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UNITATE DIDAKTIKOAREN DISEINUA 

1. Diagnostikoa: ikasleen, irakasleen eta inguruaren ezaugarriak 

 

2. Proiektuaren diseinua:  

 Erronkak ezarri: Ikerketa testuinguru sozialetan eta funtzionalitatearekin 

 Edukien maila doitu: Ikasleen interesen arabera, sakontasuna 

 Ikaskuntza kognitiboaren eta meta-kognitiboaren estrategiak erabili: 
parte-hartze handiagoa planifikazioan eta garapenean 

 Kooperazio egitura: harremana eta integrazioa hobetzen ditu 

 Oinarrizko konpetentziak garatu 



UNITATE DIDAKTIKOA - DISEINUAREN IBILBIDEAK 

 PROIEKTUA 

 Curriculumaren eta  
 ikasleen ezaugarrien azterketa 

 Arazo egoera 

 Helburuak  
 Konpetentziak 

 Edukiak 
 Ebaluazio irizpideak 

 Jardueren sekuentzia 
 Materialak 

 Ebaluaziorako tresnak 

 Curriculumaren eta  
 ikasleen ezaugarrien azterketa 

 Edukiak 

 Helburuak  
 Konpetentziak 

 Ebaluazio irizpideak 

 PROIEKTUA 

 Jardueren sekuentzia 
 Materialak 

 Ebaluaziorako tresnak 



DIAGNOSTIKOA = PLANIFIKAZIORAKO BIDE-MAPA 

 Jasotako informazioaren arabera planifikazioa doitzeko. 

Zer eskaini diezaieket ikasleei beren ezagutzak eta trebeziak erakuts 
ditzaten? 

Ikasleen ezaugarriak:   

 

 

 

• Gaitasun maila 

• Garapenaren unea 

• Errendimendu maila 

• Ikaskuntzarako motibazioa 

• Estilo kognitiboa 

• Ikaskuntza estiloa 

• Ikasgaiarekiko interesa 

• Aurre-ezagutzak  

• Autonomia maila 

• Kooperatzeko trebeziak 

• Ikaskuntza auto-erregulatzeko 

gaitasuna 

• Familiaren sostengu maila 
 



DIAGNOSTIKOA = PLANIFIKAZIORAKO BIDE-MAPA 

 Ikastaldearen ezaugarriak:   

• Taldearen garapen etapa: kohesioa 

• Taldearen errutinak: auto-erregulatzeko gaitasuna eta autonomia maila 
lanarekiko eta kooperatzeko 

• Taldearen egitura: ikasleen artean ezarritako rolak 

• Ohituta dauden irakaste errutinak 

• Ikaskuntza inguruaren antolaketa orokorra:  
• Lan egiteko modua 

• Taldekatzeak 

• Irakasle-ikasle harremanaren ezaugarriak 

• Espazio eta denboren antolaketa 

  



PROPOSAMEN DIBERTSIFIKATUA 

ELEMENTU 
KOMUNAK 

BEREIZTUTAKO 
ELEMENTU 

Bereizketa produktuan zentra liteke, arazo-egoera eta xede kooperatiboa besteekin partekatzeko aukera emanez.  

Produktuen aniztasunak eta aberastasunak espektatibak areagotzea ekar dezakete, ikasle guztien esperientzia 

hobetuz.  

PERTSONALIZATU           EZ BANAN-BANAN TREBATU 



DIBERTSIFIKAZIOAREN HELBURUAK 

• Produktuak dibertsifikatzea 

• Edukietan sakontzea 

• Berariazko trebeziak garatzea:  

• Ikaskuntza estrategia kognitiboak eta meta-kognitiboak 

• Ekoizpen prozedurak  

• Transferentzia indartu 

• Beren gaitasunen eta mugen gaineko ezagutza 
areagotzea 



EDUKIAK 
Edukien aukeraketa: Curriculumarekin  eta proiektuarekin lotuta 

3 OINARRIZKO PREMISA:  

1. Ikasleen mailarako egokiak: Maila ebolutiboarekiko eta aurre-ezaguerekiko 

 

2. Esanguratsuak:  

• Praktikoak eta funtzionalak 

• Ezagutzen integraziora eta globalizaziora bideratutako planteamendua 

• Transferigarriak 

• Multi-funtzionalak: Oinarrizko konpetentzia ezberdinak garatzeko aukera ematen 

dutenak 

 

3. Hiru motako edukien arteko oreka: kontzeptualak, prozedurazkoak eta jarrerazkoak. 

Jakin, egiten jakin, eta zertarako eta izaten jakin.  



EDUKIEN DIBERTSIFIKAZIOA 

Edukiak moldatzea edo aldatzea 

Edukietara iristeko era moldatzea edo aldatzea: Testu liburua edo aukeratutako web 

  

 Gaitasuna: Tresna: Tomlinson-en ekualizadorea 

 Interesak:  

• Interesak identifikatzeko berariazko estrategiak erabili 

• Gai baten alderdiak aukeratzeko espazioa eman 

• Aurre-ezagutzak aktibatzeko momentua lehentasunen eta zaletasunen 
barometro gisa erabili 

 Ikaskuntza profila: Informaziora iristeko bide anitzak eskaini 

2 MAILA 

IRIZPIDEAK 



EDUKIEN DIBERTSIFIKAZIOA 

 PROZEDURA:  

1. Edukien oinarrizko proposamena prestatzen dugu.  

2. Edukiak bereizten ditugu:   

• Maila egokituz: Garapen gertuko eremuan kokatuz 

• Edukiak gehituz edo kenduz (gaindituta daudenak): Beren ahalmenak 
garatzen lagundu 



HELBURUAK 

 Etapako helburuak 
 Proiektuarekin eta produktuarekin lotutako helburuak 
 Kooperazio helburuak 

 

3 OINARRIZKO PREMISA:  

1. Maila batera edo bestera ikasle guztien eskuragarri: orokorrak, maila ezberdinetan 

eskuragarri 

 

2. Edukietan banatuta: kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak.  

 

3. Esanguratsuak: curriculumarekin lotura, ikasleentzako funtzionalitatea 



HELBURUEN DIBERTSIFIKAZIOA 

 PROZEDURA:  

1. Oinarrizko helburuak prestatzen ditugu, guztientzat.  

2. Sakontasun maila egokitzen dugu 

3. Berariazko helburuak gehitzen ditugu 

4. Beste denboralizazio bat ezartzen dugu:  

• Erritmo azkarragoa eta gelditzen zaion denbora sakontzeko erabili.   

  



OINARRIZKO KONPETENTZIAK  

 Helburuak konpetentzia moduan interpretatu.  

 Edukiei izaera funtzionala eman 

 Konpetentzien garapenarekin lotutako ebaluazio irizpideak jarri 

  

 Dibertsifikazioa 

 PROZEDURA 

• Adierazleak gehitu 

• Lehenetsi: Esfortzua, auto-balorazioa eta auto-erregulazioa 

  



EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

EBALUAZIO 
IRIZPIDEAK 

OINARRIZKO 
KONPETENZIAK 

HELBURUAK EDUKIAK 

ESKURAGARRIAK 

OREKATUAK 

ESANGURATSUAK 



EBALUAZIO IRIZPIDEEN DIBERTSIFIKAZIOA 

 PROZEDURA 

• Ebaluazio irizpideak guztientzat berdinak jartzen dira: AGH ikasleentzat 
batzuk lehenetsita.  

• Batzuk kentzen dira: ederki gaindituta daudenak.  

• Batzuk gehitzen dira. Landuko dituzten edukiekin, helburuekin eta 
alderdiekin lotutakoak.  

• Batzuk bereizten dira beren betetze mailari egokitzeko.  

  



OINARRIZKO BEHAR PSIKOLOGIKOAK 

KONPETENTZIA 

• Konfiantza eta nabarmentze sentimendua da, bere inguruan eragina 
izatearena.  
 

AUTONOMIA 

• Norbera bere akzioen eragilea izateaz dihardu, integratutako balioak dituen  
gizakiaren interesetan oinarritutako estilo bat, ekimena hartzen duela 
sentsazioa duelarik, eta oinarritzen den baloreekiko pozik egotea. . 

ERLAZIONALIDADEA 

• Besteekin konektatuta sentitzea, zaintzea eta zainduta sentitzea, eta 
besteekin eta komunitatearekin kide izate sentimendua izatea.  



METODOLOGIA - OINARRIAK 

BEREIZKETA 

• Ikaskuntza egoerak dibertsifikatzen laguntzen du.  

• Proposamen konplexua eta irekia: modu ezberdinetan gauzatzeko.  

AUTONOMIA 

• Era autonomoan ikasteko gaitasuna garatzen laguntzen du. 

KOOPERAZIOA 

• Ikaskuntzarako eta garapenerako elkarreragin kooperatiboak 
eskaintzen dituen abantailak aprobetxatu.  



METODOLOGIA – IKASKUNTZA INGURUAREN DISEINUA 

 3 GALDERA:  

Nolakoa izan behar du ikaskuntza ingurunea 

 

1. ikaskuntzara iristeko bide ezberdinak eskaintzeko 
aukera izateko? 

2. elkarreragina eraginkorra bultzatzeko? 

3. lan autonomoa errazteko? 



METODOLOGIA – IKASKUNTZA INGURUAREN DISEINUA 

• Antolamendu ezberdinak:  

 Bakarkako lanerako 
 Binaka 
 Talde txikia 
 Talde handia 

• Lan errutinak ezarri, argiak eta denek ezagutzen dituztenak  

• Girotze aberatsa eskaini, ikasleak ikusizko esperientzia 
anitzetan eta estimulagarrietan murgiltzeko.  

• Lan zehatzak egiteko txoko edo eremu berezituak antolatu. 
Adibidez: liburutegia, matematikaren txokoa, TIK eremua… 

• Denbora egituratu etenik gabe proiektuetan aritu ahal 
izateko.  



ATAZAK ETA JARDUERAK 

ARAZO-EGOERA / 
PROIEKTUA  

1. 
ATAZA 

1. 
JARDUERA 

2. 
JARDUERA 

… 
JARDUERA 

2. 
ATAZA 

1. 
JARDUERA 

2. 
JARDUERA 

… 
JARDUERA 

3. 
ATAZA 

1. 
JARDUERA 

2. 
JARDUERA 

… 
JARDUERA 



ATAZAK ETA JARDUERAK 

EZAUGARRIAK:  

• Argiak: Ikasleen ulermen mailari egokituak. Zer egin, nola, zer denboratan.  

• Ikasle ezberdinen beharren baitan berezituak. Gauzatzeko aukera eman behar dute: 

 Zailtasun maila ezberdinetan 

 Erritmo ezberdinetan 

 Ebazteko estrategia ezberdinak erabiliz 

• Proiektuarekin, helburuekin eta konpetentziekin lotuta.  

• Eduki ezberdinen gainean lan egiteko.  

• Anitzak. Prozesu ezberdinen garapena. Ikasleen interesak eta motibazioak kontuan hartu.  

• Adierazpen kode ezberdinetan oinarrituta.  

 



ATAZAK ETA JARDUERAK 

EZAUGARRIAK:  

• Esanguratsuak eta funtzionalak.  

• Metodologia estrategia ezberdinetan oinarrituta, ikerketari protagonismoa emanez.  

• Autonomia eta lan kooperatiboa sustatzen dute.  

• Ikasleek beren ikaskuntzari buruzko ezagutza areagotzen laguntzen dute. Auto-
erregulazioarekin eta meta-kognizioarekin lotutako estrategiak barne hartzen dituzte.  

• Ikasleen beharretara egokitutako curriculumeko material anitzetan oinarrituta. 

• Ebaluazio egoera eta tresnak dibertsifikatzen laguntzen dute, ikuspegi hezigarria indartuz.  

 



ATAZEN ETA JARDUEREN DIBERTSIFIKAZIOA 

Jarduera ona:  

Funtsezko trebezia bat edo 
gehiago erabiltzen du, eta 
funtsezko informazioa…  

…funtsezko kontzeptu edo 
printzipio bat ulertzeko edo 
funtsezko erantzun bati 
erantzuteko.  

Jarduera berezitu ona:  

Modu anitzetan, konplexutasun maila ezberdinetan 
eta denbora tarte aldakorretan egiten da.  

Irakaslearen edo kideen maila ezberdinetako 
sostenguarekin gauzatzen da.  

Funtsezko trebezia bat edo gehiago erabiltzen du, 
eta funtsezko informazioa … 

…funtsezko kontzeptu edo printzipio bat ulertzeko 
edo funtsezko erantzun bati erantzuteko.  

  

  



ATAZEN ETA JARDUEREN DIBERTSIFIKAZIOA 

Konplexutasun maila 
bere gaitasunari eta 
trebeziari doitzen 
dugu. (konpetentzia) 
 

Tresna: Tomlinson-en 
ekualizadorea 

GAITASUNA 

Gai edo gaien aukeraketa:  

Lagundu ikasleei beren interesak 
deskubritzen eta zabaltzen.  

Interesa curriculumeko eduki 
gakoetara bideratu. 

Interesen araberako aldizkako 
taldekatzeak abiarazi 

Lanerako gida eskaini. Lanean 
autonomia eta kalitatea.  

Lana aurkezteko modu 
eraginkorrak bilatu. (autonomia) 

INTERESA 

Hoberen ikasten duen 
modua edo moduak. 
(konpetentzia) 

IKASKUNTZA 
PROFILA 



ATAZEN ETA JARDUEREN DIBERTSIFIKAZIOA 

Ikasleek auto-erregulatzen ikasten 

dute:  

 

Zein mailatako jarduera aukeratu? 

Escola Tanit 

Sta Coloma Gramanet  



ATAZEN ETA JARDUEREN SEKUENTZIA 

1. Unitate didaktikoaren aurkezpena eta azalpena: ekintza bideratu 

2. Aurre-ezagutzen aktibazioa 

3. Informazioaren bilaketa antolatu 

4. Edukien aurkezpena 

5. Lanaren garapena 

6. Ikasitakoaren laburbilketa  



ATAZEN ETA JARDUEREN SEKUENTZIA 

• Edukiak: Zer? 

• Helburuak: ikaskuntza maila – “gai izango zarete…” 

• Jarduerak:  

 Nola ikasiko duten 

 Nola egingo duten lan elkarrekin 

 Nola begiratuko da ikasitakoa 

 Ulermena sustatzeko:  
• Informazio guztia biltzen duen lan planak prestatu eta ikasleei eman. Indibidualak edo taldekoak 

• Ikaskuntza kooperatiboko teknikak erabili 

• Jarraibideen ulermena indartzeko hitz egin 

• Jarraibideak grabatu (soinua edo bideoa) eta gelako ordenagailuan jarri 

• Taldeetan edo gelako antolaketan aldaketak egingo badira, plano batean jaso eta paretan jarri 

1. Unitate didaktikoaren aurkezpena eta azalpena: ekintza bideratu 



MATERIALEN AUKERAKETA ETA EKOIZPENA 

  

 Helburuak:  

•Arreta biltzea 

•Euskarria eraikitzea (andamiaje) 

•Balizko akatsak zuzentzea 

•Doikuntzak egitea 

 

Nola?  

Egitura eta teknika kooperatiboak erabiliz 

Ikasleek galderak eginez 

2. Aurre-ezagutzen aktibazioa: esnatzea, freskatzea.  

Inoiz ez da 

hutsetik abiatzen 



MATERIALEN DIBERTSIFIKAZIOA 

• Material anitzak bermatu: konplexutasuna, sakontasun maila, formatua. (Tomlison) 

• Nolabaiteko hautatze maila ahalbidetu.  

• Lehen mailak iturburuekin aritzea bermatu.  

• Gizarte praktikan funtsezkoak diren materialen eta baliabideen erabilera 
lehenetsi: funtzionalitatea.  

• Testu liburuak erabiltzen baditugu, testu ezberdinak beste material batzuekin 
konbinatu. (Gelako liburutegia) 

• Interneteko baliabideak. 

• Hezkuntza softwarea: proposamen irekiak eta malguak.  

• Beren ikaskuntza profilera egokitzen diren materialekin lan egiten utzi.  



EBALUAZIOA 

 Etengabeko prozesua, ikas-irakas prozesuan 
integratzen dena: 

• Helburuen betetze maila baloratzeko.  

• Prozesua ber-orientatzeko, ikasleen behar 
espezifiko eta aldakorretara  egokitzeko.  

2 erabaki mota:  

A. Ebaluazio estrategien eta tresnen auketara bideratuak 

B. Azken ebaluazioaren estrategiak eta tresnak garatzeko sekuentziari dagozkionak 
 



EBALUAZIOAREN DIBERTSIFIKAZIOA 

 Idazlana Zer egiten dut? Jakitun naiz Nahiko ondo 

egiten dut 

Ikasten ari naiz Hasiberria naiz 

Idazketa 

planifikatzen 

dut 

Hasi baino lehen, 

zer eta nola 

idatziko dudan 

pentsatzen dut eta 

kideak hori egiten 

laguntzen  badakit.  

… baina alderdi 

batzuk ahazten 

zaizkit. 

Laguntzen 

badidate, ahal 

dut.  

Laguntzen badidate, 

nola idatziko dudan 

azaldu dezaket, 

baina ez dakit 

eskema bat egiten.  

Testua egokia 

da 

… 

Zer egin dezaket hobetzeko? 


