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Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak garatzeko eta ikasle-irakasleen 

jarduera bideratzeko hainbat orientabide jasotzen ditu dokumentu honek.  

Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak dira diziplina-arloren bateko 

baliabideak erabiliz bizitzako maila pertsonalean, sozialean, akademikoan eta 

laboralean arazoak eraginkortasunez konpontzeko behar direnak. 

Curriculumak etapa eta ikasmailen arabera zehaztutako diziplina‐arlo jakin 

bateko baliabide espezifikoak dituzte oinarrian.  

Liburuxka honetan jasotzen diren metodologia eta ebaluaziorako jarraibideak 

orokorrak dira, etapa eta ikasmaila guztietan kontuan hartu beharrekoak 

diziplina barruko konpetentziak garatze aldera. 
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HIZKUNTZA- ETA LITERATURA- KOMUNIKAZIORAKO 

KONPETENTZIA 

 

Hitzezko eta idatzizko testuak erabiltzea da, euskaraz, gaztelaniaz eta 

atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan, bizitzako egoera guztietan egoki, 

eraginkortasunez eta hizkuntza-aniztasuna errespetatuz komunikatzeko. 

Horrekin batera, heziketa literarioa lantzean datza, nork bere burua eta 

ingurunea hobeto ezagutzen laguntzeko.  

 

A) Orientabide metodologikoak 

Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia garatzeko, badira 

irakasleon praktika didaktikoa gidatu behar duten zenbait printzipio:  

● Planteamendu inklusiboa. Ikasle guztiek garatu behar dute konpetentzia, 

haien jatorrizko hizkuntza edozein delarik ere. 

● Hizkuntzekiko eta hiztunekiko jarrera positiboak lantzea. Ezinbestekoa da 

hizkuntza aniztasunarekiko eta, bereziki, hiztunekiko jarrera positiboak 

lantzea, hizkuntzen ikas-irakaskuntza prozesuetan duten erabateko 

eraginagatik. 

● Ikasgela komunikazio-esparru bihurtzea. Ikasleei askotariko 

komunikazio-egoeretan eraginkortasunez parte hartzeko aukera eman 

behar zaie. Beraz, hizkuntzaren erabilera lehenetsiko da ezagutzaren 

gainetik. Komunikatzeko beharrizan pragmatikoek gidatu behar dute 

hizkuntzen irakaskuntza. Hala, hizkuntzaren kodearen analisia hizkuntza 

menderatzeko eta hobetzeko prozesuaren laguntzaile eta orientatzailea 

izan behar da. 

● Hizkuntzen trataera integratua sustatzea. Eskolan lantzen diren 

hizkuntzak era integratuan eta elkarren osagarri lantzea bermatu behar 

da. Irakasleek adostutako metodologia koherente eta bateratua sustatu 

behar da, hizkuntzen arteko transferigarritasuna lagun, hizkuntzen ikas-

irakaskuntza hobetzeko. 

Beraz, printzipio horietan oinarrituta, metodologia-jarraibide hauek giltzarri 

dira hizkuntza-eta literatura-komunikaziorako konpetentzia garatzeko: 

 Ikuspegi komunikatiboa eta ikaskuntza aktiboa bultzatzea. Hizkuntza 

komunikazio tresna da eta, beraz, hizkuntzaren erabilera eta erabileraren 

hobekuntza dira ikas-irakaskuntzen ardatzak. Horregatik, testuen 

ulermen eta ekoizpen-prozesuak dira batik bat landu beharrekoak. Ikaslea 

da ikaskuntzaren ardatza eta berak eraiki behar du bere aprendizaia, 

proiektu esanguratsuetan parte-hartuz.  

 Komunikazio-proiektu esanguratsuak planifikatzea eta ikaskuntza 

antolatzea komunikazio-zeregin bat lortzera bideratutako jarduera-

sekuentzien inguruan. Horrez gain, prozedurazko edukiak lehenestea–
"egiten jakitea", alegia–, eta ez, soil-soilik, adierazpenezko jakintza. 
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 Askotariko komunikazio-egoerak proposatzea. Ikasleek gero eta 

komunikazio-egoera gehiagotan parte hartu behar dute, eta handitu, 

orobat, praktika diskurtsiboen kopurua. Eskolatze-urteetan aurrera egin 

ahala, gero eta egoera konplexuagoak proposatu behar zaizkie eta egoera 

formalen kopurua handitu behar da. 

 Ikasleen interesak kontuan harturik, komunikazio-egoera errealei eta 

hizkuntzaren hainbat erabilera-esparruri lotutako arazo-egoerak 

proposatzea. Egoera horiei erantzuna emango diete ikasleek, proiektuaren 

parametroak (non, noiz, nola, zergatik…) eurekin adostu eta gero. 
 

 

 Hizkuntza-abileziak (irakurtzea, idaztea, entzutea, hitz egitea…) elkarri 
loturik lantzea komunikazio-proiektuetan; izan ere, elkarren osagarri dira: 

irakurtzen dugu idazteko, edo irakurritakoaz hitz egiteko...  

 Askotariko testuak ulertu eta sortzea. Hizkuntzaren erabilerak, anitzak 

izanik, testuen aniztasuna ziurtatu behar da oinarrizko hezkuntzaren 

etapetan zehar, testu-tipo, testu-genero askotarikoak, bai eta askotariko 

erabilera-eremutakoak ere, literatura esparruko testuak ahaztu gabe. 

 Hizkuntzaren alderdi soziolinguistikoaren, diskurtsiboaren eta 

linguistikoaren gaineko gogoeta hizkuntzaren erabileraren menpe jartzea. 

Hizkuntzaren ezaugarrien gaineko gogoeta komunikazio egoerari eta 

unean uneko hizkuntza zailtasunei edo arazoei lotuta garatu behar da. 

Eskolatze-urteetan aurrera egin ahala, berriz, gero eta leku handiagoa 

eman behar zaio hizkuntzaren funtzionamenduaren gogoetari eta 

hizkuntzari buruzko ezagutzak sistematizatzeari. 

 Espazioak eta denborak malgutzea. Eskola-saioen iraupena laburtu edo 

luzatu daiteke, komunikazio-proiektuek hala eskatuz gero; bi irakaslek 

gela berean jardun dezakete; ikasleek espazio irekietan, funtzio 

anitzetarako antolatutakoetan lan egin dezakete, eskolako beste espazio 

batzuk ere baliatu daitezke, hala nola liburutegia… 

 Komunikazioa garatzeko, elkarrenganako konfiantza eta errespetua 

sustatzea. Horretarako, ikasleen ahalmen eta gaitasunetan konfiantza 
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erakutsi eta denen parte hartzea ziurtatu, aukera berdinak eman, giro 

afektiboa jorratu behar da. 

 Hizkuntzak ikasteko eta irakasteko interakzioa ezinbestekoa denez, 

lankidetzan oinarritutako askotariko estrategiak planteatzea eta, beraz, 

guneak, momentu aproposak, aukerak… eskaintzea ikasleek 
interakzioetan parte hartuz, ezagutza elkarrekin eraiki dezaten. 

 Baliabide anitzak eskaintzea eta testu liburua informazio iturri bakar gisa 

saihestea. Informazioa biltzeko, hautatzeko eta prozesatzeko iturri asko 

baliatu behar dituzte ikasleek. Baliabide digitalek aukera anitz ematen 

dituzte eta, horrez gain, haiei esker ikasleek hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia hobetu ahal izango dute beste herrialde 

batzuetako, beste kultura batzuetako eta beste hizkuntza batzuetan 

mintzatzen diren ikasleekin. 

 Autonomiari laguntzeko baliabideak eta tresnak eskaintzea. Gogoetarako 

tresnak, planifikazioa bideratzekoak, akatsak eta aurrerapenak 

antzematekoak, prozesua gidatzekoak... eskaini behar dira irakaslearen 

gidaritzapean, pentsatzeko, egitekoak bideratzeko eta antolatzeko 

baliabideak diren aldetik.  

 Heziketa literarioa garatzeko testuak ulertu eta interpretatzea. 

Horretarako, askotariko estrategiak baliatu behar dira, hala nola boz 

gorako irakurketa, irakurketa interakzioan eta kooperazioan, solasaldiak, 

sormenezko lantegiak, IKTen erabilera (sare sozialak, blogak, foroak… ). 
Denak ala denak oso baliabide egokiak dira testuei zentzua eman eta 

irakurgaien interpretazioan murgiltzeko. 

 Heziketa literarioa garatzeko, halaber, beste herrialde eta kultura 

batzuetako eta beste garai batzuetako literatur lanak elkarrekin lotzea, 

bai eta pintura, musika, zinea eta askotariko baliabide estetikoak biltzen 

dituzten beste arteekin ere. Literaturara hurbiltzeko ikasleek ikuspegi 

kritikoa eta soziala garatu behar dute. Horrenbestez, ezinbestekoa da 

gogoeta egitea testuek gizartean duten balioaz, biltzen dituzten baloreez, 

haien xedeaz eta eraginaz… 

 Hizkuntzaren gizarte dimentsioari lotuta, hizkuntza aniztasunarekiko eta, 

bereziki, hiztunekiko jarrera positiboak jorratzea. Horretarako, egoera 

soziolinguistikoen inguruan gogoeta egin eta hizkuntzen arteko 

erlazioetatik ondorioztatzen diren oinarrizko kontzeptuen inguruan aritzea 

komeni da.  

 Gure errealitateari dagokionez, euskararen normalizazio-prozesuari 

laguntzeko jarrera positiboak sustatzea. Horrez gain, hizkuntzen erabilera 

egokitasunez kudeatzeko ahalmena garatu behar da, eta egoera 

eleaniztunetan modu proaktiboan eta ekitatez parte hartzen ikasi. Hala, 

ikasleek aurreiritzi linguistikoak baztertu eta inguruan duten hizkuntza eta 

kultura aberastasunarekiko enpatia eta errespetu jarrerak garatuko 

dituzte. 
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B) Ebaluaziorako orientabideak 

 Hizkuntza-eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia 

ebaluatzeko, etapa bakoitzerako 

hautatu diren hizkuntza-erabilera 

errealak, hau da, testu-generoak, 

hartuko dira kontuan.  

 Ebaluazio-irizpide zehatz eta 

argiak zehaztu behar dira; betiere, 

ikasleek garatuko duten 

proiektuaren prozesuari eta haren 

azken emaitzari lotuak. Halaber, 

ebaluazio-irizpideek erakutsi behar 

dute ikasleek zer-nolako gaitasuna 

duten proiektuan garatutako ezagutza beste komunikazio-egoera 

batzuetan erabiltzeko.  

 Ikasleek gero eta esku-hartze handiagoa behar dute. Funtsezkoa da, 

apurka-apurka, beren idatzizko eta ahozko ekoizpenen kontrola hartzea, 

egiten dutenaren helburua eta prozesuaren alderdiak ondo betetzen ari 

diren ala ez jakiteko. Antzeman behar dituzte zailtasunak eta 

aurrerapenak, eta ikasi behar dute akats horiek nola zuzendu eta bideratu. 

Oso garrantzitsua da, beraz, irakaslearen ebaluazioaz gain, 

autoebaluazioa eta koebaluazioa bultzatzea. 

 Garrantzia eman behar zaio prozesuan zehar egiten den ebaluazioari eta 

zuzenketari; izan ere, hizkuntzaren erabilera hobetzeko, hizkuntzaren 

gaineko gogoeta beharrezkoa da, prozesuan zehar egiten dena, alegia. 

Azken ekoizpenaren ebaluazioak aprendizaiaren ebidentzia lortu nahi du, 

baina ez du laguntzen prozesua hobetzen. 

 Ebaluazio-tresnek askotarikoak izan behar dute. Prozesuari dagokionez, 

unitatearen hasierako fasean, aurre-ezagutzak azaleratzeko eta 

motibazioa pizteko, galdetegi digitalak, horma-digitalak proposatu 

daitezke, edo gidatutako elkarrizketa egin, kontratu didaktikoa.... 

Garapen eta aplikazio fasean, berriz, aurre-testuak, zirriborroak, buru-

mapak, eskemak egitea proposatu daiteke … Aldi berean, portafolioa, 
aprendizaia-egunerokoa, behaketa-orriak baliatu daitezke zailtasunak 

bideratzeko eta gogoeta bultzatzeko.  

 Azkenik, emaitzaren eta aprendizaiaren ebaluazioari lotuta, askotariko 

probak egin daitezke, hala nola ariketa analitikoak, galdetegiak eta tresna 

anitzak baliatu daitezke, hala nola aldez aurretik zehaztutako adierazleak 

dituzten errubrikak eta ebaluazio-txantiloiak… Horrez gain, ikasleek 
gogoeta egin behar dute proiektuan eginiko jarduerez, jaso duten 

laguntzaz, ikasitakoaz, egindako lanaren alderdi positiboez eta negatiboez 

… 
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MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA  

 

Jakintza matematikoa erabiltzean datza konpetentzia hau, bizitzaren 

premiekin zerikusia duten arazoak interpretatzeko, deskribatzeko, azaltzeko 

eta horiei erantzuteko; betiere, matematikaren bitartekoak eta haren 

pentsamendu- eta irudikapen-moduak erabilita. 

Lantzen ari garen konpetentziak balioa eta zentzua du baldin eta matematika 

elementuak eta arrazoinamenduak eguneroko egoerei aurre egiteko 

erabiltzen badira, egoerek hala eskatzen dutenean. Horrenbestez, oinarrizko 

hezkuntzan matematika garatzea lortuko da baldin eta matematika-

ezaguerak eguneroko bizitzako eta beste ezagutza eremuetako askotariko 

egoeretan berez aplikatzen diren heinean.  

 

A) Orientabide metodologikoak 

Modu unibertsalean aplikatzeko moduko metodologiarik ez dago; ez Bigarren 

Hezkuntzan, ez gainerako hezkuntza-mailetan. Hala eta guztiz ere, 

irakaskuntza estrategia batzuk egokiagoak eta gomendagarriagoak dira 

besteak baino. Irakasleak, bere burua ez ezik, eskura dituen aukerak ere 

ezagutu behar ditu, eta haietako bakoitza zer puntutaraino konfiantzaz eta 

trebeziaz erabil dezakeen jakin behar du. Beraz, metodologia bakarraz ezin 

dugu hitz egin eta bai ordea oinarri eta estrategia desberdinei buruz. Hona 

hemen zenbait orientabide ikasgelan lagungarri suerta daitezkeenak: 

 

 Giro egokia sortu ikasgelan: afektuen elkar eragiteak zaindu eta 

ikasleengan ditugun itxaropenak areagotu. 

 Parte hartzea bideratuko duten jarduerak bultzatu: zalantzak mahai 

gaineratu, ikasketa eraginkorrak aurkeztu… 

 Komunikazioa, hausnarketa kritikoa eta norberarengan konfiantza 

bultzatuko duten jarduerak aurkeztu. 

 Helburu motibagarriak sustatu: ikaskuntzaren helburuak ezagutarazi 

eta adostu ikasleekin. 

 Ikaskuntzaren autonomia indartu: transmisio hutsean oinarritutako 

jarduerak gutxitu eta ikasle zein irakasleen rolak birplanteatu. 

 Galdetu ikasleei eta horren bitartez euren ikaskuntza modeloa egokitu 

horretarako hizkuntza euren beharretara eta gertutasunetik eraikiz. 

 IKTen erabilera integratua sustatu eta horien bitartez informazio iturri 

anitzena. 

 Ikasitakoa komunikatu ahoz eta idatziz berdinen arteko elkar 

eragitearen onurak erabiliz. 

 Ikasitakoa erabiltzeko aukerak areagotu eskola-ingurunetik haratago. 

 Irizpide metodologiko malguak gureak egin ikasle bakoitzaren 

beharretara egokitzea iparra harturik. 
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 Malgutasuna espazioa zein denboretara ere eraman: espazio guztiak 

eskola barruan zein kanpoan ikasterako baliabidetzat hartu eta saioen 

denborak egokitu erabilpen horretarako. 

 

B) Ebaluaziorako orientabideak 

Ebaluazioa diagnostikorako erabili behar da, ezeren aurretik. Beraz, ez du 

izan behar bukaeran egin beharreko lana baizik eta ikaskuntza prozesuaren 

une guztietan informazio iturria behar du izan, prozesuak eta jarduerak 

hobesteko eta egokitzeko. Ebaluazioan oinarrituz non dauden zailtasunak 

fokatu eta ikaskuntza martxa egokitu beharko genuke. 

Matematika konpetentziak alderdi asko hartzen ditu bere baitan, hala nola 

alfabetizazio-matematikoa, problemen ebazpena, arrazoinamendu 

matematikoa, matematikaren dimentsio guztien arteko konexioak, 

matematikaren hizkuntza eta pentsamoldeen erabilera, informazioaren 

kudeaketa, IKT txertaketa egokia eta ohikoa ikaste-jarduera orotan e.a. 

Hona hemen gelan jarduteko egokiak izan daitezkeen zenbait printzipio eta 

estrategia: 

 

 Unitate didaktiko bat hastera goazenean ikasleari beragandik zer 

espero dugun argi azaldu eta denbora hartu lan horretan. 

 Matematikaren ikaskuntzan ikasleen arteko elkar eragiteak duen 

garrantzia agerian utzi prozesuen elkar ebaluazioa sustatuz bai ko-

ebaluazio txantiloiak erabiliz, besteen lanak aztertu eta balioan ezarriz, 

bai norberaren lana auto-ebaluazio txantiloien bitartez baloratu eta 

adieraziz. 

 Bestelako ebaluazio tresnak sustatu: errubrikak, balorazio matrizeak, 

eta ebaluazio-irizpide argiak aurkeztuz eta adostuz klaseko 

partaideekin. Erregistro-orriek beti eman dezakete prozesuen 

garapenaren deskribapen zehatza eta aldaketen giltzarriak izan. 

 Matematika konpetentzia ebaluatzeko ezin dugu ahaztu ohiko 

trebeziak neurtzeko erabili ohi ditugun tresnak: konprobaketak, 

egia/gezurra aukeraketak, aukera anitzeko ariketak… gai batean 
emandako aurrera pausoak neurtzeko bitarteko interesgarriak hauek 

ere. 

 Indarra hartzen ari diren beste zenbait ebaluazio tresna bultza daitezke 

matematika konpetentzian berrikuntza bultzatzeko:  

o lan koadernoak, non egindako lanaren berri sistematizatua jaso 

dezakegun 

o auto-ebaluaziorako txantiloiak, lan edo ikerketa baten inguruko 

jardutea aztertzeko 

o lan-akordioak, aldez aurretik adostutako puntuak zehaztuko 

dituzten dokumentuak, alegia 
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o portafolioa edo lanen karpeta, egindako lan baten fase 

desberdinetako emaitzak jasoko duena 

o eztabaidak, hainbat gai matematikoren inguruan ikasitakoa 

baita ikasi beharrekoa ere plazaratzeko aukera 

o kontzeptu-mapak, ikasleek matematikaren atal baten gaineko 

ikuspuntua laburbilduko duten adierazpen grafikoak 

o deskribapenak, kontzeptu zein prozesu matematikoen ahozko 

zein idatzizko ekimenak, lantzen ari diren alderdiak finkatzeko 

eta komunikatzeko  

 Dena dela, oreka izan daiteke ebaluazioaren arrakasta-giltza eta beti 

ez dago zertan ikaskuntza prozesuaren alderdi guztiak formalki jaso. 

Hemen intuizioari eta irakaslearen eskarmentuari bere lekua ere utzi 

behar zaio askatasunez joka dezan ikasleen onurarako. 
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ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA  

 

Hauxe da zientziarako konpetentzia: zientziaren jakintza eta metodologia 

modu koherente, bidezko eta zuzen batez erabiltzea testuinguru 

esanguratsuetan sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko, eta 

aplikazio zientifiko eta teknologiko nagusiak erabiltzea askotariko 

testuingurutan, errealitatea ebidentzia zientifikoen argitara ulertzeko eta 

erabaki arduratsuak hartzeko bizitzaren esparru eta egoera guztietan.  

 

A) Orientabide metodologikoak 

Konpetentzia garatzeko, zientzia-azalpenak, ikerketak, datuak eta argudioak 

ebaluatzeko gaitzen duten aspektuak landu behar dira, xedea izanik 

informazioa ulertzeko eta modu kritikoan analizatzeko eta jarduteko 

erabakiak hartzeko gaitasuna bultzatzea.  

Jarraibide hauek baliatu daitezke ikasgelan lan egiteko:  

 Ezinbesteko kontzeptu eta teoria zientifikoak irakatsi. Mundu naturalari 

buruzko oinarrizko azalpenak elaboratzeko beharrezkoak diren 

kontzeptuak eta teoriak lantzea, hau da, ikasleentzat lagungarriak izan 

daitezkeenak arazo-egoera bati buruzko erabakiak hartzeko unean.  

 Eskolarako zientzia-eredurik egokienak aukeratu. Zientziaren 

funtzionamenduari buruzko ideiak ematen dituzten ereduak aukeratzea. 

Eredu horiek orokortzeko, argudiatzeko eta azaltzeko ahalmen handia 

izateaz gainera, ikasleentzat ahalik eta esanguratsuenak izan behar dira.  

 Testuinguruan jarritako zientzia-ikaspena sustatu. Ikasleen inguruko 

egoera adierazgarriak hartu behar dira abiapuntu gisa; horrela, ezagutza 

esanguratsua izango da, errazago transferitu ahal izango da beste egoera 

batzuetara eta erabilgarria izango da eguneroko bizitzarekin 

erlazionatutako kontuekin.  

 Planifikatu zer problemak landu ikasleekin zientzia-ikastorduetan, 

transmititu beharreko zientzia-ezagutzei hainbesteko garrantzirik eman 

gabe. Arazo-egoera (problema) horiek testuinguru soziala, historikoa, 

kulturala, teknologikoa edo zientifiko zabala izan behar dute, eta 

ikasgelatik hasita ikasgelatik kanpo azaltzen diren problemak ebazteko 

balio izan behar dute, ezagutzaren orokortzea eta transferentzia errazteko.  

 Zientzia irakurtzen, idazten eta hitz egiten irakatsi. Hori guztia 

ezinbestekoa da zientzia ikasteko eta konpetentzia zientifikoa garatzeko. 

Hortaz, berebiziko garrantzia dauka testuekin lan egiteak (zientzia-, 

dibulgazio- edota kazetaritza-arlokoak). Zeregin horretan, hiru fasetan 

planifikatu behar dira jarduerak: irakurri aurretik, bitartean eta ondoren.  

 Ikasleei irakatsi azalpen “zientifikoak” ekoizten. Horrek argudiatzen 
irakastea dakar. Argudiatzeko gaitasuna garatzea da ikasketa nagusietako 

bat; beraz, aukera eman behar zaie ikasleei argudioak maiztasun jakin 

batekin gara ditzaten.  
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 Indagazioa metodo didaktiko gisa baliatu eta ikerketa-jarduerak 

proposatu. Zientzia irakasteko indagazio-lanak egin behar dira eskolan eta 

testuinguruan jartzea, ereduak egitea eta ikertzea integratzen dituzten 

unitate didaktikoak edo proiektuak landu behar dira.  

 Esperimentatzea behar ez duten jarduerak egin zientziaren zenbait 

prozedura aztertzeko. Adibidez, txosten bat analizatzea bertan zenbait 

prozesu identifikatzeko (hipotesiak plazaratzea, esperimentua diseinatzea, 

e.a.) edo ikerketa bateko emaitzen ondorioak ateratzea.  

 Ikasgelan analizatu zientzia-ezagutzaren eragina gizartean. Horrela, 

konpetentzia zientifikoaren berebiziko osagaia den erabakiak hartzeko 

gaitasuna garatzen lagundu behar zaie ikasleei. Zientziaren eragina 

gizartean agerikoa da ikasleen eguneroko bizitzan. Baliabide naturalak 

egoki erabiltzea, ingurumena zaintzea, kontsumo zentzuzkoa eta 

arduratsua, osasun indibiduala eta kolektiboa babestea, e.a. dira ikasleek 

erabakiak hartzeko gaiak.  

 Zentzuz jokatzeko gaitasuna sustatu. Xedea da ikasleak gaitzea emandako 

arauak aplikatzeko baino, beren ikuspuntuak defenditzeko eta beren 

ingurune hurbileko egoera eta testuinguruetan jokatzeko. Lan horrek 

osagai hauek eduki behar ditu: zentzuz jokatzen denean erabilitako 

ikuspuntuak eta argudioak ulertzea, planteatzea, eztabaidatzea, eta 

jokatzeko proposamenak adostea eta haiek gauzatzea.  

 Irekiagoa den eta kanpo-erakundeekin elkarlanean ari den eskola sustatu. 

Proiektuak egiteko, hainbat erakundetako (ikerkuntza-institutuak, 

museoak, enpresak edo udal-zerbitzuak) proposamenak baliatu ditzakete 

eta bertan ere egin dezakete beren lanaren zati bat.  

 

B) Ebaluaziorako orientabideak  

Konpetente izateak egoera erreal baten aurrean eraginkortasunez erantzutea 

dakarrela aintzat hartuta, agerikoa ematen du errealitatea ahalik eta ongien 

irudikatzen duten egoerak izan behar direla edozein ebaluazio-jardueraren 

abiapuntua. Hortaz, arazo-egoeretatik abiatu behar dira konpetentziaren 

jakiteari buruzko informazioa jasotze aldera burututako ekintza guztiak: 

zientzia-edo kazetaritza- testuak, gertaerak, gatazkak…; horiek guztiek, 
errealitatearen konplexutasuna bere osotasunean erakutsiz, ikasleak bultzatu 

behar dituzte problema ebazteko edo galderari erantzuteko.  

Xedea da maila altuko ikaspen esanguratsuak, integratuak eta funtzionalak 

gertatu diren ebaluatzea; gainera, ikasleek ikaspen horiek beste zenbait 

egoeratan, testuinguru espezifiko berrietan edo arazo-egoera jakinekin 

erlazionatutako beste arlotan erabiltzeko gai diren esploratu behar da.  

Ebaluazioari laguntzeko, komenigarria da honako jarduera hauek egitea:  

 

● Ikasleen konpetentziaren garapenarekiko hasierako maila ezartzea. 

Horretarako, ikasleen beharrizanekin eta ezaugarriekin bat datorren 
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jardun didaktikoa planifikatzeko laguntzen duen hasierako ebaluazio 

diagnostikoa egin behar da.  

Adibide gisa, tresna hauek erabil daitezke:  

o analogiak, marrazkiak eta irudiak  

o galdetegiak  

o behaketa-orriak  

 

● Unitate didaktiko bakoitzaren hasieran argi eta garbi adieraztea zer espero 

dugun eta zer baloratuko den, hau da, zein diren helburuak eta zer atazak 

egingo diren, e.a. Horrela, ikaslea bere hezkuntza-prozesuan modu 

aktiboan inplikatzea lortuko dugu.  

Adibide gisa, tresna hauek erabil daitezke:  

o gaiari buruzko hasierako ideia-jasa  

o behaketa-orriak 

o atazak zehazteko eta erdietsitako konpromisoak ezagutzeko 

laguntzen duten kontratu didaktikoak.  

o adostutako adierazleak dituzten kontrol-orriak lan-prozesuak egoki 

bideratzeko.  

 

● Eskolan, egoerak planteatzea ikasleek beren gaitasunak eta erdietsitako 

ikaspen jakinak praktikan jartzeko, zientziarekin eta teknologiarekin 

lotuta dauden eta eguneroko bizimoduaren testuinguruetatik hurbil 

dauden atazak identifikatzeko eta problemak ikertzeko.  

Adibide gisa, tresna hauek erabil daitezke:  

o gaiari buruzko hasierako ideia-jasa. Horrela, problema zertan 

datzan, zer galderak planteatzen dituen eta hari erantzuteko zer 

jakin behar den aztertzeko.  

o behaketa-orriak 

o adostutako adierazleak dituzten kontrol-orriak lan-prozesuak egoki 

bideratzeko.  

 

● Auto-erregulazioa eta ebaluatzeko prozesuak indartzea, konpetentzia 

zientifikoaren osagai bakoitza zer neurritan garatzen ari den analizatzeko.  

Adibide gisa, tresna hauek erabil daitezke:  

o errubrikak 

o proiektuak ebaluatzeko gidak 

o behaketa-gidak  

o erkatze-zerrendak edo kontrol-zerrendak  

o portafolioa 

o ikaspenaren egunerokoa 
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o kontrol-oinarriak  

o autoebaluazio-jarduerak 

o koebaluazio-jarduerak  

 

● Ikaslearen atazak (prozesuaren garapena zein emaitza) analizatzea 

erdietsitako ikaspenen eta gaitasunen ulermen-, integrazio- eta 

funtzionaltasun-mailak agerian uzteko.  

Honako hauek dira zeregin horretan baliatu daitezkeen tresnak: 

o errubrikak  

o ikaslearen hausnarketa eta jokabidea arazo-egoeren aurrean  

o galdetegiak banaka edo taldeak erantzutea  

o autoebaluazio-jarduerak 

o koebaluazio-jarduerak  

o ikasle bakoitzaren egunerokoa analizatzea  

o norberaren edo taldearen lan-karpeta analizatzea  

o egite-prozesuak behatzea edo kontzeptu-mapak interpretatzea  

o argudiatzea bultzatzen duten eztabaidak egitea  

o gai jakinen gaineko ikerketa-proiektuak garatzea eta 

inplementatzea  

o teoriari buruzko hausnarketa edota eskola-ikerketa lantzen duten 

norberaren edo taldearen txostenak egitea  

o egindako lana ahoz adieraztea (aurkeztea)  
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TEKNOLOGIARAKO KONPETENTZIA 

 

Produktu edo sistema teknologikoak zentzuz lantzea eta erabiltzean datza 

konpetentzia hau, jakintza teknikoak eta beste adar batzuetakoak era 

metodiko eta eraginkor batean aplikatuta. Horren xedea egoera 

interesgarriak ulertzea eta bideratzea da, baita produktu eta zerbitzu berriak 

eskaintzea ere. Era berean, emaitzak adierazi behar dira, hobetzeko 

prozesuak abiatu eta erabaki arduratsuak hartzeko. 

 

A) Orientabide metodologikoak 

Konpetentzia hau garatzen laguntzeko, teknologiaren arloko ikasgaien ardatz 

metodologikoa proiektuen bidezko metodoa izango da; kontuan izan 

proiektu-metodo bera gaiaren edukia dela eta nola ez, bizitza errealean 

soluzio teknologiko bati aurre egiteko erabiltzen dena ere.  

Problema bat ebazteak beharrezko egiten du prozesu teknologikoa osatzen 

duten metodologiak elkarlotzea; hau da, teknologiaren berezko prozedura 

sorta: soluzioa eman behar zaion problema ondo identifikatzea, objektu eta 

sistemak aztertzea, soluzioa diseinatu eta aukeratzea, eraikitzea, beste 

ikaskideei aurkezpena egitea eta azkenik proiektu osoaren memoria egitea. 

Jarraibide hauek baliatu daitezke ikasgelan lan egiteko: 

● Prozesuan zehar bakarka egiteko zereginak eta taldeka egiteko atazak 

ere proposatu. Taldeko lanaren bereizgarria da produktua eraikitzeko, 

gauzatzeko eta fintzeko fasea. Hala ere, diseinuaren erronka 

indibidualari eutsi behar zaio, ikasle bakoitzak berea den irtenbide edo 

soluzioa sortu behar du, justifikatu eta dokumentatu.  

● Proiektuak garatzean, ikasgai horietako hainbat eduki multzotako 

edukiak integratu. Arazo-egoerak, planteatzen den proiektuak 

nahitaez bultzatu behar du ikaslea eduki multzo desberdinak lantzea 

azken emaitzara iristeko, eta noski, baztertu behar da eduki multzoak 

era monografikoan lantzea. 

● Proiektuaren fase bakoitzerako jarduera egokiak aukeratu. Irakasleak 

berak erabakiko du noiz eta nola egingo duen ekarpenik egokiena 

arazo teknologikoa konpontzeko fase bakoitzean. Batzuetan, ereduren 

bat azalduko du, talde handian edo talde txikian behar diren azalpenak 

emango ditu, jarduera berriak proposatu edo aurretik jarritakoak 

aldatu; azken batez proiektua garatzerakoan sortzen diren zalantzei 

irtenbide egokiak emanez. 

● Metodo zientifikoa aplikatzeko saiakuntzak diseinatu. Portaera jakin 

batzuk probatuko dituzten esperimentuak diseinatu, eta hauek 

ikasleen heldutasun-mailarekin bat datozen erronkak planteatu 

beharko lituzkete eta problemei soluzioak aurkitzeko baliagarriak diren 

heinean erabili. 
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● Planteatutako arazoari ereduak, baliabideak edo soluzio desberdinak 

eman. Hasieratik saiatu beharra dago ikasleak inspiratzen; 

horretarako, antzeko arazoetarako ereduak, materialak eta bestelako 

irtenbideak eman behar zaizkie, horrela proiektura hurbiltzeko eta 

garatzeko erraztuko zaie. 

Hona hemen lagungarri izan daitezkeen zenbait orientabide: 

● Proiektua bideratzeko kontratuak sinatzea. Sortzen diren talde txikiek 

taldearen funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren ardurak eta 

dagozkien funtzioak idatzita dauden lan-kontratua sinatuko dute, 

beharrak dauzkaten ikaskideei laguntza eskaintzeko kontratua sinatu 

ere sinatu dezakete. 

● Ideia-jasaren metodoa edo talde-dinamikako beste metodo batzuk 

erabiltzea. Planteaturiko arazoari irtenbideak bilatzeko fasean egokia 

da metodo hauetakoren bat erabiltzea. 

● Probaketa desberdinak egitea. Operadore mekanikoekin, elektrikoekin, 

elektronikoekin, sistema automatikoak programatzeko softwareekin 

eta abarrekin, haien funtzionamenduak kontrastatzeko eta landutako 

problemarentzat diseinatutako soluzioak egokiak diren edo ez 

zehazteko.  

● Talde-lana bultzatzen duten jarduerak, ahazteke bakarkako jarduerak 

ere, proposatzea. Hasiera-hasieratik kontuan izan behar da helburua 

konpetentziak garatzea eta ahalmenak eskuratzea dela; horregatik, 

eduki hutsak ikastea edo esku-lan edo objektuak eraikitze huts bilaka 

ez dadin ahalegindu behar da. 

 

B) Ebaluaziorako orientabideak 

Ikasleak planteatu zaion problema-egoerari soluzioa emateko erabili duen 

prozesu bera izango da kalifikazioaren iturria.  

«Nola» da teknologiaren arloko galdera nagusia, eta galdera horrek berak 

adierazten du ikasgai horien dinamismoa. Beraz, prozesu osoa da 

ebaluazioaren erdigunea. 

Hasierako ebaluazioa egin beharra dago ikasleek egin beharreko prozesuaren 

aurrean duten abiapuntuko egoera ezagutzeko. 

Ikasleak egitekoa nola bete duen eta zer prozesu jarraitu duen jakitea 

ezinbestekoa da abiarazitako estrategiak eta eginiko aurrerapenak 

zehazteko, ezin du izan amaierako ebaluazioa edo kalifikazioak emateko 

garaiarekin loturiko kontu hutsa.  

Ebaluazio-irizpideak eta -adierazleak bai ebaluatzeko erremintak ere, arazo- 

egoera planteatzen zaien momentuan emango zaizkie; esplizitu egiteak 

balioa zeri emango zaion jakiteko aukera ematen die ikasleei. Horrez gain, 

ebaluazio-irizpideak ikasleak berak aplika ditzake zenbait ikasketaren 

gainerako autoebaluazioan edo koebaluazioan. 
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Ebaluatzeko tresnak errazak izan behar dute erabiltzeko garaian, 

irakaskuntzaren eta ikasketaren prozesuekin batera erabiltzen baitira. 

Konpetentzia hau ebaluatzeko erabili daitezkeen tresna batzuk: 

 

Irakaslearen aldetik: 

● Behaketa-libreta eta tankerako tresnak izan ditzake, ikasleek 

jarduerak zer-nola egiten dituzten erregistratzeko. Tresna hauek 

datuak bizkor jasotzeko prestatuak izan behar dute eta ebaluazio-

adierazleak ondo zehaztuak. 

● Balorazioak egiteko txantiloiak: ekoizpena, planteatutako arazoaren 

lorpena, funtzionamendua, bukaerako memoria edo landutako 

produktua, aurkezpena, hobekuntzak… balorazioa taldeko kide 
bakoitzari egingo zaio. 

Ikasleen aldetik: 

● Lan-koadernoa: fase bakoitzean ikasle bakoitzak egindako lana 

sistematikoki gordetzen joateko. 

● Koebaluazio-txantiloiak: talde txikiaren funtzionamendua, beste 

taldeek aurkeztutako ekoizpena eta aurkezpena baloratzeko. 

● Autoebaluazio-txantiloiak: proiektua garatzean norberak egindako 

bakarkako lana, talde txikian zeukan arduraren betetze maila, jarrera, 

partaidetza, lan-kontratuaren betetze maila … baloratzeko. 
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KONPETENTZIA SOZIAL ETA ZIBIKOA  

 

Nork bere burua, norberaren taldea eta bizi duen mundua ezagutu eta 

ulertzean datza konpetentzia hau, gizarte-zientzien jakintzak eskuratuz, 

kritikoki interpretatuz eta erabiliz. Horrez gain, zientzia horien berezko 

prozedurak eta metodologiak erabiltzea dakar, autonomiaz eta herritarrei 

dagokien arduraz jarduteko bizitzaren ohiko egoeretan, gizarte guztiz 

demokratikoa, solidarioa, inklusiboa eta plurala lortzeko bidea urratzearren. 

 

A) Orientabide metodologikoak 

Curriculumeko konpetentzietan egindako aldaketek, zehazki, konpetentzia 

sozial eta zibikoan, zalantza ugari sortu dituzte erronka berriei aurre egiteko 

estrategia metodologiko egokien inguruan. 

Metodologia da ikaskuntza prozesua kudeatzeko hautatzen den bidea edo 

estrategia, eta kontuan hartzen ditu prozesu horretan parte hartzen duten 

elementu guztiak. “Nola irakatsi?” galderari erantzuten dio. Irakatsi eta 

ikasteko prozesuan parte hartzen duten aldagaien aurrean egindako 

hautaketen emaitza eta sintesia da. Aldagai horien artean konpetentzia sozial 

eta zibikoari dagokionez, honako hauek azpimarratu behar ditugu: 

 Konpetentzien araberako hezkuntzaren ikuspuntua.  

 Adierazpenezko, prozedurazko eta jarrerazko edukiak irakatsi eta 

lantzea.  

 Eleaniztasuna garatzea.  

 Irakatsi eta ikasteko prozesuetan IKTak txertatzea.  

 

Oinarrizko konpetentziak garatu ahal izateko, egoera errealak aintzat hartu 

behar dira eta benetako jarduerak proposatu. Eguneroko bizitzako problema 

nagusiekin lotu behar da jakintza.  

Konpetentzia hau garatzeko, testuinguru formal eta informaletan gauzatuko 

diren ikaskuntzek dute eragina. Hortaz, estrategia metodologikoek 

testuinguru horiei heldu behar diete.  

Irakaslearen ordez, ikaslea ardatz duen paradigma metodologikoaz ari gara. 

Hortaz, ikasleek balioesten eta erabilgarritzat jotzen dituzten estrategiak 

lehenetsiko dira. Hala, komunikazioa, partaidetza eta norberaren ekimena 

sustatzen duten estrategiak baliatuko dira. Horrek esan nahi du bere ideiak 

adierazteko aukera eman behar zaiola ikasleari, eta ikasgelaren dinamikan 

esku hartu eta era askotako jarduerak garatu behar dituela.  

Halaber, talde-lana baloratzen da, ezagutzak partekatu, komunikatu eta 

trukatzea ahalbidetzen duen estrategia baita. Ikaskuntza, ikaslearen 

jardueran oinarritzen denez, estrategia interaktiboak oso egokiak dira. 

Berdinen arteko lankidetza lehen mailako estrategia didaktikoa da. Hartara, 

elkarrizketak, debateak eta desadostasunak, desberdintasunak 
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errespetatzea, entzuten jakitea, besteen ekarpenekin aberastea eta nork 

bere baitan duen onena emateko bezain eskuzabal izatea jorratu beharreko 

alderdiak dira konpetentzia hau garatzeko. 

Oinarrizko konpetentziaren lanketa esanguratsua izan dadin, beraz, ikasleari 

parte aktiboa harrarazi behar zaio jakintza bilatzen, aztertzen, 

esperimentatzen, hartaz gogoeta egiten, aplikatzen eta komunikatzen.  

Estrategia horiek ezagutzen berreraikitze sozialean oinarritutako jarduera-

esparrua eskaintzen dute, ideien komunikazioa eta azalpena bideratzen 

baitituzte. Ondoren, egiaztapenaren bidez, beste egoera batzuetan aplikatuz 

landuko dira.  

Konpetentzia garatzeko prozesuan, halaber, irakaslearen funtzioa ikaskuntza 

tutorizatzea izan daiteke, hau da, ikas-prozesuak diseinatu, planifikatu, 

antolatu, estimulatu, lagundu, bideratu eta ebaluatuko ditu. 

Ikaskuntzaren teoria sozio-kulturaletan oinarritutako estrategia 

metodologikoak dira konpetentzia sozial eta zibikoaren oinarriak. 

 

B) Ebaluaziorako orientabideak 

Gerora erabakiak hartu ahal izateko informazioa etengabe eta modu 

sistematikoan jasotzea eta aztertzea oinarritzat duen prozesua, horixe da, 

hain zuzen, ebaluazioa. Ebaluazioak behar bezala egingo badira, 

ezinbestekoa da argi eta garbi definitzea zer den ebaluatu beharrekoa eta 

zein diren gerora hartu beharreko erabakiak. 

Konpetentzia sozial eta zibikoa ebaluatzerakoan, oso kontuan hartu behar 

dira alderdi hauek:  

 Konpetentziek zenbait baliabide (ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak) 

eskuratzea dakartenez, ebaluazioan ere baliabide horiek eskuratu diren 

ala ez aztertu behar da, ahozko nahiz idatzizko probetan lortutakoetara 

mugatu gabe.  

 Konpetentziek zenbait baliabide (ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak) 

mobilizatzen dituzte modu estrategikoan, eta den‐denak dira ezinbesteko 

egoera jakin bati edo arazo konplexu bati aurre egiteko. Horren ondorioz, 

konpetentzien araberako ebaluazioa oinarri duten probetan ere garbi 

gelditu behar du baliabide horiek guztiak behar bezala mobilizatzen direla.  

 Konpetentziak ekintzan hezurmamitzen dira. Hortaz, ahozko probak ez, 

baizik eta ekintza oinarri duten egoerak ebaluatu behar dira, eta horretan, 

garbi utzi behar da zein den ebaluatu beharreko konpetentzia.  

 Konpetentziak bizitza osoan zehar garatzen dira, ikaskuntza-prozesua 

luze-luzea baita. Hor ere konpetentziak garatzearen alde (feedbacka, 

orientazioa, gogoeta) egin behar du ebaluazioak, hezigarria izango bada. 

 

Zentzurik zabalenean, ebaluazioa prozesu konplexua da; izan ere, alderdi 

ugari eta askotarikoak ditu, ikaskuntza‐prozesuaren osagai guztiak tartean 

hartzen baititu: ikasleak, irakasleak, ikastetxea, metodologia, curriculuma, 
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baliabideak, jarduerak, familiak, hezkuntza‐sistema. Eta elementu guztiak 

ebaluatu behar dira.  

Ebaluazioa ikaskuntzaren prozesu gisa hartuz gero, ikasleen autoebaluazioa 

bultzatu behar da, egindakoaren gaineko gogoeta egin eta erabakiak hartzen 

ikasteko; gero eta modu autonomoagoan erregula dezaten beren ikaskuntza 

prozesua. 

Ikaskuntza bideratzen duen ebaluazioak feedback moduko bat eskaintzen du 

honako hauek lortze aldera: 

 Ikasleen egoera eta premiak antzematea, eta erabakitzea guk 

programatutakoa ea egokia den eta ea komeni den bestelako 

ikaskuntza, helburu nahiz gaitasun‐mota batzuei ekitea: ebaluazio 

diagnostikoa.  

 Ikaskuntza‐prozesuen jarraipena egitea, ikasle eta irakasleei beren 

indarguneez nahiz ahulguneez jabearazteko eta egindakoetan sakondu 

eta hobetzeko erabakiak hartzen laguntzeko; hau da, prozesuaren 

ebaluazioa edo ebaluazio hezigarria.  

Ikaskuntza edo ikasleen errendimendua neurtzea xede duen ebaluazioak, 

aldiz, aldi jakin bat amaitutakoan ikasleengandik esperotako emaitzak aztertu 

eta egiaztatzen ditu, jasotako emaitzetan oinarrituta, erabakiak hartzeko. 

Ebaluazio batutzaile, egiaztatzaile edo arauemaile deritzo ebaluazio‐mota 

horri. 

Ezinbestekoa da ikasleen autonomia sustatzea; horretarako beharrezkoa da 

horren aldeko metodo pedagogikoak garatzea. Ebaluazio hezigarria da 

konpetentzia garatzeko alderdi nagusienetariko bat, ikaskuntzaren kontrola 

eta erantzukizuna ikasleak bere gain hartzea nahi duelako, autoebaluaziorako 

estrategiak eta tresnak erabiliz.  

Ebaluazioari lotuta, halaber, garrantzi handia dute ikasleen eta irakasleen 

arteko bitartekotzak. Ikasleek, hainbat arrazoi direla medio (gizarte-

testuingurua edo ezagutza-eskemen ezaugarriak), ez dituzte irakasleek 

eskaerak modu berean hautematen; horregatik, negoziazio-prozesuak 

aurrera eramatea komeni da lortu nahi diren helburuen edo ebaluatzeko 

irizpideen inguruko ideiak partekatzeko. Orobat, ebaluazioaren proposamen 

honen muina da eredu komunikatibo eta psikosozialaren barruan ebaluazio 

bat egitea.  
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ARTERAKO KONPETENTZIA 

 

Konpetentzia honek honi egiten dio aipamen: hainbat kultura- eta arte-

adierazpen ulertzeari eta hauek guztiak modu kritikoan balioesteari. Era 

berean, arte-hizkuntzak eta haien kodeak ezagutzeari zuzenduta dago, arte-

mezuak ekoizteko asmoz. 

 

A) Orientabide metodologikoak 

Konpetentzia hau garatzeko, honako hauek landuko ditugu: artearen bidez 

adierazpena ziurtatzen duten alderdi teknikoak eta prozesuzkoak, produktu 

estetiko sorta zabalaren erabileraren bitartez; artearen erabilera-dimentsioa 

eta honek gizakiaren ekoizpen kulturalekin duen lotura ere. Horiek guztiek 

artearen eta gizartearen arteko erlazioak ulertzen laguntzen dute eta bizitza 

artistikoan parte hartzea errazten dute. 

Hartara, honako hauek proposatu daiteke: 

 Arte eta kulturako adierazpenak ulertzea eta interpretatzea bultzatzeko 

jarduerak: debateak, gogoeta foroak, talde-azalpenak… aukera eman 
diezagukete ikasleei ulertarazteko gertaera artistikoak ezin direla 

jatorrizko kulturatik eta sortu diren testuinguruetatik kanpo ulertu. 

 Ikasleek dituzten ideiak irudikatzeko eta gauzatzeko gai izan daitezen, 

sormena garatzen dituzten jarduerak: hainbat irtenbide eta estrategiak 

bilatzea eskatzen duten proiektu eta ekoizpen artistikoak proposatu, 

ikasleen ideiei, sentimenduei, emozioei, eta abar erantzuna emateko.  

 Komunikazioa, gogoeta kritikoa eta autokonfiantza sustatzen dituzten 

jarduerak: norberaren nortasunarekin eta gizarte eta kultura arazoekin 

loturiko arte-ekoizpenak egin, jarrera kritikoa eraikitzen laguntzeko. 

 Artearen erabilera-dimentsioa lantzen duten jarduerak: ikerketak 

garatzea, arte-lanen arteko konparazioak egitea, debateak bultzatzea… 
soinu eta irudietan oinarritutako arte-ekoizpen eta ekoizpen horiek sortu 

diren inguru fisikoaren eta sozialaren ezaugarriak lotzeko.  

 Gogoeta egiteko jarduerak: ikasleak ideiak adieraztera eta hainbat 

motatako gaitasunak eta ikasitako ezaguerak egoera berrietan erabiltzera 

bultzatuko dituzten proiektuak garatu. 

 Esperimentazioan eta praktikan jarduteko guneak sortu: ekoizpen 

artistikoak egin, irudi, soinu, musika, partitura, testu, dokumentuen 

bilduma zabal eta aberatsa erabiliz, artea eta ikasleen bizitza hurbiltzeko 

asmoz. 

 

 



21 

 

 

B) Ebaluaziorako orientabideak 

Konpetentzia hau ebaluatzeko, kontuan hartu beharko lirateke, alde batetik, 

irudia, musika eta mugimendua erabilita, adierazpenarekin, sormenarekin, 

komunikazioarekin, erabilerarekin eta abarrekin loturiko alderdiak; eta, beste 

alde batetik, ekoizpen artistikoen ezagutzarekin, behaketarekin, 

azterketarekin, iruzkinarekin, interpretazioarekin eta abarrekin loturikoak- 

Artearen baitan txertatzen diren ala ez kontuan hartu gabe. Garrantzitsua da 

zenbait kontzepzio gainditzea, hala nola praktika artistikoak banakakoen 

ekintzatzat hartzea. Banakako ekintza bere artelanari bakarrik aurre egiten 

dion eta interpretazioa beste pertsonen esku uzten duen «jeinu artistikoaren» 

begirada mitikoari lotuta dago. 

Konpetentzia hau ebaluatzeko komeni da honako hauek egitea: 

 Unitate didaktikoaren hasieran zer espero den eta zer baloratuko den 

adierazi behar da; hau da, zereginak dituen atal bakoitzari zer garrantzia 

emango diogun esplizitatu. 

o Kontratu didaktikoek ikasleek burutu behar dituzten eginkizunak 

zehazten laguntzen dute, bai eta bete behar diren konpromisoak 

esplizitatzen ere. 

o Kontrol-zerrendek lan-prozedurak era egokian bideratzea errazten 

dituzte bertan adostutako irizpideen bidez.  

 Arteak eta kulturaren produktuak aztertzeko eta arte eta kultura-

adierazpen ezaugarriak ulertzeko aukera ematen duten tresnak 

proposatu. 

o Erregistro-orriek balio dute ikasleen behaketak eta ikerketak era 

sistematikoan jasotzeko. 

o Errubrikak, bertan jasotako adierazle argi eta adostuei esker, egin 

beharreko lanerako gida argi eta zehatzak dira. 

 Ikasleek aztertu behar dute eta aintzat hartu arte-ekoizpenetan eta 

kultura adierazpenetan ikusten dutena baino gehiago dagoela eta 

adierazpen horietan bat-batekoak ez diren esanahiak daudela. 

Horretarako, honako tresna hauek proposatu daitezke: 

o Orientazio-oinarriak. Tresna hauek ikerketa eta azterketa 

ahalbidetzen dituzte irudi, musika eta arte-ekoizpenei buruz 

interpretazio kritikoak egiteko eta horiei buruzko erabakiak 

hartzeko.  

 Ikasleari gogoeta egiteko tresnak eskaini honako alderdi hauen inguruan: 

nola ikasten duen, zer-nolako zailtasunak dituen, egiten dituen 

aurrerapenak eta lortu dituen helburuak.... Besteak beste, tresna hau aipa 

daiteke:  
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o Portafolioa edo karpeta, ikasleak bere lanaren prozeduraren 

hainbat ekoizpen biltzeko: zirriborroak, erreferentziak eta musika-

ekoizpenak, gogoetak… 

 Arte-ekoizpen prozesuetan, pertsonen arteko interakzioaren garrantzia 

baloratzeko aukera ematen duten tresnak proposatu. 

o Koebaluazio-txantiloiek gainerakoen ekoizpenak onartzea eta 

norberaren adierazpen artistikoetatik aldentzen diren ekoizpenak 

errespetatzen laguntzen dute.  

o Autoebaluazio-txantiloiek norberaren ideiak eta arte-erantzunak 

adierazi eta interpretatzen laguntzen dute. 
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KONPETENTZIA MOTORRA 

 

Oinarrizko konpetentzia guztiak garatzen laguntzen du konpetentzia 

motorrak; izan ere, ahalmen eta trebetasun fisikoak lantzen ditu, jokabide 

motorraz baliatzen da pertsonen nortasun kulturala indartzeko, komunikatu 

eta adierazteko erabiltzen du gorputza eta ariketa fisikoa txertatzen du 

eguneroko bizitzan, osasunaren mesedetan. 

 

A) Orientabide metodologikoak 

Konpetentzia hau garatzeko, jokabide motorraren prozesu inplizituak landu 

behar dira; hala nola hainbat egoera motor hauteman, analizatu, 

interpretatu, exekutatu eta ebaluatu. 

Hartara, honako hauek proposatu daitezke: 

Irakaslearen egitekoa: 

 Irakasleak, askotariko aprendizaia-testuinguruak baliatuz, barne logika 

desberdineko egoera motor anitzak proposatuko ditu: ikasleek euren 

mugak ezagutzeko eta hobetzeko, banakako jarduera motorretatik 

aparte, beste batzuk proposatuko ditu non ikasleak lagunekin edota 

aurkariekin koordinatuko diren, edo ingurunearen ezaugarri 

ezegonkorretara egokitu. 

 Egoera motorren izaera dela eta, irakaslea da jarduerak proposatzen 

dituen gidaria, eta ikasleek, berriz, modu aktiboan parte hartuko dute 

jarduerotan, beren bitartekoak kudeatuz. Ikasleek egitekoa burutzeko 

modurik onena zein den barneratuko dute jarduerak garatzeko modu 

ezberdinak aztertu, antolatu, probatu eta balioetsita. 

 Jarrera positiboak eta motibazioak ikasleen jarreran eragiten dute. 

Irakasleak jarrera dinamikoak eta parte-hartzaileak bultzatuz gero, 

ikasleek modu positiboagoan erantzungo dute. 

 Hainbatetan, gorputz-hezkuntza arloak berak eta eskolek, oro har, 

gizarteko rol sexistak islatzen dituzte, batzuetan modu esplizituan, beste 

batzuetan, aldiz, ezkutuan. Irakasleak tratu-berdintasuna eta pertsona 

guztientzako aukera berdinak bultzatu behar ditu. 

GH saioaren kudeaketa: 

 Konpetentzia motorra garatzeko batez ere metodologia globala behar da 

egoerei konponbideak topatzeko, aurkikuntzan eta edukien arteko 

harremanetan oinarrituta. 

 Konpetentzia hau lantzeko metodo bakarra ez badago ere, ikaskuntza 

kooperatiboa aipa daiteke esanguratsuenen artean. Kooperazioa 

funtsezkoa da gure gizartean, lehiaketaren ordez kolaborazioa duelako 

lehentasuna, ikasleak elkarrekin lankidetzan aritzen direlako, eta ikasleek 

norberaren ikaskuntzaren ardura ez ezik, ikaskideena ere kontuan hartzen 

dutelako. Beraz, norberaren arrakasta taldearen arrakastaren mende 
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dago. Ikerketen arabera, orokorrean jarduera lehiakorrak ematen dira 

nagusiki GHko saioetan. Horregatik, hasierako etapan jarduera 

kooperatiboei lehentasuna emateak egokia dirudi. Ikasleek 

kooperazioaren logika ulertzen dutenean sartuko da lehiaketa, eta, 

horrela, emaitza jokoaren beste elementu bat dela ulertuko dute eta ez 

horren lehentasuna (Velázquez Callado, 2016). 

 Ikasleek uneoro jakin behar dute, planteatutako ariketak egitean, zer 

espero dugun beraiengandik. Horretarako, helburuak proposatu behar 

dira, eta zer, nola eta zertarako ikasiko duten zehaztu. Horrez gain, 

ikasleek ebaluazio-irizpideak eta -adierazleak zeintzuk diren jakin behar 

dute, ikaskuntza-prozesua barnera dezaten. 

 Ikasleen berezitasunak aintzat hartu behar dira, baita beren aukerak eta 

mugak ere. Hori dela eta, desberdintasun fisikoak, motibazio-aniztasuna 

eta sentsibilitateak kontuan hartu behar dira, baita osasun-arazoak, 

desberdintasun sozialak, taldean integratzeko zailtasunak… 

 Irizpide orokor gisa, ikasleen heterogeneotasuna errespetatu behar dugu 

taldeak egitean. Dena den, hainbatetan, ikasgela exekuzio edo abilezia 

mailaren arabera edo interesen arabera antolatuko dugu. 

 Saioaren amaieran, hausnarketa, bateratze-lana edo iritzien trukaketa 

egitea komeni da aprendizaiak finkatzeko eta egindako lana baloratzeko. 

 

B) Ebaluaziorako orientabideak 

Ikaskuntza aktiboaren ikuspuntuaren arabera, ebaluazioa ikaskuntza-

prozesuaren beste urrats bat da; hausnarketarako eta autorregulaziorako 

erreminta, hain zuzen. 

Ebaluazioak prozesu irekia izan behar du. Hasiera-hasieratik, ikasleek jakin 

behar dute zer ebaluatuko den eta nola, baita zein izango diren kalifikazio-

irizpideak ere. Horretarako, helburu didaktikoek eta ebaluazio-irizpideek 

ondo definituta egon behar dute. 

Ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuak ikasleen aurretiko ezagutzak izan 

behar ditu abiapuntu. Horretarako, denbora jakin bat eskaini behar zaio 

hasierako ebaluazioari. 

Kontuan izan behar da, bestalde, ebaluazioa eta kalifikazioa ez direla gauza 

bera. Ebaluazioak irakaskuntza eta ikaskuntza prozesu osoa orientatu eta 

balioesten du, hobetzeko helburuz. Adierazpide kualitatiboa izan ohi du. 

Kalifikazioak, berriz, adierazpide kuantitatiboa izaten du, ebaluazio-

prozesuaren une jakin batean egiten da eta ezagutzen, trebetasunen eta 

jarreren lorpen maila neurtzeko helburua du. 

Ebaluazioa hezkuntza formalaren osagai inportantea da, eta batez ere 

jarduera mota bakoitzean ikasleek dituzten gaitasun motorrak baloratu 

beharko lituzke. Ikasleek burutuko dituzten jardueren ezaugarriek definitzen 

dituzte ebaluazio-irizpideak: 
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 Jarduera fisiko-artistikoak egiten direnean, esaterako, ikasleen gaitasuna 

ebaluatuko dugu honako alderdi hauei erreparatuz: bakarka erabiltzen 

dituzten teknika espezifikoak eta ariketetan erakusten duten 

adierazkortasuna, espazioei eta erritmoei egokitzea, ikaskideekiko 

sinkronizazioa… 

 Bat baten aurkako jardueretan, berriz, diziplina bakoitzeko jarrera motor 

estrategikoak baloratuko ditugu; betiere, testuinguratutako joko-

egoeretan. 

 Kooperazio-jardueretan, ikaskideen arteko koordinazioa ebaluatuko da 

diziplinaren teknika espezifikoak egiteko rol kooperatiboak banatzeko 

garaian. 

 Talde-kirolei dagokienez, testuinguratutako joko-egoeretan diziplina 

bakoitzeko jarrera motor estrategikoak ebaluatuko ditugu, kideekin eta 

kontrakoekin duten elkarreragina, baloidun eta baloi gabeko taldearen 

rolak bere egitea, eta abar. 

 Naturan praktikatutako kirolei dagokienez, banakoek zer jarrera motorra 

duten ebaluatuko dugu, ingurunearekin interakzioan, ziurgabetasuna nola 

deskodetzen duten aztertuta. 

Ikaslearen jokabide motorra ebaluatzeko, portaera motorrak hartuko dira 

kontuan. Jokabide motorrak ebaluatzeak esan nahi du haren dimentsio 

guztiak kontuan hartzea: kognitiboa, afektiboa, soziala eta biologikoa. 

Hala, jarduera bakoitzean garatu nahi dugun gaitasun motorra identifikatuko 

da, eta, ondoren, ebaluazio-tresnen artean, gaitasunari eta aurreikusitako 

ebaluazio motari ondoen egokitzen zaizkionak aukeratuko dira. Esate 

baterako, euskal pilotan, gaitasun motorra ebaluatzeko, ikasleei benetako 

partida batean aritzeko esango diegu, ikasleek bata bestearengan eragina 

izateko moduko egoeran. Ez gara mugatuko testuingurutik kanpo dauden 

egoera analitiko hutsetara, esaterako, banaka, aurkaririk gabe aritzea 

hormaren kontra pilota joz. 

Ebaluazioa, oro har, irakasleek aukeratzen dituzten ebaluazio-erremintei eta 

teknikei loturik egoten da. Ikaskuntza eta irakaskuntza prozesua eta bertan 

inplikatutako pertsonak ebaluatzeko modurik eraginkorrena ebaluazio 

partekatua da: ikasleek eta irakasleak hartzen dute parte, elkarrizketaren 

bidez adostutako kooperazio-dinamikak baliatuz. Erreminta eta teknika 

anitzak erabilita, ebaluazio-prozesua aberastu egingo da. Honako hauek 

erabil daitezke: 

 Aprendizaia-egunerokoa. Ikaskuntza prozesuan garrantzitsuak izan 

daitezkeen portaeren deskribapen laburra biltzen duen koadernoa da. 

 Bateratze lana eta talde-eztabaida. Ikasleak saioan bizi izandako 

esperientzia fisiko eta emozionalen inguruan arituko dira. Aprendizaia 

prozesua doitzeko beste mota bateko informazioa eskuratzeko aukera 

ematen dute. 

 Kontrol-zerrendak. Ebaluazio-irizpideen betetze-maila neurtzeko 
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txantiloia da. 

 Behaketa-orriak. Analisi deskriptiboa egiten da, eta ikasleen jokabide 

motorren maiztasunak jasotzen dira. 

 Errubrikak. Espero den ikaskuntza deskribatzen eta mailakatzen dute. 

 Kontratu didaktikoa. Zer eta nola ikasi erabakitzen da kontratuan eta 

prozesuaren baldintzak eta ebaluatzeko irizpideak ere ezartzen dira. 

Kontratuek ikasleen lan autonomoa eta arduratsua sustatzen dute. 

 Autoebaluazio- eta koebaluazio-txantiloiak. Ikasitakoari buruzko gogoeta 

egiteko aukera ematen dute ikaslea prozesuan sartuz. 

 Proba praktikoak. Planteatutako exekuzio-probaren edota egiteko 

motorraren betetze maila neurtzen dute. Test fisikoak eta motorrak tresna 

mota honen barruan sartzen dira. 
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