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HELBURUAK 
Kontuan hartu: 
  Ikaslea subjektua 
  Emaitza ahal den eta zehatzena 
  Portaera ebaluagarria 
Portaerari lotutako arauak /baldintzak / irizpideak   
Adierazten dute: 
Irakaste-ikaste prozesuaren bukaeran ikasleengandik espero dugun emaitza 
Osatzen dira: 
Ikaslearen gaitasuna + baldintzak/irizpideak 
Azaltzen dira: 

Metodologiaren aukeraketa oinarritzeko 

Ikasle eta irakasleen arteko komunikazioa ahalbideratzeko 

Ebaluazioa ahalbideratzeko eta zehazteko 
 

 

 

 

 



    EDUKIAK 
Adierazten dute: 
Irakaste-ikaste prozesuan gaitasunak garatzeko ditugun euskarriak 
Banatzen ditugu: 
1) Prozedurazkoak: 
Eskuratzen ditugu: 
Eredu onetik abiatuz 
Pausu ezberdinetan trebatuz 
Ariketak eginez testuinguru ezberdinetan 
Egindako aktibitateei buruz hausnartuz 
2) Kontzeptualak: Dakiguna 
Gertaerak: ikasten dira errepikatuz. Dena edo ezer ere ez. 
Kontzeptuak/Printzipioak: Gertaera, objektu, ikurren orokortzeak dira. 

Ulertuz eta erabiliz, esanahia progresiboki zabalduz ikasten dira. 
3) Jarrerazkoak:  Gure portaera definitzen eta ahalbidetzen dituzten edukiak 
Ikasten dira: Edukiak barneratuz eta eguneroko ekintzetarako irizpide moralak 

garatuz. 
 

 
 
 

 



      SEKUENTZIAZIOA 
Helburuek eta edukiek sekuentziazioa behar dute eta, horretarako 

honako irizpideak erabiltzen dira: 
1) Psikopedagogikoak:  
• Gauza soiletik konplexura 
•  Gauza hurbiletik urrunera 
•  Gauza partikularretik orokorrera 
•  Gutxien formalizatuenetik gehien formalizatura 
•  Globaltasunetik berarioazkotasunera 
•  Gauza zehatzetik abstraktura 
2) Epistemologikoak: 
Arloaren barne hierarkia 
3) Praktikoak: 
•  Egoera 
•  Zeregin errazak --- konplexuak 
•  Aniztasunaren trataera 
•  Taldearen berezitasunak 
•  Aurretik ikasitakoa 
 

 



ARDATZ METODOLOGIKOA ETA JARDUERAK  
• Ardatz metodologikoa: Une batetan, ikaste xedeak lortzeko erabiltzen 

den prozedura da. 
 
Adibidez.:  Proiektuen Metodoa; Klase magistralak; tailerrak eta abar… 
 

•  Jarduerak: baliogarriak  izan behar dira 
  Aurrezagutzak identifikatzeko 
  Ikasketei esanguratasuna emateko 
  Ikasleen garapenari egokitzeko 
  Gatazka kognitiboa sortzeko 
  Jarrera positiboa bultzatzeko 
  Autoestimua eta autokontzeptua indartzeko 
  Ikasten ikasi ahalbidetzeko 
• Ardatz metodologiko batek bere garapenerako behar dituen aktibitate 

ezberdinak (sekuentziatuta/ordenatuta) 
 

Adibidez.:  Informazioa bilatzea; aurkezpen bat prestatzea; ariketak egitea; 
esperimentu bat garatzea; elementu edo tresna bat diseinatzea 

 

 



FASEAK 
1) Sarrera fasea: Unitatean garatu behar diren helburuak 

aurkezteko, motibazioa pizteko, aurrezagutzak kanporatzeko… 
egiten diren aktibitateak 

2) Garapen fasea: Unitatean programatutako helburu eta 
edukiak lantzeko ekintzak: ereduak aztertu, esperimentatu, 
behatu, informazioa aurkitu…Kontzeptuak, prozedurak eta 
jarrerak garatzea 

3) Hausnarketa fasea: Edukiak egituratzea. 
 Ezagutzen arteko loturak egitea. Ikasitakoa kontrolatzea. 
4) Ekoizpen fasea: Ikasitakoa erabiltzen jakitea: Txosten bat 

egitea; aurkezpen bat prestatzea; eskuz egindako ekoizpen bat 
egitea. 

 

 



TALDEKATZEA; DENBORALIZAZIOA; 
BALIABIDEAK  

• Taldekatzea: 

– Bakarka 

– Taldeak izan daitezke:  Txikiak/Ertainak/ Handia ; 
homogeneoak/hetereogeneoak; iraunkorrak/malguak 

• Denboralizazioa: Jarduera ezberdinak egiteko/garatzeko  
planifikatzen eta antolatzen ditugun denbora mugatuak 

• Baliabideak honela sailka daitezke:  Erabiltzeko esparruagatik 
(eskolan, gelan, pertsonalak, taldekoak…)/  asmo edo funtzioagatik 
(gidak, lan-proposamenak, kontsultarako…)/ edukiagatik 
(disziplinarrak, prozedurak lantzeko, jarrerak garatzeko…)/ 
euskarriagatik (paperean, digitalak, ikus-entzunezkoak…) 
 



EBALUAZIOA 

Bereiztuko ditugu: 

• Hasierako ebaluazioa: Ikasleen aurrezagutzak / maila ezagutzea 

• Prozesuko ebaluazioa: Ikaste prozesua erregulatzea / autoerregulatzea 

• Bukaerako ebaluazioa: Prozesuaren emaitzak identifikatzea 

 

 

 










































