
III. ERANSKINA 

Ikaskuntza egoerak. 

Haurrek eraginkortasunez beregana ditzaten foru dekretu 

honen I. eranskinean deskribatzen diren gako-konpetentziak, 

lagungarria izanen da haurrak berak haien ikaskuntzaren 

eragiletzat hartzen dituen metodologia bat garatzea.  

Haurtzaroa jakintza berekiak dituen etapatzat hartu 

behar da, non haur bakoitza gai baita ikaskuntza horiek 

hizkuntza guztietan adierazteko, denak elkarloturik daudela 

eta garrantzi bera dutela. Horregatik, hezitzaileak prest 

egon beharko du haurrak dakiena eta adierazi nahi duena 

azaleratzen uzteko. 

Haurrek heldutasunera bidean pasatzen dituzten etapak 

errespetatu beharko dira, eta garrantzitsua da ikaskuntzak ez 

behartzea. Hori dela eta, proposatzen da ikaskuntza egoera 

pizgarriak, adierazgarriak eta integratzaileak diseinatzea, 

ongi kontestualizatuta daudenak eta, horrez gain, 

errespetatzen dutenak ikasleen garapen integralerako 

prozesua, alderdi guztietan, eta aintzat hartzen dituztenak 

haien potentzialtasunak, interesak eta beharrak, bai eta 

etapako une bakoitzean errealitatea ulertzeko moduak ere. 

Ikaskuntza egoera horiek lagunduko diete eboluzionatzen eta 

haien prozesuetan aurrera egiten, bakoitzaren denborak 

errespetatuz, eta desafioak eskainiko dizkiete, prozesu 

pertsonal eta sozialean aurrerapausoak egiten jarraitzen 

laguntzeko. 

Ikaskuntza egoerek desafio edo arazo bat planteatu behar 

dute, haurraren adin eta garapenaren araberako konplexutasuna 

izanen duena, haurrak, hura sormenez ebazteko, etapa 

antolatzen duten hiru arloetan ikasitakoa abian jar dezan modu 

integratuan. Zeregin eta jarduera batzuk egitea da egoera 



horien abiapuntua, lortu nahi diren helburuak argi eta zehatz 

planteatuta, helburu horiek lortzeko beharrezkoa izan dadin 

oinarrizko jakintza multzo bat integratzea. 

Hiru arloak elkarren artean lotura estua duten 

esperientzia esparruak direnez, hezkuntza planteamenduak 

sustatu beharko du ikaskuntza egoera holistiko eta 

adierazgarriak sortzea, esperientziazko zentzua dutenak, 

aberatsak, baliotsuak eta anitzak, osatzen dituzten elementu 

guztien artean erlazio konplexuak ezartzen lagunduko dutenak. 

Ikasgelan ikasteko iturri nagusietako bat berdinen 

taldea dela kontuan harturik, hainbat egoera proposatuko 

dira, talde lana eta lankidetza sustatzeko eta, horrekin 

batera, bikotean eta banaka lan egitea; talde txikitan 

antolatzea sustatuko da, zeinak aldi berean ikaskuntza 

ibilbide edo zeharkaldi desberdinak egiten ahalko dituzten, 

beraiek aukeratutako proposamen eta proiektuak lantzen, 

horiekin konprometituta, bere gain banako ardurak hartuta eta 

elkarlanean, planteatutako desafioaren ebazpenari aurre 

egiteko. 

Egoera horiek lagungarriak izanen dira haurrek 

bereganatutako ikaskuntzak erabil ditzaten eguneroko beren 

errealitateko arazo bati konponbidea emateko, nork bere 

heldutasun mailaren arabera. Diseinuan kontuan hartuko da 

lagundu behar duela gogoetan oinarritutako ikuspegi kritikoa 

modu progresiboan garatzen. Era berean, beste alderdi batzuk 

landu behar dira, hala nola interes komuna, jasangarritasuna, 

desberdintasunaren errespetua edo elkarbizitza, eta lehen 

urratsak egin balizko gatazka egoerak elkarrizketa eta 

adostasunaren bidez kudeatzen.  Halaber, aintzat hartu behar 

dira haurren baldintza pertsonalak, sozialak edo kulturalak, 

bazterketa eragin dezaketen elementuak detektatu eta 



tratatzeko. 

Proposamenen diseinuaren abiapuntuan haurren interesek 

eta motibazioek egon beharko dute, haien jakin-minezko 

begirada nora zuzentzen duten behatuz detektatuko direnak. 

Proposamen horiek ez dira izanen murritzak, lerratuak edo 

erraztuak, eta haurren gaitasun guztiak hartu behar dituzte 

kontuan. 

Etapa honetan, ebaluazioa egiteko orduan, honako hauek 

izanen dira erreferentziak: haur bakoitzaren banako 

ezaugarriak, ikaskuntza erritmoa, ikasteko modu partikularra, 

bikaintasunak eta ekarpenak, eta kontuan hartuko ditu 

ikaskuntza bat berera iristeko bideak. Ikaskuntza prozesu 

horien ebaluaziorako, behaketa erregistroak erabiliko dira, 

lorpen bakoitza interpretatu eta ateratzeko; beraz, 

garrantzitsua da emaitzak ez ezik gertatutako prozesuak ere 

ikertu eta dokumentatzea, balioa emanez banaka eta taldeka 

egindako ibilbideei. 

 


