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1. IDAZTEN HASI AURRETIK

Ongi irakurri deialdia:
- Zer eskatzen zaigu?
- Zein curriculumetan oinarritu behar gara?
Azter dezagun

1. IDAZTEN HASI AURRETIK

DEIALDIA

7.1.2.– Bigarren proba.
Helburua izango da izangaiaren gaitasun pedagogikoa frogatzea,
eta ikustea ea aditua den irakaskuntzan aritzeko beharrezkoak
diren tekniketan. Proba horretan, izangaiak programazio
didaktiko bat aurkeztu, eta unitate didaktiko bat prestatu eta
ahoz azaldu beharko du.
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DEIALDIA
7.1.2.1.– A. Programazio didaktiko bat aurkeztea.
Programazio didaktikoa EAEn indarrean den eta parte hartzen den espezialitateari
lotutako gai edo eremu baten curriculumari buruzkoa izango da edo, hala eskatzen
duten planteamendu meto- dologikoak erabiliz gero, hainbat gai edo eremurenak,
horietako bat izango dela parte hartzeko aukeratu den espezialitatearekin
lotutakoa. Bertan, honako alderdi hauek azaldu beharko dira: helburuak (edo
ikaskuntzaren emaitzak, lanbide-heziketako espezialitateen kasuan), edukiak,
ebaluazio irizpideak eta adierazleak, metodologia, baliabide didaktikoak,
etengabeko ebaluazio- rako prozedura eta tresnak, zeharkako nahiz diziplinazko
oinarrizko konpetentziak eskuratzeari egiten dion ekarpena, kasuan kasuko lanbideprofilari berez dagozkien konpetentzia-atalekin lotu- tako amaierako gaitasunak
eskuratzeari egiten dion ekarpena, bai eta dibertsitateari ematen dion erantzuna
ere, bereziki azpimarratuz hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasleak,
gaitasun handietakoak barne, eta genero ikuspegia kontuan hartuta. Programazio
didaktikoa bera ebaluatzeko estrategiak ere jasoko dira.
Izangaiak ikasturte bat garatuko du programazioan, espezialitate horretako
irakasleek emateko eskumena duten hezkuntza-maila edo -etapa bateko ikasturte bat.
Gainera, VI. eranskinean aipatu den araudiak araututako indarreko curriculumak
hartu beharko dira kontuan. Edonola ere, programazioan beti jaso behar dira
hautatutako maila edo ikasturterako arauak ezartzen dituen gutxieneko curriculumelementu guztiak.
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DEIALDIA
Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko izangaien
kasuan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren, Batxilergoaren edo
Lanbide Heziketako heziketa-zikloen etapari buruzkoa izan
daiteke.
Hezkuntza-orientabideko espezialitatean, izangaiek, programazio
didaktikoaren ordez, Orien- tazio eta Tutoretza Ekintza Plan bat
egin dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako
Instituturen batean kokatuta, edo esku-hartze programa bat
hezkuntza-orientabi- deko edo orientabide psikopedagogikoko
talde batean. Kasu horietan, bai Plana bai Programa
espezialitatearen gai-zerrendarekin lotutako esku-hartze plan
espezifikoetan antolatu beharko dira. Orientazio eta Tutoretza
Ekintza Plana eta Esku-hartze Programa VI. eranskinean zerrendatutako araudian ezarritako curriculum-edukietako edozeini
buruzkoak izan daitezke.
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DEIALDIA
Programazio didaktikoak gutxienez 40 orri izango ditu, eta gehienez 60;
DIN-A4 formatuan aurkeztu behar da, alde bakarretik idatzia. 9 unitate
didaktiko izan beharko ditu gutxienez, eta zenbakituta eta garatuta egon
beharko dute lehenago aipatutako alderdi bakoitzari dagokionez. Unitate
didaktikoen barruan, proiektuak, egoera-arazoak, lan-unitateak, erronkak
eta abar sar dai- tezke. Ez da eranskinik sartuko. Programazio
didaktikoaren azala, aurkibidea eta erreferentzia bibliografikoak ez dira
40-60 folioen barruan zenbatuko.
Programazio didaktikoa 7.3.1 oinarrian ezarritakoaren arabera emango
zaio epaimahaiari, eta izangaiari programazioa defendatzeko deitzen
zaionean defendatuko du epaimahaiaren aurrean. Proba hau ezin denez era
anonimoan zuzendu, nahiz eta programazioan izangaia identifikatzeko moduko
daturen bat azaldu, ez da aplikatuko lehenengo probarako adierazi den
baliogabetze-irizpidea.
Programazio didaktikoa aurkezteko eta defendatzeko (publikoa izango da),
izangaiek ezin izango dute material osagarririk erabili, salbu haiek
entregatutako programazio didaktikoaren kopia berdin-berdina,
idatzoharrik, azpimarrapenik, oharrik, azalpenik edo entregatutako
dokumentuan jasota ez dauden bestelako elementurik gabe.
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DEIALDIA
7.1.2.2.– B. Unitate didaktiko bat prestatzea eta ahoz azaltzea.
Prestatu eta epaimahaiaren aurrean ahoz azalduko den unitate didaktikoa
izangai bakoitzak aurkeztutako programazioarekin lotuta egon daiteke, edo
espezialitatearen gai-zerrenda ofizialetik landuta; izangaiak berak
hautatuko du.
Lehenengo kasuan, izangaiak berak bere programaziotik ausaz aterako
dituen hiru unitate didaktikoren artetik bat aukeratuko du.
Bigarren kasuan, espezialitatearen gai-zerrenda ofizialetik izangaiak
ausaz ateratako hiru gai- ren artetik bat aukeratuko du.
Unitate didaktiko hori egitean, honako hauek zehaztu beharko dira,
gutxienez: harekin lortu nahi diren ikaskuntza-helburuak, garatu
beharreko konpetentzia edo gaitasun terminalak, edukiak, plan- teatuko
diren irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerak, ikasgelaren edo beste
ikaskuntza-espazio baten metodologia eta antolamendua, erabili beharreko
baliabide didaktikoak, ebaluazio-irizpideak eta lorpen-adierazleak,
ikasleak ebaluatzeko eta haien jarraipena egiteko prozedurak eta tresnak,
errekuperaziorako estrategiak, hala badagokio, lortu ez diren
helburuenak eta unitate didaktikoa bera ebaluatzeko prozedurak.
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DEIALDIA
Hezkuntza-orientabideko espezialitatean (baldin eta aukeratu
bada Orientazio eta Tutoretza Ekintza Plan bat egitea edo eskuhartze programa bat hezkuntza-orientabideko edo orientabide
psikopedagogikoko talde batean egitea), unitate didaktikoa
Orientazio eta Tutoretza Ekintza Pla- nean edo esku-hartze
programan jasota dauden esku-hartze plan espezifikoetako bati
buruzkoa izango da.
Lanbide Heziketako espezialitateetan, unitate didaktikoa lanunitateei buruzkoa izan daiteke, eta dagokion lanbide-profilari
dagozkion gaitasun-unitateei lotutako gaitasun terminalekin
erlazio- natu beharko da.

Unitate didaktikoa prestatzeko, izangaiak ordu bat eta
hamabost minutu izango ditu. Prestatzeko eta ahoz
azaltzeko (publikoa izango da), azaltzeko lagungarri
zaion material osagarria erabil dai- teke, zeina
izangaiak berak eraman beharko baitu (ordenagailu
eramangarria, telefono mugikorra, eta abar).
Interneterako konexioa baimenduko da, baina probaren zati
hau ondo funtzionatzeko beharrezko diren tresnak
izangaiak berak ekarri beharko ditu. Halaber, gidoi bat
ere erabil dezake izangaiak (ezingo da izan folio bat bi
aldeetatik idatzita baino luzeagoa); proba amaitutakoan,
epai- mahaiari entregatu behar dio gidoia.

7.1.2.3.– Bigarren probaren garapena.
Bigarren proba honek ordubete eta hamabost minutu iraungo du
gehienez, eta honela bana- tuko da:
– Programazio didaktikoaren ahozko aurkezpena eta defentsa eta
unitate didaktikoaren ahozko azalpena: ordu bat.
Hasteko, aldez aurretik entregatutako programazio didaktikoa
aurkeztu eta ahoz defendatuko da epaimahaiaren aurrean. Horretarako,
izangaiek gutxienez hogei minutu eta gehienez hogeita hamar minutu
izango dituzte. Ondoren, epaimahai beraren aurrean, eta parte
hartzeko gehieneko epea (ordubete) bete arte, unitate didaktikoaren
ahozko azalpena egingo da.
– Izangaiaren parte-hartzea amaitutakoan, epaimahaiak galderak edo
jarduketak egin ahal izango dizkio azalpenaren edukiari edo haren
ariketa praktikoari buruz, eta eztabaida horrek ezin izango du
hamabost minutu baino gehiago iraun.
7.1.3.– Hizkuntza modernoetako espezialitateen proba guztiak
dagokion hizkuntzan egingo dira osorik.

7.3.– Oposizio-fasearen egutegia eta garapena.
7.3.1.– Programazio didaktikoa entregatzea.
2020ko apirilaren 29tik maiatzaren 11ra bitartean, hautaketa-prozedurarako
onartuta dauden izangaiek, Agindu honen 4. oinarrian aurreikusitakoaren arabera,
bai eta baztertuta daudenek ere (baldin eta gora jotzeko errekurtsoa jarri badute
eta ebatzi gabe badago), programazio didaktikoa entregatu beharko dute.
Interneteko helbide hauetakoren batean entregatu beharko dira programazio
didaktikoak: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-langileak/
(«2020ko EPE. Bigarren Hezkun- tza eta Lanbide Heziketa») eta http://
www.irakasle.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartu beharko dira). Bestela,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legean oro har ezarritako bideren bat erabili beharko da, hargatik eragotzi gabe
lege horren laugarren xedapen iragankorrean xedatutakoa.
Programazio didaktikoak formatu elektroniko hauetako batean entregatu beharko
dira: – Microsoft Office 2019 edo aurrekoren bat.
– Libre Office 6 edo aurrekoren bat
– Portable Document Format (PDF).
Programazio didaktikoa entregatu ondoren, frogagiria inprimatu beharko da, horixe
izango baita dokumentua entregatu izana egiaztatzeko agiria. Frogagiri horretan,
izangaiaren NANa eta izan- gaia identifikatzen duen eskabide-zenbakia agertuko
dira, baita dokumentua zein data eta ordutan entregatu den ere.

Espezialitate bererako programazio didaktiko bat baino
gehiago entregatuz gero, aurkeztutako azkena besterik ez da
kontuan hartuko. Erregistroan begiratuko dira entregen data
eta orduak, azkena zein den zehazteko.
Entregatutako programazio didaktikoa eskatutako betekizun
formaletara ez egokitzearen ondo- rioa 7.4.1.2 oinarrian
zehazten da, bigarren probaren kalifikazioari buruzkoan.
Bestalde, programazio didaktikoa epe barruan entregatzen ez
duten pertsonek galdu egingo dute hautaketa-prozeduran
parte hartzen jarraitzeko eskubidea, eta baztertu egingo
dira. Langileak Kudeatzeko zuzendariak ebazpena emango du,
programazio didaktikoa ez entregatzeagatik baztertu diren
pertsonen behin-behineko zerrenda onartzeko. Bertan
adieraziko da non ipiniko den ikusgai zerrenda hori.
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DEIALDIA IRAKURRI ONDOREN
Deialdiak programaziorako eskatzen dituen elementu asko
Curriculumetik jaso behar ditugu. Horrek esan nahi du,
curriculuma ongi ezagutu behar dugula.
Gainera, curriculum bakoitzak bere berezitasunak ditu eta
Heziberriren kasuan planteamendu pedagogiko bat atzetik.
DBH eta Batxilergoko irakasgaiak hautatzen dituzuenok
planteamendu hori irakurri behar duzue programazioarekin hasi
aurretik. Dokumentu horiek hemen dituzue eskuragarri: http://
heziberri.berritzegunenagusia.eus/heziberri_eus/
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DEIALDIA IRAKURRI ONDOREN

Curriculumak eta planteamendu pedagogikoa irakurri ondoren,
erabakiak hartzeko momentua iritsi da:
Zein arlo/irakasgai hautatuko dut?
Zein mailako ikasleri begira?
Zer nolako aniztasuna islatuko dut?
Non kokatuko dut ikastetxea?
Zein metodologia/planteamendu pedagogiko azalduko dut?

Idazten hasteko ordua

2.PROGRAMAZIOAREN
ATALAK

AURKIBIDEA OINARRI
HARTUTA
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AURKIBIDEA
0. SARRERA
1. JUSTIFIKAZIOA
2. NORI?
2.1. HERRIA
2.2. IKASTETXEA
2.3. IKASTALDEA
3. ZER?
3.1. CURRICULUM ELEMENTUAK
4. NOLA?
4.1. METODOLOGIA
4.2. EBALUAZIOA
4.3. ANIZTASUNA
5. UNITATE DIDAKTIKOAK
6. BIBLIOGRAFIA
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0. SARRERA

Komeni da sarrera on bat egitea, aztertzaileak programazioa
irakurtzerakoan zein atal aurkituko dituen, zein hurrenkeratan
eta zergatik azalduz.
Sarrera on bat, hurrengo ataletan lotura lanak egiteko oso
baliagarria izango zaigu.
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1. JUSTIFIKAZIOA

Justifikazioa bi modutara uler daiteke:
-Programazioaren zentzuari buruzko hausnarketa gisa.
-Programazioan erabiliko diren curriculum eta dokumentuen
aipamen gisa.
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ZERGATIK ETA ZERTARAKO PROGRAMATU
“Programazio didaktikoa irakasle-lanaren zati bat da, eta irakasteko
eta ikasteko prozesua hobetzearekin lotuta dago. Funtsean, ikasleen
beharrak eta ezaugarriak finkatzen ditu, lortu nahi diren helburuak
aztertzen ditu, eta, beraz, irakasle-taldeak bere ikasleek ahalik eta
arrakastarik handiena lortzeko hartzen dituen erabakiak zehazten ditu.
Aurretiko hausnarketa horiek egokiak eta errealistak izatearen baitan
egongo da, neurri batean, programazioaren kalitatea eta emaitza.”
Programazioak beraz, ikasleei egokitzera behartzen gaitu. Horretako,
ikaslea bera eta bere testuingurua ezagutu behar ditugu. Bide horretan
kontuan hartuko ditugu curriculumaren zehaztapen mailak:
1. Curriculuma bera
2. Ikastetxeko dokumentuak: IHP, IUP, ICP
3. Programazioak
4. Egokitzapenak
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JUSTIFIKAZIOA LEGALA

Zergatik eta zertarako programatzeaz gain, gure programazioak
oinarri izango dituen curriculum eta dokumentuak aipatuko
ditugu. Horretarako zein arlo/irakasgai erabiliko ditugun
zehaztu beharko dugu.
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2.NORI?
Testuingurua eta taldearen deskribapena

2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

NORI?
Programazioa zergatik eta zertarako definitu dugunean, honakoa
adierazi dugu:
“Funtsean, ikasleen beharrak eta ezaugarriak finkatzen ditu,
lortu nahi diren helburuak aztertzen ditu, eta, beraz, irakasletaldeak bere ikasleek ahalik eta arrakastarik handiena lortzeko
hartzen dituen erabakiak zehazten ditu”.
Beraz, ikaslearen
ditugu.

beharrak eta ezaugarriak ezagutu behar

Hori nola egingo dugu? Bere testuingurua definituz eta taldearen
deskribapena eginez.
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TESTUINGURUA
Testuingurua definitzeko garaian herria eta ikastetxea
definituko ditugu.
Zer jaso? Aurrean dugun aztertzaileak gure ikaslearen
testuingurua ulertzeko/irudikatzeko moduko informazio
esanguratsua.
Herri/eskualde/auzoa azaltzeko:
- Datu demografikoak, datu soziolinguistikoak. Lan merkatua,
entrepresa sarea eta abar.
- Herriak/eskualde/auzoak elkarlanerako eskaintzen dituen
baliabide, erakunde, elkarteak eta abar.

2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

TESTUINGURUA

Ikastetxeari dagokionez:
-Ikastetxeko datuak: ikasle kopurua, lerroak, ereduak.
-Ikastetxeko baliabideak: Pertsonalak, materialak.
-Ikastetxearen ezaugarriak: IHP, ICP, Urteko planeko
bereizgarriak.
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TALDEAREN DESKRIBAPENA
“Programazio didaktikoa irakasle-lanaren zati bat da, eta irakasteko
eta ikasteko prozesua hobetzearekin lotuta dago. Funtsean, ikasleen
beharrak eta ezaugarriak finkatzen ditu, lortu nahi diren helburuak
aztertzen ditu, eta, beraz, irakasle-taldeak bere ikasleek ahalik eta
arrakastarik handiena lortzeko hartzen dituen erabakiak zehazten ditu.
Aurretiko hausnarketa horiek egokiak eta errealistak izatearen baitan
egongo da, neurri batean, programazioaren kalitatea eta emaitza.”
Ikasleen beharrak eta ezaugarriak zeintzuk diren azaldu behar dugu
atal honetan.
Hau da, zenbat ikasle dituen gure taldeak, zer ezaugarri dituzten gure
ikasleek, Hezkuntza-laguntzako premia bereziko ikaslerik badugun eta
abar.
Taldea deskribatzerakoan ematen dugun informazioa esanguratsua izan
behar da, gure irakaste-ikaste prozesuan eragingo duena eta, ikuspegi
inklusiboa aintzat hartuta.
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3.ZER?
Curriculum elementuak
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ZER? CURRICULUM ELEMENTUAK
DBH eta BATXILERGOKO KASUAN honakoa eskatzen du deialdiak:
Helburua
baliabide

edukiak,

ebaluazio

didaktikoak,

irizpideak

etengabeko

eta

adierazleak,

ebaluaziorako

prozedura

metodologia,
eta

tresnak,

zeharkako nahiz diziplinazko oinarrizko konpetentziak eskuratzeari egiten
dion ekarpena, bai eta dibertsitateari ematen dion erantzuna ere, bereziki
azpimarratuz
gaitasun

hezkuntza-laguntzako

handietakoak

barne.

estrategiak ere jasoko dira.

premia

Programazio

bereziak

dituzten

didaktikoa

bera

ikasleak,

ebaluatzeko
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ZER? CURRICULUM ELEMENTUAK
Bertan,

honako

alderdi

hauek

azaldu

beharko

dira:

ikaskuntzaren

emaitzak, lanbide-heziketako espezialitateen kasuan, edukiak, ebaluazio
irizpideak eta adierazleak, metodologia, baliabide didaktikoak, etengabeko
ebaluaziorako prozedura eta tresnak, kasuan kasuko lanbide-profilari berez
dagozkien konpetentzia-atalekin lotutako amaierako gaitasunak eskuratzeari
egiten dion ekarpena, bai eta dibertsitateari ematen dion erantzuna ere,
bereziki
ikasleak,

azpimarratuz
gaitasun

hezkuntza-laguntzako

handietakoak

barne.

ebaluatzeko estrategiak ere jasoko dira.

premia

bereziak

Programazio

dituzten

didaktikoa

bera
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ZER? CURRICULUM ELEMENTUAK
Orientazio eta Tutoretza Ekintza Plan bat egingo
dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako Instituturen batean kokatuta, edo
esku-hartze programa bat hezkuntza-orientazioko
edo orientazio psikopedagogikoko talde batean.
Kasu horietan, bai Plana bai Programa
espezialitatearen gai-zerrendarekin lotutako
esku-hartze plan espezifikoetan antolatu beharko
dira. Tutoretzako Orientazio eta Ekintza Plana
eta Esku-hartze Programa VI. eranskinean
zerrendatutako araudian ezarritako curriculumedukietako edozeini buruzkoak izan daitezke.
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DBH eta BATXILERGOKO
CURRICULUM ELEMENTUAK
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CURRICULUM ELEMENTUAK BERE
TESTUINGURUAN: DBH eta BATXILERGOA
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KONPETENTZIAK
Heziberrik Zehar konpetentzien eta Diziplina barneko
konpetentzien artean bereizten du.
Zehar konpetentziak irakasgai guztien bidez lantzen dira.
Diziplina baitako konpetentziak arloekin lotura zuzena dute.
Beraz, gure arloa zein diziplina barneko konpetentziaren barne
dagoen jakin behar dugu.
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CURRICULUM ELEMENTUAK BERE
TESTUINGURUAN: DBH eta BATXILERGOA

Non kokatzen
da gure
arloa?
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ZER JASO KONPETENTZIEN ATALEAN

Zer jaso? Zehar konpetentziak zeintzuk diren. Zein da
konpetentzia moten arteko aldea.
Gure arloa zein diziplina barneko konpetentziak kokatzen den
adierazi. Zein diren gure konpetentziaren osagaiak eta, zer
ekarpen egiten dion zehar konpetentziei.
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2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

HELBURUAK

DBH zein Batxilergoko curriculumetan azaltzen diren helburuak
Arloko/ikasgaiko Etapako Helburuak dira.
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EDUKIAK

Edukiak hautatzeko garaian kontuan hartu:
Edukiak arloka eta mailaka jasotako daude. Multzoka jasoak
daude. Multzo horietako lehena “Ikasgai guztietan komunak diren
oinarrizko zehar-konpetentziekin lotutako edukiak” da.
Edukiak ez dira kontzeptu/prozedura/jarrerazkoetan bereiztuta
azaltzen. Baina, Heziberriko marko pedagogikoan honakoa dio:
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EBALUAZIO IRIZPIDE ETA ADIERAZLEAK
Ebaluazio-irizpideak eta lorpen-adierazleak
Ikasleak zer ikasi duen balioesteko irizpideak edo
erreferenteak dira ebaluazio-irizpideak. Lorpenadierazleek jokabide behagarri bihurtzen dituzte
ebaluazio-irizpideak, eta, ondorioz, haiek dira
ebaluazioaren erreferentzia gailena. Izenak berak
adierazten duen moduan, ebaluazio-irizpideek
finkatutako lorpena zer probabilitaterekin iritsi
den balioesteko zantzu edo seinaleak adierazten
dituzte lorpen-adierazleek. Ebaluazio-irizpidea
erdietsi izanaren probabilitate maila zehazteko,
lortutzat emandako adierazleen kopuruari eta haien
egokitasunari erreparatuko zaio.
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PROGRAMAZIOAN JASO BEHARREKOAK
3. CURRICULUM OSAGAIAK
3.1 OINARRIZKO KONPETENTZIAK: OINARRIZKO
ZEHAR KONPETENTZIAK eta DIZIPLINA BARNEKO
OINARRIZKO KONPETENTZIAK
3.2 ETAPAKO ARLO/IKASGAIEN HELBURUAK
3.3 EDUKIAK
3.4 EBALUAZIO IRIZPIDEAK ETA LORPEN
ADIERAZLEAK
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LANBIDE HEZIKETAKO
CURRICULUM ELEMENTUAK
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LANBIDE HEZIKETA
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PROGRAMAZIOAN JASO BEHARREKOAK
Zikloetako Curriculumak aintzat hartuta, ondorengo eskema osatu
daiteke. Nolanahi ere, deialdiak aipatutako elementuei begira osatu.
3. CURRICULUM OSAGAIAK
3.1 KONPETENTZIA OROKORRA eta KONPETENTZIA PROFESIONALAK,
PERTSONALAK ETA GIZARTEKOAK
3.1.1. KUALIFIKAZIO PROFESIONALAK: OSATUAK ETA OSATU GABEAK
3.1.2. KONPETENTZIA UNITATEAK (UC)
3.1.3. HELBURU OROKORRAK
3.2. MODULUKO IKASKUNTZA EMAITZAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK
3.3. MODULUKO EDUKIAK
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ORIENTAZIO
ESPEZIALITATEKOAK
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ORIENTAZIO ESPEZIALITATEAKOAK
Programazio didaktikoaren ordez, Orientazio eta Tutoretza Ekintza
Plan bat egingo dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako Instituturen batean kokatuta, edo esku-hartze programa
bat hezkuntza-orientazioko edo orientazio psikopedagogikoko talde
batean. Kasu horietan, bai Plana bai Programa espezialitatearen
gai-zerrendarekin lotutako esku-hartze plan espezifikoetan antolatu
beharko dira. Tutoretzako Orientazio eta Ekintza Plana eta Eskuhartze Programa VI. eranskinean zerrendatutako araudian ezarritako
curriculum-edukietako edozeini buruzkoak izan daitezke.
Dokumentu horiek osatzeko material baliagarria:
https://sites.google.com/site/orientasare/ikasketak-1/hezkuntzasistema
https://sites.google.com/site/tutoretza20/sarrera
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4.NOLA?
Metodologia, ebaluazioa, aniztasuna
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4.1.METODOLOGIA
Batxilergoko 127/2016eko Dekretuaren II.
Eranskina osatzen duen curriculum
orientatzaileak dio:
“Ikaskuntza-prozesua kudeatzeko hautatzen den
bidea edo estrategia da metodologia, prozesu
horretan parte hartzen duten elementu guztiak
kontuan hartuta. Nola irakasteari buruzko
galderari erantzuten dio. Irakatsi eta ikasteko
prozesuan parte hartzen duten aldagaien aurrean
egindako hautaketen emaitza eta sintesia da.”
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Beraz:
- Hauteketen emaitza bada, atzetik planteamendu pedagogiko bat
dago. Zein? azal dezagun. Ikuspegi sozioeraikitzailea izango da
oinarria, ikuspegi inklusiboarekin bat.
- Antolaketa eta planfikazio aldetik, gure sekuntziea edo
unitateetan hurrenkera bat ikusi behar da. Irizpide
psikopedagogiko, epistemologikoak eta praktikoak azaldu behar
dira.
- Saioen beraren antolaketa azaldu behar da. Baliabideak
adierazi behar ditugu: bai materialak zein didaktikoak.
- Gainera, kontuan hartu behar dugu irakasgai guztien didaktika
ez dela bera. Zer dio Curriculumak arlo bakoitzari buruz?
Eta, zer dio deialdiko oposizio-faseko probak baloratzeko
irizpideak izeneko eranskinak metodologiari buruz?

2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

Oposizio-faseko probak baloratzeko irizpideak izeneko eranskinak
metodologiari buruz honakoa dio:
-Metodologia:
Ikuspegi didaktikoa(k) zehaztea. Estrategiak, teknikak, metodoak, eta abar
zehaztea.
Dagokion ikasturteari lotzea eta egokia izatea ikasturte horretarako.
IKTen potentzialtasun didaktikoak erabiltzea.
Konpetentzien edo kasuan kasuko lanbide-profilari dagozkion gaitasununitateei lotutako gaitasun terminalen garapena sustatzea.
Diziplinartekotasuna. Egoera-arazoak, erronkak eta proiektuak proposatzea.
• Ikaskuntzako eta irakaskuntzako jardueren proposamena bat etortzea
planteatutako helburuekin eta erabilitako metodologiarekin. Zabaltzeko eta
indartzeko jarduerak. Estrategia kognitibo ezberdinak eskatzen dituzten
jarduera askotarikoak. Ikasleen beharrizan, ezaugarri eta estilo kognitibo
ezberdinetara bideratutako jarduerak.
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Beraz, gure metodologia planteamenduak eskakizun horiei erantzun
behar die. Non topatu horrelako metodologia planteamendu bat?
Hasieran aipatu bezala, Heziberri 2020 plana garatzeko hainbat
material osagarri daude.
Horien artean:
https://drive.google.com/file/d/
1u5VQHapoYRq0vJLZrHNdJxVYc2s6ofKj/view
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Aipatu berri dugun planteamenduan ageri den bezala, Konpetentzia
garatzea bizitzarako prestatzea da, askotariko egoerei
erantzuteko eta eskuratutako ezagutzak (prozedurazkoak,
jarrerazkoak eta kontzeptuzkoak) beste egoera batzuetara
transferitzeko. Beraz, konpetentzietan hezteak aprendizaia
aktiboa behar du ikasleek izaten jakin dezaten, egiten jakin
dezaten, elkarrekin bizitzen jakin dezaten eta ezagutza
aplikatzen jakin dezaten.
Metodologia-gakoak garatzeko, hainbat eredu didaktiko proposatu
daitezke: atazak ebazteko aprendizaia, arazo egoeratan
oinarritutako aprendizaia, proiektu bidezko ikaskuntza
(aprendizaia-zerbitzuak, diziplinarteko proiektuak...).
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Arazo egoeretan oinarritutako irakaskuntza, Proiektu bidezko irakaskuntza
edo dena delakoak aukeratzen ditugula ere, haien azalpena jasoko dugu gure
atalean. Hau da, nola landuko ditugun gelan.
Metodologiaren atal honetan IKT-ak ere aipatu beharko genituzke
(unitateetan jasoko baditugu ere).
Kontuan hartu ikasleen gaitasun digitalak garatzea hezkuntzaren
helburuetako bat dela eta, badagoela europako marko bat (DIGICOMP eredua).
IKTek hezkuntzan bete behar duten paperaren inguruan hausnartzea ez dago
gaizki. Izan ere, helburu edo bitarteko (lanabes) behar dute izan?
Gure planteamenduetan zer jaso behar dugu? Moodle, Koaderno digitalak,
Google Classroom, horiek baldin badira gure tresnak horiek aipatuko ditugu.
Zer eta zertarako erabiliko ditugun zehaztuz.
Horietaz gain, infografiak, denbora lerroak, simulazioak, aurkezpenak,
komunikaziorako edo zernahi funtzioetarako erabiltzen ditugun tresnak ere
aipatuko ditugu.
Laburbilduz: Marko Teorikoa + Heziberrik dioena + gure planteamendua (IKTak
barne)
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4.2.EBALUAZIOA
Atal honetan gure ebaluazio planteamendua jaso behar dugu. Planteamendu
horrek oinarrizko bost galderari erantzun beharko lioke:
Zertarako ebaluatu?
Noiz ebaluatu?
Nork ebaluatu?
Zer ebaluatu?
Nola ebaluatu?
Galdera horien erantzuna bat etorri behar da curriculumek ebaluazioari buruz
diotenarekin. Beraz, komeni da atalaren hasieran dekretuek ebaluazioari buruz
diotena labur jasotzea. Eta, ondoren ebaluazio planteamendu bat jaso.
Ondorengo diapositibetan gure planteamenduaren oinarri izan daitekeen
Berritzegune Nagusiko aurkezpen baten moldaketa duzue (http://
nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/curriculo/hizkuntzak/euskara/7saioa/
ebaluazioa.ppt).
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EBALUAZIOA ZERTARAKO? Ebaluazioa planteatzerako garaian, bi asmo
nagusi bereizten dira:
Ebaluazio sumatiboa: Ezagutza jakin batzuk eskuratu direla
egiaztatzeko.
Ebaluazio hezitzailea: Ikasleek ikaste prozesuan izan dituzten
zailtasunak eta egin dituzten aurrerapenak identifikatzeko eta
prozesua ikasleen beharrizan errealetara egokitu ahal izateko.
NOIZ EBALUATU?
Hasierako ebaluazioa: Prozesuaren hasieran egiten da. Ikasleen
hasierako egoera zehazten du, aurreikusitako planifikazioa
egokitzeko. Hezitzailea da.
Prozesuaren ebaluazioa: Prozesuan zehar egiten da. Ikasleek prozesua
egokitzeko izan dituzten zailtasunak eta egin duten aurrerapena
identifikatzen ditu. Hezitzailea eta erregulatzailea da.Hauxe da
ebaluazio inportanteena ikaskuntzaren emaitzetan duen eraginagatik.
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NOIZ EBALUATU?
Amaierako ebaluazioa: Prozesuaren amaieran egiten da.
Ikasleak ikasitakoa egiaztatzen du. Kalifikazioa jartzeko
eta sailkatzeko erabiltzen da. Baina, ikuspegi
hezitzailea ere badu, berreraikuntza gisa ulertzen badugu.
NORK EBALUATU?
Irakasleak: Hasierako ebaluazioa, prozesuaren ebaluazioa
eta azken ebaluazioa egiten ditu. Ebaluazio sumatiboa eta
hezitzailea egiten ditu.
Ikasleak: Ebaluatu (ERREGULATU) egiten du bere ikaskuntza.
Ikas-prozesua ebaluatzen du.
Ikaskideek: Kideen ikaskuntza ebaluatzen dute. Ikasprozesua ebaluatzen dute.
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ZER EBALUATU?
Oinarrizko gaitasunak Irakasgaien helburu orokorren
(gaitasunen) bidez islatzen dira.
Helburu orokorrak Ebaluazio irizpideen bidez ebaluatzen
dira.
Ebaluazio irizpideak Ebaluazio adierazleen bidez behatu
daitezke.
Ebaluazioaren azken erreferentea EBALUAZIO-ADIERAZLEAK
dira; eta horiek irakasgaien programazio didaktikoan
zehaztuko dira.
Ebaluazio-adierazleak ondokoak ebaluatzera bideratuta
daude:
EGOERA-ARAZOAK EBAZTEKO PROZESUAK
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NOLA EBALUATU?
Modu esanguratsuan ikasi den ala ez egiaztatzera
bideratutako edozein ebaluazio mota gaitasunen
garapena ebaluatzera bideratu behar da.
Gaitasunak ebaluatzea egoera-arazoak ebazteko
prozesuak ebaluatzea da.
Ebaluazio jarduerek jakite mota ezberdinak batera
eta koherentziaz abiarazteko gaitasuna erakusteko
aukera eman behar dute.
Irudia: http://nagusia.berritzeguneak.net/
gaitasun/docs/curriculo/hizkuntzak/euskara/7saioa/
ebaluazioa.ppt
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Curriculumean ebaluazioa esaten denaz gain, ebaluazioaren inguruko
hausnarketa teoriko bat ere jasotzea komeni da. Hau da, zein ikuspuntutik
helduko diot nik ebaluazioari? ebaluazio sumatibo hutsa da nire
planteamendua edota ebaluazioaren ikuspuntu hezitzaile batean oinarritzen
da?
Hori finkatutakoan, nire ebaluazio planteamendua azalduko dut.
Zertarako, Noiz, Nork, Nola, eta Zer ebaluatuko dudan zehaztu beharko dugu.
Komeni da Nola horretan tresnen adibideak jasotzea, batez ere errubrikak
eta konpetentzien eskurapenarekin lotutakoak.
Konpetentzien ebaluazioa puntu konplexua da, beraz komeni da horren
inguruko materiala irakurtzea.
http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/konpetentziak-lantzen/ orrian
hainbat dokumentu daude.
Eta, ez ahaztu ebaluazioaren ondorioak jasotzeaz ez eta programazio bera
eta unitateak ebaluatzeko planteamendua jasotzeaz (aurkezpenean aurrerago
jasota dago).
Laburbilduz: Marko Teorikoa + Curriculuma + Gure planteamendua
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4.3.ANIZTASUNA
Aniztasun atal honetan gure ikasgelako errealitateari erantzuteko
neurriak jasoko ditugu. Kontuan hartu behar dugu aniztasuna berezkao
dugula gure geletan eta horri erantzuteko neurriak mota askotakoak
izan daitezkela. Aniztasun horren baitan Hezkuntza Premia Bereziei
eman beharreko erantzuna jaso behar da.
Heziberriko Marko Pedagogikoa azaltzen duen dokumentuan Hezkuntza
inklusiboaren kontzeptua eta ezaugarriak jasotzen ditu: http://
www.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_heziberr/
adjuntos/Heziberri_2020_e.pdf (43. orrian hasita).
Bestalde, oinarrizko hezkuntza zein Batxilergoko curriculumetan
aniztasuna lantzen dute eta Berariazko hezkuntza-laguntza eta haiei
eman beharreko erantzuna jasotzen dute.
Beraz, marko pedagogikoa, curriculumak eta zuen ikastetxeko
planteamendua aintzat hartuz, zuen ikasleei egokitutako planteamendua
egin.

2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

5.UNITATE DIDAKTIKOAK

Planteamendu oso baten
isla.
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ZER DIO DEIALDIAK
Unitate didaktiko hori egitean, honako hauek zehaztu beharko dira,
gutxienez: harekin lortu nahi diren ikaskuntza-helburuak, garatu
beharreko konpetentzia edo gaitasun terminalak, edukiak,
planteatuko diren irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerak,
ikasgelaren edo beste ikaskuntza-espazio baten metodologia eta
antolamendua, erabili beharreko baliabide didaktikoak, ebaluazioirizpideak eta lorpen-adierazleak, ikasleak ebaluatzeko eta haien
jarraipena egiteko prozedurak eta tresnak, errekuperaziorako
estrategiak, hala badagokio, lortu ez diren helburuenak eta
unitatea bera ebaluatzeko prozedurak.
Hezkuntza Orientazioa espezialitatean, unitate didaktikoa
Orientazio eta Tutoretza Ekintza Planean edo esku-hartze programan
jasota dauden esku-hartze plan espezifikoetako bati buruzkoa izango
da.
Lanbide Heziketako espezialitateetan, unitate didaktikoa lanunitateei buruzkoa izan daiteke, eta dagokion lanbide-profilari
dagozkion gaitasun-unitateei lotutako gaitasun terminalekin
erlazionatu beharko da.
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•

Ikaskuntza helburuak

•

Garatu beharreko konpetentzia edo gaitasunak terminalak

•

Edukiak

•

Planteatuko diren irakaskuntza- eta ikaskuntza- jarduerak
•

Ikasgelaren edo beste ikaskuntza-espazio baten metodologia eta

antolamendua
•

Erabili beharreko baliabide didaktikoak

•

Ebaluazio-irizpideak eta lorpen-adierazleak

•

Ikasleak ebaluatzeko eta haien jarraipena egiteko prozedurak eta

tresnak.
•

Errekuperaziorako estrategiak, hala badagokio, lortu ez diren

helburuenak eta
•

Unitatea bera ebaluatzeko prozedurak.
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NOLA JASOKO DUGU HORI
GURE PROGRAMAZIOAN?
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ZER DIRA UNITATE EDO SEKUENTZIA
DIDAKTIKOAK?
Sekuentzia DIDAKTIKOAK irakaste-ikaste prozesu oso eta artikulati bati
zuzendutako lan unitatea da.Unitate edo sekuentziak osatzeko, kontuan
hartu behar dugu honakoek baldintzatzen dituztela:
A. Oinarrizko Curriculum Diseinuak (Heziberri edota dagokigun ziklokoa)
B. Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuak eta Ikastetxeko Curriculum
Proiektuak.
C. Irakasleen teoriak/esperientziak
Beraz, unitateak sortzea, koherentzia ariketa bat da. Programazioan
jasotako curriculum osagaiak eta gure ikastetxe zein taldearen
galbahea aplikatzetik sortuak.Horretaz gain, sekuentziak osatzeko
kontuan hartu beharreko alderdi batzuk azalduko ditugu jarraian.
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ZER DIRA UNITATE EDO SEKUENTZIA
DIDAKTIKOAK?
Gure sekuentzien atzean dagoen planteamendu pedagogikoa azaldu ostean,
gure programazioko sekuentziaren diseinuari ekingo diogu.
Lan horretan lehen urratsa sekuentziak edo unitateak ikasturtean zehar
banatzea izango da.
Horretarako ikasturteko egutegia hartu eta 9 zatitan banatuko dugu.
Kontuan hartu lan horretan irakasgaiak zenbat ordu dituen aintzat hartu
beharko dugula. Ez baita gauza bera Matematikak edo Filosofiak, edo gure
moduluek duten ordu kopurua astean zehar.
Sekuentziek ez dute zertan saio kopurua izan behar, baina komeni da
banaketa homogeneo bat izatea eta, are gehiago, planteamendu homogeneo
bat. Izan ere, planteamendu homogeneo batek aukera emango digu sekuentziak
errazago defendatzeko.
Egutegian banatu ondoren, sekuentziak hurrenkeran definitzen hasiko gara.
Horretarako, komeni da sekuentziek barne eta kanpo koherentzia eta
kohesioa izatea.
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DENBORALIZAZIO
ADIBIDE BAT
Lanbide Heziketako modulu
baten adibidea
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Unitateak osatzen

TXANTILOIKO
ELEMENTUAK

ETA HAIEN IDAZKETA
IKUSPEGI
SOZIOKONSTRUKTIBISTATIK
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UNITATEAK ZENBAKITZEA

❖

Txantiloietan jasotako
Unitateak zenbakituko
ditugu. Aukeran
izenburua jartzea ere.
Kontuan hartu
zozketarako
beharrezkoak direla.
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OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENA

❖

❖

Zein konpetentziari egingo die ekarpena
gure unitateak?
Zenbakiekin jasoko dugu, programazioan
erabilitako zenbaki berekin.
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IKASKUNTZA HELBURUAK

Zer dira ikaskuntza helburuak? Irakasteikaste prozesuaren bukaeran ikasleengandik
espero dugun emaitza
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IKASKUNTZA HELBURUAK
HELBURUAK IDAZTERAKOAN:
Kontuan hartu:
✓ Ikaslea subjektua
✓ Emaitza ahal den eta zehatzena
✓ Portaera ebaluagarria
✓ Portaerari lotutako arauak /baldintzak / irizpideak
Osatzen dira: Ikaslearen gaitasuna + baldintzak/irizpideak
Azaltzen dira:
✓ Metodologiaren aukeraketa oinarritzeko
✓ Ikasle eta irakasleen arteko komunikazioa ahalbideratzeko
✓ Ebaluazioa ahalbideratzeko eta zehazteko
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EDUKIAK
Helburuak lortzen eta gaitasunak eskuratzen laguntzen duten ezagutzen,
abilezien, trebetasunen eta jarreren multzoa dira.
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EDUKIAK
EDUKIAK IDAZTERAKOAN:
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.
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JARDUERAK
Edukiak, ebaluazio irizpideak eta
adierazleak jaso ondoren, horiek garatu eta
helburuak gauzatzeko jarduerak jasoko
ditugu.
Jarduerak zehazteko garaian, komeni da
ondorengo egitura aintzat hartzea:
https://www.berrigasteiz.com/
site_argitalpenak/docs/320_curriculum/
3202015003e_Pub_BN_unitate_didaktikoak_e.pd
f
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JARDUERAK
Jarduerak saioka azaltzea komeni da. Hau da,
saio bakoitzean zer egingo dugun azalduz eta
saio horiek ikusi ditugun faseetan bereizten.
Jarduerekin batera, taldekatzeak azaltzea
komeni da. Hau da, jarduera hori bakarka,
binaka, launaka, tarde handian edo delakoa.
Egitura kooperatiboak erabiliz gero, egitura
edo jarduerak zehaztu ere.
Eta, taldekatzearekin batera, jarduera non
eramango den aurrera eta baliabideak aipatzea
komeni da.
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JARDUEREN SEKUENTZIAZIOA
HELBURU, EDUKI ETA JARDUEREN 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

2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

METODOLOGIA, BALIABIDE DIDAKTIKOAK eta
ANIZTASUNA
Metodologiaren atalean, hainbat aspektu jaso
ditzakegu:
-Saioen beraien antolaketa faseei dagokionez,
edota unitatean erabiliko dugun metodologia
(arazo egoera, proiektua, ikerketan
oinarritutakoa, mintegia eta abar.).
Baliabide

didaktikoak ere zehaztu behar ditugu

Horrekin batera, aniztasuna aintzat hartzeko
jarduerak ere jasoko ditugu.

2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

EBALUAZIOA
Ebaluazioa zehazteko garaian hainbat elementu
jasoko ditugu:
Ebaluazio faseak eta aktoreak. Gogoratu
curriculumak ebaluazio faseei buruz jasotakoa.
Ebaluazio irizpideak eta lorpen adierazleak.
Ebaluazio tresnak.
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/
docs/curriculo/hizkuntzak/euskara/7saioa/
ebaluazioa.ppt

2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

TXANTILOIA
ADIBIDEA
Arazo egoeratan erabiltzeko
txantiloia.
Kontuan hartu, deialdiko
eskakizunekin osatu behar da.

2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

TXANTILOI ADIBIDEA LANBIDE HEZIKETA

2.PROGRAMAZIOAREN ATALAK

6.BIBLIOGRAFIA
Gure programazioa osatzerako garaian erabili ditugun materialak
behar bezala aipatuko ditugu. Horretarako irizpide jakin bat
hartu beharko dugu.
Ohikoenak:
- Baliabide digital en erreferentzia egiteko IVAPen aholkuak:
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/blog_post/
aipamenbibliografikoak/eu_def/adjuntos/
Nola%20egin%20dokumentu%20elektronikoen%20aipamen%20bibliografik
oa.pdf
- Paperezko baliabideen erreferentzia egiteko Mondragon
Unibertsitateak: https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/
apa-estiloa

PROGRAMAZIOAREN AUTOEBALUAZIOA
AZTERTZAILEEN BETAURREKOAK JANTZI

3. PROGRAMAZIOA AZTERTZAILEAREN BETAURREKOEKIN

PROGRAMAZIOAREN EBALUAKETA

Deialdiak honakoa dio:
“Programazio didaktikoa bera ebaluatzeko estrategiak ere jasoko dira.”

Bi modu daude:
-Programaziorako ebaluazio irizpideetatik
-http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/home-page/

BIGARREN PROBA
A zatia
PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA: AHOZKO DEFENTSA
Hauek hartuko dira kontuan programazio didaktikoa baloratzeko: –
Deialdiaren betekizunei egokitzea:
• Ikasturte bat garatzea, espezialitate horretako irakasleek
emateko eskumena duten hezkuntza- maila edo -etapa bateko ikasturte
bat.
• Kontuan hartzea deialdi honetako VI. eranskinean adierazi den
araudiak araututako indarreko curriculumak.
• Hautatu den ikasturteko curriculum-elementu guztiak sartzea
programazioan.
• Deialdian ezarri diren betekizun formalak eta eduki-betekizunak
betetzea.
• Deialdian adierazi diren luzerari eta aurkezpenari buruzko
betekizunak betetzea.

Aurkezpena: komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia
didaktikoa:
• Idazketa eta ahozko aurkezpena argiak, ordenatuak eta
arinak izatea. Azalpenaren antolamendu egituratua.
• Hiztegia zuzen eta zehatz erabiltzea.
• Sintesirako gaitasuna erakustea, eta ezarritako denborari
lotzea.
• Alderdi nagusiak eta bigarren mailakoak bereiztea, atal
gakoak azpimarratzea, ondorioak
ateratzea.

Egitura eta edukia:
• Sarreran, lege-arloko justifikazioa egin eta testuinguruan jartzea.
• Araudian azaltzen diren programazio didaktikoko elementu guztiak garatzea.
Programazioko
elementuen arteko koherentzia.
• Ikaskuntza-helburuak teknikoki ondo formulatuta egotea eta koherenteak izatea.
Curriculum
ofizialaren helburu orokorrak zehaztu behar dituzte, eta behar bezala egokituta
egon ikasturtearen, ikasleen ezaugarri eta garapen-mailaren eta irakaskuntzatestuinguru zehatzaren arabera.
• Edukien hautapena eta sekuentziazioa egokiak izatea proposatutako helburuak eta
irakaskuntza-testuinguru zehatza kontuan hartuta, eta irizpide epistemologikoei
eta funtzionalei erantzutea. Edukien sekuentzia argia, espezialitatearen edo
dagokion mailaren curriculum- proiektuak ezartzen dituen konpetentziak eskuratu
ahal izateko.
• Metodologia: Ikuspegi didaktikoa(k) zehaztea. Estrategiak, teknikak, metodoak,
eta abar zehaztea. Dagokion ikasturteari lotzea eta egokia izatea ikasturte
horretarako. IKTen potentzialtasun didaktikoak erabiltzea. Konpetentzien edo
kasuan kasuko lanbide-profilari dagozkion gaitasun-unitateei lotutako gaitasun
terminalen garapena sustatzea. Diziplinartekotasuna. Egoera-arazoak, erronkak eta
proiektuak proposatzea.

Ikaskuntzako eta irakaskuntzako jardueren
proposamena bat etortzea planteatutako helburuekin
eta erabilitako metodologiarekin. Zabaltzeko eta
indartzeko jarduerak. Estrategia kognitibo
ezberdinak eskatzen dituzten jarduera askotarikoak.
Ikasleen beharrizan, ezaugarri eta estilo kognitibo
ezberdinetara bideratutako jarduerak.
• Ebaluazio-irizpideak, adierazleak, deskriptoreak
eta kalifikazio-irizpideak, mailaren arabera
egokituta: legezko egokitzapena eta egokitzapen
didaktikoa. Ikasleen aniztasunari erantzutea.
• Ikasleen ebaluazio jarraiturako eta jarraipenerako
prozesu eta tresnak bat etortzea ebaluazioaren
prestakuntza-funtzioarekin. Errekuperatzeko eta
sakontzeko mekanismoak txertatuta izatea.

Dagokion etapan eskuratu behar diren zeharkako eta
diziplinazko konpetentziei edo kasuan kasuko lanbideprofilari dagozkion gaitasun-unitateei lotutako
gaitasun terminalei ekarpena egitea.
• Tenporalizazioa.
– Dibertsitateari arreta eskaintzea eta hezkidetza.
• Ikasleen dibertsitateari erantzuteko proposamenak
zehaztu eta egokitzea, inklusibotasun- printzipioa
betez. Banakako planak. Hezkuntza-laguntzako premia
bereziak dituzten ikasleei (gaitasun handiko ikasleak
barne) arreta emateko estrategiak. Indartzeko eta
sakontzeko planak, curriculum-egokitzapenak, eta abar.
• Helburuak integratzea eta hezkidetzako teknikak. –
Orijinaltasuna.

UNITATEAREN AUTOEBALUAZIOA
AZTERTZAILEEN BETAURREKOAK JANTZI

4. UNITATEA AZTERTZAILEAREN BETAURREKOETATIK
BIGARREN PROBA
B zatia
UNITATE DIDAKTIKOA: AHOZKO AZALPENA
Hauek hartuko dira kontuan unitate didaktikoa baloratzeko: – Deialdiaren
betekizunei egokitzea:
• Izangai bakoitzak aurkeztutako programazioarekin lotuta ala espezialitateko
gai-zerrenda ofizialean oinarrituta egon daiteke. Izangaiak aukeratuko du.
• Deialdian ezarri diren betekizunak betetzea.
– Aurkezpena: komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia didaktikoa:
• Azalpen argia, ordenatua eta arina. Azalpenaren antolamendu egituratua.
Komunikazio-egoera eta hitzaldiaren helburua kontuan hartuta, erregistro
egokia erabiltzea.
• Hiztegia zuzen eta zehatz erabiltzea.
• Sintesirako gaitasuna erakustea, eta ezarritako denborari lotzea.
• Alderdi nagusiak eta bigarren mailakoak bereiztea, atal gakoak
azpimarratzea, ondorioak
ateratzea.

4. UNITATEA AZTERTZAILEAREN BETAURREKOETATIK

Unitate didaktikoaren ezaugarriak, egitura eta edukia:
• Unitate didaktikoak koherentea izan behar du aurkeztu den
programazioarekin, curriculum ofizialean ezarritakoarekin, ikastetxeko
proiektuekin eta hezkuntzaren konpetentzien araberako ikuspegiarekin.
• Unitate didaktikoa testuinguruan jartzea, ikasleen ezaugarriak eta
errealitatea kontuan hartuta. Irakaskuntzen eta ikasleen ezaugarri
espezifikoei erantzutea. Etapa, maila, ikastetxe eta talde zehatzei
egokitzea.
• Araudian azaltzen diren elementu guztiak garatzea. Unitate
didaktikoko elementuen arteko koherentzia.
• Helburuek eta ebaluazio-irizpideek behar bezala adieraztea zer lortu
behar den unitate didaktikoa garatzeko ezarritako denboran.
• Ikaskuntza-helburuak egokitzea ikasturteari, ikasleen ezaugarriei
eta garapen-mailari eta irakaskuntza-testuinguru zehatzari. Teknikoki
ondo formulatuta egotea. Koherenteak izatea programazioan
bildutakoekin eta unitate didaktikoko gainerako elementuekin.
Curriculum ofizialeko helburu orokorrak zehaztea. Adierazi diren
ebaluazio-irizpideen eta adierazleen bitartez egiaztatu ahal izatea
lorpen-maila.

4. UNITATEA AZTERTZAILEAREN BETAURREKOETATIK

Edukiak bat etortzea proposatutako helburuekin, metodologiarekin,
ikaskuntzako eta irakaskuntzako jarduerekin, eta prozedura, ebaluazioirizpide eta adierazleekin, eta behar bezala erantzutea irizpide
epistemologikoei eta funtzionalei. Irakaskuntza-testuinguru zehatzari
egokitzea.
• Zeharkako eta diziplinazko konpetentziak edo kasuan kasuko lanbideprofilari dagozkion gaitasun-unitateei lotutako gaitasun terminalak
barnean hartzea.
• Metodologia eta ikasgelaren edo bestelako ikaskuntza-espazioen
antolaketa: Ikuspegi didaktikoa(k) zehaztea. Estrategiak, teknikak,
metodoak, eta abar zehaztea. Dagokion ikasturteari egokitzea eta
aproposa izatea ikasturte horretarako. Konpetentziak edo kasuan kasuko
lanbide-profilari dagozkion gaitasun-unitateei lotutako gaitasun
terminalak eskuratzeari egiten dion ekarpena argi adieraztea.
Hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasleei arreta emateko
estrategiak zehaztea. IKTen potentzialtasun didaktikoak erabiltzea.
Diziplinartekotasuna.
• Unitatea garatzeko erabilitako baliabide didaktikoak egokiak izatea.

4. UNITATEA AZTERTZAILEAREN BETAURREKOETATIK

Ikaskuntzako eta irakaskuntzako jardueren proposamena errealista eta
koherentea izatea,
benetako egoerari, curriculum ofizialari eta indarrean diren
printzipio metodologikoei egokituta. Egoera-arazoak, erronkak eta
proiektuak barnean hartzea. Jarduerak sekuentzia jakin baten arabera
antolatzea eta egituratzea, eta horrek ikaskuntzak eskuratzen,
orokortzen eta transferitzen laguntzea. Jarduerak bat etortzea
planteatutako helburuekin eta zehaztutako metodologiarekin, oinarrizko
konpetentzien edo kasuan kasuko lanbide-profilari dagozkion gaitasununitateei lotutako gaitasun terminalen garapena sustatzen, berdinen
arteko interakzioa bultzatzen, dibertsitateari arreta eskaintzen,
tenporalizazio egokia izaten eta baliabide ezberdinen erabilera
aurreikusten dituztenak.
Askotarikoak eta motibatzaileak izatea, ongi sekuentziatutakoak,
kontuan hartzen dutenak jakintzagai bakoitzean erabili ohi den
material didaktikoen erabilera eta Autonomia eta autorregulazioa
sustatzea.
• Ikasleen ebaluazio- eta balorazio-jarduerak jasota egotea, baita
errekuperatzeko, indartzeko, sakontzeko eta zabaltzeko jarduerak ere.
Autoebaluazio-jarduerak. Berdinen arteko ebaluazioa.

4. UNITATEA AZTERTZAILEAREN BETAURREKOETATIK

Ebaluazio-irizpideak, adierazleak eta kalifikazio-irizpideak,
mailaren arabera egokituta: legezko egokitzapena eta egokitzapen
didaktikoa. Ikasleen dibertsitatearekin bat etortzea.
• Ikasleen ebaluazio jarraiturako eta jarraipenerako prozesu eta
tresnak bat etortzea ebaluazioaren prestakuntza-funtzioarekin.
Errekuperatzeko, sakontzeko, autoerregulatzeko eta ikasketaprozesuan autonomia sustatzeko mekanismoak txertatuta izatea.
• Dagokion etapan eskuratu behar diren zeharkako eta
diziplinazko konpetentziei edo kasuan kasuko lanbide-profilari
dagozkion gaitasun-unitateei lotutako gaitasun terminalei
ekarpena egitea.
• Prozeduren errealismoa, zehaztasuna eta egokitzapen praktikoa,
eta irakaslana eta ikasleen ikaskuntza ebaluatzeko irizpide eta
adierazleak.
• Hala badagokio, familien inplikazioa sustatzeko proposamenak.
• Programazioa eta haren eraginkortasuna ebaluatzeko prozedurak.

4. UNITATEA AZTERTZAILEAREN BETAURREKOETATIK

Dibertsitateari arreta eskaintzea eta hezkidetza:
• Ikasleen dibertsitateari erantzuteko proposamenak
zehaztu eta egokitzea, inklusibotasun- printzipioa
betez. Hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten
ikasleei (gaitasun handiko ikasleak barne) arreta
emateko estrategiak zehaztuta egotea. Indartzeko eta
sakontzeko planak.
• Helburuak integratzea eta hezkidetzako teknikak.

Momentu erabakiorra

B faseko
defentsa
Programazio didaktikoaren
defentsa. Bi atal, baina
osotasun bat.

5.AHOZKO DEFENTSA

PROGRAMAZIOAREN DEFENTSA

Programazio didaktikoa aurkezteko eta defendatzeko – Publikoa
izango da –, izangaiek ezin izango dute material osagarririk
erabili, haiek entregatutako programazio didaktikoaren kopia
berdin-berdina izan ezik, oharpenik, azpimarratzerik, oharrik,
iruzkinik edo entregatutako dokumentuan jasota ez dauden
bestelako elementurik gabe.

5.AHOZKO DEFENTSA

UNITATEAREN DEFENTSA
Unitate didaktikoa prestatzeko, izangaiak ordubete
eta hamabost minutu izango ditu. Prestatzeko eta
ahozko esposizioa egiteko (publikoa izango da),
erakusketa horretarako lagungarri izango zaion
material osagarria erabili ahal izango du, eta
berak eman beharko du (ordenagailu eramangarria,
telefono mugikorra, etab.). Interneterako konexioa
baimenduko da, baina izangaiak berak eman beharko
ditu probaren zati honetan behar bezala
funtzionatzeko behar diren baliabideak. Era
berean, bi aldeetatik folio bat gaindituko ez duen
gidoi bat erabili ahal izango du, eta hura
amaitzean Auzitegiari emango dio.

5.AHOZKO DEFENTSA

7.1.2.3.– Bigarren probaren garapena.
Bigarren proba honek ordubete eta hamabost minutu iraungo du
gehienez, eta honela banatuko da:
- Programazio didaktikoaren ahozko aurkezpena eta defentsa eta
unitate didaktikoaren ahozko azalpena: ordu bat.
Hasteko, aldez aurretik entregatutako programazio didaktikoa
aurkeztu eta ahoz defendatuko da epaimahaiaren aurrean.
Horretarako, izangaiek gutxienez hogei minutu eta gehienez
hogeita hamar minutu izango dituzte. Ondoren, epaimahai beraren
aurrean, esku hartzeko gehieneko epea (ordubete) bete arte,
unitate didaktikoaren ahozko azalpena egingo da.
- Izangaiaren esku-hartzea amaitutakoan, epaimahaiak galderak
edo jarduketak egin ahal izango dizkio azalpenaren edukiari edo
haren ariketa praktikoari buruz, eta eztabaida horrek ezin
izango du hamabost minutu baino gehiago iraun.
7.1.3.– Hizkuntza modernoetako espezialitateen proba guztiak
dagokion hizkuntzan egingo dira osorik.

5.AHOZKO DEFENTSA

AHOZKO DEFENTSA
Horrek funtsean esan nahi du, bi aurkezpenen arteko koherentzia funtsezkoa
dela. Hau da, programazioan ezarri ditugun taldearen ezaugarriak,
ikastetxearenak, aipatun dugun metodologia eta hezkuntza oinarriak
eta ebaluazioaren funtzio hezitzailea gure unitateetan jasota agertu behar
dira.
Beraz, guk esan badugu gure herriko "kultura ondarea" oso oparoa dela,
gure sekuentzietan agertu beharko da.
Gainera, hori arrazoi psikopedagogekin jantziko du, gertukoa lantzeak eta
baloratzetik, urrutikoa baloratzera joango baikara. Edota, ondarearen
testuinguru historikoa lantzerakoan, gure inguruko historiatik abiatu eta
urrutikora eramango gaituelako.
Izan ere, deialdiak ongi dioen bezala, oposaketan funtsa gure gaitasun
pedagogikoa azaltzean datza.

5.AHOZKO DEFENTSA

AHOZKO DEFENTSA
Ikuspegi praktikotik, oso garrantzisua da sekuentziak ongi diseinatzea eta
guztiek barne-logika bat izatea eta metodologia bera erabiltzea.
Gainera, ziurtatu beharko dugu, unitate guztiek balioko digutela konpetentziak
lantzeko eta eduki mota desberdinak (kontzeptualak, prozedurazkoak,
jarrerazkoak) jorratuz lortuko dugula hori.
Ariketa hori ongi osatzen badugu eta gure sekuentzia urte osoko logika batean
kokatzen bada; sinpleenetik konplexura badoa; gertukotik urrunekora; zehatzetik
abstraktura eta abar, gure aurkezpenak zentzua hartuko du.
Izan ere, sekuentzia azaltzerakoan, jarduerak azaltzean baino, jarduera horien
zergaitia azaltzen saiatuko gara.
Hau da, zenbait edukiren eskema egiterakoan, prozedura jakin batzuk praktikan
jartzeaz gain, eduki kontzeptualak finkatzeko prozesuan egongo naiz.
Edota, eskutitz formaleko zenbait formula errepikatuz kontzeptuzko edukiak
landuko ditut.
Gainera, bukaeran ekoizpen bat badago, konpetentziak mobilizatzen egongo gara,
bai aplikazioaren ikuspegitik, bai eta proiektu horren aurkezpenaren alderdi
komunikatiboa lantzen.

5.AHOZKO DEFENTSA

BAINA NOLA?
Programazioa azaltzeko gidoi bat osatu. Programaren funtsa zein
den kontuan harturik, ikasleek ahalik eta arrakasta handiena
lortzea, hori lortzeko planteamendua azalduko dugu. Funtsean,
gure aurkezpenean NORI, ZER eta NOLA galderei erantzun behar
diogu.
Ez dugu dena irakurri behar, galdera horiek erantzuten saiatu
behar gara, gure programazioaren indarguneetan zentratuz.
Oso garrantzitsua eta lagungarria da eskema osatutakoan,
defentsaren entseguak egitea. Denboraren kudeaketa funtsezkoa
da ariketa horretan. 20-30 minutuz hizketan aritzea luze
iruditu dakiguke, baina ez da horrendeste.
Programazioan EZIN DA material osagarririk erabili, beraz
aurkezpenaren hurrenkera buruan gorde.

5.AHOZKO DEFENTSA

BAINA NOLA?
Unitate didaktikoa prestatu eta azaltzeko, izangaiak nahi duen laguntzamateriala erabilti ahal izango du, berak ekarria, Era berean, bi aldeetatik
folio bat gaindituko ez duen gidoi bat erabili ahal izango du, eta hura
amaitzean Auzitegiari emango dio.
Baliabide digitalak erabiltzekotan, eskura izango dugun bakarra interneteko
konexioa da. Beste guztia guk eraman beharko dugu. Merezi du?
Zer jaso orri horretan? Unitate edo sekuentzia bakoitzak ikaskuntza
helburuak ditu eta horiek dira garrantzitsuenak. Izan ere, horiek
definitzen dute zer espero dugun gure ikasleengandik.
Beraz, aurkezpenari begira, zuen unitatea azaltzen joan, lortu nahi diren
ikaskuntza helburuak ardatz hartuz. Izan ere, horiek markatuko baitigute
gure unitatearen hurrenkera.
Ez ahaztu hurrenkera didaktikoa azaltzea, hau da, zergatik basieren
aurrezagutzak,gero garapena...
Jardueren azalpenean baino, haien aukeraketaren zergaitian zentratuko gara.

5.AHOZKO DEFENTSA

TRIBUNALAREN IRIZPIDEAK
Gure aurkezpena/ak amaitutakoan epaimahaiak galdera egiteko
txanda iritziko da. Zer hartuko du kontuan epaimahaiak?
Epaimahaiak egindako galderaren/galderen erantzunak zehatzak eta
zuzenak izatea.
– Beste argudio batzuk ematea, ahozko aurkezpenean, programazio
didaktikoan edo ariketa praktikoan azaldutako argudioen osagarri
edo zabalgarri.
– Gaitasun pedagogikoa. Irakaskuntzan aritzeko beharrezkoak
diren teknikak menderatzea.
– Ziurtasuna eta heldutasun pedagogikoa agertzea egiten dituen
proposamenetan.
– Adierazpen egokia. Erregistroa erabiltzea komunikazioegoeraren arabera.

ANIMO! EKIN LANARI!
STEILAS 2020ko BH eta Lanbide Heziketako EPE deialdia

