
Ikasgelan ikasteko kultura garatzea 
Segidan agertzen diren adierazleak kontuan hartuta, adierazi zein punturaino integratuta dauzkazun eguneroko praktikan. 

1. Ez dut inoiz egiten. 2.Gehienetan ez dut egiten. 3.Askotan egiten dut. 4.Beti egiten dut. 

ITXAROPENAK  1 2 3 4 Zer egin dezaket hobetzeko? 

Ikasleei ikasgelan pentsamendua baloratzen den tokia 
dela jakinarazteko ahalegin kontzientea egiten dut. 

     

Ikasleekin ikasteko eta pentsatzeko helburuak finkatzen 
ditut, gelako bizikidetzarako arauekin finkatzen ditudan 
moduan. 

     

Pentsatzea eta ikastea klaseko jardueraren helburuak 
direla nabarmentzen dut , ez “ lana amaitzea”. 

     

Ulermena garatzea ikasgelako jardueren  helburua da, ez 
ezagutzaren eskuratzea bakarrik.  

     

Ikasleen autonomia aktiboki lantzen dut, ikasleek galdera 
guztien erantzuna topatzeko eta jardueren prozesuak 
bideratzeko ez dute nirekiko dependentziarik. 
 

     

 

HIZKUNTZA  1 2 3 4 Zer egin dezaket hobetzeko? 

Nire irakaskuntzan pentsamenduaren hizkuntza 
erabiltzeko ahalegin kontzientea egiten dut, eta horrelako 
aditzak erabiltzen ditut:  sortu, ebaluatu, justifikatu, 
kontrastatu, azaldu eta abar. 

     

Gutxitan erabiltzen ditut laudorio orokorrak (lan ona, 
bikaina, primeran, ondo eginda…), eta ekintza 
zehatzetara bideratutako feedbacka eraginkorra ematen 

     



dut. 

Baldintzazko esaldiak erabiltzen ditut:  izan liteke, aukera 
bat da, batzuek hori pentsatzen dute, gehienetan horrela 
da, baina ez beti…. 
 

     

Gelan gertatzen ari den pentsamendua identifikatzen eta 
izendatzen saiatzen naiz. Adibidez, Aitorrek bere ideiak 
ebidentziekin justifikatu ditu,  edo Eneritz estrategia 
horren eraginkortasuna ebaluatzen ari da. 

     

Hizkuntza inklusiboa, taldekide guztiak integratzekoa, 
erabiltzen dut, ikasten ari gara, galdetzen ari gara… 

     

 

 

DENBORA  1 2 3 4 Zer egin dezaket hobetzeko? 

Ikasleei galderak eta ekarpenak egiteko denbora ematen 
diet. 

     

Ikasleei besteen ideiak osotzeko edo garatzeko aukerak 
ematen dizkiet. 

     

Idei ugari zabaltzea ekiditen dut prozesatzeko denborarik 
eman gabe. 

     

Ideien inguruko ekarpenak eskatu aurretik, ikasleei 
denbora ematen diet ideiak pentsatzeko eta garatzeko. 

     

Hitz egiten dudan denbora kontrolatzen dut, ikasgelako 
elkarrizketaren protagonista ez izateko 

     

 

 



MODELOA  1 2 3 4 Zer egin dezaket hobetzeko? 

Pentsamendua (nirea eta ikasleena) agerian agertzen da 
ikasgelan. 

     

Ikasleei nire jakin-mina, grina eta interesa erakusten diet.      

Ikuspegi irekia eta ikuspegi alternatiboak kontuan hartzeko jarrera 
daukat. 

     

Argi dago ni ere ikasten ari naizela, erronkei aurre egiten diedala 
eta nire ikaskuntzaz hausnartzen dudala. 

     

Ikasleek pentsamendu prozesua agerian jartzen dute beraien 
pentsamenduari buruzko arrazoiak eta ebidentziak ematen. 

     

 

 

AUKERAK  1 2 3 4 Zer egin dezaket hobetzeko? 

Pentsatzeko aukera aberatsak sortzen ditut eta ikasleak 
ez daude lan jardueretan zentratuta bakarrik. 

     

Ikasleen arreta gai nagusietan eta lotura esanguratsuetan 
zentratzen dut, diziplina barruan eta diziplina artean. 

     

Ikasleei beraien ikaskuntza prozesua zuzentzeko eta 
ikasle independenteak izateko aukera ematen diet. 

     

Tentu handiz ibiltzen naiz gelarako edukiak eta 
estimuluak hautatzerakoan pentsamendua garatzeko 
helburuarekin. 

     

Ikaslearen pentsamendua gai baten inguruan aldatzen 
dela konturatzeko aukerak ematen ditut. 

     

 

 



ERRUTINAK  1 2 3 4 Zer egin dezaket hobetzeko? 

Pentsamendu errutinak eta egiturak erabiltzen ditut 
ikasleen pentsamendua antolatzen laguntzeko. 

     

Pentsamendu errutinak malgutasunez eta eraginkorki 
erabiltzen ditut, ikasleen ulermenean  sakontzeko. 

     

Ikasleek ulermen maila sakonagoa lortu dezaten 
errutinak  eduki egokiekin lotzen ditut. 

     

Gelan  ikasleek hain ondo ezagutzen dituzte errutina 
jakin batzuk, ez dutela jada errutinaren mekanikaren 
inguruko azalpenik behar. 

     

Ikasleek errutinak eta egiturak erabiltzen dituzte 
ulermena bideratzeko eta eztabaidarako aukera gisa, 
egin beharreko lana baino. 

     

 

ELKARREKINTZAK  1 2 3 4 Zer egin dezaket hobetzeko? 

Ikasle guztien pentsamendua errespetatzen dugu gelan, 
ideiak kritika daitezke edo zalantzatan jar daitezke, baina 
pertsona ez. 

     

Gelan akatsak ikaskuntzan aurrera egiteko aukera 
moduan ikusten ditugu. 

     

Ikasleei beraien erantzunak justifikatzen eta  
ebidentzietan oinarritzen eskatzen diet. Adibidez, zertan 
oinarritzen zara hori esateko? 

     

Ikasleak entzuten ditut eta ikasleen iritzien inguruko jakin-
mina eta interesa erakusten dut, argi dago haien 
pentsamendua baloratzen dudala. 

     

Taldeko eztabaidetan entzuten ditut eta modu 
autonomoan jarduten uzten diet, prozesuan zehar beti 
nire interbentzio zuzena izan beharrean. 

     



 

GIROA  1 2 3 4 Zer egin dezaket hobetzeko? 

Gelan ikaskuntza eta pentsamenduari buruzko mezu 
positiboak agerian ditut. 

     

Ikasgelako espazioa elkarrekintza, lankidetza eta 
eztabaidak errazteko eta bideratzeko antolatzen dut. 

     

Gelako dokumentazioan ikaskuntza prozesuaren 
garapena agertzen da, ez bakarrik bukaerako 
produktuak. 

     

Era askotako ebidentziak jasotzen ditut pentsamendua 
dokumentatzeko. 

     

Baten bat gelara sartzen bada, segidan konturatuko da 
pentsamenduari garrantzia ematen diodala. 

     

 

 

 

 

 


