bidezko ikaskuntzaren teorian, J. Brunerrek (1966, 1971) J. Piageten antzeko
heziketa kognoszitiboaren hiru etapa bereizi zituen. Bere ustez, haurrak arituzko etapatik
etapa ikonikora igarotzen dira, eta, azkenik, etapa sinbolikora.
1. Etapa enatiboa edo arituzkoa: haurrak hartu, sentitu, zatitu… ari daitekeen
gauzekin ulertzen du mundua. (Piageten etapa «sentsomotorra»).
2. Etapa ikonikoa: haurrak irudiak eratzen hasten dira, munduan gertatzen dena
irudikatzen eta ulertzen. (Piageten etapa «preoperazionala»).
3. Etapa sinbolikoa: haurrak ideia abstraktuak, sinboloak, hizkuntza eta logika ulertu
eta erabiliko ditu.
Maila sinbolikoa lortu duten pertsonek pentsamendu enatiboa edo ikonikoa erabiltzen dute,
batez ere zerbait berria ikasten dutenean. Ondorioz, zerbait berriari ekiten zaionean, etapa
enatibotik hasten da ikaslea, ikonikotik sinbolikoraino ailegatu arte; ekimen aktiboak
erabiltzeak lagundu egingo dio prozesuari.
Brunerren aburuz, ikastea eraikuntza aktiboa da, hartan ikasleak ulerkuntza era aktiboan
aurkitzen baitu. Ikaskuntza azterketa aktiboa da, eta arazo kognitiboen irtenbideak aurkitzea
da ikasteko modu egokia eta naturala. Kontuan hartu behar da indarrean zegoen ikaskuntza
memoristikoaren aurkako erreakzioa izan zela «aktibismo» metodologiko hori.
Aurkikuntza bidezko ikaskuntzan, irakasleak ikas-prozesua antolatzean, jarduerak eta
ikasgela antolatzen ditu era aktiboan. Aurkikuntza pausoz pauso antolatuko da; irakasleak
ikasleengan jakin-mina pizten du galderen bitartez; egoera harrigarriak edo arazo
interesgarriak aurkezten dizkie… Adibidez: «arkatza uretan sartu ondoren, zergatik dirudi
okertu egin dela?». Gero, erantzuna eman edo arazoa nola konpontzen den azaldu ordez,
irakasleak material egokia ematen die, eta ikasleek behaketa egin, hipotesiak sortu eta
irtenbideak aurkitu behar dituzte.
Esperimentazioaren bidezko aurkikuntza horretan, entsegu-akatsa metodoa erabiltzen da.
Irakasleak gidatzen du aurkikuntza, baina ikasleek entseguak eta akatsak egitea normala eta
lagungarria izango da, akatsek ere informazioa emango dietelako.
Ikaskuntza hori induktiboa da: esperimentazio konkretutik ezagutza abstraktura doa.
Irakasleak aurkeztutako egoera, adibide eta zeregin zehatzetatik, printzipio edo ondorio
orokorretara ailegatu behar dute ikasleek.
Intuiziozko pentsamendua agertzea bultzatzen du irakasleak eta ondorioak aterarazten ditu,
suposamenduak eginarazten ditu. Sormena saritzen da, eta ez aldez aurretik irakasleak
emandako erantzunak errepikatzea.
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Brunerren ideiak gelan aplikatzeko (Woolfolk, 1996, 2006), honako idei hauek har
daitezke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaia ikasleen mailara egokitzea.
Informazioaren egituraketa eta sekuentzializazioa egitea.
Informazio (material, zeregin…) berriaren oinarrizko egitura azpimarratzea.
Ikaskuntzaren eraikuntzaren ordena: ekintza eta manipulazioaren bitartez, lehenbizi;
irudi eta eskemen bidez ondoren, eta hizkuntzaren bitartez, azkenik.
Ematen ari den informazioari buruzko adibide asko eskaintzea.
Ulermena errazteko estrategiak.
Gogoeta bultzatzea.
«Eginaraztea».
Ikasleei kodifikazio-sistema eraikitzen laguntzea.
Ikaskuntza berria hainbat egoera eta arazotara aplikatzea.
Ikasleei arazoa planteatu eta erantzuna aurkitzen uztea.
Ikasleek intuiziozko hipotesiak egin ditzaten motibatzea.



Irakurri aurkikuntza bidezko ikaskuntza erabiltzen den ikasgai baten adibide hau
(Woolfolk, 1996, 2006):

Ikasleak energia-iturriak ikasten ari dira gelan, eta irakaslearen helburua da kurtsore
baten pisuaren eta mugitzen den distantziaren artean erlaziorik ote dagoen aztertzea.
Horretarako materiala prestatu behar da: arrapala, kristalak, eskutokia, kurtsorea eta
esfera handi bat.
1. Ikasleek kurtsorea arrapalaren beheko partean jarriko dute; biek elkar ukituko
dute.
2. Arrapalatik metalezko bola bat botatzen dute eta, bolak kurtsorea ukitzen duenean,
biek batera irrist egiten dute.
3. Ikasleek bitan errepikatu behar dute ekintza, eta kurtsorea mugitzen den distantzia
neurtu.
4. Berunezko eskutoki bat jarriko diote kurtsoreari eta noraino heldu den neurtuko
dute berriz.
5. Bi neurketa egingo dira berriz ere. Prozedura pisu gehiagorekin errepikatuko da.
Ikasleak datuak hartuz joango dira.
6. Bi behaketen batezbestekoa atera behar da eta batezbestekoaren datuak eskala
batean jarriko dira.
7. Bukatzeko, irakasleak galdera batzuen bidez ondorioak ateratzen lagunduko die
ikasleei: «zer eragin du pisuak distantzian?», «nola hobetzen da distantzia?».
Horrela, intuitiboki, kontzeptuak eta legeak aurkituko dituzte.

Metodo horren aplikazioa sarritan eztabaidatu da. Psikologo eta hezitzaile gehienen ustez,
ikasleek informazioa ulertu behar dute, ikasi eta gogoratu ahal izateko. Oroimenaren bidez
ikasteak azaleko ulermena eta bizkor ahaztea ekartzen du. Ariketa zail batean, ikasleak
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egon litezkeen erantzunak bilatzen saiatzen badira, eta azkenik, lortzen badute, errazago
gogoratuko dute luzaroan informazioa. Metodo eraginkorra al da, ordea? Aurkikuntza
bidezko ikaskuntza garapen kognoszitibora egokitzen dela diote.
Aurkikuntza bidezko ikaskuntzak, informazio berria aurkitzen duten heinean, etapa batetik
bestera igarotzea ahalbidetzen du. Lehenik, ikasleak materialak erabiliko ditu; ondoren,
ezaugarri zehatzak ikastearekin batera, irudiak osatu eta hautemateak egingo ditu. Azkenik,
esperientzia eta hautemate horietatik abiatuta, gai izango da ideien abstrakzioak egiteko.
Brunerren ustez, gaiaren inguruko ulermen hobea lortuko dute ikasleek. Ikaslea motibatzen
denean eta aurkikuntzaren bidez proiektu batean parte hartzen duenean, goi-mailako
ikaskuntza lortzen du (Strike, 1975).
Abantaila hauek ditu aurkikuntza bidezko ikaskuntzak (Woolfolk eta McCune, 1983;
Woolfolk, 2006):
1. Ikasleei nola ikasi behar duten erakusten zaie. «Ikertzen», prozedurak erabiltzen
erakusten zaie.
2. Nork bere motibazioa eta ikasteko gogoa bultzatzen ditu.
3. Ikaskuntza ikasle bakoitzaren erritmora eta behar duen denborara egokitzen da.
4. Nork bere buruari buruzko kontzeptua indartzen du.
5. Arazoak konpontzea ez dela erraza ikasten du.
6. Ikaslea da bere ikaskuntzaren arduraduna.
Teorian, aurkikuntza bidezko ikaskuntza oso erakargarria da, baina praktikan jartzeko
garaian arazoak daude. Arrakasta lortzeko, materiala eta prestalan handia behar dute
aurkikuntzazko proiektuek, eta prestalanak ez du hori ziurtatzen.
Horretarako, ikasleek arazoei buruzko oinarrizko ezagupenak izan behar dituzte eta haiei
aurre egiteko estrategiak bilatu behar dituzte. Aurkikuntza ez bada gidatzen, ikasle batzuek
jolastu besterik ez dute egingo, beste batzuek aurkikuntzaren bat egiten duten bitartean.
Ikerkuntza batzuek azaldu dute aurkikuntzazko metodoak ez direla nahikoak, eta gaitasun
gutxiago duten ikasleentzat txarrak ere izan daitezkeela.
Desabantailak, zehatz-mehatz, hauek dira:
1.
2.
3.
4.

Irakaskuntza mota hau zaila da talde handietan eta ikasle motelekin.
Ikasle eta irakasle batzuentzat kaotikoa izan daiteke eta herstura eragin dezake.
Material asko behar da.
Ikasleen erritmoak desberdinak badira: batzuek aurkikuntza guztiak egingo dituzte,
eta beste batzuk, berriz, atzean geldituko dira.
5. Ez dirudi ikasleek ikasi behar duten informazio guztia ikasteko eraginkorra denik.

Bukatzeko, gogoeta bat: aipatu diren onurak eta desabantailak erlatiboak dira.
Komenigarria litzateke irakurleak bere iritzia eratzea eta ideia horiekin erkatzea. Gainera,
irakaskuntzan aplikagarria den metodo bat da eta metodo batek ezin du zein baldintzatan
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aplikatuko den bermatu, ezta nork aplikatuko duen ere. Eta alderdi horiek guztiek zerikusia
dute metodoaren beraren arrakastarekin.

 Brunerren teoria horren aburuz, zer da ikastea?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aurkikuntzaren teoria horren arabera, esperimentazioa nahiko al da ikaskuntza
eraikitzeko?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zer-nolako ikasteak lortzeko erabiliko zenuke teoria hori?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ea zer
ateratzen
zaidan…
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 Errezepziozko ikaskuntza esanguratsuaren teoria
(Ausubel)
Ausubelen aburuz, gizabanakoak errezepzioaren bidez ikasten du. Kontzeptuak,
printzipioak eta ideiak modu esaguratsuan aurkezten badira, ulertu egiten dira.
Errezepziozko ikaste esanguratsuaren proposamena deduktiboa da: irakaslea informazio
orokorretik abiatzen da, zehatzera iritsi arte. Aurkezpenak antolatuagoa izan behar du,
sekuentziatua eta amaitua. Ikasleak informazioa bildu, ulertu eta bereganatu egingo du.
Informazio berria eta aurretiko informazioaren artean adostasuna baldin badago, eskuratze
hori ikaskuntza esanguratsua izango da.
Ausubelek dioenez, ikasi beharrekoak esanguratsua behar du izan norbanakoarentzat, eta
esanguratsutasun hori aurretik ezagutu eta ezagupen berriak eskuratzeko sortuko dituen
loturetan oinarritzen da. Bere iritziz, ikaskuntza eta ulerkuntza gauza bera dira; ulertutakoa
da ikasi dena, geroago gogoratuko dena. Ausubelen ustez, lotura bat eraiki behar da
ikasleak dakienaren eta jakin behar duenaren artean.
Ausubelen ekarpenaren arabera, ezinbestekoa da irakatsi nahi den hartaz ikasleak aurrez
dakiena kontuan hartzea (irakaste-edukiak egituratu eta sekuentziatzean), aurrez
moldatutako ezagutzetan oinarritzen baitira ezagutza berriak. Ausubel izan zen ideia
horietan eraginik handiena izan zuenetako bat. Ikasteak jarduera esanguratsua izan behar du
ikasten ari den pertsonarentzat, eta esanguratsutasun hori ikasleak aurrez dakienaren eta
ezagutza berriaren artean sortuko dituen erlazioen araberakoa dela dioen ikuspegia izan zen
bere ekarpen nagusia.
Ikaskuntza eta ulerkuntza gauza bera dira beretzat; ulertzen dena izango da benetan ikasi
eta gogoratuko dena. Ikaslearen barne-prozesuetan, eta ez bakarrik bere kanpoaldeko
erantzunetan, oinarritzen den irakaskuntzaren ikuspegia izan zen Ausubelen zein beste
konstruktibista batzuen ekarpena. Ikasleari aurrez moldaturik duen ezagutzaren eta
ezagutza berrien artean erlazio egokiak sortzen lagunduko dion irakasleak egindako
aurkezpena da aurretiko antolatzaile izenez ezagutzen den kontzeptua.
Ausubelen ikuspegia ikasgelan aplikatzeko, baliagarriak izan daitezke honako orientabide
hauek:
•

Irakasleak hasierako aurkezpena egingo du, ondo antolaturiko informazio eta
materialekin.

•

Ikaskuntza deduktiboa da: lehenbizi kontzeptu orokorrak eta zabalenak aurkeztuko
dira, ondoren informazio zehatzetara iristeko.

•

Ikaskuntza sekuentziala da. Materialak pausoz pauso aurkeztuko dira (informazioa,
zereginak, prozedurak…). Ikasleak dakiena aurretiko antolatzailea izango da.
Hartatik abiatuz, erlazionaturik dauden kontzeptu edo azpikontzeptu berriak
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aurkeztuko dira, eta adibide asko erabili, eta antzekotasunak eta ezberdintasunak
azpimarratuko dira.
•

Ikaskuntza aktiboa izango da. Irakasleak ideiak eta erantzunak eskatuko dizkie
ikasleei. Hau da, hartze-emate prozesuan, ikasleak entzule, erantzule, eta partehartzaile aktiboa izan behar du.



Irakurri errezepziozko ikaskuntzaren adibide hau (Woolfolk eta McCune, 1983;
Woolfolk 2006):

Irakasle batek aniztasun orografikoari buruzko ikasgaia aurkeztu behar du. Honako urrats
hauek emango ditu:
1. Hasteko, ikasgela antolatuko du: ikasleen mahaiak arbela ikusteko moduan jarriko
ditu, ikasle eta irakasleen arteko elkarrekintza bultzatzeko.
2. Aurretiko antolatzailea arbelean idatziko du: «Elementu orografikoak egitura eta
forma bereziak dituzten lur-azalak dira».
3. Mahai baten gainean hainbat elementu orografikoren maketak (argazkiak,
gardenkiak edo bideo-irudiak) erakutsiko ditu: mendixka, goi-ordokia eta mendia.
4. Mendeko edukiak (berriak) azalduko ditu. Horretarako, elementu horien arteko
berdintasunak eta ezberdintasunak adierazi, galderak egin eta adibideak jarriko
ditu.
5. Azkenik, ikasleei dena barneratzen eta emandako informazioa erlazionatzen
lagunduko die.

Ideia horiek sarritan kritikatu dira. Badirudi errezepziozko irakaskuntza eraginkorra dela
kontzeptuen arteko erlazioa irakastean, eta antolatzaile orokorrak eta abstraktuak ikastean.
Ez omen da horren eraginkorra, ordea, oinarrizko kontzeptuak ikasteko orduan, eta
materiala oso berria edo zaila denean.
Horretaz gainera, aurkikuntza bidezko ikaskuntza erabilgarria da haur txikiekin edo
gazteekin, batez ere, jarduerak eta esperimentuak eginez ikasten dutelako eta ez direlako
kontzeptu abstraktuak ulertzeko gai.
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 Zer da ikaskuntza, Ausubelen teoriaren aburuz?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Teoria horren arabera, aurkezpen esanguratsua nahikoa al da ikasleak
errezepzio ezanguratsua lortzeko?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zertarako erabiliko zenuke teoria hori ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Janaria
prestatu baino
lehen, errezeta
ikasi behar dut.
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Teoria

Aurkikuntza bidezko
ikaskuntza
Egilea
Bruner
Ikaskuntza
• Aurkikuntza eta ulermena.
• Induktiboa: konkretutik
abstraktura.
Ikaslea
• Aktiboa da:
- Ikasleak aurkitu behar du
ulertu behar duenaren
egitura.
- Ikasleak, esperientziaren
bitartez, gertatzen dena
ulertzeko hipotesiak
formulatuko ditu, eta
teoriako kontzeptu eta
azpikontzeptuetara iritsiko
dira.
Ikasteko egoerak eta baliabideak
Irakaslea
prestatuko ditu.
Irakaskuntza • Esperimentala:
- Entsegu-errore metodoa
erabiltzen du.
- Pentsamendu hipotetikoa eta
intuziozkoa garatuko du.
•

Aurkezpen bidezko ikaskuntza

•
•
•
-

Ausubel
Ulerkuntza esanguratsua.
Deduktiboa: orokorragotik
zehatzagora.
Aktiboa da:
Irakasleak aurkezten duena hartu
behar du (errezeptiboa).
Irakasleak aurkezten duena aurreko
informazioarekin lotu behar du.
Informazio berria esanguratsu
bihurtu behar du.

Azalpen egituratua egingo du.
•
-

-

Pausoak:
1. Irakasleak galderak egiten
ditu ikasleen jakin-mina
•
pizteko.
2.
Arazo
edo
egoera
interesgarri bat aurkezten du.
3.
Esperimentatu
ahal
izateko egoera planteatu eta
material egokia eskaintzen
du.
4. Ikasleak esperimentua
praktikan jarri eta gertatzen
denaren behaketa egiten du.
5. Azkenik, praktikatik
abstrakzioa bilatu eta beste
adibide batzuekin
konparatzen du.

Sekuentziala:
Aurretiko antolatzaileak
ezagutarazten ditu (definizio, adibide
edo orokortzeen bitartez).
Mendeko edukiak (informazio berria)
eta azpikontzeptuak aurkezten ditu.
Azpikontzeptuak eta aurretiko
antolatzaileen arteko loturak egiten
ditu.
Pausoak:
1. Irakasleak aztergaia ondo
prestatu eta antolatzen du.
2. Aurretiko antolatzaileetatik
abiatuko da.
3. Adibide asko dituzten ariketak
proposatuko ditu.
4. Berdintasunak eta aldaerak
ikusteko elkarrizketa proposatuko
du.
5. Ikasleak animatuko ditu oroimen
bidezko ikaskuntza egin dezaten
(mekanikoa edo esanguratsua).
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Bi bide konstruktibistak (induktiboa eta deduktiboa) aplikatzeko, planifikatu
gai baten irakaskuntza-ikaskuntza pausoz pauso, eta, ondoren, erkatu:

Gaia

Helburuak

Metododoa
Induktiboa

Deduktiboa

Pausoak

Ondorioak

*Bi ikaskuntza-proposamen horiek irudikatu dira taulan.
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3. Ikaskuntzaren determinatzaile pertsonalak
Nola ikasten du pertsona bakoitzak? Ikaskuntza on baten abiapuntua da norberari gehien
gustatzen zaion ikasteko modua aurkitzea. Galdera horren helburua da norberak nola
ikasten duen jakitea. Azken urteetan, ikasleei horri buruz galdera egitean, erantzunak era
askotakoak izan dira, besteak beste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ikasgelan arreta jarriz.
Ikasgelan apunteak hartuz.
Gelako azalpenak entzunez.
Material guztiak bilduz eta antolatuz.
Behin eta berriro irakurriz.
Apunteak berridatziz.
Irakurriz eta ulertuz (irakurketa ulerkorra eginez).
Garrantzitsuena azpimarratuz.
Eskemak eta laburpenak eginez.
Adibideak jarriz.
Atseden bat eginez eta, gero, gogoratzen saiatuz.
Errepasatuz.
Lana eguneratua izanez (azken egunerako utzi gabe).
Ikasgaiak ozen, behin eta berriro errepikatuz.
Ipuin baten moduan kontatuz eta barneratuz.
Testuliburuetan kontsultak eginez.
Kontzeptu berriak finkatzeko, beste kontzeptu ezagun batzuekin erlazionatuz.
Egoki barneratzeko, isolatuta egonez eta ahalik eta zarata gutxienarekin.
Ikuspegi globaletik (irakurketa orokorra) zehaztuetara (eskemak, mapak
kontzeptualak...) eta, (ulertu + barneratu ondoren) aukera denean, besteei (lagunei)
azalduz.
«Biziz».
Modu batera edo bestera / era askotan: irakasgai, azterketa eta hezkuntza-mailaren
arabera (adibide gisa: «Ikastolan: buruz; institutuan: laburpenak eginez eta buruz;
unibertsitatean: laburtuz eta ulertuz».).

Argi denez, badirudi gehienek interpretatu dutela ikastea informazioa eskuratzea dela;
batzuek informazio-eskuratze esanguratsuarekin ere erlazionatu dute ikastea.
Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan aldagai pertsonalek edo norbanakoek parte hartzen
dute. Honako taula honetan agertzen den gisan, besteak beste, desberdintasun indibidualak
aldagai hauekin erlazionatzen dira ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan: ikas-estiloa eta ikasestrategiak, adimena, motibazioa eta norberaren ezagutza (autokontzeptua) eta estimazioa
(autoestimua).
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Ikastearen determinatzaile pertsonalak



Ikas-estiloak: bakoitzak duen
ikasteko modua edo era
(orokortzailea/kateatzailea;
aktiboa/erreflexiboa/teorikoa/prakti
koa;
sakona/superfiziala/estrategikoa…)
Ikas-estrategiak: norberak erabiltzen
dituen estrategiak edo teknikak:
kognitiboak, metakognitiboak,
laguntzeko estrategiak.



Adimena: «Pertsona batek lortutako
ezagutzak», «Ikasteko gaitasuna», «Egoera
berrietara eta, oro har, ingurunera arrakastaz
egokitzeko gaitasuna».

Gardnerren adimen anitzen teoria: adimena ez da
osotasunezko gaitasuna, baizik eta trebetasun
multzo bat kategoria zabalekin:
- Hitzezkoa-linguistikoa
- Logiko-matematikoa
- Ikusmenekoa-espaziala
- Entzunezkoa-musikala
- Gorputzezkoa-kinestesikoa
- Harremanetarakoa-interpertsonala
- Autoezagutza-intrapertsonala
- Naturalista-landaretza.
Golemanen adimen emozionala.



Motibazioa: «portaera aktibatu eta orientatzen duen zerbait
bezala» edota: instintua (sena), gogoa, nahia, beharra, presioa…

Murrayren teoria: behar fisikoak eta
psikogenikoak.

Mc Clelland eta Atkinsonen lorpenaren beharra eta
«porrotaren beldurra».
Autokontzeptua:
norberaren ezagutza

Maslowren beharren hierarkia:

Autoestimua:
norberaren estimazioa
Weiner-en egozpenaren
teoria

•Barnekoak/kanpokoak
•Egonkorrak//ezengonko
rrak
•Kontrolgarriak//kontrol
aezinak
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3.1. Ikas-estiloa eta ikas-estrategiak
3.1.1. Zer da ikas-estiloa?
Ikaste-prozesuan oso inportantea da jakitea nola gustatzen zaion norberari ikastea. Alde
horretatik, badirudi pertsona guztiek ez dutela modu berean ikasten.



Ikas-estiloa da zerbait ikasi nahi duenean norberak erabiltzen duen
modua edo era, eta erabiltzen dituen estrategiak.

Estiloa orokorra da, eta hainbat estrategia eta teknikarekin lotzen da, baita pertsonaren
motibazioekin eta beste hainbeste faktorerekin ere. Pertsona batek, oro har, estilo bat eduki
dezake bere bizitzaren une jakin batean; baina beste memento batean, bere estiloa beste bat
izan daiteke, ikaskuntza-estiloa aldakorra baita.

3.1.2. Nola antzematen da ikas-estiloa?
Ikaslearen ikaskuntza-estiloak antzeman daitezke, baina nola? Hainbat irakaslek behaketa
sistematiko, entzumen, ebaluaketa eta esperientziaren bitartez egiten dute. Baina, tresna
fidagarriak erabiltzeak denbora aurrezten du eta, gainera, akatsak saihesten laguntzen du.
Merkatuan, ikaskuntza-estiloak identifikatzeko tresna edo froga ugari dago. Mota
guztietakoak eta adin guztietarakoak dira, besteak beste:
•

G. Pask-ek bi estilo definitzen ditu:
o Orokortzailea: printzipio orokorretan oinarritzen da.
o Kateatzailea: metodikoa da.

•

Schmeek-ek hiru proposatzen ditu:
o Sakona: ikasleak informazioa multzoka sailkatzen du, esfortzu handirik gabe
ikasteko.

80

Gil Molina, Pilar (2013). Hezkuntzaren Psikologia: teoria eta praktika. UPV/EHU.
o Superfiziala edo azalekoa: informazioa buruz ikasten du, esfortzu handirik
gabe.
o Estrategikoa edo lorpenekoa: ahalik eta esfortzu txikienarekin ikasten du.
•

Honey-k eta Alonsok lau estilo identifikatzen dituzte:
o Aktiboa: irekia, gogotsua, aurreiritzirik gabea, motibazio handikoa; «dena
probatuko dut behin».
o Erreflexiboa: asko behatzen duena, aukera guztiak kontuan hartzen dituena,
arduratsua, bigarren mailan dagoena, eztabaidetan parte hartzen ez duena.
o Teorikoa: pentsamendu logikoa; perfekzioa, objektibitatea, arrazionaltasuna,
zehaztasuna, «logikoa bada, ona da».
o Pragmatikoa: ideiak praktikan jarri, erabakietan bizkortasuna eta
eraginkortasuna; ziurtasuna; «eraginkorra bada, ona da»; pazientziarik eza
eztabaidetan; arazoak konpontzean, praktikoak.

•

Beste froga batzuk:
ACH-73: Diagnostico de técnicas de trabajo intelectual (Caballero, 1972)
LASSY: Learning and Study Strategies Inventory (Weinstein, 1981)
Inventario de hábitos de estudio (Pozar, 1983)
CETI: Cuestionario de estudio y trabajo intelectual (Yuste, 1987)
SPQ: Study Process Questionnaire (Biggs, 1987)
Escala de estrategias de aprendizaje específicas (Bernard, 1990)
MSLQ: Motivaded Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich, 1993).
Versión en castellano: CEAM: Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y
Motivación (Roces, Tourón y González, 1995)
o ACRA: Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo (Román y Gallego,
1994)
o CEA-R: Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Beltrán, Pérez y Ortega, 1998)
o CEVEAPU: Cuestionario de Evaluación de Estrategias de Aprendizaje para
estudiantes universitarios (Gargallo, 2006)

o
o
o
o
o
o
o

3.1.3. Zein dira ikas-estrategiak?
Ikas-estilo bakoitza hainbat ikas-estrategiarekin erlazionatzen da. Pertsona batek, oro har,
ikas-estilo bat eduki dezake. Baina jarduera eta memento zehatz batean estrategia batzuk
erabil ditzake, eta beste memento batean, beste egoera edo jarduera baten aurrean, beste
batzuk.

81

Gil Molina, Pilar (2013). Hezkuntzaren Psikologia: teoria eta praktika. UPV/EHU.
Estrategiak ikastearen benetako instrumentuak dira. Ez dira inkontzienteak eta mota
askotakoak izan daitezke (Gargallo, 2000; Trianes eta Gallardo, 2001):


Kognitiboak. Informazioaren prozesamenduarekin erlazionatzen direnak. Hots,
informazioa hartzeko, antolatzeko eta gogora ekartzeko teknikak. Horien helburua
da ikasleari laguntzea informazioa hartzen eta ulertzen: ikaste partziala, praktika
banandua, mnemoteknia, apunteak, laburpenak, eskemak, azpimarraketak,
kontzeptu-mapak, grafikoak, V diagramak…



Metakognitiboak. Informazioaren prozesamendua kontrolatzeko estrategiak. Hau
da, ikas-jarduerak planifikatzeko, erregulatzeko eta ebaluatzeko teknikak:
autoerregulazioa, autokontrola, autoebaluazioa…



Laguntzako estrategiak. Aurreko bi prozesuei laguntzen dieten estrategia
emozionalak edo afektiboak, motibazioarekin erlazionatzen direnak: kontrol
emozionala, autoestimua, ardura, esfortzua, barne-motibazioa, lorpen-motibazioa,
autoerrefortzua…

3.1.4. Nola azal daiteke ikaskuntza-estiloaren eta irakaskuntza-metodoen arteko
lotura?
Irakasleak aldez aurretik jakin behar du ikasleek nola ikasten duten edo ikasleek ikasteko
duten metodoa; baita ikasgelako egitura eta zereginak antolatzeko eta ikasgaia modu
egokienean azaltzeko metodoa ere.
Irakasleak hainbat metodo erabili beharko ditu ikasle guztiengana iristeko, ikasle bakoitzak
estilo propioa baitu. Irakasleak izango dira, denboraren poderioz, ikasleak ikaskuntza-estilo
bat edo beste hartzera bultzatuko dituztenak. Beraz, ikasleek eskuratzen duten ikaskuntzaestiloa lotuta egongo da irakaslearen irakaskuntza-metodo eta estrategiekin.
Horregatik, interesgarria izango da aztertzea zer metodok eta egoerak bultza dezaketen
ikaslea ikaskuntza-estilo batera edo bestera. Ikaste-prozesuan edo, hobeto esanda,
ikaskuntzan, notak dira ikasi izanaren adierazleak. Horregatik, ez da harritzekoa ikasleen
ikaskuntza-estiloan eragiten duen faktore garrantzitsuenetako bat ebaluazio mota izatea.
Laburbilduz, ebaluazio-metodo baten aukeraketa, neurri batean, ikasgaien ezaugarrien isla
izango da, eta irakaskuntzaren esanahiaren kontzeptua adieraziko du irakaslearentzat.

 Test bat erabiliz, identifikatu zure ikas-estiloa eta interpretatu zuk atera dituzun
emaitzak. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Ikas-estiloari buruz gehiago jakiteko…
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3.2. Adimena(k)
3.2.1. Zer da adimena?
Adimena, kognizioa edo gogamena barne-gaitasun gisa aztertu dute teoria kognitiboek.
Piageten garapen kognitiboaren teoria azaldu da gorago, hau da, adimena eskemen bidez
antolaturik eta etapa ebolutibo batetik bestera genetikak bultzaturik pasatzen dela. Baina
adimenari buruzko teoria ugari daude.

Psikologo batzuentzat, adimena neur daitekeen trebetasuna da; beste batzuentzat, berriz,
munduari aurre egiteko modu bat da. Hain zuzen, adimenari buruzko hainbat teoria daude;
besteak beste:
•

D. Wechsler-en teoriak honela definitzen du adimena: «Gizakiak modu zehatz batez
jokatzeko, modu arrazionalean pentsatzeko eta bere testuingurura egokitzeko duen
gaitasun orokorra». Egileak, kontzeptu horretatik abiatuta, adimena neurtzeko testak
sortu zituen.

•

Thurstoner-en eta Spearman-en teoriaren arabera, adimena gaitasun orokor bat da
(gogoratu, lehenago aipatu den bezala, «g» faktorea izendatu zuela Spearmanek). Baina
beste zenbait gaitasun zehatzez osatua dagoela gaineratzen dute.

•

J.P. Guilford-en teoriak dio gaitasun kognitibo asko ditugula. Hainbat gaitasun
identifikatzen ditu adimenean, hiru alderditan bereizirik:
1. Eragiketa mentalak: kognizioa, oroimena, pentsamendu dibergentea eta
ebaluazioa.
2. Eduki motak: irudikorra, semantikoa, sinbolikoa eta konduktista.
3. Hainbat produktu: unitateak, klaseak, erlazioak, sistemak, transformazioak eta
inplikazioak.

•

R. Sternberg-ek adimenari buruzko hiru alderdiko teoria proposatu zuen (Beyond IQ):
1. Plangintza: pertsonak eginkizun bat antolatzeko eta egiteko erabiltzen dituen
eragiketa mentalak.
2. Esperientziaren efektua: aurreko esperientziak gogora ekarri eta, arazo ezagunak
mekanikoki konpontzeaz gain, berriak konpontzeko gaitasuna da.
3. Norberaren ezagutza edo sen ona: adimen praktikoarekin zerikusia duena; inoiz
erakusten ez diren gauzez jabetzeko eta haiek aplikatzeko gaitasuna.
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•

H. Gardner-ek adimen anitzen teoria (Multiples intelligences) azaldu eta gogamentrebetasun multzo gisa azaltzen du adimena. Adimenean, zortzi kategoria deskribatzen
ditu:
1. Konbentzionalak edo ohiko probetan gehien neurtzen direnak: hitzezkoa,
matematikoa eta espaziala.
2. Besteak, ohiko probetan neurtzen ez direnak, eta adimen gisa askotan onartzen
ez direnak: musikarako trebezia, gorputz-gaitasunak, harremanetarako trebezia,
autoezagutza eta naturalista.

3.2.2. Adimena ala adimenak?
Gardnerrek adimen bakarraren edo «g» faktorearen eta proba psikometrikoaren ikusmoldea
kritikatzen du. Kontuan hartzen ditu alderdi linguistikoak, logikoak, espazialak,
emozionalak, sozialak… Modu horretara, adimen kontzeptua pluralizatu egiten du eta
gizakiaren gaitasun gisa hartzen du; eta ez proba edo test estandarizatu batek esanda
gizabanako bat adimentsua den ala ez.

1

2

3

4

5

6

7

8

Gardnerrek (1983, 1993b) zortzi adimen proposatzen ditu, balio eta garrantzi berekoak eta
independenteak (Sanz de Acedo, 1999):
1. Hitzezkoa-linguistikoa: hizkuntzaren osagaiak identifikatzeko, analizatzeko eta
manipulatzeko trebetasun ulerkorra eta produktiboa.
2. Logiko-matematikoa: elementu logiko-matematikoak bereizteko
konpontzeko gaitasuna, arrazoiketa mota desberdinak erabiliz.

eta

arazoak

3. Ikusmenekoa-espaziala: mundua irudikatzeko gaitasuna, irudiak eta errepresentazio
mentalak direla medio.
4. Entzunezkoa-musikala: erritmoa, tonua, entonazioa bereizteko eta erabiltzeko
trebetasuna.
5. Gorputzezkoa-kinestesikoa: gorputzaren mugimendua kontrolatzeko eta objetuak
manipulatzeko trebetasuna.
6. Harremanetarakoa-interpertsonala:
pertsonengan
emozioak,
motibazioak,
sentimenduak, ideiak… bereizteko, ulertzeko eta haiei erantzuteko trebezia.
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7. Autoezagutza-intrapertsonala: norberaren alderdi kognitibo, afektibo eta emozionala
ezagutzeko eta erregulatzeko gaitasuna.
8. Naturalista-landaretza: animalien eta naturaren mundua sakonki interpretatzeko eta
bertan murgiltzeko gaitasuna.

3.2.3. Nola landu daitezke adimen desberdinak?
Helburua baldin bada adimen anitzak garatzea, erabiliko diren estrategiak ere anitzak izan
behar dira. Gainera, profil indibidualen eta ikasle bakoitzaren adimen potentziala
maximizatzeko nahiaren arabera ezarri behar dira.
Gardnerrek, beste orientabideen artean, hauek proposatzen ditu (Sanz de Acedo, 2000):
a) Gaitasunaren pausoak adierazten dituzten eta ekintzetan ikaslearen parte-hartzea
bultzatzen duten diagramak erabiltzea.
b) Egituratutako galderak egitea ikasleari hainbat gauza pentsarazteko: nola gauzatzen ari
den lana, zer zailtasun dituen, zer lortu duen, eta abar.
c) Jarduera bakoitzean hizkuntzaren lau modalitateak erabiltzea: hitz egin, entzun, idatzi eta
irakurri. Ulermen adierazgarriari, hausnarketari eta norberaren lanaren balorazioari
laguntzen die.
d) Langai den edukiarekin erlazionatutako objektuak manipulatzen uztea. Ikasgai den gaiari
buruzko kuriositatea pizten du, detaile esanguratsuak ikusten dituzte, eta harreman
interpertsonalak sortzen dira talde txikietan lan eginez.
e) Ikasleek aurretik dituzten ezagutzak eta esperientziak identifikatzea, informazio
berriarekin lotzeko, oroimena lantzeko eta akats kontzeptual posibleak gainditzeko.
f) Binaka, talde txikian eta talde handian lan egin. Ikasleek beren artean ikasten ari direna
eta nola ari diren aztertzen dutenean, ideiak argitzen dituzte, ezagutza zabaltzen dute,
sortzaileagoak dira eta hobeto balioesten dituzte lagunen ekarpenak.
Gardnerrek eta Harvard Unibertsitateko Zero Proiektuko bere lantaldeak Adimen Anitzen
teorian oinarritutako zenbait programa psikohezitzaile garatu dituzte. Azpimarragarrienak
Spectrum, Arts PROPEL eta Practical Intelligences for School (PIFS) dira. Guztiek tesi hau
onartzen dute: adimenaren jatorria ez dela finkoa, mugikorra baizik, eta, beraz, estimulatu
eta hobetu egin behar dela.
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Adimen anitzak lantzeko jarduerak
Hitzezkoalinguistikoa

Logikomatematikoa

Gorputzezkoakinestesikoa

Idazlan bat idatzi.
Ipuin bat kontatu.
Narrazio bat sortu.
Elkarrizketa bat prestatu.

Hiztegia bilatu.
Eslogan bat sortu.
Eztabaidatu.
Ahozko aurkezpena egin…

Esperimentu bat prestatu.
Arazo bat planteatu.
Denborazko sekuentzia egin.
Formula matematikoa
interpretatu.

Antzekotasunakdesberdinsunak bilatu.
Elementuak sailkatu.
Ekintzak ordenatu…

Antzerki bat ikusi/prestatu.
Role-playing.
Puzzlea egin.
Bidaia bat planifikatu.

Gorputz-mugimendua sortu.
Gorputza erlaxatu.
Mugimendu-sekuentziak sortu.
Gorputzaren atalak koordinatu.

Mapak, grafikoak… erabili.
Diapositibak, argazkiak,
bideoak… sortu.
Posterrak, muralak… disenatu.

Marrazkiak egin.
Dimentsio desberdineko
objetuak sortu.
Ilusio optikoak bereizi…

Ikusmenezkoaespaziala
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Adimen anitzak lantzeko jarduerak

Entzunezkoamusikala

Autoezagutzaintrapertsonala

Harremanetarakoainterpertsonala

Abestu edo abestiak sortu.
Erritmo desberdinak sortu.
Abesti baten testua aztertu edo
abesti bat sortu.

Soinuak bereizi.
Musika-tresnak erabili/sortu.
Musika-emanaldi bat sortu…

Norberaren ezaugarriak aipatu.
Puntu sendoak eta ahulak
identifikatu.
Sentimenduak deskribatu.

Lorpen pertsonalak
identifikatu.
Proiektu pertsonala prestatu.
Autoerregulatu, autoebaluatu
ekintza bat…

Talde batean parte hartu.
Talde bat gidatu, koordinatu.
Besteen ekintzak planifikatu.
Kideei zerbait irakatsi, azaldu.

Arazoak konpontzeko
argudioak eman.
Gatazkak konpontzen parte
hartu…

Esperimentatu eta metodo
zientifikoa aplikatu.
Naturarekiko jakin-mina sortu.
Naturako objetuak bildu.

Naturako fenomenoak behatu.
Landa-lana egin.
Irteerak eta bisitak egin.
Animaliak, landareak zaindu…

Naturalistalandaretza
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 Aurreko informazioa kontuan harturik, hautatu ikaskuntza-gai bat eta pentsatu
nola landuko zenukeen Gardnerren adimenak lantzeko.

Gaia

Helburuak

Hitzezkoalinguistikoa
Logikomatematikoa
Gorputzezkoakinestesikoa
Ikusmenezkoaespaziala
Ikas-jarduerak

Entzunezkoamusikala

Autoezagutzaintrapertsonala

Harremanetarakoainterpertsonala

Naturalistalandaretza
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Adimen

anitzak identifikatzeko, identifikatu zure adimen mota/k, Gardnerren
galdeketa (1999) erabiliz. Baieztapen bakoitza irakurri ondoren, adierazi zure adostasunmaila (bai/ez)

Baieztapena
1. Hainbat kirol egiten ditut.
2. Ahozko eztabaidetan parte hartzea gustatzen zait.
3. Familiako diru-kontuez arduratzen naiz.
4. Eguneroko pertsonala idazten dut.
5. Oso entzule ona naiz.
6. Musika instrumentala gustatzen zait.
7. Eskutitzak idaztea gustatzen zait.
8. Bidaiak antolatzea gustatzen zait.
9. Zientzia-arloko gaiak gustuko ditut.
10. Artearekiko interesa dut.
11. Nire helburuak eta asmoak lortzeko gaitasuna dut.
12. Noizbehinka, nire altzariak muntatzen ditut.
13. Oso irakasle ona naiz.
14. Musika-doinu sinpleak ezagutzen ditut.
15. Poesia eta bertsoak gustuko ditut.
16. Sukaldari ona naiz.
17. Nabigatzaile ona naiz.
18. Liburuak maiz irakurtzen ditut.
19. Nire denbora modu eraginkorrean antolatzen dut.
20. Bilera eta batzordeetan parte hartzea gustatzen zait.
21. Giro ona sortzeko musika jartzea gustatzen zait.
22. Galdeketak betetzen ona naiz.
23. Etxea apaintzea gustatzen zait.
24. Matematiketa-ariketak egiten ona naiz.
25. Badakit nire sentimenduak eta aldarteak ezagutzen.
26. Giza harremanak gustuko ditut.
27. Oro har, aldez aurretik badakit zerbait lortzeko gai izango naizen ala ez.
28. Komunikatzaile ona naiz.
29. Kantitateak kalkulatzeko gaitasuna dut.
30. Eskulanak egitea gustatzen zait.
31. Oro har, leloak («esloganak») gogoratzeko gai naiz.
32. Dantza egitea gustatzen zait.
33. Entzun ditudan soinuak erreproduzitzeko gaitasuna dut.
34. Planoak eta diagramak egiten ona naiz.
35. Esaten dute ona naizela besteak kontsolatzen.

Bai Ez
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Zuzenketa. Markatu baiezko erantzunak kategoriaz kategoria. Lorturiko baieztapenak lau
edo gehiago badira, adimen motarekiko joera dago. Baieztapenak bi edo gutxiago badira,
adimen mota hori azpigaratua dagoela esan daiteke.
Adimen mota
Linguistikoa
Logiko-semantikoa
Espaziala
Musikala
Gorputzezkoa-kinestesikoa
Interpertsonala
Intrapertsonala

2
3
10
6
1
5
4

Baieztapenak
7
15
18
8
9
24
12
17
28
14
21
31
16
23
30
13
20
26
11
19
25

Guztira
22
29
34
33
32
35
27

 Interpretatu atera dituzun emaitzak.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.2.4. Adimen emozionala
Aurretik ikusi dugun bezala, Gardnerrek adimen intrapertsonala eta interpersonala definitu
zituen, eta adimen emozionala biekin dago erlazionatua.
Salovey eta Mayer-ek (1990) era honetan definitu zuten adimen emoziala (IE):
«Sentimenduak eta emoziak bereizteko, kudeatzeko eta kontrol horren arabera gure
pentsamenduak eta ekintzak zuzentzeko gaitasuna». Egile horientzat, adimen emozionala
da informazio emozionala kudeatzeko gaitasuna. Emozioak identifikatu, asimilatu, ulertu
eta kudeatzean datza. Hori dela eta, adimen honetan lau maila definitzen dituzte:
1. Pertzepzio eta adierazpen emozionala: gure emozioak aitortzea eta identifikatzea.
2. Emozioen erabilera kognitiboa: sentimenduak kontuan harturik arrazoitzea, erabakiak
hartzea eta arazo kognitiboak ebaztea.
3. Emozioak ulertzea eta aztertzea: gure emozioak ulertzea eta horien inguruan
hausnartzea.
4. Emozioen kudeaketa: era eraginkorrean gure emozio positiboak eta negatiboak
erregulatzea eta gestionatzea, gure hazkuntza pertsonalerako.
Goleman-ek (1995) Aristotelesen esaldi hau hartzen du adimen emozionala zer den
definitzeko: «Haserretzea erraza da, baina zaila da jakitea norekin, non, zein neurritan
eta noiz haserretu behar den». Adimen emozionala definitzen du gure sentimenduak
bereizteko eta kudeatzeko, gure burua motibatzeko eta gure harreman interpertsonalak
gidatzeko gaitasun gisa. Egile horren adimen emozionalaren eredua mistoa da, zeren eta
kognizioan, motibazioan, nortasunean, adimenean eta neurozientzian oinarritzen baita. Hau
da, gaitasun pertsonal eta sozial horretan, prozesu kognitiboak eta kognitiboak ez direnak
erlazionatzen dira.
Bukatzeko, Bar-On (1997-2000) autorearen arabera, adimen emozionala da pertsonak duen
gaitasuna bere emozioak identifikatzeko, ulertzeko, kontrolatzeko eta modu eraginkorrean
inguru sozialari erantzuteko. Eredu misto/sozial horrek bost alderdi bereizten ditu:
1. Intrapertsonala: nork bere emozioak eta bultzadak kontrolatzeko gaitasuna.
2. Interpertsonala: besteen emozioak ulertzeko eta haiekin erlazionatzeko gaitasuna.
3. Estresaren kudeaketa: aldaketen eta arazoen aurrean jokaera positiboa eta baikorra
mantentzeko gaitasuna.
4. Egoera animikoa: aldaketei erantzuteko eta arazo pertsonalen eta sozialen aurrean
erantzuteko kontrol emozionala.
5. Egokitzeko edo moldatzeko gaitasuna.

 Bilatu adimen emozionala lantzeko programa bat eta identifikatu lantzen dituen
alderdiak. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------92
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3.3. Motibazioa
3.3.1. Zer da motibazioa
Motibazioa
definitzerakoan,
hainbat
kontzeptu
aurkitzen
dira:
gogoa, nahia, desioa, zergatia, arrazoia, beharra, instintua (sena), presioa, beldurra…
Motibazioak ekintza bat gauzatzeko arrazoia ematen du. Norbanakoa zerbait egitera
bultzatzen duena dela esan daiteke.

Psikologoek diotenez, pertsona guztiek dituzte motibazioak. Baina motibazio-iturria
ezberdina izan daiteke. Horretaz gain, kontuan hartu behar da:
•
•
•

Motibazioa aldakorra da eta alda daiteke.
Motibazio motak edo arrazoiak ezberdinak dira.
Pertsona bakoitzak bere motibazio-estiloa du.

Motibazioa da eskolan egiten den ikaskuntza-prozesu on baten oinarrizko osagaia. Ikasleak
ezin du motibaziorik gabe jarduera bat modu egokian egin; hobeto esanda, jarduera horrek
ez badu bere motibazioa pizten, edo ikasleak ez badu lortzen bere burua motibatzea
jarduera hori egiteko. Izan ere, psikologoek diotenez, ezin da hitz egin ikasle ezmotibatuez. Ikasgelako lanari jaramonik egiten ez dion ikaslea ere motibatua dago, baina
bere motibazioa ez du pizten irakasleak proposatu dion jarduerak, beste zerbaitek baizik
(arreta, jarduera, ekintza…). (Carretero, 1993).

3.3.2. Zer motibazio mota daude, ikaskuntzari buruzko ikuspegi teorikoen aburuz?
Motibazioari buruzko lau teoria aipatuko dira jarraian:
1.
2.
3.
4.

A. Maslowren beharren hierarkiaren teoria.
H. Murrayren beharren teoria.
McClelland eta J. Atkinsonen lorpenerako motibazioaren teoria.
B.Weinerren egozpenaren teoria.
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Maslowren beharren hierarkiaren teoriak?

Psikologo humanista honen arabera, pertsonen arteko motibazioen artean hainbat behar
agertzen dira. Behar horiek berak identifikatzen eta sailkatzen ditu, eta hierarkia (edo
sailkapena) osatzen du. Hierarkia horretan, mailen arabera sailkatzen dira beharrak; maila
apaleko beharretatik, maila garaiagoa duten beharretara.
•

Behe-mailako beharrak edo behar fisiologikoak. Biziraupenarekin erlazionatzen
direnak:
o Elikagaiak, edaria, airea.
o Loa eta behar fisiologikoak.
o Mina ez izatea eta plazerra sentitzea.
o Gorputzaren tenperatura mantentzea.

•

Segurtasunaren eta babesaren beharrak. Arriskuetatik babestua eta libre
sentitzeko beharrak, besteak beste:
o Segurtasun fisikoa (klimarekiko babesa, etab.)
o Segurtasun materiala (etxea, autoa, dirua…) eta psikologikoki seguru eta
arriskuetatik libre sentitzeko beharra.

•

Behar sozialak. Gizaki, hau da, izaki sozial garenetik, gure nortasun sozialarekin
erlazionaturikoak:
o Laguntasuna: erlazioak eta lotura afektiboak izateko beharra.
o Taldekidetza: talde bateko kide izateko beharra
o Onarpena: sozialki onartua eta maitatua izateko beharra.

•

Errekonozimenduaren beharra:
o Autoestimua: nork bere burua balioetsia izateko beharra.
o Lorpen intelektuala: ulertzeko, ezagutzeko, aztertzeko beharra.
o Balioespen estetikoa: ordena, egitura eta edertasunaren beharra.

•

Autoerrealizazioa: nork bere burua aurkitzeko beharra.

Behe-mailako beharrak dira garrantzitsuenak eta, aserik daudenean, pertsonak
motibatuak egongo dira maila goragoko beharrak asetzeko. Horrela, mailaz maila igoz,
pertsonak goi-mailakoen bila joango dira. Maslowren iritziz, goi-mailakoak ez dira
inoiz guztiz asetzen eta, kasu egiten zaienean, motibazioa etengabe berritzen da.
Maslowren teoriari beharren hierarkia-sekuentzia kritikatu zaio. Alde batetik, pertsona
guztiak ez dira hierarkia horretan mugitzen, lehenengo mailatik hurrengora, azkenera
iritsi arte; baizik eta maila batetik bestera pasatzen dira, gora eta behera, berak
proposatzen duen sekuentziari jarraitu gabe. Bestalde, pertsona batzuk, nahiz eta behemailako beharrak aserik ez izan, goi-mailako beharrak asetzen saiatzen dira.
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H. Murrayren teoria

H. Murrayren iritziz, pertsonaren ezaugarriak eta beharrak motibazioaren determinatzaileak
dira, testuinguruarekin batera. Bi behar mota bereizi zituen:
1. Lehen mailako beharrak edo behar fisikoak: ura eta janaria, alegia.
2. Bigarren mailako beharrak edo behar psikogenikoak: erlazionatzeko beharra eta
lorpen-beharra, besteak beste.
Murrayk behar psikogeniko desberdinak identifikatu zituen, baina «lorpen-beharra» izan da
gehien ikertua, hurrengo teorian agertzen den gisan.



McClelland eta J. Atkinsonen lorpen-motibazioaren teoria

Egile hauek lorpen-motibazioa (edo erdiespenerako motibazioa) aipatzen dute motibazio
determinatzaile nabarmen gisa. Lorpena definitzen dute lortzeko desira gisa eta porrotaren
beldur gisa. Bi faktore horiek erlazionaturik daudenez, egoera batean lorpen-beharra
porrotaren beldurra baino altuagoa bada, orduan pertsonak arriskuari aurre egingo dio eta
lorpena lortzeko gai izango da. Ikerketen arabera, desberdintasun batzuk badaude lorpenmotibazio handia duten eta porrota saihesteko motibatuak dauden pertsonen artean:
1. Lorpen-motibazioa handia eta porrota txikia badira, aurrera jarraitzeko motibazioa
areagotzen da. Baina lorpena oso erraz eskuratzen bada, motibazioa gutxitu daiteke.
2. Lorpen-motibazio handia duten pertsonek erronka egokiak (ez oso handiak, ez txikiak)
planteatzen dizkiote beren buruari. Lorpen-motibazio txikia dutenek, aldiz, oso arazo
errazak aukeratuko dituzte.
3. Lorpen-motibazio handia dutenak asko saiatzen dira arazo zailak dituztenean, eta beren
burua motibatzen dute.
4. Lorpen-motibazio handia dutenek, lankideak edo lagunak bilatzen dituztenean,
nabarmentzen diren pertsonak aukeratzen dituzte. Lorpen-maila baxua dutenek, aldiz,
kide lagunkoiak aukeratzen dituzte.



B.Weinerren egozpenaren teoria

B. Weinerren egozpenaren teoriaren arabera, ulerkuntza bilatzeak motibatzen gaitu.
Pertsona guztiak gertaeren zergatiak ulertzen saiatzen dira. Interpretazio horren arabera,
azalpen batzuk adierazten dituzte eta hainbat faktoreri egozten diete gertatukoaren
arrazoia. Hiru ataletan sailkatzen dira arrakastaren edo porrotaren oinarrizko zergatiak:
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1. Kanpoko edo barneko egozpena. Bi tokitan (locusa edo «kontrol-lekua») koka daiteke
pertsonak duen motibazioaren iturria: kanpokoa, pertsonak bere arrakastaren edo
porrotaren zergatia bere arduratik kanpo dauden faktoreei egozten dienean (irakasleari,
zorteari, eginkizunaren zailtasunari…); barnekoa, pertsonak arrakastaren edo porrotaren
zergatia bere baitan kokatzen duenean (bere gaitasunari, konfiantzari, autoestimuari,
harrotasunari, erruduntasuna, lotsari, ahaleginari… leporatzen dio).
2. Egozpen egonkorra edo ezegonkorra. Pertsonak uste badu gertaeraren zergatia ez dela
aldatuko (betiko delako), bere egozpena egonkorra da. Baina zergatia alda daitekeela
uste duenean (beste batean ezberdina izango delako), egozpena ezegonkorra izango da.
Faktore hori pertsonak ulertzeko sortzen duen zergatiaren iraunkortasunari dagokio.
3. Egozpen kontrolagarriak edo kontrolaezinak. Kontrolagarriak diren zergatiak
pertsonak berak alda ditzake. Eta kontrolaezinak, berriz, pertsonaren kontrolpetik kanpo
dauden egozpenak dira. Faktore hori pertsonak duen arrazoiaren kontrolari dagokio.

Weinerren egozpenaren teoriaren adibideak (Braun, Woolfolk, 2006 aipatuz)
Barnekoa
Egozpena

Kontrolagarria

Egonkorra

Egonkorra

«Oro
har, «Oraingo
«Irakasleak
eguneratua
honetan ez dut begitan hartu
daramat
eta prestatu».
nau».
asko
ikasten
dut».

«Hau ez
nirea».
Kontrolaezina

Ezegonkorra

Kanpokoa
Ezegonkorra
«Eskerrak
lagundu
zenidaten, zuek
gabe
ezingo
nukeen».

da «Egun
txarra «Azterketa oso «Hau
zortea;
izan dut».
zaila zen».
azterketa baino
lehentxeago
irakurri nuena
egokitu zait!»
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Laburtuz eta erkatuz, aurreko teorien arteko ezberdintasunak eta antzekotasunak aipatuko
ditugu, taula honetan bildu den informazioaren arabera:

Motibazioren teoria

Teoria

Piramidea

Beharrena

Egilea/k

Maslow

Murray

Motibazioa

Beharra

Beharra

Motibazio
motak

•
•
•
•
•

Biziraupena
Segurtasuna
Taldekidetza
Autoestimua
Autoerrealiza
zioa

•

•

Lehen
mailako
beharrak edo
behar
fisikoak
Bigarren
mailako
beharrak edo
behar psikogenikoak

Lorpena
McClelland
Atkinson
Arrakasta edo
porrota

Egozpena
Weiner
Egozpena

Faktoreak:
• Lorpenmotibazio
• Kanpokoa
handia edo • Barnekoa
txikia
• Egonkorra
• Ezegonkorra
• Kontrolagarria
• Kontrolaezina

3.3.3. Motibazioari buruzko hainbat teoriaren inplikazioak irakaskuntza-

ikaskuntza prozesuan
Motibazioa eskolan gauzatzen den ikaskuntza-prozesu on bateko oinarri-oinarrizko osagaia
da. Azpimarratu beharrik ez dago. Ikasleak ezin gauzatuko du jarduera bat modu egokian,
motibaziorik ez badu. Oso erlazio estua dago irakasteko-ikasteko metodoen eta ikaslearen
jokabidearen motibaziozko alderdien artean. Era berean, ordea, esan behar da motibazio
kontzeptua berez nahiko zalantzagarria dela, bai eguneroko bizitzan, bai ikerkuntzaren
eremuan. Ikusi den bezala, motibazioaren interpretazio ugari bildu dira ikuspegi
psikologikotik.



Murrayren beharren teorien inplikazioak. Ikastea prozesu psikologiko eta
kognitiboa bada ere, oso garrantzitsua da ikaslearen lehen mailako beharrak edo
behar fisikoak (fisiologikoak) aserik izatea. Bestalde, bigarren mailan kokatzen den
ikasteko beharra (jakin-mina) ez da aseko.
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Maslowren beharren
prozesuan izan daitezke:

teoriaren

inplikazioak

irakaskuntza-ikaskuntza

o Ikasleak behe-mailako beharrak (biziraupena, segurtasuna, taldekidetza,
autoestimua…) ez baditu aserik, zaila izango da goi-mailakoak motibazioan
agertzea (lorpen intelektuala, balioespen estetikoa, autoerrealizazioa).
Adibidez, logura edo segurtasunik eza duen ikasleak ezin du arretarik jarri
ezagutza edo ulerkuntza bilatzeko orduan.
o Goi-mailako beharrak estimulatu behar dira, inoiz asetzen ez direnak.
Gehiago jakiteko, motibazioa bultzatu behar da, alegia.



Lorpen-motibazioaren teoriaren inplikazioak ikasgelan:
o Ikasleen artean lorpena eskuratzeko beharra eta porrota saihesteko beharra
ezberdinak izan daitezke. Irakaslearentzat lagungarri izan daiteke jakitea
ikasleen artean zeinek dituen lorpen-beharrak eta zeinek saihesten duen
porrota.
o Motibazio teoria honen arabera, lorpenean oso motibaturik dauden ikasleek
hobeto erantzungo dute erronka handiak diren ariketetan edo ekintzetan.
Besteak hobeto moldatuko dira erronka txikiagoa duten ariketetan.



Egozpenaren teoriaren inplikazioak ikasgelan:
o Ikasleak, pertsona guztiak bezala, gertaeren zergatiak ulertzen saiatzen dira
eta galdera batzuk egiten dituzte. Gelako gertaeren zergatiak ulertzen
saiatzen dira. Ikasleak bere buruari galde diezaioke: «Zertan huts egin dut?»
Edo, «zergatik ez dut azterketa gainditu?» Ondoren, erantzuna osatzen
duenean, hainbat faktoreri egozten dio bere nota: trebetasuna, umorea,
nekea, azterketaren zailtasuna, interesa, ahalegina, zortea, irakaslearen
iritzia… Ikusi bezala, zergati horiek izan daitezke: barnekoak edo
kanpokoak, egonkorrak edo ezegonkorrak, eta kontrolagarriak edo
kontrolaezinak. Arrakasta edo porrota egozten badie:
o Barne-faktoreei: ikasleak arrakastaren ondoren harrotasuna, konfiantza
sentituko du, eta porrotaren ondoren lotsa, erruduntasuna…
o Kanpo-zergatiei: arrakastari eskerrak jarraituko dio eta porrotari haserreak.
o Faktore egonkorrei (gaitasuna, lanaren zailtasuna): emaitzaren zergatiak ez
direla aldatuko pentsatuko du, eta antzeko eginkizunetan arrakasta edo
porrota izango duela aurrera daiteke.
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o Faktore ezegonkorrei (zortea, arima-egoera, gogo-aldartea…): zalantzan
jarriko du emaitzaren iraunkortasuna.
o Faktore kontrolagarriei: ikasleak arrakasta lortzen badu eta emaitza ona
berak kontrolatzen duela pentsatzen badu, harro eta ziur sentituko da, eta
etorkizunean berriro arrakasta lortzea esperoko du; era berean, porrota
berak kontrolatzen badu, etorkizunean porrota lortzea esperoko du.
o Faktore kontrolaezinei: ikaslea zortea (edo zoritxarra) noiz azalduko zain
geldituko da eta ez du ezer aldatuko.
Motibazioaren arazorik larriena gertatzen da porrotaren egozpena barnekoa eta egonkorra
denean. Ikaslea apatiko, lur jota edo motibaziorik gabe sentituko delako.
Ondorioz, oro har, oso garrantzitsua da irakasleak ikasleei barnekoak, egonkorrak eta
kontrolagarriak diren motibazioak bilatzen laguntzea, ikaskuntza-prozesuan lagungarriak
izango baitira. Horrez gain:
1. Irakasleak lagundu behar dio ikasleari bere arrakastaren eta porrotaren zergatiak
bilatzen.
2. Irakasleak bideratu eta orientatu beharko du ikaslea, bere arrakastaren oinarria
barnekoa dela ulertzeko.
3. Irakasleak ikaslea konbentzitu behar du ahalegina arrakastaren faktore
garrantzitsu bat dela onar dezan.
4. Ikasleak ez dio egotzi behar bere porrotaren kausa gaitasunik edo trebetasunik
ezari.
5. Ikasleak porrota esfortzu edo ahalegin faltagatik gertatzen dela onartzera iritsi
behar du.



Irakasleak ikasleei jarduera bat proposatu die, eta batek esan dio: «(jarduera)
hau ez dut egin nahi». Demagun motibazioarekin zer ikusia duela ikasleak duen
jarduerarekiko joerak. Pentsatu zein izan daitekeen motibazio faltaren arrazoia
(motibazio mota ezberdinak kontuan harturik) eta, ondoren, proposatu motibatzeko
estrategiak.
Motibazio mota Motibazio faltaren arrazoi posiblea Motibatzeko estrategia
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 Motibazioari buruz gehiago jakiteko…
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3.4. Autokontzeptua eta autoestimua
3.4.1. Zer da autokontzeptua? (norberaren ezagutza, «self»a, «ni»a)
Autokontzeptuaren definizio ugari aurki badaitezke ere, honako hau dela esan daiteke:
•

Norberak bere buruaz duen irudia edo kontzeptua, bere esperientzietan eta haien
interpretazioan oinarriturik.

•

Ez da balioespen hutsa.

•

Dimentsio askotako errealitate baten irudikapena da.

•

«Self»ari, «ni»ari buruzko informazioa, objetiboki aukeratua, eskemen bidez.

Eta ideia horiek osatzeko, definizio teoriko bat aukeratu da:



«Autokontzeptua alderdi anitzeko errealitate konplexua da. Norberaren errealitate
oparoa iragazten duten eskema kognitibo batzuek osatzen dute. Eskema horiek ez dute
norberaren errealitate osoa islatzen; iragazpen mekanismoak direnez, errealitate
horren iragazpen edo selekzio bat egiten dute». (Haranburu eta Guerra, 2002, 105. or.)

3.4.2. Zein dira autokontzeptuaren alderdiak?
Aurreko galderan esan den bezala, autokontzeptua dimentsio askotako errealitate baten
irudikapena da, eta errealitatea islatzen duten egitura kognitiboz osatua dago. Dimentsio
batzuek balio handiagoa dute gizabanako batzuentzat; beste batzuk, berriz,
garrantzitsuagoak dira beste batzuentzat. Izan ere, pertsona bakoitzak bizitzan zehar hainbat
autokontzeptu izan ditzake, hau da, aldakorra da eta bakoitzak «self» ugari ditu,
hierarkikoki antolatuta testuinguruaren arabera. Burns-ek (1990, Pichardo eta Amezcua,
2004 aipatuz) hiru alderdi definitzen ditu autokontzeptuan:
1. Kognitiboa: nork bere buruari buruz duen irudi kognitiboa, kontzeptuz, ideiez,
ustez eta iritziz osatua.
2. Portaerazkoa: pertsonaren jokabidea autokontzeptu kognitiboaren arabera; bere
buruaz duen ideiaren arabera, pertsonak jokatzeko duen era.
3. Afektiboa: autokontzeptuaren ebaluazioa edo judizioa, sentimenduz eta afektuz
beterik (autoestimua).
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Kognitiboa den alderdi horretan, egile batzuek ni «erreala» eta «ideala» bereizten dituzte.
Horien arabera, pertsona batek duen «ni»a «erreala» edo «ideala» da, eta desadostasunak
ager daitezke bi alderdi horien artean. «Ni ideala» «ni erreala»rengandik hurbil badago,
pertsonak positiboki balioetsiko du bere autokontzeptua; eta alderantziz, urrun kokatzen
bada, modu kritikoan balioetsiko du «ni erreala». Denboraren poderioz, bien arteko
distantzia handitzen bada, «ni»aren desadostasuna gertatuko da eta emozio negatiboak
sortuko dira.
Horrez gain, autokontzeptuaren «kontrol-lekua» (edo locusa) ezberdina izan daiteke. Hau
da, autokontzeptua hainbat bidetatik eraikitzen da:
1. Pertsona soziotropoek besteengan kokatzen dute beren autokontzeptuaren
kontrola, eta garrantzi handia ematen diete besteen iritziei eta judizioei. Pertsona
horiek mendekoak direla edo beren kontrol-lekua soziala dela esan daiteke.
2. Pertsona autonomoek beren baitan kokatzen dute autokontzeptuaren kontrola
eta, ondorioz, besteak baino askeagoak dira, ez baitaude inoren mende. Horiek
barneko kontrol-lekua dute.
3. Beste pertsona batzuek, aldiz, locus oldarkorra dute, eta esan daiteke ez dutela
lortuta beren kontrol-lekua.

3.4.3. Zer da autoestimua (autoestimazioa)?
Norberak bere buruaz duen irudiaren (hau da, autokontzeptuaren) balorazioa dela esan
daiteke. Ezin da ahaztu autoestimua autokontzeptuaren alderdi gisa deskribatu dela.
Kontzeptu horri buruzko balioespen eta judizio guztiak jasotzen ditu ondorioz eta, nolabait,
autokontzeptuaren dimentsio ebaluatiboa da.
Bere eraikuntza soziala denez, besteek norberaz duten iritzien eragina izaten du. Eta funtzio
ugari ditu, besteak beste: bazterketa sozialetik babestea, norberaren inklusioari eta
esklusioari buruzko (onartua edo baztertua izateko) besteen erreakzioak bizkor ebaluatzea.
Eta hona hemen proposatzen den definizioa:



«Besteek norbanakoari buruz dituzten hautemateen isla gisa aintzat har daiteke
autoestimua; gizabanakoaren gizarte-bizitzaren isla moduko bat da». (Haranburu eta
Guerra, 2002, 109)
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Autoestimua autokontzeptuaren dimentsio ebaluatzailea bada, begi-bistakoa da autoestimua
autokontzeptuari hertsiki loturik dagoela. Besteek norbanakoari buruz dituzten hautemateen
isla gisa har daitezke aintzat autoestimua eta autokontzeptua; ingurune sozialeko pertsona
esanguratsuek norberari buruz duten pertzepzioan oinarritzen da. Ikerketek adierazi
dutenez, gizabanako baten autopertzepzioa bat etorri ohi da inguruko pertsona
esanguratsuek berari buruz duten pertzepzioarekin. Hala ere, autopertzepzioa ez da besteek
norberarenganako duten benetako hautematea, hautemate horretaz norberak uste duena
baizik.
Autogoratzearen teoriaren arabera, beren nortasunaren ezaugarri positiboei buruzko
informazio zehatzagoa bilatzen dute pertsonek, nortasunaren alde negatiboak direnei buruz
baino.
Autoegiaztapenaren teoriaren arabera, ordea, bai ezaugarri positiboen, bai ezaugarri
negatiboen informazio zehatza bilatzeko joera du norbanakoak. Hala ere, pertsona saiatzen
da bere igurikimenarekin bat datorren errealitatearen irudiak eraikitzen.
Horrela jasotzen dute Haranburuk eta Guerrak (2002, 110. or.), hainbat egileren
ekarpenetik:
•

Errazago gogoratzen dira arrakastak porrotak baino (Silverman, 1964).

•

Alderdi positiboak eta distiratsuak gainbalioesteko eta negatiboak gutxiesteko
joera du norbanakoak (Campbell, 1986).

•

Norbera beste pertsonak baino hobetzat jotzeko edo pertsonen batezbestekoa
baino hobea dela pentsatzeko joera du norbanakoak. Ondorioz, norberak
besteek baino hobeto ebaluatzen du bere burua (Alicke, 1985).

•

Norberaren taldeko pertsonak beste taldeetakoak baino hobeto ebaluatzeko
joera du norbanakoak (Tajfel eta Turner, 1986).

•

Norberaren etorkizuna besteena baino hobea izango dela pentsatzeko joera du
norbanakoak. Hots, norberari besteei baino zoritxar gutxiago gertatuko
zaizkiola pentsatzen du (Taylor eta J.D. Brown, 1999).

Azkenik, aipatu behar da autogoratzeak
autoegiaztatzeak, berriz, kognizioarekin.

afektibitatearekin

duela

lotura,

eta

Ondorioz, bi alderdi horiek dira garrantzitsuenak autoestimuan: afektibitatea eta kognizioa.
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Autokontzeptuaren ezaugarriak (Palacios, Marchesi eta Coll, 2001 moldaturik)
Etapa

Haur Hezkuntzan

Lehen
Hezkuntzan
(6-8 urte)

Lehen
Hezkuntzan
(8-12 urte)

Ezaugarriak
Ezaugarri fisikoetan oinarritutako autokontzeptu orokorra.
Erlaziorik gabeko ezaugarriekin osaturikoa.
Aldakorra.
Ezegonkorra.

Irudi idealizatua.
Ezaugarri positiboen gehiegikeria.
Nork bere buruarekiko konparazioa.
Barneko ezaugarrien eta ezaugarri psikologikoen erabilera.
Kontzeptu absolutuen erabilera.
Barneko ezaugarrien erabilera handiagoa.
Kontrako ezaugarrien integrazioa.
Kidearekiko konparazioa.
Harreman eta trebetasun interpertsonalen erabilera.
Ezaugarri orokorren identifikazioa.

3.4.4. Nola alda daiteke autokontzeptua?
Besteengandik jasotako informazioaren arabera aldatzen du nork bere buruaren
pertzepzioa; besteek seinalatzen dute aldaketaren norabidea, aldagai-modulatzaile batzuen
arabera (Haranburu eta Guerra, 2002):
•

Besteengandik jasotako informazio-iturriaren arabera, sinesgarritasun ezberdina
izango du. Sinesgarritasun handia badu, zenbat eta handiagoa izan ebaluazioaren
desadostasuna, orduan eta handiagoa izango da informazioak probokaturiko
aldaketa.

•

Informazio positiboak negatiboak baino aldaketa handiagoak eragiten ditu.

•

Informazioa bat ez datorrenean (ados ez dagoenean), aldaketa handiagoa izango da
informazio objektiboan oinarrituta dagoela hautematen denean.

•

Informazio-iturriari egozten zaion gaitasuna faktore erabakigarria izango da,
ebaluazioek aldaketan izango duten eragina zehaztean. Informazioa aditu
batengandik datorrenean, eragin nabarmena izango du.
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•

Bat ez datorren informazio iraunkorrak aldaketa handiagoak eragiten ditu
iragankorrak baino.

•

Bat ez datorren informazioari buruzko adostasun-mailak eragina izango du
sinesgarritasunean.

•

Informazio positiboak eragin handiagoa du autoestimu altua duten subjektuengan,
eta negatiboak, berriz, eragin handiagoa du autoestimu baxua dutenengan.

•

Subjektu ebaluatuek gehiago aldatzen dute beren buruaren pertzepzioa informazio
negatiboaren zentzuan, ebaluazio berri bat egingo zaiela uste dutenean.

3.4.5. Zein da autokontzeptuaren eta autoestimuaren eginkizuna ikaskuntzaprozesuan?
Gogoeta egiteko proposatu da galdera hori, eta, horretarako, ideia batzuk ekarri dira hona:
•

Biak oso garrantzitsuak (eragingarriak) dira, haien gorabeheren arabera hobeto edo
okerrago ibiliko baita ikaslea.

•

Irakasleak ikasleen autokontzeptua eta autoestimua ezagutu behar ditu une oro, eta
horren arabera esku hartu ala ez.

•

Oro har, badirudi formula hau dela: autokontzeptu edo autoestimu onak = emaitza
onak; eta autokontzeptu edo autoestimu txarrak = emaitza txarrak. Ez beti, ordea;
erlazio hori ezin da ziurtatu.

•

Autokontzeptu eta autoestimu positiboa izateak ikaskuntza-prozesuan lagunduko
du, nahiz eta ez duen bermatzen emaitza onak lortzea. Motibazioarekin gertatzen
zen bezala, inguruneak, adinak eta pertsonaren nortasunak eragina dute biak
eraikitzeko garaian.

•

Autoestimu altua izanez gero, jarritako helburuak lortzen saiatuko da ikaslea.
Motibatuago eta iraunkorrago agertuko da lanak egiteko orduan. Beraz, positiboa
izango da eta aurrera jarraitzen lagunduko du.

•

Beste kasu batzuetan, ordea, autoestimu altua izanez gero, emaitza onak lor
ditzakeela pentsa dezake ikasleak eta ez du ahaleginik egiten, ez dago motibaturik…
eta emaitza txarrak izaten ditu.
Autoestimu baxua edukiz gero, ikaskuntza-prozesuan emaitza onak edo txarrak lor
daitezke, norberaren izaeraren/egoeraren arabera.

•

•

Autoestimu baxua duenak ez du motibaziorik agertzen eta ekintzaren ondorio
negatiboak aurreikusten ditu.
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•

Nork bere autokontzeptua onartu eta balioesten badu, bere buruarekiko konfiantza
handiagoa izango du. Eta alderantziz.

•

Nork bere autokontzeptua onartzen badu, gauzak egiteko orduan konfiantza
handiagoa izango du. Azken finean, ikaslea ekintzak egitera bultzatzen du gai dela
pentsatzeak. (Kontuz: gai dela pentsatzen badu, hau da, autokontzeptu positiboa
badu; ez badu autokontzeptu hori, aldatu egin behar du. Eta autokontzeptu negatibo
horren ondorioz, bere autoestimua txarra edo baxua bada, horrez gainera,
autoestimua ere landu behar dugu).

•

Autokontzeptu altua izanez gero, errazagoa izango da ikasleak emaitza onak lortzea
(«ikasle ona naizen kontzeptua dudanez, ikasle on batek egiten duena egingo dut:
arreta mantendu, ikasi, lanak egin…»).

3.4.6. Zer egin dezake irakasleak ikasleen autoestimua sustatzeko?
Hona hemen proposamen batzuk:
•

Autoestimua eta autokontzeptua eguneroko bizitzan lantzen eta handitzen direla
gogoratu.

•

Irakaslea oso pertsona esanguratsua da ikaslearentzat, eta kontuan hartu bere
ebaluazioak garrantzi eraginkorra duela.

•

Ikaslea onartu eta aintzat hartu (bere ezaugarriak, nortasuna, zaletasunak,
gustuak…).

•

Ikaslearen jakin-nahia balioetsi.

•

Lorpenak balioetsi, baita ahalegina eta esfortzua ere.

•

Ikasleari bere lorpenak ebaluatzen erakutsi.

•

Ikaslearen alde onak eta ondo egindako ekintzak balioetsi/goraipatu; eta txarrak
deuseztatu, ikasle bera deuseztatu gabe.

•

Maitatua sentiarazi.

•

Bere sentimenduak adierazteko aukera eman.

•

Ikasleari erraztasunak eman, nahi duena adieraz dezan.

•

Fisikoki eta psikologikoki ikasleari segurtasuna emango dion giroa sortu.
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•

Ikasleari jakinarazi ikaskuntza-prozesuan ekintzaren subjektua dela, eta ez objektua
soilik.

•

Ikasleari lagundu bere xede errealistak eta objektiboak ezartzen.

•

Konparaketak eta lehiakortasun ezkorrak saihestu.

•

Ikaslearengana joan/hurbildu, laguntza eskaini eta animatu.

•

Ikaslea inoiz ez baztertu.

•

«Laguntza taldeak osatu» gelan, ikaskideen artean.

Eta iradokizun horiez gain, zerbait sistematikoagoa ere egin daiteke. Hots, autokontzeptuan
edo autoestimuan esku-hartze programa bat aplikatzea, besteak beste:
•

Programa para mejorar el autoconcepto, la imagen y la autoestima (Vallés, 1997).

•

Programa de actividades para el desarrollo de la autoestima (Marchago eta beste
batzuk, 1996, 1997)

•

Confiar en uno mismo: programa de autoestima (Haeussler eta Milicic, 1996).

•

Programa instruccional Emotivo para el Crecimiento y Autorrealización Personal
(PIECAP) (Hernández eta Aciego de Mendoza, 1990)

•

Programa Instruccional para la Educación y Liberación Emotiva (PIELE)
(Hernández eta García Hernández, 1992).

109

Gil Molina, Pilar (2013). Hezkuntzaren Psikologia: teoria eta praktika. UPV/EHU.

 Autokontzeptua (edo autoestimua) lantzeko programa bat irakurri eta aztertu:
Programa
(egilea, urtea)

Autokontzeptuaren
alderdiak
(Zer lantzen du)

Erabiltzaile posibleak
(Norentzat da)

Helburuak
(Zertarako erabil daiteke)

Metodologia
(Jarduerak, estrategiak)

Balorazioa
(Puntu ahulak eta sendoak)
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Hona hemen Haur Hezkuntzako haur batzuek beren buruaz adierazi dituzten
esaldiak. Irakurri eta aztertu ondoren, sailkatu ondorengo taulan:
1. Ilehoria naiz, txakur bat dut eta esnea gustatzen zait.
2. Handia naiz, pilota bat dut eta azkar ibiltzen naiz.
3. Ander naiz, bakarrik bainatzen naiz eta andereñoari kasu egiten diot.
4. Handia naiz, ez lehen bezala, eta play-station-arekin asko jolasten dut.
5. Ikastolara joaten naiz, eta nire amak esaten du gelako azkarrena naizela.
6. Lehen arroza gustatzen zitzaidan, orain ez.

Autokontzeptuaren
osagaiak

Esaldien elementuak

Ezaugarri fisikoak

Trebetasunak

Propietateak

Ezaugarri psikologikoak
(intrapertsonalak)

Ezaugarri sozialak
(interpertsonalak)
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 Autokontzeptua eta autoestimuari buruz gehiago jakiteko…
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4. Ikaskuntzaren
interpertsonalak

determinatzaile

sozialak

edo

4.1. Ikaskuntza zerbait sozial gisa
Ezin dugu ahaztu ikasgela ikaskuntza-irakaskuntza prozesuen testuingurua dela, baina ez
hori soilik. Ikasleak zein irakasleak pertsonak dira eta ikasgelan gauzatzen diren prozesuak
giza harremanetan oinarritzen dira. Hezkuntzaren Psikologian landu ditugun ikuspegi
teorikoek ez diote eman garrantzi bera elkarrekintzari eta elkarreragin pertsonaleei:
Baldintzapenaren ikuspegi konduktistek ez dituzte kontuan hartzen pertsonaren
barneko aldagaiak. Baldintzaturiko ikaste-prozesuetan irakasleak portaeraren kanpoko
eragile eta erantzunaren sortzaile/zuzentzaile gisa jokatzen du.
Ikaste sozial kognitibo ikuspegiaren arabera, ikaskuntza testuinguru sozialean sortzen
da. Elkarrekintza eta elkar imitatze kognitiboaren bidez, ikasleak ikaskideen zein
irakasleen portaerak ikas ditzake.
Konstruktibismo epistemologiko-genetikoaren arabera, pertsonak harremanekin eta
testuinguru sozialarekin bere barneko eskemak aldatzen ditu, kanpotik sortzen den
oreka kognitibo ezari erantzuteko.
Konstruktibismo sozio-historikoaren ikuspegian, berriz, elkarrekintza soziala
ezinbesteko bihurtzen da garapeneko eremu hurbilean beste urrats bat egiteko.
Elkarreragin sozial horretan, kideek (maila kognitibo bereko beste ikasleek) eta kide ez
direnek (beste maila kognitiboan kokatzen diren ikasleek zein irakasleek) egituratzen
dute ikaskuntza.
Elkarrekintza- zein elkarreragin-prozesuek ikasgelan sor ditzaketen
interpertsonalak faktore hauekin erlazionatzen dira (Muñoz Sánchez, 2004):

harreman

1. Ikasgelaren ekologia. Ikasgelaren ezaugarri fisikoak, besteak beste, zarata,
argitasuna, gelaren tamaina eta ikasle-irakasle ratioak… erangikorrak dira sortzen
diren harremanetan.
2. Ikasle eta irakasleen arteko elkarreragina. Hainbat elementu hartu beharko
lirateke kontuan. Batzuk irakaslearen ezaugarriekin daude erlazionaturik, beste
batzuk haren pentsamenduarekin edo irakaskuntza-estiloarekin erlazionatzen dira:
o Irakaslearen ezaugarri orokorrak: fisikoak, jarrerazkoak, motibazionalak…
o Irakaslearen igurikimenak: estereotipoak, aurreideiak, informazio-iturriak…
igurikimenak, edo irakaslearen aurreiritziek eragingo diote ikaskuntzaprozesuari. Eta egile batzuen aburuz, horiek dira elementu eraginkorrenak.
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o Irakaslearen jarrerak: atxikimendua, axolagabetasuna, axola
gaitzespena… ondorio ezberdinak izango dituzte harremanetan.
o Elkarrekintza-estiloak:
adeitasuna…

harreman

pertsonala,

feedbacka,

izatea,

enpatia,

o Irakaskuntza-estiloak
(diziplinarekin
erlazionatua):
demokratikoa,
autoritarioa, permisiboa (laissez-faire)… Egileen arabera, estilo
demokratikoak izango ditu ondorio positiboenak.
3. Ikas-jardueren antolamendua (irakas-estiloarekin erlazionatua):
o Lehiakorra: emaitza indibidualak kideentzat ondorio txarrak dakartzanean.
o Kooperatiboa: kideen emaitzak lortzen ez badira, emaitza indibidualak ez
dira lortzen.
o Indibidualista: emaitza indibidualak, beste kideen emaitzak kontuan hartu
gabe.

4. Ikasleen (kideen) arteko elkarreragina:
o Lidergoa. Kide edo pertsona guztiek ez dute rol berdina sortzen den
interakzioan, eta bakoitzak besteengan sortzen duen erlazioa ezberdina
izango da (arrakasta, errefusa, isolamendua…).
o Partaidetza-maila. Lankidetza, kideen arteko tutoretza… Interakzioa
jarduerarekin eta gelaren antolamenduarekin erlazionatzen da, eta baita
jarduera zein talde-dinamikekin ere.
Gelako ekologia eta antolamendua aparte utziz, jarraian, pertsonen artean sortzen diren
elkarreraginak aztertuko ditugu: alde batetik, irakasle eta ikasleen artekoa eta, bestetik,
ikasleen artekoa.
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4.2. Irakaslearen eta ikasleen arteko elkarreragina
1. Nolakoa izan daiteke irakaslearen eragina ikasleengan?
Ikasgela talde psikosozial baten antzera eratzen da, eta hartu-emanek eta elkarreraginek
taldeko kide guztiengan dute eragina. Ez da egia irakasleak soilik eragiten duela
ikasleengan. Irakasleen ekimenei ikasleek ematen dizkieten erantzunek modu
erabakigarrian eragiten dute irakaslearengan. Hala ere, irakasleen eragina ikasleengan
testuinguru zehatz batean gertatzen da, irakaskuntza-ereduaren arabera. Irakasleen eta
ikasleen arteko erlazioen inguruan bi eredu nagusi aipa daitezke: bata, transmisiboa, eta
bestea, konstruktibista.
Eredu transmisiboan (edo tradizionalean), irakaslea helarazlea da eta ikaslea hartzailea.
Urte luzez erabili da: irakaskuntza-teknikak irakasleari zuzentzen zitzaizkion, eta teknika
horiek hobetzearekin batera, ikasleen errendimendua hobea izango zela uste zen.
Ebaluazioetan ikasleek ateratako emaitzak hartzen ziren kontuan (prozesu-produktu eredua,
alegia). Eredu horretan, irakaslearen eta ikasleen arteko harremana instrumentala da,
ikaskuntzaren helburuei zuzendua eta autokratikoa. Bien arteko komunikazioa norabide
bakarrekoa da beti: irakasletik ikaslera, eta, beraz, ez dago inolako elkarrekintzarik.
Irakasleari irakastea dagokio eta ikasleari ikastea (edo eskuratzea).
Eredu konstruktibistan, ikaslea ez da hartzaile huts gisa soilik hartzen, baizik eta
eraikitzailea da. Eredu horretan, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak bi noranzko ditu (ez
prozesu-produktu gisa, lineala eta noranzko bakarrekoa). Ikasleak kontuan hartzean, beste
faktore batzuk agertzen dira prozesuan: nortasuna, motibazioak, ikaskuntza-estiloak...
Lineala ez den harreman sozial honetan, bi protagonistak, irakaslea eta ikasleak,
elkarrenganako prozesu batean inplikatzen dira. Beren arteko harreman soziala gertukoagoa
izango da. Elkarrezagutza eta elkarreragina ikastea bezain garrantzitsuak izango dira.
3. Irakaslearen igurikimenak eraginkorrak dira ikaslearengan?
Zalantzarik gabe, baietz esan daiteke. Rosenthal-ek eta Jacobson-ek formulatu zuten
«Pigmalionen teoria» edo «itxarobideen autoerrealizatutako profezia», irakaslearen
igurikimenen efektua azaltzeko. Egileen arabera, irakasleak ikasleari buruz egiten duen
aldez aurreko igurikimenak badu eragina ikaslearengan, eta, azkenean, bete egingo du.

o Irakaslearen igurikimen-iturriak ikasleei buruzko hainbat informazio izan daitezke:

115

Gil Molina, Pilar (2013). Hezkuntzaren Psikologia: teoria eta praktika. UPV/EHU.












Adimen-testen emaitzak.
Sexua: mutilengandik neskengandik baino arazo gehiago izatea espero du
irakasleak.
Izenak: ezohiko izenak dituztenek galtzaile izatea espero dute.
Aurreko ibilbide akademikoa eta txostenak.
Etnia.
Senideen aurreko ezagutza.
Ezaugarri fisikoak.
Aurretik izandako lorpenak.
Maila sozioekonomikoa.
Ikaslearen jarrera eta portaera.

o Irakasleek, beren igurikimenen arabera, desberdin tratatzen dituzte ikasleak. Irakasleak
ikasle bati transmititzen badio emaitza onak ateratzea espero duela, ikaslea
estimulatuko du. Era berean, irakaslearen igurikimenak desegokiak izan daitezke,
informazio faltagatik, jarrerak islatzen direlako, esate baterako. Eta irakasleak, bere
igurikimenaren eraginez, ikasleari adierazten badio emaitza txarrak ateratzea espero
duela, edo mezu negatiboak bidaltzen badizkio, ikaslea ez da gai izango, eta bere
autoestimuan eragin negatiboa izango du.
o Irakaslearen igurikimenen ondorio negatiboak saihesteko, honako hauek izan daitezke
orientabide batzuk:





Testak, historiak, beste ikasturteetako txostenak… zernahi informaziorekin
kritiko izatea, erlatibizatzea eta kontuz erabiltzea.
Taldekatze-estrategiak malgutasunez erabiltzea, eta talde berriak sortzea hainbat
kiderekin eta hainbat zereginetarako.
Ikasle guztiei erronkak proposatzea, beren gaitasunen arabera, eta era askotako
zailtasunak dituzten lanak egitea estimulatzea.
Lorpen-motibazio baxua duten ikasleengan arreta berezia jartzea eta denbora
eskaintzea, eta emaitza onak goraipatzea.



Normala eta saihestezina da irakasleak ikasleei buruzko iritziak izatea. Nola
kontrola liteke ikasle batenganako jarrera eta irudikapen gutxiko ikasleenganakoa?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.3. Ikasleen arteko elkarreragina
1. Zein dira ikasleen arteko elkarreraginaren ezaugarriak?
Ikasleen arteko elkarreraginari dagokionez, kontuan hartu behar da ez dela nahikoa ikasleak
elkarrekin jartzea elkarreragin positiboa bultzatzeko.
Hezkuntzaren Psikologiaren hainbat ikuspegik aztertu dute ikasleen arteko elkarreragina
(Muñoz: Trianes Torres eta beste batzuk, 2004).
•

Ikuspegi genetiko-kognitiboak autonomia moralean (Piaget, 1971; Kholberg,
1980), gatazken konponketan (Blatt eta Kholberg, 1975) eta negoziazioan
(Corsaro, 1981) duen eragina azpimarratzen du.

•

Ikuspegi sozio-historikoak frogatu zuen elkarreraginak goi-mailako prozesu
psikologikoen garapenean duen
garrantzia, autoebaluaziorako eta
autoerregulaziorako (Vigotsky, 1978).

•

Ikuspegi etologikoen arabera, ezinbestekoa da oldarkortasunaren kontrolerako
eta garapen prosozialarako (Furman, Rahe eta Hartup, 1979). Ikuspegi
sozialaren aburuz, kulturalak diren balioen eta arauen transmisioa bermatzen du,
eta egokitzapen emozionalari eta autoestimuaren garapenari laguntzen dio (Roff,
Sells eta Hymel, 1972).

•

Ikaskuntza sozialaren teoriaren arabera (Bandura, 1981), kideek emandako
informazioa imitatzeko eredu garrantzitsuenetakoa da.

Mayer (1976), Michaels (1977), Johnson eta Johnson (1978), eta Slavinek (1980), beste
batzuen artean, hiru ekintza-antolaketa nagusien arabera banatzen dute ikasleen
elkarreragina: kooperatiboa, lehiakorra eta indibidualista.
1. Egoera kooperatiboan, ikasleen helburuak bat datoz: norberarenak
lortzeko besteek ere lortu behar dituzte berenak. Beraz, taldeko
bakoitzak lortu nahi dituen etekinak besteentzat onuragarriak dira.
2. Lehiakortasun egoeran, ordea, ikaslea helmugara iritsiko da besteak
ez badira heltzen, nahiz eta helburuak berak izan. Beraz, bakoitzak
norberarentzako emaitza onuragarriak bilatzen ditu, baina besteentzako
ez dira onuragarriak izango.
3. Azkenik, egoera indibidualistan, ez dago helburuen gaineko
erlaziorik. Emaitzak indibidualak dira eta ez dute beste emaitzekin
harremanik; taldekide baten jardunak ez du besteengan eraginik.
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Hainbat ikerketaren arabera, ikasketa-jardueren antolakuntza kooperatiboa nabarmenki
eraginkorragoa da lehiakorra eta indibidualista baino, errendimendu-mailari zein produkzio
parte-hartzaileari dagokienez.
Batzuetan, kideek dituzten funtzioak helduen antzekoak dira, eta adiskidetasun-loturak
atxikimendu-harreman bilaka daitezke. Kideen eragina helduek erabiltzen dituzten antzeko
mekanismoen bidez gauzatzen da. Kideen arteko harremana, helduekin ez bezala,
simetrikoa izango da.
Kideen estatus soziometrikoari dagokionez, hainbat talde bereiz daitezke:
•

Lidergoak: ikaskideengandik puntuazio altuak jasotzen dituztenak; atseginak,
aktiboak, ederrak… hitzekin deskribatuak.

•

Gaitzetsiak: puntuazio negatibo altuak dituztenak; erasokor, hiperaktibo, gizartearauen urratzaileak… baztertu egingo dituzte.

•

Arretarik ematen ez zaienak: puntuazio baxuak jasotzen dituztenak; lotsatiak eta
ez oso elkarreragileak, baketsuak, berekoiak eta arauak errespetatzen dituztenak.

•

Polemikoak: muturreko puntuazioak izaten dituztenak; ezaugarri horietako haur
gutxi egoten dira gela bakoitzean; portaera antisozialetan zein elkarreragin
positiboetan parte hartzen dute; trebetasun intelektual, sozial eta atletikoak dituzten
haur aktiboak dira, ikaskideekin elkarreragin oldarkorrak izaten dituztenak.

•

…

Estatusen ezaugarririk orokorrenak izaten dira urteetan zehar, baina haurrek besteengan
balioesten dituzten kualitateak aldatzen dira hazi ahala. Estatus baten barruko taldea nahiko
egonkorra izaten da, eta gaitzetsien estatusa, egonkorrena.

2. Nolakoa izan behar du ikasleen arteko elkarrekintzak, ikaskuntza eta garapen
kognitiboa sustatzeko?
Galdera hau lotuta dago aurreko galderarekin; ondorioz, han erantzundakoa aplika daiteke
hemen.
Hiru elkarrekintza mota aipatu dira: kooperatiboa, lehiakortasuna eta indibidualista.
Ikaskuntza eta garapen kognitiboa sustatzeko kooperatiboa da egokiena, lankidetza lantzen
baitu. Hala ere, elkarrekintza guztiek ez dute bultzatuko ikaskuntza eta garapen kognitiboa.
Elkarrekin egotea ez da elkarrekin egitea; hau da, elkarreragina sustatzeko, elkarrekin
egoteaz gainera, elkarrekin ekin behar diote lanari ikasleek. Hortaz aparte, elkarrekintzaren
bidez lortzen den elkarreragina positiboa edo negatiboa izan daiteke.
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•

Elkarrekintza positiboa, hau da, elkarreragin afektiboa, espezifikoa, unibertsala eta
partikularra, sozializazio-prozesua, harreman sozialak, adskripzioa eta estatus soziala,
abilezia eta gaitasunak eskuratzea; bulkaden eta oldarkortasunaren kontrola; ezarritako
arauak onartzea; egozentrismoa gainditzea; norberaren ikuspuntu eta iritzien gainetik
besteena onartzea, errespetua, konfiantza, gelan giro ona (bai afektiboki, bai
akademikoki)… Baina onura horiek lortzeko laguntasun eta berdintasun-giroa,
elkarlana, lankidetza, kooperazioa eta aniztasuna bultzatu behar dira. Lehiakortasuna
ere bai, baina neurri bateraino. Motibazioa, autoestimu ona eta autokontzeptua ere landu
behar dira, besteak beste. Garrantzitsua izango da ikaskideek onartzea.

•

Negatiboa den elkarreragina sor daiteke: isolamendua, mehatxuak, irainak, isekak,
kolpeak, tratu txarrak, biolentzia fisikoa eta psikikoa, bullyinga, konpetentzia,
boterearen nahia, iruzurra, lehiakortasun negatiboa, indibidualismoa, norberaren
buruarekiko gehiegizko konfiantza, elkarreragin zirriborrotsua…

Aipatzekoa da, bestalde, taldekide batek besteei jardueraren nondik norakoak azaldu behar
dienean eta taldeko rolen koordinazioa taldekideen artean erabaki eta onartu behar denean,
onargarria dela ikaskuntza eta garapen kognitiboa sustatzeko.
Orduan, honako hauek dira ikaskuntza eta elkarreragin positiboa sustatzeko bete behar
diren baldintzak:
•

Ikasleen artean egin beharreko eginkizunaren gainean iritzi edo ikuspegi moderatuki
kontrajarriak daudenean, eta euren artean gatazka gertatzen denean (gatazka soziokognitiboa izanik).

•

Parte-hartzaileetako batek besteei irakasten dienean, eginkizunaren gaineko azalpen,
instrukzio edo jarraibideak emanez.

•

Taldekideen artean onartutako rolen inguruko koordinazioa, lanaren kontrol
komuna eta eginkizunaren garapenean erantzukizunen banaketa dagoenean.

Laburbilduz, bost hauek dira ikaste kooperatiboa eta lankidetzaren osagaiak (Johnson,
Johnson eta Holubec, 2006; Pujolas, 2008):
1. Elkarrekiko dependentzia positiboa. Helburua eta zeregina taldekoa izan behar da.
Taldekide bakoitzak egiten duen ahaleginak norberari eta beste kideei laguntzen die.
Talde-arrakasta taldekide guztien arrakasta da, eta taldekide baten arrakasta besteena
da.
2. Elkarrekiko ardura. Taldeak bere helburuen eta zereginen ardura izan behar du.
Taldekide bakoitzak taldean duen lan indibidualaren ardura hartu behar du. Debekatuta
dago besteen lanaz baliatzea.
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3. Elkarrekintza. Taldekideen arteko interakzioa (ahal bada aurpegiz aurpegi)
estimulagarria izan behar da. Ezinbestekoa da elkarri laguntzea, zoriontzea,
estimulatzea, baliabideak partekatzea…
4. Beharrezkoa da giza harremanetarako eta taldeko dinamikak izatea. Taldekideek taldelanari buruzko estrategiak, teknikak, eta rolei buruzko prestakuntza beharko dituzte.

5. Talde-ebaluazioa: sistematikoki taldekideek ebaluatu beharko lituzkete beren
helburuak, ekintzak, emaitzak… eta baita elkarrekintzak, portaerak, sentimenduak…

 Lantalde bateko kidea bazara, aurreko bost ezaugarriak kontuan harturik, esan:
Talde kooperatiboa al da? Edo lantalde bat da? Zergatik?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ez bada talde kooperatibo bat:

zer aldatu beharko zenuke (zenukete/luke) talde

kooperatiboa izateko?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Nola azal daiteke ikasleen arteko elkarrekintzaren eta prozesu kognitiboen arteko
lotura?
Aurreko galderarekin lotura estua du galdera honek. Nolabait ere, alderdi batzuk azpimarra
daitezke, hala nola:
•

Lehenik, hainbat ikuspegiren arteko norgehiagokaren ondorioz sortzen diren gatazka
soziokognitiboek prozesu kognitiboak estimulatzen dituzte, eta informazio berriak
bilatzera edo jadanik norberak dakien informazioa birplanteatzera bultzatzen dute.

•

Bigarrenik, egoera interaktibo batek ematen duen laguntzak eta euskarriak
berregituratze intelektuala egitera behartzen dute; lehendabizi, parte-hartzaileek
elkarren artean egiten duten erregulazioaren bidez, eta ondoren, progresiboki,
autoerregulazio indibidualaren bidez.

Bestalde, kontuan hartu behar da Vigotskyren Garapen Hurbileko Zonaldearen teoria.
Egileak zioenez, harreman soziala bihurtzen da garapen motorra; garapen hori
«interpsikologikoki» funtzionatzetik «intrapsikologikoki» funtzionatzera pasatzen da.
Garapen Hurbileko Zonaldea (GHZ) teoriak honako hau adierazten du: arazo bati
konponbidea inoren laguntzarik gabe bilatzeko gaitasunak adierazten duen garapen-maila
errealaren artean eta aurreratuago dagoen pertsona baten laguntzaz arazo bati konponbidea
aurkitzeko gaitasunak adierazten duen garapen potentzialaren artean dagoen tartea edo
esparrua.
Ikasleen arteko elkarreraginak lotura zuzena du prozesu kognitiboarekin; taldeetan
sortutako eztabaidek (jarduerak egiteko orduan) eta ikuspuntu ezberdinek erlazio zuzena
izango dute ikasleen prozesu kognitiboetan.

4. Ikasleen arteko lankidetzak laguntzen al dio ikaskuntzari? Zein eratan?
Zer esanik ez, bai. Behin baino gehiagotan adierazi den bezala, elkarreragina sustatzen dute
talde-lanak, giro onak, harreman onak izateak, denak onartuak izateak, eta ezberdintasun
pertsonalak positiboki balioesteak. Lankidetzaren ekarpena ikaskuntzan erabat positiboa
izango da:
•

Helburuak komunak dira talde guztiarentzat. Taldekide bakoitzak helburua lortuko du,
baldin eta talde osoak lortzen badu. Era berean, taldekide batek emaitza ona lortuz gero,
onura talde guztiarentzat izango da.

•

Iaioa denak bestei lagun diezaieke. Irakaslearen eginkizuna bere gain hartzen duenak
oso argi duelako azaldu behar duena. Askotan, gisakoen arteko azalpenak errazagoak
eta ulergarriagoak dira.

•

Irakasleak ikasleei lagundu behar die, baita ikasleek beste ikasleei ere. Eta
elkarrenganako laguntza horri esker, denon garapenak (eta ikasteak) aurrera egingo du.

121

Gil Molina, Pilar (2013). Hezkuntzaren Psikologia: teoria eta praktika. UPV/EHU.

 Diseinatu ekintza bat elkarrekintza desberdinak sustatuz:
Ikasgaia

Ikas-helburuak

Gelako antolamendua

Elkarrekintza motak

Zereginak eta jarduerak
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 Harreman interpertsonalei buruz gehiago jakiteko…
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