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El hecho de poseer una habilidad, no 
garantiza que uno vaya a utilizarla.

D. Perkins



ELKARRIZKETA PAPEREAN

Galdera, gaia … kontuan hartuta….
• Zeintzu ideia etortzen zaizkizu burura?

Besteen ekarpenetan…
• Zein komentario dituzu?

• Zein galdera sortzen zaizkizu?

• Zein konekzio, erlazio…ikusten dituzu?



Zeintzuk izan daitezke
pentsamendua
ikusgai egiteko

baldintzak?



Gaur egungo haurrak nolako
helduak izatea nahi dugu?



Ikasten eta pentsatzen ikasi:

● Bere burua, gizartea, natura… behatzeko eta ezagutzeko

jakinmina izatea.

● Hainbat iturritan (inprimatuak, ahozkoak, ikus-

entzunezkoak, digitalak…) informazioa jasotzea, bilatzea,

aukeratzea, erregistratzea, eta iturrien egokitasuna

ebaluatzea.

● Informazioa eta emozioak ulertzea eta ulertutakoa

adieraztea (pentsamendu analitikoa)

● Informazioa eta emozioak ebaluatzea, eta ebaluatutakoa

adieraztea (pentsamendu kritikoa)

● Aurre iritzirik eta epaiketarik gabeko pentsamendu irekia

eta malgua izatea, ideia berriak eta originalak esploratzea,

sortzea eta adieraztea (pentsamendu sortzailea).

● Bere ikasteko estiloaren indar guneak eta ahuleziak

ezagutzea.

● Bere ikasteko lan-ohiturak, prozesuak eta denbora era

autonomoan eraginkortasunez antolatzea.





Itxaropenak

Hizkuntza

Denbora

Modeloa

Aukerak

Errutinak

Elkarrekintza

Giroa

Pentsamendu
kultura

(Creating cultures of thinking. R. Ritchhart, 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=ITnFQP37M4o


ITXAROPENAK



Zer nolako galderak egiten
dituzte gure ikasleek?

Ondo egin dut?
Azterketan
sartuko da?

Notarako da?

Zenbat puntu
balio ditu?



Pentsamendua garatzen

• Ikaskuntza vs. Lana

• Ulermena vs. Ezagutza

• Independentzia vs. Dependentzia

• Pentsaera finkoa vs. Garapenekoa.

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=es


PENTSAMENDUAREN 
HIZKUNTZA

Ideiak frogatu, egiaztatu

Irudikatu

Behatu

Argudiatu

Aurrezagutzak aktibatu Hipotesiak formulatu

Patroiak identifikatu

Erlazionatu

Ondorioztatu

Sintetizatu

KonparatuEgituratu

Integratu

Eraiki

Sailkatu

Aukera desberdinak aztertu





FEEDBACK HEZIGARRIA

Non dago? Arrakasta erakusten. 

Nora joan behar du? Hobekuntza beharra / helburua adieraziz.

Zelan ailegatu daiteke? Hobekuntzarako iradokizunak ematen.

Momentuko ezagutzaren, ekoizpenaren eta 
ikaskuntza helburuaren arteko distantzia 

murriztea.  



Kanpo erregulazioa

Autorregulazioa

Kanpo erregulazioa

Feedback
Irakaslearen feedback
eraginkorra.
Irakaslearen gainbegirada.

Kideen arteko ebaluazioa.

Autoebaluazioa







 Zergatik pentsatzen duzu horrela?

 Zer esango zenioke desberdin pentsatzen duen ikaskide bati?

 Zelan dakizu pertsona hori oker dagoela?

 Zuretzako hitz horrek zer adierazi nahi du?

 Bururatzen zaizu beste konponbideren bat?

 Hori egia izango balitz, zer uste duzu gertatuko litzatekeela?
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PENTSAMENDUAREN 
KULTURA NIRE GELAN
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 Ikaskuntza pentsamenduaren ondorioa da.

 Ikastea eta pentsatzea lan kolektiboa da.

 Ikaskuntza erronkei aurre egiten sortzen da.

 Ikaskuntza denborarekin aldatzen da.

 Ikaskuntza prozesu aktiboa da.

 Galderak ikaskuntzaren emaitzak dira.

PENTSAMENDUA 

BALORATZEN DA, IKUSTEN DA ETA AKTIBOKI GARATZEN DA



• Antolatzaile 
grafikoak.

• Pentsamendu 
errutinak.

• Pentsamendu 
trebetasunak .

• Estrategia 
metakognitiboak.

• …



https://www.teachervision.com/lesson-planning/graphic-organizer

ANTOLATZAILE GRAFIKOAK

https://www.teachervision.com/lesson-planning/graphic-organizer










PENTSAMENDU 
ERRUTINAK

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinki
ng_html_files/VisibleThinking1.html

“Procedimientos sencillos, que ofrecen un marco para 
enfocar la atención en movimientos específicos de 

pensamiento que ayudan a construir la comprensión” 

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/VisibleThinking1.html


• Egitura sinplea.

• Irakasteko, gogoratzeko eta 
erabiltzeko erreza.

• Antolatzaile grafikoa.

• Askotan erabili.

• Bakarka zein taldean.

Ezaugarriak



1. Ideiak aurkezteko eta 
miatzeko.

2. Ideiak sintetizatzeko eta 
antolatzeko.

3. Ideiak sakonago 
aztertzeko.

Zertarako?



Ideiak aurkezteko eta miatzeko







3 2 1 Zubia





Ideiak sintetizatzeko eta 
antolatzeko.







Ideiak sakonago aztertzeko.

Zerk egiten dizu

horrela pentsatzea?





PENTSAMENDU 
TREBETASUNAK

http://teach-think.org/es/

http://teach-think.org/es/




Osoa eta atalak

• Zein atalek osotzen dute objektua?

• Zer gertatuko litzateke atalen bat faltako
balitz?

• Zein funtzio dauka atal bakoitzak?

• Zelan erlazionatzen dira atal desberdinak
objektuak funtionatzeko eta egiteko egin
beharrekoa?









• Compara y contrasta

• Las partes y el todo





Ideiak ….





ZEHAR KONPETENTZIAK 
ESKURATZEKO ARTXIBATEGIA

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-
573/eu/contenidos/informacion/heziberri_202
0/eu_dokument/adjuntos/Prozeduren_eta_jar
reren_artxiboa_2017_09_e.pdf

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_dokument/adjuntos/Prozeduren_eta_jarreren_artxiboa_2017_09_e.pdf


1. Informazioa eskuratzeko.
2. Informazioa eta 

emozioak ulertzeko eta 
adierazteko.

3. Informazioa eta 
emozioak baloratzeko 
eta adierazteko.

Ikasten eta pentsatzen 
ikasi









METAKOGNIZIOA

Zer ikasi dut? Nola ikasi dut?

Zer erlazio izan ditut besteekin? Nola sentitu naiz?



@margaldeano


