Fisika eta Kimika Batxilergoa 1 Irakaslearen gida-liburua

PROIEKTUA

2

Fisika eta Kimika Batxilergoa 1 Irakaslearen gida-liburua

1.- Proiektuaren zergatia eta ezaugarri orokorrak
Indarrean den curriculumean zehazturiko Batxilergoko zientzia-jakintzagaiei dagozkien lan-materialak
garatzea da proiektu honen asmoa. Batxilergoko 1. mailako Fisika eta Kimika jakintzagaiari dagokion
irakaslearen gida-liburua da honako hau, eta argitaratuta dagoen ikaslearen liburua da jatorrizko
erreferentzia.
Oinarrizko gaitasunak garatzeko baliagarriak diren materialak sortzea da lanaren xede nagusia.
Zientziaren didaktikan nagusi diren joera berritzaileak hartu ditugu ardatz baliabide horiek garatzeko,
eta zientzia-hezkuntza hobetzea espero dugu.
Ikaslearen liburuan proposatutako ariketen emaitzak eman eta beste zenbait ariketa gehigarri
proposatu baino gehiago lortu nahi dugu material honen bidez. Irakaslearen benetako gida-liburua
izatea espero dugu. Helburu edota ideia jakin batekin diseinaturik daude ikaslearen liburuan
proposaturiko jarduera guztiak, eta helburu horiek zein diren eta nola lor daitezkeen (metodologia)
azaltzea da liburuaren zeregin nagusia.
Kontuan hartu behar da liburuak hainbat irakurketa izan ditzakeela, hainbat modutara erabil
dezaketela irakasleek –azken finean, irakasleek autonomoak izan behar dute ikasgaiak prestatzeko–,
baina ezinbestekoa da gutxieneko zenbait prozedura azaltzea eta zenbait lan-jarduera proposatzea,
ikasteko-irakasteko prozesua eraginkorra izango bada, hau da, ikasleek gaitasunak garatuko
badituzte. Irakaslearen jarduera erraztea eta orientatzea da liburuaren helburu nagusia.
Hainbat arrazoi eman ditzakegu material horien beharra azaltzeko: zientziaren eta teknologiaren
menpe dagoen munduan bizi gara. Lurreko hainbat lekutan gizakien egoera oso bestelakoa izan
arren, herrialde guztietan ikus dezakegu, neurri handiagoan edo txikiagoan, zientziaren edota
teknologiaren eragina.
Tradizioz, pinturari, musikari, literaturari, zinemari eta arteari lotuta egon da kultura, eta ez fisikari,
kimikari, ingeniaritzari edo teknologiari lotuta. HamLeten egilea edo Mozart ez ezagutzea kulturagabeziatzat jotzen da, eta arrazoi osoarekin, gainera. Hala ere, ez da berdin jokatzen baldin eta
norbaitek Newtonen legeak ezagutzen ez baditu edo elementuen taula periodikoa zer den ez badaki;
orokorrean, nahiz eta zientziaren printzipioen oinarriak edo teknologiaren funtsezko eginkizunak
ezagutu ez, oso landutzat jo daiteke pertsona bat. Harrigarria da zer alde dagoen zientziaren arloko
ezagutzarik eza eta beste edozein arlotakoa neurtzeko.
Oso adibide adierazgarriak eman daitezke: orain dela gutxi, honela zioen kutsadurari buruzko albiste
batek: “elementu hauek aurkitu dituzte: nitrogeno oxidoak…” edo “…ozonoa, hiru molekula oxigenoz
osatua…”. Zer gertatuko litzateke horrelako akatsak eginez gero ekonomiaz, Olinpiar Jokoez edo
futbol-lehiaketaz hitz egitean? Zalantzarik gabe, gertatuz gero, zuzenketa eta ohar ugari sortuko
lirateke. Era berean, harritu egingo ginateke testu arrunt batean ortografia-akatsak ikusiko bagenitu;
ostera, ez da gauza bera gertatzen aipamen zientifikoekin, esaterako: Unitateen Sistema
Internazionala duela berrogeita hamar urte baino gehiago onartu bazen ere, inork ez omen du aintzat
hartzen, eta gramoak adierazteko “gr”, “gr.”, “g.” grafiak erabiltzen dira, eta ia-ia inoiz ez “g”.
Zergatik gertatzen ote da hori? Azterketa sakona egingo ez badugu ere, kontuan hartu behar da
ezagutza zientifiko-teknologikoak eskuraezintzat dituztela herritar gehienek. Era horretara, zientziak
jokaera mitikoa du gure gizartean, bere lorpenengatik zein lorpen horietara heltzeko erabiltzen duen
metodologiagatik. Gure ongizate-gizartean zientziaren izaera horrelakoa izatea ez da, noski, zoriaren
ondorioa. Neurrigabeko kontsumo-zibilizazio honetan, ezagutza zientifikoak gutxi batzuei ematen dien
erabakitzeko ahalmenean oinarritu behar da gure gizarte-eredua. Adibidez, argaltzeko metodo baten
eraginkortasuna erabat frogatutzat ematen da zientifiko kalifikatzailea erantsiz gero; ibilgailu batzuen
iragarkien lengoaia erabat esoterikoa eta ulertezina izan daiteke: ez du garrantzirik, zientzia dela
ematen du. Garbigailu batean bio- aurrizkiak erabiliz gero, eraginkortasun handia duela ziurtatzen du.
Adibide asko eta asko aipa daitezke esandakoaren indargarri.
Horrela, paradoxa honetara iristen gara: nahiz eta gizartean zientzia eta teknologiaren balioespena
txikia izan, ez da gauza bera gertatzen zientziak jendearengana heltzeko duen ahalmenarekin.
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Egoera hori oso bitxia da, eta oso modu adierazgarrian azaltzen da Kimikaren kasuan. Gizarteak, oro
har, atseginez onartzen du merkatuak eskainitako edozein produktu kimiko berri –aurrekoa baino
hobea–, eta, gainera, irrikaz egoten da kimikariek eta beste zenbait profesionalek produktu berriak
noiz aurkituko, minbizia, HIESa eta beste zenbait gaixotasun sendatzeko edo eguneroko bizitzan
agertzen diren beste zenbait arazo konpontzeko. Beste era batera esanda, onartu egiten du
aurrerapen zientifiko-teknologikoa, bizi-kalitatea hobetuko duela uste baitu. Baina, aldi berean,
gorrotatu egiten du Kimika.
Jendeak, orokorrean, Kimikaren jardueraren inguruko balorazio negatiboa du; instalazio industrialak
arriskutsuak direla pentsatzen du, neurri handiagoan edo txikiagoan ingurumena kutsatu egiten dutela
uste du, gehigarri kimikoek jakientzako kaltegarriak direla sinesten du, eta abar… Ohikoa da Kimikan
adituak ez direnei era honetakoak entzutea: “elikagai honek kimika du”, naturala ez dela eta
baztertzekoa dela aditzera eman nahian; ez omen dira konturatzen kontsumitzen edo erabiltzen
dugun guzti-guztian hartzen duela parte Kimikak eta bizitza bera ere prozesu kimiko konplexua dela.
Kontuan hartzekoa da, beraz, herritar modura izan behar dugun prestakuntza arlo zientifikora ere
heldu behar dela; horrela, gure eguneroko bizimoduan erabaki garrantzitsuak hartzeko irizpideak
izango ditugu.
Bibliografian, hainbat aipamen aurki ditzakegu zientziari eta hezkuntza zientifikoari buruzkoak,
adibidez:
Guy Claxton (1994)
–“…mundu guztia bat omen dator: gaurko gazteek zientziaren munduaz zerbait jakitea garrantzitsua
da, eta eskolaren ardura da hori…”
–“…zientziaren irakaskuntzak funtsezko tokia eduki behar du curriculumean… hala ere, zalantza ugari
izaten da oraindik ere zientziaren irakaskuntza-programen arrakastaz…”
Reid eta Hodson (1993)
–“…eskolak helburu hauek lortzeko ahaleginak egin behar dituela uste dugu: lehenik, zientziahezkuntza bermatu behar zaigu guztioi, eta, bigarrenik, ondo trebatu behar ditu zientzia ikasteko
ahalmen edo interes gehiago dutenak, haiengandik espero den eta eskatu diezaiokeen maila lor
dezaten”
Hala ere, zientziak gure gizartean garrantzi handia badu ere, hainbat datu kezkagarri daude
zientziaren jakintzagaien ikaste-irakasteko prozesuari buruzkoak. Azken urteotan, hainbat ikerketek
argitara eman dutenez, izugarri jaitsi da zientziarekiko zaletasuna Europako gazteen artean.
Beherakada horrek arriskuan jartzen du hurrengo urteetan zientzian, medikuntzan eta teknologian
izango den berritzeko eta ikertzeko ahalmena. Are gehiago, eguneroko bizitzarako beharrezkoak diren
gaitasunak egon daitezke arriskuan, gero eta handiagoa baita ezagutzak gizartean duen garrantzia.
Hori guztia dela-eta, Zientzia Hezkuntza sustatu behar da, eta gazteak erakartzeko ahalegina egin
behar dugu. Zientzia ikasteko eta irakasteko prozesua, hau da, metodologia, aldatu behar da. Ikasleei
galdetuz gero, metodologia aipatu ohi dute, askotan, zientziarekiko duten jarrera negatiboa edo
neutroa justifikatzeko.
Arlo zientifikoaren irakaskuntzari dagozkion berezko ezaugarri horiek adierazten digutenez, behar
beharrezkoa da gure hezkuntza-sistema hobetzea, hainbat arazori irtenbide egokiagoa eman ahal
izateko.
A. Caamaño eta bestek (2002) honako hau esaten dute: “…eguneroko bizitzatik ateratako problemen
ebazpenari begira dagoen pedagogiarantz eboluzionatu behar da, eta, ezagutzak ikasi beharrean,
gaitasunak lantzeko bideratu behar dugu ikasteko eta irakasteko prozesua. Pedagogia aktiboa
bultzatu behar da, ikasleak bere ezagutzak eraikitzeko eta ezagutza horiek autonomiarekin
kudeatzeko; gainera, etikari, gizarteari eta inguruneari loturiko dimentsioa sartu behar dugu
zientzietako eskoletan, zientziak gizartean zer garrantzi duen kontuan hartuta (genetika, energia,,
kutsadura…)”.
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Arazo hori ikertzeko eta konponbideak proposatzeko asmoz, Europako Komisioak aditu-talde bati
(High Level Group On Science Education), Michel Rocard burua zela, diagnostiko bat eta egoera
zuzentzeko proposamenak egitea eskatu zion. Lan horren emaitzak eta aholkuak Science Education
Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe (2007) txostenean bildu zituzten. Honako hauek
dira aipagarrienak:
–Europako etorkizuna jokoan dagoenez, zientzia-hezkuntza bultzatzea eskatu behar diete herriagintariek maila guztietako erakundeei.
–Zientzia-hezkuntza hobetu behar da pedagogia-forma berriak erabiliz: eskoletan, ikerketan
oinarritutako ikasketa sartu, irakasleak prestatu eta irakasle-sareak sortu.
–Garrantzi berezia eman behar zaio nesken parte-hartzeari eta autokonfiantzari zientzia arloko
gaietan.
Ildo berean, Jonathan Osbornek eta Justin Dillonek Nuffield Foundation erakundearentzat egindako
Science Education in Europe: Critical reflections (2008ko urtarrila) txostenean, eskoletan Ikerketan
Oinarritutako Zientziaren ikasketa bultzatzeko hainbat aholku eman zuten. Hauek dira txostenaren
ondorioak:
–Zientzia-hezkuntzaren helburu nagusia ikasleei zientziak inguruneari buruz ematen dituen azalpenak
eta zientziak duen lan egiteko era irakastea izan beharko luke.
–Ikasleen zientziarekiko jakin-min eskasaren arazoa aurreikusten duten curriculum berritzaileak
bultzatu behar dira.
–14 urtetik beherako zientzia-hezkuntzan, kontzeptuei garrantzi gehiegi eman beharrean, ikasleak
zientziara eta naturako gertakizunetara erakartzeko ahalegina egin beharko litzateke. Hori lortzeko,
ikerketarako eta jarduera praktikoak egiteko aukera eskaini beharko litzateke, hori baita biderik
egokiena.
–Irakasleen irakasteko ohiturak aldatzea epe luzerako proiektua da.
–Europar Batasuneko gobernuek zientzia-hezkuntzaren ebaluazioaren ikerkuntzan eta garapenean
inbertitu beharko lukete. Helburua herritar jantzi bati eska diezazkiokeen ezagutzak ebaluatzeko
tresnak garatzea izango litzateke.
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2.- Orientabide didaktikoak
1.- Helburuak, lotura curriculum-dekretuarekin eta oinarrizko
gaitasunekin
Batxilergoko 1. mailako Fisika eta Kimika jakintzagaiari dagokion Curriculum Dekretuan
adierazitakoari jarraituz, bertan adierazten diren edukiak (gai-zerrenda) eta oinarrizko gaitasunak
aztertuko ditugu, ikaslearen testu-liburuan proposaturiko jarduerekin bat datozen balioesteko.
Honako hau dio 2007ko azaroaren 13ko Curriculum Dekretuak (III. Eranskina. Oinarrizko Gaitasunak):
“Oinarrizko Hezkuntzak, batik bat, goi-mailako ikasketak egiteko behar den prestakuntza emateari eta
ikasleei ikasketa horiek egiteko behar diren ezagutzak emateari eman izan dio garrantzia, eta ez dio
hainbeste erreparatu helduen bizitzarako garatu behar diren gaitasun pertsonalak, sozialak eta lanarlokoak lantzeari eta bizitza osoan ikasteko behar diren oinarriak prestatzeari”.
Hau ere irakur dezakegu: “Curriculumak ikasleek bereganatu beharreko gaitasunak ditu oinarri. Hori
finkatuta, agerian jarri nahi da curriculumak, Oinarrizko Hezkuntzaren helburuak betetzeko, goimailako ikasketak egiteko prestatu behar dituela ikasleak, baina, horrekin batera, behar bezala landu
behar dituela hezkuntzaren gainerako alderdiak, pertsonak gizaki moduan garatzeko beharrezkoak.
Bestela esanda, curriculumak indartu egin behar du hezkuntzaren izaera hezitzailea, eta gauzak
egiten jakiteko prestatu behar ditu ikasleak. Hezkuntzaren ikuspegi horren ildotik jaso dira
curriculumean hezkuntza-gaitasun orokorrak eta oinarrizko gaitasunak”.
Gaitasunak hainbat alorretan aplika daitezke eta era askotakoak dira (hainbat testuingurutan balia
ditzakegu); gainera, izaera integratzailea dute, ezagutzak (kontzeptuak), prozedurak (trebeziak) eta
jarrerak biltzen baitituzte. Horrenbestez, gaitasunek beren baitan hartzen dituzte trebetasun
praktikoak, ezagutzak, motibazioa, balio etikoak, jarrerak, emozioak eta gizartearen arloko
elementuak zein portaerari dagozkionak, eta pertsonek batera erabiltzen dituzte horiek guztiak, lanak
modu eraginkorrean egiteko.
Aureli Caamañok (2001) honako hau esaten du “…oro har, zalantzarik gabe esan daiteke hurrengo
hamarkadan irakatsiko den zientziak aldaketa handiak izango dituela edukiei dagokienez… jarrera
ireki eta malguak beharko dira mende berriaren curriculumen helburuak, metodologia eta edukiak
birpentsatzeko”. Francisco Gonzálezek (2001), berriz, honela dio: “…arazo nagusia ez dira irakatsi
beharreko eduki berriak, baizik eta ikasleen belaunaldi berriei zientzia irakasteko modua aldatzearen
beharra”. Kontrajarritako iritziak badirudite ere, txanpon beraren bi aldeak baino ez dira,
curriculumaren metodologia eta edukia aldatzea proposatzen baitute.
Begi-bistakoa denez, bi gauza lortu behar dira: batetik, ikaspenaren helburua berrikusi behar da, eta,
bestetik, dagozkion lan-jarduerak aldatu behar dira. Horren guztiaren ondorioz, curriculumak berriro
osatu behar izan dira, eta gaitasunak dira, hain zuzen ere, curriculum berrien ardatz nagusia.
“Hezkuntza-baliabide berriak” behar dira “helburu berri horiek” lortzeko, eta horixe da material honen
arrazoi nagusia, curriculuma lantzeko eta gaitasunak garatzeko baliabide egokiak behar baititu
irakasleak.
Oinarrizko gaitasunak elkarri lotuta daude. Batera azaltzen dira gaitasunaren zenbait elementu, eta
gaitasun bat baino gehiago behar da haietako edozein garatzeko eta erabiltzeko. Edozein arlotan
egindako lanean hainbat gaitasun lan daitezke, eta, aldi berean, zenbait arlotan edo materiatan
egindako lanaren ondorioz, oinarrizko edozein gaitasun lantzen da.
Taula honetan, gaitasun bakoitzaren deskribapen laburra egiten da, eta hura garatzeko baliagarriak
izan daitezkeen zenbait lan-jarduera edo adibide ematen dira:
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Gaitasuna
1. Zientzia-, teknologia- eta osasunkulturarako gaitasuna

2. Informazioa lantzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna
3. Matematikarako gaitasuna
4. Hizkuntza-komunikaziorako
gaitasuna
5. Ikasten ikasteko gaitasuna
6. Gizarterako eta herritartasunerako
gaitasuna
7. Giza eta arte-kulturarako
gaitasuna
8. Norberaren autonomiarako eta
ekimenerako gaitasuna

Gaitasuna garatzeko adibidea
1a.- Esperientzia sinpleak diseinatzeko eta egiteko jarduerak
proposatzea, hainbat gairen inguruko ikerketa zientifikoen
oinarrizko alderdiak lantzeko.
1b.- Zientzia eta etxeko eguneroko egoerak lotzen dituzten
jarduerak proposatzea: etxean erabiltzen diren produktu kimikoen
azterketa, baliabide energetikoen erabilera arduratsua eta tresna
elektrikoak erabiltzeko segurtasun-arauak.
1c.- Proiektuak diseinatzeko eta aurrera eramateko jarduerak
proposatzea, hurbileko egoerekin lotuta (zentroaren kontuikuskaritza ekologikoa, zentral energetikoetara eta hondakinak
tratatzeko lantegietara joatea eta analizatzea, etab).
1d.- Errealitatea interpretatzeko ereduak erabiltzen dituzten
jarduerak aurrera eramatea, horien behin-behinekotasuna
azpimarratuz.
Arazo zientifikoek informazioaren tratamenduan dituzten
beharrekin bat datozen programen erabilera sustatzea (kalkuluorriak, grafikoak, etab.).
Hizkuntza matematikoa erabiltzea, gertaera naturalak
kuantifikatzeko eta naturari buruzko datuak eta ideiak azaltzeko.
Eduki zientifikoko dokumentuen irakurketa sustatzea (liburuak,
argitalpenak, etab.).
Lanak egiterakoan metodologia zientifikoaren erabilera sustatzea.
Zientziaren, teknologiaren, gizartearen eta ingurumenaren (ZTGI)
arloetako harremanen azterketa/analisia egitea.
Ikasleei sorkuntza-jarduerak proposatzea, euren adierazpena eta
gaitasun plastikoa esperimentatzeko eta analizatzeko.
Nork bere burua erregulatzeko mekanismoak sustatzen dituzten
jarduerak programatzea (helburuak ezagutzea, autoebaluazioa,
koebaluazioa, etab.).

Etapa honetan, helburu hauek lortzea da Fisika eta Kimika irakasgaien helburua:
1. Fisikaren eta Kimikaren esparruko kontzeptu, lege, teoria eta eredu nagusi eta orokorrak lotuz,
eskemak egitea, zientziaren adar horien garapenaren ikuspegi orokorra izateko eta Fisikaren eta
Kimikaren arloko sistema eta aldaketa nagusiak azaltzeko, testuinguru zientifikoan eta eguneroko
bizitzako edozein testuingurutan.
2. Zientzien berezko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiliz, problemak ebaztea eta
ikerlan txikiak egitea, banaka zein taldeka, zientziaren edo gizartearen interesa pizten duten
eguneroko egoerak modu kritikoan eta zein bere testuinguruan lantzeko eta zientzia-lana proben eta
sormenaren bidez egiten dela jabetzeko.
3. Fisikako eta Kimikako ezagutzak askotariko testuinguruetan erabiltzea, eta eguneroko egoeretan
ezagutza horien eta teknologiaren, gizartearen eta ingurumenaren arteko harremanak analizatzea,
tokiko arazoei eta gizadiaren arazo orokorrei buruzko erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko
eta ingurune naturala eta soziala gordetzen, babesten eta hobetzen laguntzeko; alegia, etorkizun
iraunkorra lortzen laguntzeko.
4. Fisika eta Kimika etengabe eraikitzen ari diren jarduerak direla ohartzea, kontrako hipotesiak eta
teoriak konparatzea eta eztabaida zientifikoek giza ezagutzaren bilakaerari zer-nolako ekarpena
egiten dioten aintzat hartzea, pentsamolde kritikoa osatzeko, zientziak pertsonen heziketan zer
garrantzia duen kontuan hartzeko eta gizartean eta ingurumenean zer ondorio dituen balioesteko.
5. Informazio zientifikoa zuzen interpretatzea eta adieraztea, askotariko euskarriak eta baliabideak
(besteak beste, informazio- eta komunikazio-teknologiak) eta terminologia egokia erabiliz, Fisikarekin
eta Kimikarekin lotutako zientzia-, teknologia- eta gizarte-gaiei buruz mintzatzeko.
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2.- Metodologiari buruzko ohar orokorrak
Zientzia ikasteko eta irakasteko metodologia egokiari heltzeko, honako hau hartu behar dugu kontuan:
zientzia ikastea ez da zientzia-ezagutzari loturiko edukiak ezagutzea (adibidez, eguzki-sistema
osatzen duten planetak jakitea edo giza gorputzaren atalak ezagutzea); aitzitik, lan egiteko prozedura
bat da, ikasten ikasteko metodo bat (metodo zientifikoa).
Zientziaren eta zientzialarien lanaz hitz egitean metodo zientifikoa aipatu ohi da. Hala ere, ez dugu
pentsatu behar metodo zientifikoa arau sorta zurrun bat denik; horrela balitz –prozedura bakarra
balitz–, zientzia egiteko modu egoki bakarra legoke, eta gainerako bide guztiak desegokiak direla
ondorioztatuko genuke (jarduera zientifikoa ondo edo gaizki eginda dagoen baloratzeko arriskua
izango genuke). Metodo zientifikoa komunitate zientifikoak hartzen duen jokaera-ereduetako bat
besterik ez da. Beraz, metodo zientifikoaz ez da singularrean hitz egin behar, ez baita arau-sistema
bakarra eta aldaezina.
Naturak nola funtzionatzen duen azaltzeko, gertaerak edo datuak erabiltzea da gaur egungo metodo
zientifikoaren oinarri nagusia. Gertaerak edo datuak zentzumenen bidez jaso daitezkeen fenomenoak
dira. Bi baldintza bete behar dituzte: batetik, ez dute subjektiboak izan behar –hau da, norberaren
esperientzia pertsonalak ez dira kontuan hartuko–; eta bestetik, errepikagarriak izan behar dute –hau
da, egiaztatu behar dugu emaitza berberak lortzen ditugula esperimentuak baldintza berberetan
egiten baditugu; beraz, behin bakarrik lortutakoak baztertu egingo ditugu–.
Datuak hartzeko, bi prozesu bereizten dira: behaketa eta esperimentazioa. Behaketa pasiboa da, ezin
baitira kontrolatu ez fenomenoaren baldintzak, ezta noiz gertatzen diren ere. Behaketa garrantzizkoa
da Natura Zientzia guztietan, eta, zenbait kasutan –Astronomian edo Etologian, esaterako–, datuak
jasotzeko modu nagusia da. Esperimentazioa, berriz, behaketaren aldaera hobetua da, zientzialariak
kontrolatu egiten baitu esperimentuetan zer baldintzatan eta noiz gertatzen diren fenomenoak. Era
horretara, datuak nola jaso antolatzeko aukera izaten dugu; behaketaren kasuan, ostera, jarrera
guztiz pasiboa izaten dugu, esan bezala.
Are garrantzitsuagoa da fenomenoaren baldintzak aldatzeko gai izatea, esperimentazio sistematikoa
egiteko gai izango baikara horrela. Esperimentazio sistematikoa eginez, nahi dugun baldintza alda
dezakegu esperimentu batetik bestera, eta faktore horren eragina balioetsi. Laburtzeko, behaketa
naturan egiten dela esan dezakegu, eta esperimentazioa, aldiz, laborategian.
Arrazoibide zientifikoaren abiapuntua behin-behineko hipotesia da. Gertaerak azaltzeko ideia da
hipotesia, eta era askotara osatzen da: oso datu gutxi erabilita edo datu sorta zabalaren bidez;
esperientzia arruntean oinarrituta edo esperimentu zehatzetan eta espezializatuetan; era intuitiboan,
eta batzuetan, oharkabean – zientzia modernoaren historian badira halako adibide franko–, edo oso
arau hertsiei jarraituz.
Hurrengo urratsa hipotesia aztertzea (egiaztatzea) izango da. Hipotesi batek, ontzat edo egokitzat
hartzeko, bi baldintza bete behar ditu: batetik, ezaguturiko fenomenoak azaldu behar ditu, eta bestetik,
gai izan behar du iragarpenak egiteko; hau da, ahalmena izan behar du balizko kasu batean zer
gertatuko litzatekeen aurrez esateko. Puntu horretan, hipotesiaren analisia dela-eta, hainbat iritzi bil
ditzakegu zientzien epistemologian.
Edozelan ere, maila teorikoan metodo zientifikoaz eztabaidatzen jarraitzen badugu ere, ezin dugu
ukatu zenbateko eragin izan duen zientzia klasikoetan. XVII. mendean, mendebaldeko Europan,
Zientzia Iraultza deitutakoa gertatu zen. Galileo –Fisikan–, Harvey –Fisiologian– edo Sydenham
–Patologian– izan ziren iraultza horren protagonistetako batzuk. Zientzia klasikoak (Grezian, Txinan
edo Indian) ezagutzaren ikusmolde existentzialistan oinarrituta zeuden; hau da, errealitatearen
esentzia (zentzu metafisikoan) ezagutzea zen helburua; ondorioz, ezagutza horren balioa absolutua
eta behin betikoa zen. Aldiz, Europa modernoan garatutako metodo zientifikoa datuen bidezko
ezagutzan oinarritzen da, eta gertaeren arteko erlazioak azaldu baino ez du egiten. Hortaz, batetik
erlatiboa –unean uneko datuen menpekoa– eta bestetik behin-behinekoa da –datu berriak ager
baitaitezke– haren balioa.
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Bi prozedura horien artean beste bereizketa bat egin daiteke: ezagutza zientifiko modernoaren
hipotesi baliagarriak azalpenak direla esaten da; antzinako metodo espekulatiboetan, berriz, asmo
existentzialisten interpretazioak izango ziren. Azalpenei, askotan, lege esate zaie, batez ere gertaeren
arteko erlazioak funtzio matematikoen bidez adierazita daudenean. Hala ere, lege asko
–Medikuntzan, adibidez– ez daude matematikoki adierazita, eta kualitatiboak dira.
Azalpenak sistematikoak badira eta naturaren ezaugarri bati edo esparru zabal bati lotuta badaude,
ondoz ondoko lege multzo bat osatzen dutelarik, teoria bat osatzen dute. Era horretara,
“erlatibitatearen teoria”, “kuantuen teoria”, “argiaren uhin-teoria”, “teoria zelularra”, “eboluzioaren
teoria” eta abar plazaratu dituzte zientzialariek. Egia esateko, teoria hitza ez da beti zentzu hertsian
erabiltzen, eta, askotan, teoria esaten zaie, aurreko azalpen handiekin batera, tamaina ertaineko eta
txikiko zenbanahi hipotesiri.
Metodologia zientifikoa aztertzen duten lan gehienetan, Fisikako eta Kimikako adibideak hartu ohi
dira, horiexek baitira oinarri sendoen dituztenak; baina ez dugu ahaztu behar metodo zientifikoaren
garrantzia ezagutzaren arlo guztietara zabaltzen dela: Botanika, Zoologia, Lurraren zientziak,
Medikuntza…
Azkenik, metodo zientifikoaren deskribapen txiki hau bukatzeko, ereduak aipatuko ditugu. Berriz ere,
ez dago modu bakarra ereduak zer diren edo zer funtzio duten azaltzeko, baina, orokorrean, ereduak
errealitatearen alderdi baten errepresentazioak –irudikapenak– dira, eta alderdi horri dagozkion
hipotesietan oinarrituta daude. Ereduak oso erabiliak dira irakaskuntzan, marrazkien edo objektuen
bidez irudikapen sinplifikatuak egiteko; antzekotasuna edo metafora erabiltzen dira askotan.
Ikerkuntzan gero eta garrantzitsuagoa da ereduak erabiltzea, hipotesiak edo teoriak deskribatu nahi
duen errealitatearen alderdia ahalik eta konplexutasunik handienarekin adierazteko erabili behar
baitira. Konplexutasun hori dela eta, zientzialariek etengabeko zuzenketak egin behar dituztenez, gero
eta ohikoagoa da eredu formalak erabiltzea, askotan matematikoki edo ordenagailuaren bidez
antolatuak.
Zientziaren jardueratako bat ereduak prestatzea da, behaketaren eta esperimentazioaren antzera.
Eredua gure zentzumenek zuzenean sumatu ezin dezaketen zerbaiten irudikapena da. Ezagutzen
duguna azaldu behar du irudikapen horrek, eta saio berriak iradoki, emaitzak iragarriz. Emaitza horiek
baieztatzen badira, eredua eta haien ondorioak teoriatzat joko ditugu. Teoria atomikoa ekar dezakegu
adibide gisa, komunitate zientifikoan oso garrantzi handiko teoria aipatu nahi badugu.
Irakasleok metodo zientifikoa bultzatu, eta ikasleak zientziaren gainean duen kontzientzia eta
ulermena areagotzea lortu eta gure bizimoduan zer garrantzia duen azpimarratu behar dugu. Era
berean, beharrezko ezagutzak eta tresnak eman behar dizkiogu ikasleari, zientziarekin loturiko
gaurkotasun-gaiak aztertzeko eta eztabaidatzeko gai izan dadin; horrela, bere erabakiak hartu ahal
izango ditu –printzipio eta prozesu zientifikoak eta ebidentzia erabiltzen bultzatzea erabakiak
hartzeko– eta era arduratsuagoan parte hartu, gizarte libre eta demokratiko bateko kide gisa.
Ikasleek gaitasunak garatzea da ikaste-irakaste prozesuaren helburu nagusia; hortaz, horretara
bideratutako hainbat jarduera egin behar ditugu (gela barruan eta gelatik kanpo), eta metodologia
bakarra ez badago ere, zenbait aholku edo argibide eman ditzakegu lan hori egiteko. Ezaugarri hauek
eduki behar ditu ikasleen lanak:
–ikasleek modu aktiboan parte hartu behar dute;
–jarduera esperimentalak egin behar dituzte ikasleek (lan esperimentala bultzatu behar dugu, baina
ez guk eginez, ikasleek eginez baizik);
–ikasketa kooperatiboa bultzatu behar dugu (ikasgelan ahalik eta interakzio gehien lortzeko);
–egindakoa aztertu behar dute ikasleek (pentsatu, kontatu, jakinarazi…);
–baliabide anitzak erabili behar dira (laborategia, liburuak, hitzaldiak, irteerak…);
–ikasleen interesekoa gaiak (gai hurbilak) landu behar dira.
Aurrekoa lortzeko, ezaugarri hauek izan behar ditu irakasleon lanak:
–Ikaste-prozesua erraztu behar du irakasleak (ikaslea da protagonista), eta sistema parte-hartzailea
eta kooperatiboa bultzatu.
–Ikasleei kontzeptuak zuzen-zuzen azaldu ordez, ikasleek beraiek kontzeptu horiek “aurkitzeko”
(behinik behin, kontzeptu horietara hurbiltzeko) proposamenak landu behar ditugu.
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Curriculumari erreparatzen badiogu, ezaugarri hauek nabarmendu behar ditugu Fisika eta Kimika
jakintzagaiaren garapenarekin loturiko ikaste-irakasteko lan-jardueren diseinuan:
a) Fisikaren eta Kimikaren berezko izaera esperimentala
b) Teoriaren eta esperimentuen arteko harremana
c) Ariketak sistematikoki egitea
d) Komunikazioa eta argudiatzea
e) Fisikaren eta Kimikaren testuingurua
Beheko taulan ikus dezakegu zer ezaugarri izan behar dituen ikasleen lanak ikuspegi berritzailetik, eta
zein diren ohiko ikuspegiarenak:
Ohiko jarduerak zientzien irakaskuntzan
Irakaslearen azalpenak (modu ordenatuan eta
argi) dira nagusi, eta behar beste aldiz errepikatu
behar dira.
Ikasleek eginiko ariketak (arkatz eta paperezko
ariketak).
Irakaslearen galderak, ikasleek ulertu ote duten
baieztatzeko.
Jarduera hauek egiten dira nagusiki: azaltzea,
entzutea, kopiatzea, galdetzea, erantzutea.
Testu-liburu klasikoari jarraitzen dio.
Ez dituzte kontuan hartzen ikastetxearen,
ikasleriaren edo irakasleriaren ezaugarriak edo
interesak.

Hezkuntza-berrikuntzak eta pedagogiaikerketak aholkaturiko jarduerak
Irakaskuntza aktiboagoa da, eta ikasleen
interesetan oinarrituta dago.
Ikasleek zientzia izaera duten proiektu txikiak
egiteko aukera ematen (bultzatzen, sustatzen)
du.
Zientziaren eta teknologiaren errealitatea
aurkezten du: laborategiak, museoak eta
lantegiak bisitatu.
Ikasleak zientzia eguneroko bizitzan aplikatzera
bultzatzen dira.
Hezkuntza-baliabide ugari eta anizkoitzak
erabiltzen ditu.
Zientzian eta gizartean interesa duten gaiak
jorratzen ditu.

Antzerako taula egin dezakegu ohiko irakaskuntza tradizionala eta irakaskuntza berritzailea
alderatzeko:
Betiko irakaskuntza
Irakasle soila.
Erakuslea da irakaslea.

Irakaskuntza berritzailea
Irakasle-taldea.
Irakaslea ez da erakuslea, eta laguntzaile edo
bitartekari lana egiten du.
Ikastea da prozesu (helburu) nagusia.
Ikerketan oinarritua dago ikaspen-irakaspen
jarduera, metodo zientifikoa baliatzen da, eta
noranzko bikoitza du.
Errorea baliatzen da ikasteko iturri gisa.

Irakastea da prozesu (helburu) nagusia.
Azalpenetan oinarritua dago didaktika,
noranzko bakarra du.
Egiarekin eta asmatzearekin soilik dago lotuta
irakaspena.
Ikaslearen autonomia murrizten du.
Programaziotik kanpo dago IKTak erabiltzea.

Ikaslearen autonomia bultzatzen du.
Curriculumean integratzen ditu IKTak.

Hainbat hezkuntza-erreforma proposatu badira ere, ohiko lan-jarduera da nagusi zientzia-irakasleen
eguneroko zereginetan. Egoera hori gainditzeko, zenbait aldaketa metodologiko proposatu behar dira:
–Batetik, gelan ondo antolatu behar ditugu espazioa eta denbora. Ikasle-talde txikiak eratzea izan
behar da ohiko lan-prozedura (arbelaren aurrean etengabe hitz egiten eta azalpenak ematen ari den
irakaslearen protagonismoa gutxitu behar dugu), eta sistematikoki antolatu behar ditugu lan-saioak
(hasierako jarduera, jarduera nagusia eta bukaerako jarduera ondo bereizi behar ditugu saio
bakoitzean, jardueraren helburuak adierazi behar dizkiegu ikasleei eta ikasitakoaren gaineko
etengabeko gogoeta bultzatu; ikasitakoa ez ezik ikasteko prozedura –metakognizioa– ere analizatu
behar dugu);
–Bestetik, zientziaren berezko metodologiari dagokionez, ikuspegi deduktiboa eta induktiboa
gainditzeko urratsa eman behar dugu, eta ikerketan oinarritutako ikaste-irakaste prozesua bultzatu.
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Irakaskuntzaren historian zehar, zientzia irakasteko bi ikuspegi pedagogiko nagusitu dira.
Lehenengoa, eskoletan gehien erabili dena, ikuspegi deduktiboa izan da. Irakasleak kontzeptuak
aurkeztu eta haien inplikazioak eta aplikazioen adibideak ematen ditu. Hori egiteko, ikasleak gai izan
behar du kontzeptu abstraktuak lantzeko. Beraz, ikuspegi horretatik, zaila da Bigarren Hezkuntza
baino lehen zientzia irakasten hastea, ikasleak oraindik ez baitaude horretarako prest.
Bigarrena ikuspegi induktiboa da. Horrek aukera gehiago ematen du ikasleen ikasketa behaketan,
saiakeran eta irakasleak gidatutako ikerkuntzan oinarritzeko (eredu eraikitzailea/konstruktibista).
Horren arabera, denok eraikitzen dugu munduari buruzko ulermena eta ezagupena, esperientzien
bidez eta haiei buruzko gogoetaren bidez. Gu gara gure ezagutzaren sortzaile aktiboak.
Azkenik, Ikerketan Oinarritutako Zientzia Ikasketa (Inquiry-Based Science Education) izenaz
ezagutzen dena dugu; proposamen horretan, ikerketa da arazoak diagnostikatzeko, esperimentuak
kritikatzeko eta aukerak bereizteko prozesua. Horretarako, ikerketak planifikatzen dira, usteak
aztertzen dira, informazioa bilatzen da, ereduak eraikitzen dira, taldekideekin eztabaidatzen da, eta
azalpen koherenteak osatzen dira (Linn,Davis & Bell, 2004).
Norberaren jakin-minak gidatzen du arazo bat argitzeko edota behatutako zerbait ulertzeko ikertzeprozesua; beraz, ikasleak jakin-mina edota galdera bat eragiten dion zerbait ikusten duenean hasten
da prozesua. Ondoren, behaketak egin, galderak plazaratu, hipotesiak aztertu, aurreikuspenak
proposatu, esperimentatu eta ezagupenak eraikiko ditu ikasleak –irakaslearen laguntzarekin edo
gidarekin betiere–. Prozesuan zehar, ikasleak datuak jasoko ditu, emaitzen grafikoak eta azalpenak
landuko ditu, eta hainbat informazio-iturri kontsultatuko ditu. Azkenean, ikusitakoaren mamia eta
kontzeptuak ulertzeko, testuinguru berrietan aplikatu beharko ditu –norberak pentsatu, gelakideekin
hitz egin, datuak interpretatu eta bere ideiak besteen emaitzekin konparatu beharko ditu–.
Ikasteko ikuspegi honetan, irakasleak ondo aukeratu behar ditu kontzeptuak lantzeko baliabide eta
jarduerak. Hortik aurrera, fasearen arabera aldatuko da haren papera.
–Irakasleak, hasieran, ikasleak adoretu beharko ditu, baliabideak ezagutu ditzaten eta haien gaineko
galderak egin ditzaten. Ikasleek ikerketak proposatzen badituzte, bideragarriak aukeratzen lagundu
beharko die. Ondoren, ikerketa-taldeak osatzen eta ikerketa-planak egiten lagunduko die. Era berean,
laguntza eskaini dezake hainbat galdera egin edo ikasleak lanerako animatu.
–Ikerketak aurrera egin ahala, irakasleak prozesuak ulertzeko nahitaezkoa den informazio teorikoa
azalduko die ikasleei, eta ikasle-taldeek planteatutako ikerketa-planak kontzeptuetara iristeko balio
duela ziurtatuko du.
–Azkenean, ikasle-talde bakoitzak egindako ikerketaren emaitzak gelakideen aurrean aurkeztean,
irakasleak galdera egokiak egingo ditu ideiak argitzeko, taldeen emaitzen arteko loturak bilatzeko
asmoz.
Zalantzarik gabe, Ikerketan Oinarritutako Zientzia Ikasketa bultzatzea da ikasmaterial hauei loturiko
proposamena, gure ustez, ikasleak motibatzeko eta kontzeptuak ulertzeko modurik egokiena baita;
gainera, problemak ebazteko proposamenarekin lotu dezakegu ikerketan oinarritutako lan-metodoa.
Ikasteko eta irakasteko prozesuaren helburu nagusia ikasleek konpetentziak lortzea bada ere, egon
ez dago beren begiko metodologiarik gaitasunak irakasteko eta garatzeko, baina zenbait ideia nagusi
eman ditzakegu estrategia metodologikoen nondik norakoak argitzeko.
–Atazak dira metodologiaren giltzarria, hau da, ikasleen zereginak (jarduera, lana…) izan behar du
ikaste-irakaste prozesuaren ardatz nagusia. Irakaslek azaldu beharreko eduki-zerrenda baino,
ikasleek egin beharreko atazatzat hartu behar dugu curriculuma. Informazioa eman beharrean, atazak
diseinatu eta proposatu behar ditu irakasleak.
–Ikaste-irakaste prozesua eraginkorra izateko, lan-jarduera hauek egin behar dituzte ikasleek: ataza
esanguratsuetan inplikatu, trebetasunak erabili, esploratu eta interpretatu, eraiki eta esperimentatu,
feedback-a lortu beren jardueretan egokitzeko, egiten dutenaz hitz egin, gertatzen denaz gogoeta
egin, gertatzen dena artikulatu.
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3.- Ikastorduak antolatzeko aholkuak
a) Lan-saioaren ezaugarri orokorrak
Hiru ataletan bana ditzakegu ohiko ikastorduak: hasierako jarduera, jarduera nagusia eta bukaerako
jarduera. Berrogeita hamar minutuko ikastordu baterako, adibidez, 5-10, 35-40 eta 5-10 minutuko
iraupena izan dezake atal bakoitzak.
Labur esanda, era honetara definitzen dira aurreko atalak:
–hasierako jarduera: ikasleei ikasgaia aurkezteko jarduera da, berotzeko jarduera (ikasleen
burmuina berotzeko –aktibatzeko–);
–jarduera nagusia: ikastorduaren ardatza da, eta bertan gertatzen dira ikasteko eta irakasteko
prozesu gehienak;
–bukaerako jarduera: ikasleek zer (nola) ikasi duten aztertzeko atala.
Banakako urrats hauetan bildu ditzakegu aurreko hiru atalak, ikastordu osoaren garapena ikusteko:
1.- Ikasleen arreta bereganatzea
2.- Ikasleei ikasgaiaren (ikastorduaren) helburuen berri ematea
3.- Ikasleen aurretiko ezagutza freskatzea
4.- Edukia aurkeztea
5.- Ikasteko laguntza (gida) ematea
6.- Ikaslearen ikaspen-prozesua jarraitzea (galderak eginez, argibideak emanez…)
7.- Feedback-a ematea
8.- Ikaste-irakaste prozesua (ikasitakoa eta ikasteko eta irakasteko modua) ebaluatzea
9.- Ikaspenaren eraginkortasuna eta iraunkortasuna ziurtatzea
Hasierako jarduera: lehendabizi, ikasleen burmuinak aktibatu (berotu) behar ditugu. Ikasgaiari zuzen
heldu beharrean, ikasleen arreta erakarri dezakegu zenbait jarduera eginez; adibidez, aurreko
ikasgaian landutakoa gogoratzeko eskatu (galderak eginez, etxerako lanak berrikusiz, ikasleen arteko
komunikazioa bultzatuz…).
Hasteko, garrantzi handikoa da ikastorduaren helburuak aurkeztea eta horiei buruzko gogoeta txikia
egitea. Ikasleak zer (nola) ikasiko duen badaki, askoz lotura gehiago egingo ditu ikasitako edukien eta
prozeduren artean, eta ikasten ari denaren kontzientzia izango du (nolabaiteko lorpen-sentipen
positiboa izango du).
Helburuak direla-eta, argi eta garbi berezi behar dira ikastordu bati eta ikasgai osoari dagozkionak;
izan ere, ez da ezinbestekoa jarduera hori egunero errepikatzea (gehienez, arbelean idatzi saioaren
helburuak, ikasleek ez ahazteko).
5-10 minutu ingurukoa da ohiko hasierako jarduera. Ikasgaiaren edukiari (prozeduraren) buruzko
informazioa ematea eta ikasleak pentsatzen hastea dira jarduera horren helburu nagusiak. Aurretiko
ezagutza gogoratzeko zenbait galdera egin ditzakezu, edo etxerako lanaren koebaluazioa (elkarri
zuzentzea) egin dezakete ikasleek. Azken jarduera hori oso interesgarria da, ikasleek oso gustukoa
baitute eta asko ikasten baita beste talde-kide baten lana ebaluatzen.
Jarduera nagusia: ikastorduaren nukleoa da jarduera hori, eta horretan ikasten dituzte ikasleek eduki
edo prozedura berriak. Edozein helburu izanda ere, 35-40 minutu inguruko iraupena izan behar du.
Ikasleen parte-hartze aktiboa izan behar da jardueraren ezaugarri nagusia; horretarako, erritmo
egokia eduki behar du saioak, baliabide anizkoitzak erabili behar ditu, eta problemaren bat ebazteko
erronka proposatu behar du. Askotan, ezinezkoa da baldintza horiek guztiak saio bakar batean
biltzea, baina horrelakoa izan beharko luke ikastordu baten (edo ikastordu-multzo baten)
antolamenduaren egiturak.
Aurrerago aztertuko badugu ere, taldearen banaketa zehaztu behar da jarduera egiteko, eta ikasleen
artean interakzio gehien bultzatzen duen antolamendua hautatu behar da. Orokorrean, talde txikia (lau
ikasle, batez beste) izango da ohiko lan-taldea. Jardueraren arabera, banakako edo binakako lanak
proposatu daitezke, ikasleak talde batetik bestera mugitu…
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Irakasleak talde handiari (osoari) egindako azalpena ere egin daiteke, baina ahalik eta gutxienetan
baliatu behar da lan-prozedura hori (jarrera pasiboa dute ikasleek, eta oso neurri txikian bereganatzen
dute jarduera mota horretan landutakoa).
Baliabideak direla-eta, ikasleen ikasteko moduak hartu behar ditugu kontuan (ikusmena baliatzen dute
nagusiki zenbait ikaslek; beste batzuk, aldiz, entzumena nahiago dute; azkenik, ekintza behar duten
ikasleak ditugu –ikasle kinestetikoak–). Horrela, ikasle guztiek izango dute ikasteko aukera.
Bukaerako jarduera: zer ikasi dugu? Ikastordua bukatu aurretik, ezinbestekoa da ikasitakoari
buruzko gogoeta egitea. Ikasleek zer ikasi duten aztertuko dugu denbora tarte honetan (5-10 minutu
gehienez), eta ikasgaiaren (ikastorduaren) helburuak berrikusteko ere balia dezakegu.
Ariketa sinpleak egin ditzakegu: aukera anitzeko galderak, egia edo gezurra modukoak… Berriz ere,
autoebaluazioa eta koebaluazioa tresna egokiak dira jarduera horiek interaktiboak izan daitezen.
Gainera, ikasitakoa baino, ikasteko modua (metakognizioa) era landu dezakegu.

b) Ikasgaiaren helburuak
Irakasleek helburu jakin batzuk bete nahi dituzte edozein jakintzagai lantzen dutenean, horretan ez
dago zalantzarik. Helburuak ikaste-irakaste prozesuaren gida dira, eta ikasleen lorpen-maila
neurtzeko (ebaluazio-prozesua) balio dute; hala ere, helburu horiek ez zaizkie beti ikasleei
jakinarazten.
Etekin handia lor dezakegu ikasgaiaren helburuak ikasleei jakinarazten badizkiegu, aukera emango
baitiegu ezarritako helburuak zer neurritan lortzen ari diren jakiteko. Ikasleen autoebaluazioa eta
koebaluazioa eraginkortasun handiz egiteko lagungarria izan daiteke helburuak jakinaraztea.
Lan-praktika ona baino, ikaste-irakaste prozesuaren ezinbesteko elementua dela esan dezakegu.
Zenbait kasutan, oso hiztegi teknikoa erabiltzen dugu irakasleok helburuak adierazteko, eta
ulergaitzak izaten dira ikasleentzat.
Ikasleek zer jarduera egingo duten deskribatzea baino, ikasleek zer ikasi beharko lukeen adierazi
behar du helburuak. Bi helburu mota bereizten dira:
–Ikasleak zer ikasiko duen zehazten duena; adibidez, deskriba ezazu fotosintesiaren prozesua.
–Ikasleak nola ikasiko duen adierazten duena; adibidez, erabil ezazu webgune bateko informazioa
fotosintesiari buruzko ezaugarri nagusiak biltzeko.
Lehenago adierazitakoaren arabera, bigarren helburuen bitartez “metakognizioa” lantzen da, hau da,
ikaste-prozesuari buruzko gogoeta egin beharko du ikasleak, eta ikasitako kontzeptuak baino,
ikasteko metodoak aztertu beharko ditu. Hazkuntza intelektualaren elementu garrantzitsua da gauza
jakin bat (zerbait) nola ikasi duzun ulertzea.
“Irakaspen adierazgarria lortzeko lagungarria da lortu nahi diren helburuez jabetzea” (De Cortes,
1995)
Ezinbestekoa da irakaspen-helburuak eta lan-gidoia bateratuak izatea, hau da, adierazitako helburu
jakin batekin bat etorri behar du ikasgelan egindako (edo etxerako agindutako) jarduera bakoitzak; are
gehiago, oinarrizko gaitasunak garatzeko helburua duen hezkuntza-sisteman jarduera bakoitzak zer
gaitasun lantzen dituen adierazi behar dugu gure lan-gidoian.
Hortaz, ikastorduaren planifikazioa kontuan hartuta, horrela lan ditzakezu helburuak:
–Zer termino, kontzeptu edo prozedura giltzarri ikasi (irakatsi) behar dira?
–Nola adierazten dira helburuak ideia giltzarriak ikusita?
Ikasgai osoak hainbat helburu izan ditzakeela kontuan hartuta, garrantzi handikoa da ikastordu
bakoitzaren (edo ikastordu gutxiren) helburuak zehaztea, eta helburu kantitate egokia planifikatzea.
Adibidez:
–Izenda itzazu taula periodikoa landu duten zenbait zientzialari, eta azal ezazu zer ekarpen egin
duen horietako bakoitzak.
–Deskriba ezazu zer ezaugarri nagusi dituzten elementu metalikoek.
–Deskriba ezazu zertan bereizten diren elementu metalikoak eta ez-metalikoak.
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Edozein jarduera egiten ari zarela, zer helburu duen jakin behar duzu, eta helburu horren berri eman
behar diezu ikasleei; horrela, jarduera modu arraskatsuan egin ote duten balioetsi dezakete ikasleek.
Lan-proposamena luzea bada ere (demagun ebaluazio-aldi oso bateko lana aztertzen ari garela),
helburuak adierazi behar ditugu lan-saioak aurrera joan ahala. Zer ikasten (irakasten) ari garen,
zergatik, zertarako, nola… Gure lan-jarduera dagokion testuinguruan kokatzeaz gainera, ikasleek
irakaspen adierazgarria lortzeko aukerak ugarituko ditugu.
Zerrenda honetan helburuak adierazteko zenbait adibide ikus ditzakegu:
–Jakitea nola / zergatik / zerbaiti buruz…
–Deskribatzea ………………… erabiliz
–Azaltzea …………………… erabiliz
–Erakustea nola …
–Jakinaraztea nola…
–Ulertzea nola /zergatik
–Izendatzea …
–Definitzea …
Guretzako oso termino arruntak badira ere, ikasleen maila kontuan hartuta, oso interesgarria da
helburuak adierazteko erabilitako terminoei buruzko gogoeta egitea. Deskribatzea, azaltzea, definitzea
eta abar, ohikoak dira azterketan eta bestelako ebaluazio-probetan, eta argi eta garbi utzi behar da
haien esanahia.
Nola erabili ikasgaiaren helburuak ikastordu batean? Lehenago esan dugunez, ohiko lanjardueraren elementua izan behar du ikasgaiaren helburuak argi eta garbi adierazteak; hala ere, hori
ez da nahikoa. Irakasleok aintzat hartzen dugu ikasleek ondo ulertu dutela zer espero dugun
haiengandik.
Hau egin dezakezu aurreko oztopoa gainditzeko:
–Azal ezazu argi eta garbi zer esanahi duen helburu bakoitzak (ikasgai osoarenak edo ikastordu jakin
batekoak), eta zer jarduera mota egingo dugun (ditugun) hura (haiek) lortzeko. Jarduera hori ohiko
lana izatea lor dezakezu, eta ikastorduari hasiera emateko baliabide egokia izango duzu.
–Erabil ezazu hasierako jarduera lehenengo helburua betetzeko. Ikasleek jarduera ondo egiten
badute, motibatzeko ere balio dezake.
Kontuan izan ikastorduaren bukaerako jardueran helburuak berrikusi behar dituzula; ikasleek zer ikasi
duten ebaluatzeko aukera izango duzu. Etxerako lana aginduko baduzu, ikastorduan landutako
helbururen bati loturiko jarduera izan daiteke, eta hurrengo eguneko hasierako jardueran erabil
dezakezu (ikaskuntza kooperatiboa bultza dezakezu ikasleek koebaluazioa egiten badute, eta ikasten
ikasteko eta autonomia pertsonalerako gaitasunak lantzen lagun dezakezu ikasleek autoebaluazioa
egiten badu).
Hitz giltzarriak (gakoak): Ikasgaiaren helburuak definitzeko, lehen aipatutako terminoak (azaldu,
deskribatu, definitu eta abar) alde batera utzita, jakintzagaiaren berezko terminoak aurkituko ditugu;
adibidez, higidura landuko badugu, posizioa, denbora, azkartasuna, abiadura, ibilbidea eta abar
ikusiko ditugu. Agerikoa denez, ez ditugu termino horiek hasierako jardueran azaldu behar, baina
jarduera txiki bat egin dezakegu (galderak eginez, grafiko bat erakutsiz, ikasleak taldeka lan eginez…)
ikasleek aurretik zer dakiten identifikatzeko edo zenbait akats hautemateko. Oso baliagarria izango da
informazio hori ikaste-irakaste prozesua ondo bideratzeko.
Zer ezaugarri bete behar dituzte helburuek?: Askotan, gehiegi pentsatu gabeko helburuak idazten
ditugu, eta ez da begi-bistakoa ikasteko eta irakasteko jarduerekin duten lotura. Arazo hori
gainditzeko, eskema honi jarrai diezaiokegu (ezaugarri hauek eduki behar dituzte helburuek):
–Espezifikoa izan behar du: argi eta garbi dago adierazita helburua.
–Neurgarria izan behar du: erraz jakin dezakezu ikasleek helburua lortu duten.
–Eskuragarria izan behar du: denbora-tarte jakin batean (aste betean, kasurako) lor dezakete
ikasleek.
–Errealista izan behar du: egin daitekeen jarduera jakin bati lotuta dago.
–Denbora mugatua izan behar du: denbora-tarte jakin batean egin behar da.
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c) Hasierako jarduera
Ikasgaiaren titulua eta helburuak arbelean idaztea eta gainetik komentatzea da jarduera sinpleena,
baina lehenago esan dugunez, horrek ez du balio handirik. Hasierako jarduera eraginkorragoa
izateko, eredu hauei jarrai diezaiokegu:
–hutsuneak betetzeko ariketa txikia egitea, aurretiko ikasgai batez gogoratzeko;
–hitzak bilatzea, ikasgaiaren hitz giltzarriak identifikatzeko;
–argazkiak edo marrazkiak erakustea: irudiak zer esanahi duen edo aditzera zer ematen duen idatzi
behar dute ikasleek;
–ikasleen arteko binakako eztabaida aurreko ikasgaian zer ikasi duten gogoratzeko edo hitz giltzarriak
idazteko;
–jorratuko dugun gai berriari loturiko eztabaidagaia planteatzea talde txikian egiteko (etxerako lan gisa
agindu dezakezu ikasle bakoitzak gaia prestatzeko eta eztabaida emankorrago egiteko);
–burmuin-gimnastika (brain gym)
Webgune honetan aurki dezakezu informazio gehiago: www.braingym.org.uk
Hitz-multzoak elkartu: Jarduera honetan, hitz giltzarrien arteko lotura egin behar dute ikasleek,
terminoen esanahia menperatzen dutela jakinarazteko. Adibidez:
–Eztabaida itzazu termino hauek zure taldekidearekin: petrolioa, findegia, hidrokarburoak, nahastea,
gasolina, errekuntza, energia.
–Koka itzazu ordena egokian, zentzuzko esaldi edo kontakizun bat egiteko.
–Gara ezazu kontakizuna, eta konta iezaiozu beste taldekide bati (talde osoari).
Egia ala gezurra: Eman iezaiezu ikasleei ikasgaiari buruzko baieztapen-sorta bat (hamar esaldi
inguru). Lehendabizi, esaldia egia ala gezurra den esan behar dute; jarraian, erantzunaren zergatiari
buruz galdetu dezakezu. Horrela, gaia ulertu duten eta erantzunaren atzean zentzuzko
arrazonamendua ote dagoen jakin ahal izango duzu.
Hasierako jarduera oso interesgarria eta emankorra izan arren, ez ezazu ahaztu zer iraupen izan
behar duen, eta ez ezazu jarduera nagusi bihurtu; bestela, jarduera nagusiaren zeregina galduko
duzu, eta ez duzu batere denborarik izango bukaerako jarduera egiteko eta ikasleek zer ikasi duten
ebaluatzeko.
Gogoan izan hasierako jardueraren ezaugarri hauek:
–Ikasleen arreta erakartzeko eta ikasgaiaren gaineko informazioa (edukiak, termino giltzarriak edo
helburuak) emateko, eskatzeko edo elkarbanatzeko da hasierako jarduera.
–Burmuin-gimnastika gisako ariketak egin ditzakezu ikasleak aktibatzeko.
–Hasierako jarduera ona izango bada, argi eta garbi eman behar die ikasleei ikasgaiaren nondik
norakoen berri.
–Saia zaitez ondo kontrolatzen hasierako jardueraren denbora, jarduera nagusia edota bukaerako
jarduera ez oztopatzeko.

d) Jarduera nagusia
Ikastorduaren iraupen luzeeneko aldia izateaz gainera, ikasleei ikasteko abagune egokiak ematen
dizkien hainbat jarduera bildu behar ditu, ikasleek ikasgaiari dagozkion ezagutzak eskura ditzaten.
Galdera hauei erantzuten saiatu behar dugu jarduera nagusia ondo antolatzeko:
–Nola lor ditzakegu ikasteko jarduerak curriculumaren edukiaren bidez?
–Nola lor ditzakegu erritmoa, aniztasuna eta erronka gure ikastorduetan?
–Nola txerta (uztar) ditzakegu ikasleen ikasteko moduak ikasgelan?
–Nola erabili behar ditugu ikasgaiaren “lan-plangintzak”?
Erritmo egokia eta baliabide ugari izan behar ditu jarduera nagusiak, eta ikasteko erronka eman behar
dio ikasleari. Gainera, ikasteko modu ezberdinak hartu behar ditu kontuan, ikasle mota guztiek izan
dezaten ikasteko aukera.
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Horrez gainera, ikaste-prozesuaren bi ezaugarri nagusi hauek nabarmendu behar ditugu:
–Irakaspenak ERAIKITZAILEA izan behar du
Prozesu aktiboa da ezagutza eta ahalmen berri bat barneratzeko prozesua, ikaslearen prozesamendu
kognitiboa behar baita (De Cortes, 1995).
–TESTUINGURUAN kokatu behar da
Gizarte- eta kultura-testuinguru jakinetan gertatzen da irakaspena, nagusiki kultura-jardueretan eta
ekintzetan parte-hartzen du.
Garapen-prozesuari laguntzen diote gizarte-interakzioek (ikasleen artekoek, bereziki), beste zenbait
ikuspegi edo iritzi ezagutu eta alderatu behar baitituzte ikasleek, eta nork bere ikuspegiak edo iritziak
berrikus ditzake prozesu horren eraginez (Cobb et al., 1991).
Ikasgela barruko lana dela-eta, irakasleon autonomia nahiko handia bada ere, ezinbestean jarraitu
behar diegu curriculum-dekretuan ezarritako ildo nagusiei.
Irakasleok mintegika bilduta bagaude ere, nork bere ohiturak ditu ikasgelako lana egiteko orduan. Hori
dela-eta, gure artean oso ohikoa ez bada ere, badira zenbait lan-proposamen irakasleon arteko
elkarlana bultzatzeko:
–Lankide baten lanari behatzea: hainbat arrazoirengatik, oso jarduera interesgarria da. Besterik
gabe, beste lankide batek gai baten ikaste-irakaste prozesua nola gidatzen duen jakiteko gogoa
duzulako edo gai hori nola landu ez dakizulako… edozein aitzaki (arrazoi) ona da horretarako.
Hainbat onura ekar ditzake:
1.- Irakasle gonbidatuaren esperientzia aberastuko du.
2.- Irakasle titularraren autoerregulazioa eragingo du; ezaguna edo laguna izanda ere, irakasteko
jarduera fintzea ekar dezake beste lankide bat bertan egoteak.
3.- Ikasleak motibatuko ditu.
–Irakasleok bikoteka aritzea ikasgela barruan: antzerako jakintzagaietan (hizkuntzetan, adibidez)
ez ezik, edozein irakasle-bikote aritu daiteke aldi berean ikasgela batean. Hainbat konbinazio proposa
daitezke: irakasle nagusia eta irakasle laguntzailea (matematika edo hizkuntza arloan, adibidez), bi
irakasle nagusi…; horrela, aurreko atalean esandako guztiaz gainera, puntu hauek erants ditzakegu.
–Ikasle-irakasle ratioa jaitsiko da.
–Irakasleen artean talde-lana sustatuko da.
d1) Jarduera nagusiaren ezaugarriak
Ezaugarri hauek eduki behar ditu jarduera nagusiak:
Erritmoa: zure ikastorduek erritmo egokia dutela bermatu behar duzu. Aldi nagusiaren iraupena
kontuan hartuta, bizitasuna izan behar dute lan-jarduera hauek, eta ez dira beharrik gabe luzatu
behar.
Helburu bikoitza du erritmo egokiak:
–batetik, irakaspena eraginkorra izatea ahalbidetzen du, eta oso denbora gutxi alferrik galtzen da;
–bestetik, ikasleak denbora guztian lanean (jardueran murgilduta) daude.
Zer egin dezakezu erritmo egokia lortzeko? Lanaren intentsitatea uniformea izan dadin, bi zatitan
bana dezakegu jarduera (edo bi jarduera laburrago proposatu). Esan iezaiezu ikasleei denbora
kontrolatzeko, eta azal iezaiezu, argi eta garbi, zer lan egin behar duten eta zer denbora duten lan hori
bukatzeko.
Dena dela, nahi beste alditan parte har dezakezu ikastorduan zehar, eta jarduera ere eten dezakezu,
argibide egokiak emateko, galderak egiteko edo orokorrean ikasleen lana aztertzeko.
Denboraren kontrola dela-eta, oso garrantzitsua da talde txikiaren barruko rolak egokitzea; era
horretara, taldearen bozeramailea, materialaren arduraduna, denboraren kontrolatzailea eta abar
zehaztu ditzakezu.
Irakaspena progresiboa da, hau da, ikasleek zer dakiten eta zer egiteko gai diren hartu behar dugu
kontuan informazio berria nola prozesatzen duten balioesteko eta, ondorioz, esanahi berriak nola
berenganatzen (eraikitzen) dituzten ikusteko.
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Aniztasuna: jarduera mota bat baino gehiago erabil dezakezu ikastorduaren aldi nagusia betetzeko.
Motibatzen laguntzen du horrek. Adibidez, bideoklip bat erakuts dezakezu hasteko, jarraian,
informazioa bilatzeko (interneten) esan diezaiekezu ikasleei, eta, azkenik, formatu digitaleko
aurkezpen txiki bat egiteko. Egindako ikerketek adierazten dutenez, 15-20 minutu inguruko lan-saio
txikiak dira eraginkorrenak, eta jardueran iraupena 20 minututik gorakoa denean, nabarmen jaisten
hasten da ikasleen eraginkortasuna.
Guztiok ez dugu berdin ikasten; agerikoa denez, oso bestelakoak dira (izan daitezke) jarduera berean
talde bereko ikasleek lortutako emaitzak.
Erronka: curriculum-dekretuan adierazitako helburuak betetzeaz gainera, problema txikiak ebazteko
baliagarriak izan daitezke (izan behar dira) ikasgelako jarduerak. Horrela, zenbait helburu lortuko
ditugu:
–ikasleen lanerako motibazioa piztuko dugu;
–testuinguruan kokaturik dagoen eta ikasitakoaren aplikazio zuzena duen lana egin beharko dute
ikasleek;
–ikasleek, ikasteko eta ulertzeko, pentsatzea eta arrazoitzea behar duten lanak egin behar dituzte.
Neurrikoa izan behar du proposatutako lanak; ikasleei estutasuna sortzeko modukoa, baina beren
ahalmenei egokitua. Ikasle aniztasuna kontuan hartuta, ariketa irekiak proposa ditzakezu, ikasle
bakoitzak (ikasle-talde bakoitzak) bere mailaren araberako erantzuna eman dezan.
Beheko taulan ikus ditzakegu zer ikasle mota dauden (ikasteko tankerari dagokionez):
Ikasle mota
Nahiago du ikusi
Nahiago du entzun
Nahiago du egin
(ikasle kinestetikoa)
Nahiago du ikusi
Nahiago du entzun
Nahiago du egin
(ikasle kinestetikoa)

Zer jarduera motari ateratzen dio etekin gehien?
- Informazio idatzia eskatzen du; lan-materiala ikusi egin nahi du.
–Ikasgelako oharrak, testu-liburuak, laburpenak…
–Isiltasuna behar du ikasteko.
- Informazioa ahoz ematea nahi du.
–Hitzaldiak eta talde-lana ditu gustuko.
–Interakzioa, taldekideekin hitz eginez edo entzunez.
- Jarduerak egitea (manipulazioa) gustatzen zaio.
–Erakustaldiak eta lan praktikoak nahiago ditu.
–Esperientziaren bidez ikasten du.
Zer eragin du horrek ikastorduaren plangintzan?
- Koloretako kodeak erabiltzea, gauzak ikusgarriagoak izan daitezen.
–Diagramak eta eskemak idatzizko ohar bihurtzea.
- Zuzenketak ahots gora irakurtzea.
–Taldekideekin batera zuzenketak egitea.
- Ereduak egitea, kontzeptuak argitzeko.
–Jokoak prestatzea, ikasleen parte-hartzea bultzatzeko.

Eredu gisa, atal hauek hartu behar ditugu kontuan ikastorduaren planifikazio eraginkorra egiteko:
1.- Jakintzagaia, gaia eta maila.
2.- Testuingurua: ikaslearen aurretiko ezagutza
3.- Helburuak
4.- Jarduerak: hasierakoa, nagusia eta bukaerakoa
5.- Ebaluazioa
Laburbilduta, ezaugarri hauek nabarmendu ditzakegu ikastorduaren antolamendua dela-eta:
1.- Azter ezazu curriculum-dekretua sakontasunez, jakintzagaiari dagozkion edukiak eta helburuak
argi eta garbi zehazteko.
2.- Gogoan izan zure ikastorduek erritmoa eduki behar dutela, aniztasuna eduki behar dutela kontuan
eta erronkak adierazi behar dituztela
3.- Ezagut itzazu zure ikasleak, zer ikasle mota duzun jakiteko, eta egokitu itzazu lan-jarduerak.
4.- Erabil itzazu zenbait baliabide mota zure jardueretan (ahalik eta interakzio gehien lortzen
ahalegindu behar duzu).
5.- Egin ezazu ikastordua planifikatzeko gidoia.
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d2) Jarduera nagusirako baliabideak
Gauza asko aldatu dira arbelak eta klarionak ikasgela irauli zutenetik. Hainbat baliabide ditu eskura
gaur egungo irakasleak, eta neurri egokian kudeatzen jakin behar du; horrela, lan-jarduera eta lanbaliabide anitzak erabiliz, errazagoa da ikasleen arreta erakartzea eta lanerako kontzentrazioa
handitzea. Hala ere, kontuan hartu behar da jarduera edo baliabide bakoitzak bere metodologia duela,
eta lan egiteko metodoaz gainera, helburu bakoitza lortzeko zer jarduera edo zer baliabide erabili
behar dugun aztertu behar dela.
Nagusiki, baliabide eta jarduera hauek erabil ditzakegu: lan-orrialdeak, testuak (irakurgaiak), bideoak,
simulazioak, laborategiko saiakuntzak…
Lan-orrialdeak: Era askotako lan-orrialdeak daude, eta hainbat ikaste-irakaste jarduera egiteko
aproposak izan daitezke. Eredu ohikoenak informazio jakin bat ematen du (testu baten bidez
gehienetan, baina informazio grafikoa edo taulak ere ekar ditzake) edo hari loturiko zenbait jarduera
proposatzen ditu. Era askotako jarduerak topa ditzakegu, esate baterako:
- emandako informazioari loturiko galdera zuzenak;
- egia ala gezurra esateko esaldiak;
- hutsuneak betetzeko esaldiak;
- taula bateko zutabeak elkartzeko.
Aurrekoez gainera, beste zenbait jarduera proposatu daitezke:
- galderak egin: testuaren edo grafiko edo irudi bati buruzkoak;
- testuaren sintesia egin;
- testua laburtu eta taldekideari kontatu…
Testuak: Egunetik egunera gero eta baliabide gehiago erabiltzen badira ere, testu-liburua da oraindik
ere ikasgelan gehien erabiltzen den baliabidea. Hortaz, galdera hauek sortzen dira:
- –Nola erabili testu-liburua?
- –Nola erabili informazio idatzia?
Hainbat aukera ditugu testuak irakurtzeko: banaka egin dezakete ikasleek irakurketa (irakurketa isila),
edo talde osoak batera (ikasleak txandakatuz). Bi metodoak dira erabilgarriak. Adibidez, talde osoa
aritzen denean, ahots gora (intonazio eta erritmo egokiarekin) irakurri behar du ikasle batek talde
osoaren aurrean; bitartean, isilean egon behar dute gainerako ikasleek, testuaren haria galdu gabe
eta kontzentratuta hurrengo irakurlea nor izango den jakin gabe.
Bakarka irakurtzen dutenean, ikasle bakoitzak bere erritmoan irakurtzen du. Askotan, bi metodoak
nahastu daitezke; era horretara, testu baten irakurketa errepikatzen denean, haren edukia hobeto
ulertuko da.
Talde osoak irakurtzen duenean irakurle boluntarioak eska ditzakezu (baita saritu ere, beren partehartzea eskertzeko) edo zoriz aukeratu dezakezu nork irakurriko duen (horrela, gorago adierazi dugun
moduan ikasle guztien arreta eta kontzentrazioa lor ditzakezu).
Adibide gisa jarduera hau egin dezakezu:
1.- Esan iezaiezu ikasleei testua irakurtzeko eta, irakurtzen duten bitartean, hitz giltzarriak
azpimarratzeko.
2.- Esan iezaiozu talde osoari hitz giltzarriei buruz eztabaidatzeko, eta azter ezazu ikasleek ondo
ulertzen dituzten hitz edo kontzeptu horien esanahiak.
3.- Esan iezaiezu ikasleei testua berriz irakurtzeko. Bukatutakoan, eska iezaiezu testuaren esanahia
beren hitzetan azaltzeko.
Telebista eta bideoa: Laguntza handiko baliabideak izan daitezke, batez ere kontzeptu edo
fenomeno baten ulermena errazten duten osagai bisualak ditugunean. Filmak, bideoklipak,
animazioak edo beste edozein formatu erabil daiteke.
Jarduera mota hori ez da inolaz ere bitxikeria gisa hartu behar, eta gainontzeko ikaste-irakasteko
jarduerekin integratuta egon behar du, lantzen ari garen gaiarekin lotuta baitago, hau da, helburu jakin
batzuk baititu eta gaian landu beharreko atalen bati erantzuten baitio. Hori dela-eta, jarduera
ikasgelan bertan egitea da egokiena, gela batetik bestera (telebista- edo bideo-gelara) joan
beharrean.
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Proiekzioari dagokionez, ohar hauek har ditzakezu kontuan:
–Oso gutxitan izaten da egokia film edo bideo osoa ikustea, eta gaiari loturiko zatiari emango behar
diogu garrantzia; hau da, nahikoa izan daiteke 5 edo 10 minutuko proiekzioa egitea. Film edo bideoa
oso interesgarria bada, ikasleek filma etxean edo beste une batean ikustea proposa dezakezu. Argi
eta garbi utzi behar duzu hau: ikastorduan gaude, ez zineman.
–Jarduera aprobetxatu nahi baduzu, ez duzu zertan den-dena jarraian ikusi, eta une egokietan moztu
dezakezu proiekzioa (laburregia ez bada), ikasleekin interakzionatzeko. Adibide gisa, proposamen
hauek dituzu:
1. Gelditu eta eztabaidatu: geldiaraz ezazu proiekzioa, eta egin itzazu zenbait galdera ikasleen
ulermena ebaluatzeko.
2. Eman ezazu galdera sorta bat ikasleek filma ikusi bitartean erantzuteko, edo zuzendu itzazu
erantzunak proiekzioa bukatutakoan.
3. Egin iezaiezu ikasleei filmean ikusitakoari buruzko zenbait ohar edota galdera.
IKTak: Urtetik urtera, gero eta IKT baliabide gehiago eta ahalmen handiagokoak ditugu eskura. Esan
beharrik ez dago zer garrantzi duten (izan dezaketen) baliabide horiek egungo hezkuntza-prozesuan.
Zientzia-arloari dagokionez, esparru horren izaera esperimentala kontuan hartuta, jarduera hauek
bultzatu behar direla uste dugu:
–Zenbakizko datuak tratatzeko tresna digitalak erabiltzea: gero eta ohikoagoak izan behar dira taulak,
datuen adierazpen grafikoak eta zenbait kalkulu matematiko sinple egiteko aukera ematen dituzten
tresnak. Adibidez, ohiko esperimentazioan lortutako datuen tratamendua egin dezakegu.
–Ordenagailuz lagunduriko esperimentazioa: sentsore digitalak erabil daitezke esperimentazioren
datuak jasotzeko. Datuak gordetzeko eta tratatzeko aukera handia ematen dute.
–Ordenagailuko simulazioak: esperimentazio-prozesua oso konplikatua edo luzea denean, hainbat
simulazio aurki ditzakegu.
Argazki-kamerak edo bideokamerak: Informazioa formatu grafikoan biltzeko aukera ematen digute.
Jarduera didaktikoen argazkiak egin ditzakegu (adibidez, laborategian egindako esperimentuen irudisail bat lortzeko balia dezakegu); gainera, ordenagailura jaitsi ditzakegu argazkiak eta beste edozein
dokumentutan txertatu edo informazioa beste edonorekin trukatu. Bideoak ere graba ditzakegu.
Antzerakoa egin dezakete ikasleek beren sakelako telefonoak erabiliz (kontuan hartu gero eta
argazki-kamera hobeak eta komunikazio-tresna ahaltsuagoak dituztela tresna horiek). Hala ere,
diziplina-kontuak direla-eta, sakelako telefonoak erabiltzea debekatuta dago zenbait ikastetxetan,
baina etekin handia lor dezakegu tresna hori modu egokian erabiliz. Adinez nagusiak ez direnen irudieskubideen pribatutasuna dela-eta, zuhur jokatu behar da baliabide horrekin.

e) Bukaerako jarduera
Ikasitakoari buruzko gogoeta egiteko helburua izan behar du jarduera horrek, eta ikasleek zer eta nola
ikasi duten aztertu behar dugu. Nola jakin dezakezu ikasleek ikastordu batean zer ikasi duten? Nola
dakizu zer kontzeptu edo prozedura berri bereganatu dituen ikasle batek eta zer aurreiritzi oker dituen
oraindik ere gainditu edo zuzendu gabe? Agindutako jarduera guztiak eta lan-prozedura osoa eginda
ere, ez dugu pentsatu behar ikasle guztiek ikasgaian landutako ezagutza eta kontzeptu guztiak ulertu
dituztenik. Oso erraza da ikaskideen artean ezkutatzea, eta den-dena ulertu izanaren itxura egitea.
Irakasleok ez badugu hori kontuan hartzen, azterketa egunera arte itxaron beharko dugu harik eta
benetako egoeraren berri izan arte.
Hortaz, bukaerako jarduera ez da ikastorduan egindakoaren laburpena edo sintesia egiteko jarduera
hutsa; aldiz, ikasleen eta irakaspen-prozesuaren ebaluazioa (baita ikasleen autoebaluazioa ere)
egiteko helburua du, eta ikasitakoari buruzko gogoeta egiteko une aproposa da.
Oro har, honela antola dezakegu:
1.- Gogora ekarri ikastorduaren helburuak.
2.- Egin ezazu jarduera bat ikasleek zer (nola) ikasi duten aztertzeko (ikus ezazu adibidea).
3.- Azter ezazu ikasleen irakaspen-maila. Galdeketa txiki bat egin dezakezu jakiteko zer neurritan
bereganatu dituzten ikasleek helburuak, zer helburu izan diren errazenak (gatzenak),
interesgarrienak…
4.- Egin itzazu loturak hurrengo gaiarekin: jakinarazi ikasleei hurrengo ikastorduan edo ikasgaian
(agian, ikasgai berri batekin hasiko zara) zer egingo duten, eta esan iezaiezu eduki eta prozedura
zaharrak eta berriak lotzeko, ikastordu (ikasgai) berria ahalik eta hurbilen ikus dezaten.
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Adibidea:
1.- Berrikus itzazu ikasgaiaren helburuak, eta esan iezaiezu ikasleei zer ikasi behar zuten.
2.- Egin itzazu zenbait galdera (lau edo bost), ikasleek helburuak lortu dituzten aztertzeko.
3.- Esan iezaiezu ikasleei beren erantzunak elkarbanatzeko eta eztabaidatzeko.
4.- Eman iezaiezu ikasleei ebaluazio-orria. Autoebaluazioa egin behar dute ikasleek.
5.- Jaso itzazu ikasleen ebaluazio-orriak.
Ikasitakoari buruzko gogoeta horretan garrantzi handikoa da aztertzea ikasleek “nola” ikasi duten.
Metakognizioa deritzo pentsatzeari buruz pentsatzeari. Ikasleak beren irakaspen-prozesuaren
kontrolaz jabetzen dira. Labur esanda, nola pentsatzen ari den pentsatzen du ikasleak. Adibidez,
prozesu metakgonitiboa egiten du ikasleak, baldin eta konturatzen bada zailagoa suertatzen zaiola
zatiketa bat egiten ikastea biderkatzen ikastea baino.
Hona hemen zenbait galdera metakognitibo:
- Zure ustez, zein da jarduerarik errazena? Eta zailena?
- Zer izan da gai honetan ikasi duzun gauzarik garrantzitsuena?
- Zer egiten duzu ikasteko zailtasunak dituzunean?
Galdera horiek oso erabilgarriak dira bukaerako jardueran, aukera ematen baitiote ikasleari bere
ikaspenari buruz gogoeta egiteko eta hobetzeko zer egin dezakeen pentsatzeko.
Jarduera hauek ere egin ditzakete ikasleek:
1.- Esan ikasleei zenbait galderari erantzuteko, eta erantzun horiek nola lortu dituzten azaltzeko
(gutxienez, erantzunak nola lortu dituzten pentsatzeko).
2.- Bultza itzazu ikasleak gai jakin batean ikasitakoa beste arlo edo esparru batean nola aplikatu
pentsatzeko.
Iraupen laburra badu ere, oso garrantzitsua da bukaerako jarduera; batetik, egindako irakaspenjarduerei (lan-prozedura barne) buruz pentsatzeko aukera ematen du, eta, bestetik, ikasitakoa
testuinguru jakin batean erabiltzeko edota hurrengo gaiarekin lotzeko balia daiteke.
Jarduera nagusia gehiegi luzatzea baino (ondorioz, egin gabe geldituko da bukaerako jarduera), hobe
da jarduera nagusia moztea eta bukaerako jarduera egitea. Hurrengo ikastordua planifikatzeko
ezinbestekoa da jakitea ikasleek zer ikasi duten, eta bukaerako jarduera egin behar da horren berri
izateko.
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