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IRAKASKUNTZAREN GAKOA: ARRETA JASO 

Ikaskuntzarako motibazioa:  

• KURIOSITATEA  

• AUKERAKETA:  

 ZER?  

 NOLA? INTERESAREN ARABERA EZBERDINDU: 

• EDUKIA 

• PROZESUA 

• EKOIZPENA 
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Ikasleen ikasteko desioa eta eskolak eskaintzen 
duenaren artean loturak ikusaraztea  

Ikaskuntzen artean dauden loturak erakustea 

 

Ikasteko motibazioa indartzea 

Ikasleen trebeziak eta ezagutzak erabili zubi 

gisa ezezagunetara hurbiltzeko 

INTERESETATIK ABIATUTA 
DISEINATZEAREN 

XEDEAK  



INTERESAK ETA 
CURRICULUMA LOTZEKO  
3 MODU 
 

1. Ikerketak paraleloan 
– Gaiarekin lotura duten alderdi ezberdinak ikertzen 

dira.  
– Ikasgelan beste lanak bukatzean eta etxean egiten 

dute.  
– Planifikazioa, kalitate irizpideak, epeak zehazten 

dira.  

2. Interes-guneak edo interes-taldeak 
– Irakasleak taldeak sortzen ditu. 
– Gaiarekin lotutako azpigaiak lantzen dituzte gaia 

lantzen duten bitartean.  
– Irakurtzen dute, komentatzen dute, datuak elkar 

trukatzen dituzte, atazak egiten dituzte. 

3. Espezialitate ekipoak 
–  3-4 ikasleko taldeak sortzen dira.  
– Gaia ikuspegi ezberdinetatik lantzen dute.  
– Orientazio oinarri bat daukate.  



IKASLEEN INTERESAK ZABALDU 

• Bizitza errealaren aplikazioak 

• Adierazpen modu berriak  

• Interesean oinarritutako ikerketa curriculumarekin lotu 

• Lanerako egitura bat eman (lan autonomorako)  

• Lanen aurkezpenerako modu eraginkorrak erabili 

• Ikasleen interesei gonbidapen irekia egin 

• Argi egon benetako pasioa duen ikaslea antzemateko.  

• Kontuan hartu ezberdintzeko beste mota batzuekin 
konbinatu daitekeela.  

 

EZBERDINTZEKO 
JARRAIBIDEAK 

 



INTERESEN ARABERA EZBERDINTZEKO ESTRATEGIA BATZUK 

• Ikerketa pertsonala: Ikaslearen intereseko gai baten inguruan ikerketa. Informazio iturri baliagarriak bilatu, bere galderei 
erantzun, ondorioak idatzi eta bere lana baloratu.  

• Galderen zirkulua: Ikasleek bere intereseko galderak planteatzen dituzte, erantzunak bilatzen dituzte eta informazioa 
transmititzeko modua diseinatzen dute. Ikasleen interesak konpetentzia maila ezberdinetan garatzeko aukera ematen du.  

• Jardunaldi baten diseinua: Ikasleen erabakitzen dute zer ikasi ordu batean edo gehiagotan. Helmugak ezartzen dituzte, 
epeak zehazten dituzte, helburuak lortzeko lan egiten dute eta beren aurrerapena ebaluatzen dute.  

• Talde ikerketa: Ikaskuntza kooperatiboaren estrategia hau lagungarria da ikasleen intereseko gaia zehazteko, iturri 
baliagarrietatik informazioa lortzeko, modu kooperatiboan lan egiteko eta beren ondorioak konfiantzaz aurkezteko.  

• Webquest: Interneten diseinatzen den ikasgai bat da. Helburu zehatzak ditu eta gida bat ikerketan laguntzeko.  

• Buru-hausgarria: Teknika kooperatibo honen bitartez, ikasleak taldetan elkartzen dira gai baten alderdi bat ikasteko. Gero 
beren oinarrizko taldera bueltatzen dira ikasitakoa partekatzeko.  

• Literatura-zirkuluak: Ikasleek gidatutako komentarioen trukaketa da. Beren intereseko gaiei buruz irakurtzeko eta ideiak 
interes bera duten besteekin partekatzeko  oso baliagarria da. Honek puskatzen du denek testu bera irakurri behar 
dutenaren ideia.  

• Negoziatutako irizpideak: Irakasleak baldintza orokor batzuk ezartzen ditu ikasleen ekoizpenerako. Ikasle bakoitzak bere 
interesarekin lotzen den beste irizpide batzuk proposatzen ditu.  


