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Sarrera
Ematen duen hezkuntza ikasleen ezaugarrietara hobeto egokitzeko ikasleak aldez aurretik
aukeratzen dituen eta hezkuntza helburu nagusitzat hezkuntza hori inklusiboa izatea duen
ikastetxe baten arteko dilema amaigabearen aurrean, zalantzarik gabe, bigarrenaren alde egiten
dugu, bitarteko eraginkorragoa baita diskriminazio ideien aurka borrokatzeko –gero eta garrantzi
handiagoa hartzen ari den helburua egungo munduan–, jatorrizko herrialdea eta kultura edozein
dela ere, mundu guztia onartzen duten gizarteak sortzeko, gizarte inklusiboak alegia, eta, gainera,
bigarren horren bidez, guztientzako hezkuntza integrala lortzen da, Salamancako adierazpenean
suharki aldarrikatzen den bezala. Adierazpen horretan jasota daude UNESCOk antolatu eta
Salamancan egin zen (1994) Hezkuntza-premia bereziei buruzko munduko biltzarraren
amaierako ondorioak.
Eta bigarren aukeraren –hau da, eskola inklusiboaren– alde argi eta garbi egiteak ondorio
erabakigarriak ditu dokumentu honen edukiari dagokionez: ikasketa kooperatiboa. Izan ere,
hezkuntza inklusiboa eta, zehazkiago, eskola eta ikasgela inklusiboak, alde batetik, eta ikasketa
kooperatiboa, bestetik, bi kontzeptu desberdin dira, baina elkarri estu lotuta daude:
 Ikasgelan ikasketa kooperatiboa inplementatzeari buruzko prestakuntza-aholkularitzako
prozesuan ikusiko dugun bezala, ikasgela berean ikasle desberdinekin batera lan egiteko
modu bakarra –eskola inklusiboaren alde egiteak eskatzen duen bezala– ikasketa
kooperatiboko egitura abian jartzea da, egitura lehiakor edo indibidualisten kaltetan,
egun, oraindik, azken eredu hori nagusi den arren. Nola egin dezakete ikasketan aurrera
eskolara doazen ikasle gehienak «ez bezalakoak» diren ikasleek (hainbat arrazoigatik
izan daitezke desberdin: ahalmen-urritasunen bat dutelako, beste kultura batekoak izanik,
hizkuntza nagusia menderatzen ez dutelako, gizarte-ingurune baztertutik datozelako…)
nork bere ikasmahaian bakarka lan egiten duen ikasgela batean baldin badaude eta
irakasleak banaka erantzun behar badie beraien artean hain «desberdinak» diren ikasleei?
Nola egin dezakete aurrera ikasle «desberdin» horiek, baldin eta ikasleak beren artean
lehiatzen badira, nola edo hala lehena, onena izatea lortzeko? Kooperatiboki antolatutako
ikasgela batean soilik ikas dezakete elkarrekin ikasle desberdinek (ahalmenetan,
interesean, motibazioan, kulturan, hizkuntzan, gizarte jatorrian…), beharrezkoa da
guztiak lankidetzan eta elkarlanean aritzea, elkarri laguntzea, ikasketan aurrera egiteko
helburu erkidea lortze aldera, nork bere ahalmenak ahalik eta gehien garatzeraino.
 Baina kooperazio hori ez da posible izango –kooperazioak desberdinarekiko elkartasuna
eta errespetua garatzea eskatzen baitu, dokumentu honen edukiari buruzko prestakuntzaaholkularitzako prozesuan ikusiko dugun bezala– baldin eta aurrez «desberdinak»
ikasgelatik kanpo utzi badira, hau da, inklusiboa ez bada. Nola ikasiko dute lankidetzan
aritzen eta desberdintasunak errespetatzen, hau da, elkarrekin bizitzen, gizarte inklusibo
batean eta erkidego integratzaileetan, ezaugarri pertsonal desberdinetako ikasleek,
ahalmen urritasunen bat dutenek eta ez dutenek, kultura batekoek edo bestekoek… eskola
eta ikasgela bananduetan heziak izan baldin badira? UNESCOk aldezten duenari jarraiki,
orientazio inklusiboa duten eskola arruntak, haurrengan –neska eta mutil– zentraturiko
pedagogia dutenak eta kooperazioan oinarrituak –hala maisu-maistren artekoa irakastean,
nola ikasleen artekoa ikastean– dira bitartekorik eraginkorrena guztientzako hezkuntza
integrala lortzeko.
Bestalde, kontuan harturik Estatuko Lege Organikoak oinarrizko gaitasunen inguruan egituratzen
duela curriculuma, ondorengo gogoeta eta galdera hauek sortzen zaizkigu:
 Oinarrizko gaitasunen garapenak –batzuenak, behinik behin–, ezinbestean, ikasgelako
jardueren egitura kooperatiboa eskatzen du. Hau da, oinarrizko zenbait gaitasun ez
dagoela behar bezala garatzerik, ikasleen jarduerak egitura indibidualista edo
lehiakorrean antolatuta baldin badaude. Zenbait komunikazio- gaitasun –adibidez,
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pentsakizunak, sentimenduak edota gertaerak adieraztea, arrazoitzea eta interpretatzea;
besteen ideiak entzutea; kritika eraikitzaileak onartzea eta egitea; bestearen lekuan
jartzea; norberarenekin bat ez datozen iritziak errespetatzea sentikortasunez eta espiritu
kritikoz…– eta gizarte-gaitasun –esate baterako, gatazkak ebazteko elkarrizketa eta
negoziazioa erabiltzea; taldean lan egitea, norberak dakiena gainerakoek dakitenarekin
elkartuz, arazo erkideak elkarrekin konpontzeko…– nola gara daitezke era
indibidualistan antolatutako ikasgela batean, ikasleak ia ez badira elkarrekin ezertan
aritzen, edo ikasgela lehiakor batean, ikasle batzuk besteekin lehiatzen badira? Gaitasun
horiek eta beste batzuk praktikatzea eta, beraz, ikastea, oso zaila da ikasleek ez badaukate
ikasgelan elkarrekin, taldean, jarraikitasunez lan egiteko aukerarik.
Funtsezko hiru ideia horiek daude dokumentu honetan aurkezten dugun IK/KI Programa
(«Ikasteko Kooperatu / Kooperatzen Ikasi») izenekoaren oinarrian, bai eta haur-hezkuntza, lehen
hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasgeletan ezartzea proposatzen dugun
prestakuntza-aholkularitza prozesuaren oinarrian ere.
Programa hori –eman diogun izenetik erraz ondoriozta daitekeen bezala– ikasketa kooperatiboari
buruzkoa da, alegia, curriculumeko eremu batzuetako eta besteetako heziketa jarduerak
egituratzeko modu bat proposatzen du, parte-hartzaileen arteko elkarreragina sustatuko duena,
talde-lanaren inguruan. Esan gabe doa, jakina, irakasleen eta ikasleen arteko elkarreraginean eta
banakako lanean ere oinarritzen dela.
Historikoki, hezkuntza-ekintzetan, garrantzi handiagoa eman izan zaie hezitzailearen eta
ikaslearen artean gertatzen den elkarreragin asimetrikoari eta ikaslearen banakako lan eta
ahalegin pertsonalari. Hezitzaileak ikaslearengan duen esku-hartzea zenbat eta hobea izan eta
zenbat eta gogorragoa ikaslearen ahalegina, are handiagoa izango da ikaslearen garapen- eta
ikasketa-maila. Ikuspegi horretatik, garrantzi eskasa ematen zaio –batere ez zaiola ematen ez
esatearren– hezkuntza-jardueretan ikasleen artean ezar daitekeen elkarreragin simetrikoagoari
eta, nolabait esatearren, denbora galeratzat hartu ohi dira esparru horretan egiten diren taldelanak. Ikuspegi hori oso errotua dago oraindik hainbat hezkuntza erakundetan.
Hala ere, Piaget-ez geroztik (1969) –hezkuntza-arloko beste hainbat psikologoren ekarpena
ahaztu gabe–, oso garbi geratu da ikasten ari diren berdinen arteko elkarreragina (haurrak,
gazteak edo helduak izan), erlazio simetrikoa dei genezakeena, ikasleen eta irakaslearen artean
sortzen den harreman asimetrikoagoa bezain garrantzitsua dela. Ikuspuntu intelektualetik
begiratuta, berdinen arteko harremana da egokiena benetako ideia-trukea eta eztabaida
sustatzeko, hau da, pentsamolde kritikoa, objektibotasuna eta diskurtso gogoetatsua hezteko gai
diren jokabide guztiak.
Horregatik, dokumentu honetan aurkezten den programaren atzean dagoen ikasketa-egituran,
hezitzaile-ikasle elkarreraginaz gainera (eta ez ordez) oso kontuan hartzen da ikasle-ikasle
elkarreragina, eta hortaz, banakako ahaleginari eta lanari ez ezik (eta ez lan horren ordez) taldelanari ere garrantzi handia ematen zaio. Kontua ez da, jakina, bata bestearen ordez sartzea, baizik
eta lehen egiten zenari beste zerbait eranstea.
Ikuspegi aldaketa horrek, hezkuntzako esku-hartze orotan, hiru norabide paralelo eta osagarritan
aurrera egitea dakar; edo, bestela esanda, hiru zutabetan bermatutako pedagogia antolaketa
konplexu batean sakontzea (1. irudia):
1. Irakaskuntza pertsonalizatzea: hau da, irakasten duguna eta irakasteko modua ikasleen
ezaugarri pertsonaletara egokitzea eta doitzea. Ikasle guztiak ez dira berdinak (motibazio,
ahalmen, ikasketa-erritmo, eta abar desberdinak dituzte), eta hortaz, ezin diegu berdinak balira
bezala irakatsi, ezta erdibidean dagoen % 50ari bakarrik zuzendu ere, muturretan dauden % 25ak
kanpoan utzita. «Maila askotako programazioa» edo «Programazio anizkuna» deituarekin
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erlazionatutako hainbat estrategia eta baliabide dira. Esandako programazio horretan, ezagutzak
komunikatzeko eta jarduerak aurkezteko era asko erabiltzen dira, irakaskuntza- eta
ikasketa-jarduera asko, ebaluatzeko modu asko…, betiere ikasgela eta talde bereko ikasleen
izateko eta ikasteko era askotara doi daitezen.
2. Ikasleen (neska eta mutil) autonomia edo beregaintasuna (ikasketa autorregulatzeko
estrategiak): ikasteko orduan, zenbat eta ikasle beregain gehiago eduki, edo, gutxienez, zenbat
eta beregainagoak izan, denbora gehiago izango dugu hasieratik horren beregain ez diren ikasleei
eskaintzeko. Hala eta guztiz ere, estrategia horiek irakats daitezke esplizituki (ikasleek ikasten
ikasten dutela) eta lor daiteke, ondorioz, irakaslearekiko mendekotasun txikiagoa duten ikasle
gehiago egotea, hala, irakasleek horren beregain ez diren ikasleei laguntzeko denbora gehiago
izan dezaten.
3. Ikasketaren egitura kooperatiboa: gela egituratzeko garaian «irakasten» duten bakarrak
maisua edo maistra izan ordez, ikasleak ere, lan kooperatiboko talde txikietan, elkarri
«irakasteko» gai eta elkarri laguntzeko gauza izan daitezela, ikasteko orduan.

Irakaskuntza pertsonalizatua
(ikasle bakoitzaren ezaugarri
pertsonaletara egokitua)

Ikasleen autonomia (albait
era autonomoenean ikasten
jakin dezatela)

Ikasketaren egituratze

kooperatiboa (ikasleek elkarri
lagun diezaiotela ikasten)

Ikasle desberdinak batera artatzea ahalbidetzen duen
sistema pedagogiko konplexuaren hiru zutabeak dira
(PAK proiektua)
1. irudia

Sinetsita gaude aipatutako hiru zutabeekin lotutako estrategia-konbinazioz eratutako pedagogiaantolaketa konplexu horrek (konplexua baita aurrean duen erronka) zeinahi hezkuntzako eskuhartzeren xede diren gizabanako guztien garapen pertsonal eta sozial handiena ahalbidetzen
duela, ikasle horiek beren artean desberdinak edo oso desberdinak izan arren.
Zein bere aldetik eta bakarturik gara daitezkeen hiru estrategia mota badira ere, irakaskuntza
pertsonalizatzearekin eta ikasleen beregaintasunarekin zerikusia duten aurrez aipatutako
estrategiak barnean hartzen eta ikasketa kooperatiboaren barruan integratzen dituzten
hezkuntzako esku-hartzeak garatzea da kontua. Izatez, irakaskuntza-ikasketa prozesuaren egitura
kooperatiboan sakontzen badugu, ikasleen beregaintasuna ere indartuko dugu («arazo» asko
ikasleek beraiek konpontzen baitituzte), eta, hala, irakaskuntza pertsonalizatzea ere erraztu egiten
da (irakasleek aukera gehiago baitute premia handienean daudenei laguntzeko).
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PAK proiektua1 eta IK/KI programa
Esan berri dugunak (ikus 1. irudia) ondorengo honetaz mintzatzera garamatza, PAK proiektua:
programa didaktiko inklusiboa, ikasgelan hezkuntza premia desberdinak dituzten ikasleei
erantzuteko.
Ikerketa ebaluatzailea –Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak finantzatua
(Erreferentzia: SEJ2006-01495/EDUC). Proiektuaren xedea IK/KI programa («Ikasteko
Kooperatu / Kooperatzen Ikasi») delakoa diseinatzea, aplikatzea eta ebaluatzea izan da.
Esandako programaren gaia ikasleen jardueraren antolaketa kooperatiboa da eta hezkuntzapremia askotarikoak dituzten ikasle guztiek elkarrekin ikastea ahalbidetzeko diseinatu da.
Proiektua hiru fasetan garatu da: lehen fasea (2006ko urria – 2008ko ekaina) programaren
prestakuntzan zentratu zen, proiektuan parte hartzen duten eskualdeetako (Valentzia, Andaluzia,
Extremadura, Aragoi eta Katalunia) ikerketa-taldeak osatzen dituzten irakasleen esperientzietatik
abiatuta. Lehen fase horretan erabaki zen programaren prestakuntzan erabiliko ziren datuak
biltzeko eta aztertzeko tresnak sortu edo egokitzea ere. Bigarren fasean (2008ko iraila – 2009ko
ekaina), esandako eskualdeetako haur-hezkuntza, lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren
hezkuntzako hainbat ikastetxetan aplikatu zen programa. Azkenik, hirugarren fasean (2009-2010
ikasturtea), programaren aplikazioak aztertu dira.
Proiektu honek egiaztatu nahi izan du zenbateraino lortzen duen esandako programak ikasleek –
zeinahi direla ere berorien ezaugarri pertsonalak eta hezkuntza-premiak– beren eskola
errendimendua hobetzea eta garapen pertsonal handiagora iristea, batez ere, elkarrizketarako,
elkarrekin bizitzeko eta solidario izateko ahalmenari dagokionez, hain zuzen ere, berdinen arteko
elkarreraginak indartzen eta hobetzen dituelako, ikasketa-jardueretan ikasleen parte-hartze
aktiboagoa errazten duelako eta ikasketarako zein garapen pertsonalerako «giro» aproposa
sustatzen duelako.
Ikasketa kooperatiboak abantaila handiak ditu: ikerketa askotan berretsi izan dira abantaila
horiek eta geuk egiaztatu izan ditugu PAK proiektuaren inguruko hainbat esperientziatan:
halaxe da, frogatuta geratu da era kooperatiboan antolatutako jarduerekin eduki guztien ikasketa
indartzen dela, ez soilik elkartasuna, elkarri laguntzea, desberdinekiko errespetua eta gisako
balioen ingurukoak, baizik eta curriculumeko eremu guztietako eduki espezifikoagoak; eta
esandako jardueretan parte hartzen duten ikasle guztien ikasketa bultzatzen da, ez bakarrik
ikasketarako zailtasunak dituztenena, baita, beregaintasun handiagoa ez ezik, ikasteko erraztasun
handiagoa dutenena ere; bestalde, ikasle guztien parte-hartze aktiboa ere sustatzen du antolatzen
diren irakaskuntza- eta ikasketa-jardueretan, ikasleen protagonismoa areagotzen duelarik
jarduera horien garapenean. Horrek guztiak, zalantzarik gabe, «giro» hobea sortzen laguntzen du
ikasle guztien ikasketarako, zeinahi direla ere bakoitzaren hezkuntza-premiak. Eta, bestalde,
ikasleen arteko elkarreragina errazten du eta harreman estuagoa eta kalitate hobekoa ezartzen da
haien artean.
* * *
Dokumentu honek, lehen zatian, oinarrizko hainbat kontzeptu garatu nahi ditu ikasketa
kooperatiboari buruz eta, bigarrenean, IK/KI programa («Ikasteko Kooperatu / Kooperatzen
Ikasi») aurkeztu nahi du, ikasleei taldean ikasten irakasteko irakasleen esku jartzen diren
jarduera, estrategia, talde-dinamika, egitura eta teknikak –programa egituratua dagoen hiru
esparruetan banatuta– barne direla.

1

Irakaskuntza Pertsonalizatzearen, ikasleen Autonomiaren eta berdinen arteko Kooperazioaren akronimoa, ikasleen
askotarikotasunari erantzuteko pedagogia-antolaketa konplexuaren oinarrizko hiru zutabeak adierazteko.
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Lehen zatia: Oinarrizko zenbait ideia
1. Homogeneotasunaren logikatik heterogeneotasunaren logikara
Brown-en eta haren lankideen arabera (1987) «homogeneotasunaren logika» da gaurko munduko
asuntzio filosofiko presenteenetakoa eta, aldi berean, eztabaidagarrienetakoa. Logika horren
arabera, homogeneotasuna, oro har, helburu positiboa da eta iristea posible ez denean, gutxienez,
horretara jo beharko genuke. Aipatutako egileek diote, logika hori eskolan aplikatzen denean,
ikasleak antzekotasunen arabera taldekatzera jotzen dela, desberdintasunetan oinarritutako
estratifikaziora eta talde osaketa albait uniformeenak egitera. Hezkuntza berezian, logika hori
zentzu handirik gabeko muturretaraino eraman izan da eta ikastegi eta ikasgela bereziak ezarri
dira ikasleen ahalmen-urritasun motaren araberako hainbat talde eta azpitalderentzat.
Ahalmen-urritasun bereko ikasleen artean ere, berariazko programak ezarri dira ikasleen
beregaintasun-mailaren arabera osatutako azpitaldeentzat: berariazko programa bat
beregaintasun handiena dutenentzat, beste bat autonomia ertainekoentzat eta hirugarren bat,
azkenik, beregaintasun txikienekoentzat.
Estrategia horrek –oraindik ere oso zabalduta dago ahalmen-urritasuna duten pertsonen
hezkuntzan aritzen diren erakunde gehienetan– ez du ondoko hau aintzat hartzen:
«homogeneotasunaren logikak hezkuntza sistemetan dituen ezaugarri ustez positiboak bere
eginik, hezitzaileek, sistematikoki –eta oharkabean, beharbada– galarazi egin dute ikasle askok,
ahalmen-urritasuna dutenak eta ez dutenak, helduen ingurune polifazetiko eta pertsona arteko
konplexuetan aritzeko trebeziak, balioak eta jarrerak berenganatzea» (Brown, Nietupski eta
Hamre-Nietupski, 1987, 23. or.).
Horixe bera salatzen du Mel Ainscow-ek (1995) esaten duenean banakako ezaugarrietan azentua
jartzeak, askotan, ikasle batzuei banakako, aparteko arreta eskaintzea dakarrela eta, hala,
gainerakoekin elkarreraginean jarduteko aukera ukatzen zaiela. Horrek, bistakoa denez, ingurune
orokorretatik «apartatu» edo «baztertutako» ikasleen ikasketa-aukerak mugatu egiten ditu,
ahalmen, interes edo motibazio desberdineko ikaskideekiko elkarreraginak, dudarik gabe,
mesede egingo bailieke ikasketarako. Halaxe da, pertsona gehienek gehiago eta hobeto ikasten
dute jardueretan beste pertsona batzuekin batera parte hartzen dutenean, intelektualki akuilagarri
zaielako eta konfiantza ematen dielako jakiteak besteen laguntza izan dezaketela elkarrekin
ikasten badute.
Printzipio hori bera aplika daiteke ahalmen-urritasun berbera –baina, maila desberdinetan– duten
kolektiboei zuzendutako programetan (esate baterako, Down sindromea). Horrela, bada,
pertsona autonomoenak eta beregaintasun txikiagokoak programa desberdinetan bereizten
direnean, bi taldeei gainerakoekin elkarreraginean aritzeko aukera ukatzen zaie, hala aritzeak,
zalantzarik gabe, guztien ikasketari eta garapenari on egingo liokeen arren.
Bertan behera utzi beharra dago, beraz, homogeneotasunaren logika hori, eta erabakimenez
aurrera egin Brown-ek eta haren lankideek «heterogeneotasunaren logika» deitu duten horretan.
Kontuan izanik erkidegoari dagozkion eskola ondorengo, etxeko, laneko edo aisialdiko ingurune
asko, batez ere, heterogeneoak direla, heterogeneotasunaren logikak proposatzen du ikasle
«desberdinek» erkidegoko ingurune heterogeneoetan eraginkortasunez funtzionatzea nahi baldin
badugu, beharrezkoa dela eskolan eta gainerako hezkuntza-erakundeetan heterogeneotasun
horretan oinarritutako albait esperientzia gehien metatzeko aukera izatea. Logika berri horren
arabera, hortaz, aldeak edo desberdintasunak dituzten pertsonek zenbat eta elkarreragin gehiago
izan, orduan eta hobe litzateke. Heterogeneotasunaren logikaren adierazpen errealistenen artean
dago eskola inklusiboa, non, elkarrekin egoteaz gainera, elkarrekin ikasteko aukera baitute
ahalmen-urritasunen bat duten pertsonek eta halakorik ez dutenek, hau da, pertsona desberdinek,
desberdintasunak zeinahi direla ere.
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Heterogeneotasun-logika horren beste adierazpen bat, ahalmen urritasunen bat duten pertsonen
heziketan aritzen diren erakunde ez-formaletan, honako hau izan daiteke: autonomia-mailari
dagokionez heterogeneoak diren taldeetara zuzendutako programak erabiltzea, hala,
elkarreraginean aritzeko aukera izan dezaten, heziketa-jarduera berberetan parte hartuz
beregaintasun handiko ikasleekin, beregaintasun ertainekoekin eta gutxikoekin, autonomia-maila
bakoitzerako berariazko programak artikulatu ordez.
Edozein moduz ere –Brown-ek eta haren lankideek ohartarazi duten bezala– esan behar da, eta
azpimarratuz esan ere, zenbait kasu hautatutan, berariazko xedeak bilatzen direnean, ikasleekin,
aldi batez, talde homogeneoetan lan egitea edo baita banaka ere, komenigarria izan daitekeela
hezkuntzaren, medikuntzaren edota gizartearen ikuspegitik. Batek ez du bestea kentzen eta ez
luke zentzurik orain kontrako muturreraino joateak. Alegia, homogeneotasunaren logika guztiz
eta errotik errefusatzea itsu-itsuan beti haren alde egotea bezain zentzugabea izan daiteke. Hala
ere, homogeneotasunaren logika, ikasle «desberdinentzat» aurreikusitako hezkuntza-zerbitzuak
erabakitzen dituen heinean, negatiboa izaten da gehienetan, eta, beraz, ahal den guztian,
heterogeneotasun-logikaren aldeko aukera egitea komeni da. (Brown, Nietupski eta HamreNietupski, 1987).

2. Jarduera
indibidualista
edo
lehiakorreko
kooperatiboan oinarritutako egiturara

egituratik

jarduera

Gure ikuspuntutik, ikasgelako jardunaldi batean garatzen den jardueraren egitura elementu
erabakigarria da gelako inklusio mailari dagokionez, ikasleak taldekatzeko irizpidearekin eta
curriculumaren nolakotasunarekin batera. Izan ere, heterogeneotasun irizpidetik abiatuta
osatutako ikasgela-talde bat, gizartearen askotarikotasuna islatzen duena, inklusiboagoa da
homogeneotasun irizpideekin (adibidez, ikasleen errendimendua eta ahalmena kontuan hartuta)
eratutakoa baino; curriculum komunak ere, oso helburu zabalak eta irekiak dituztenak,
inklusiboagoak dira ikasleek, hezkuntza ziklo jakin batean, zer gaitasun eta zer mailatarainokoak
izan behar dituzten zehazten duten curriculum itxiagoak baino; eta hezkuntza jarduerak banaka
edo modu lehiakorrean egituratuak eta antolatuak dauden ikasgela bat ez da jarduerak era
kooperatiboan egituratuak dituen beste gela bat bezain inklusiboa.
Konbinazio asko egin izan dira, ikastetxe askotan, ikasleak taldeka banatzerakoan (taldekatze
homogeneoa, heterogeneoa, homogeneo edo heterogeneo malgua zenbait eremutan, tresna-izaera
dutenetan, batik bat: hizkuntzak, matematikak…, banatzeak) eta hainbat neurri berritzaile sartu
dira ikastegietan askotarikotasunari erantzun ahal izateko (harrera-ikasgelak, ikasgela irekiak,
hezkuntza bereziko laguntza unitateak…); era berean, neurri asko hartu dira ere curriculuma
ikasketa-arazo handienak dituzten ikasleei egokitzeko (banakako curriculum-egokitzeak,
adierazgarriak eta ez-adierazgarriak, banakako planak…). Hala ere, ia-ia ez da aldatu –ez,
behintzat, errotik– ikasgela gehienetako jardueraren egitura. Gaur ere, oraindik, egitura ohikoena
banakakoa edo lehiakorra baita.
Ikus dezagun:
Ikasgelako jardueraren garapenean gertatzen diren elementu eta eragiketa multzoari deitzen
diogu jardueraren egitura. Elementu eta eragiketa horien arteko konbinazioaren eta beroriekin
lortu nahi diren helburuen arabera, efektu jakin bat eragingo dute parte-hartzaileen artean:
indibidualismoa, lehiakortasuna edo lankidetza-kooperazioa (2. irudia). Hortik ondorioztatzen da
hiru motatako jarduera-egiturak bereiz daitezkeela: indibidualista, lehiakorra eta kooperatiboa.
Jardueraren egitura indibidualistan, ikasleek banaka lan egiten dute, ikaskideekin
elkarreraginean ezertarako aritu gabe, norberaren lan-erritmoa ez galtzearren, eta besteek egiten
dutenari arretarik jarri gabe; elkarreragin bakarra irakaslearekin dute, hark ebazten baitizkie
ariketetan sortzen diren zalantzak edo arazoak. Ikasleek irakasleak irakatsitakoa ikastea bilatzen
da eta helburu hori banaka lortzen dute beren ikaskideek helburua lortu edo ez (helburuetan
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elkarren mendekotasunik ez dagoela esaten da). Hau da, ikasle batek irakasten zaiona ikastea ez
dago besteek ikasten dutenaren mende. Egitura horrek sortzen duen efektua edo «mugimendua»
ikasleen «indibidualtasuna» da, ikasteko orduan.
Jardueraren egitura lehiakorrean ere, ikasleek banaka lan egiten dute, baina, kasu honetan,
jartzen diote arreta ikaskideek egiten dutenari, beren artean lehiatzen baitira gelako lehena nor
den ikusteko: ikasle batek ikusten badu bere «lehiakidea» hirugarren ariketa egiten ari dela eta
bera oraindik lehenbizikoan dagoela, urduri jartzen da, «irabaziko dioten» beldur baita. Ikasleek
irakasleak irakatsitakoa ikastea bilatzen da, baina –batzuetan esplizituki eta besteetan ez
hainbesteraino– besteek baino lehenago, besteek baino gehiago… Ikasleek helburu hori lortzen
dute baldin eta besteek –eta kasu horretan bakarrik– lortzen ez badute (helburuetan elkarren
arteko mendekotasun negatiboa gertatzen da). Egitura horrek sortzen duen efektua edo
«mugimendua» ikasleen «lehiakortasuna» da, ikasteko orduan.
Aldiz, jardueraren egitura kooperatiboan ikasleak lantalde txiki heterogeneoetan banatuta
daude, elkar lagundu eta adoretu dezaten ariketak edo gainerako zeinahi ikasketa-jarduera egiten
ari direnean. Ikasle bakoitzak irakasleak irakatsitakoa ikastea ez ezik, bere taldeko ikaskideek
ere ikas dezaten laguntzea bilatzen da, alegia, guztiek taldean lan egiten ikastea. Ikasleek
helburu bikoitz hori lortzen dute baldin eta besteek ere –eta kasu horretan bakarrik– lortzen
badute (helburuetan elkarren arteko mendekotasun positiboa gertatzen da). Egitura horrek
sortzen duen efektua edo «mugimendua» ikasleen «kooperatibotasuna» da, ikasteko orduan.
Horrela, bada, jardueraren egitura kooperatiboak batzuek besteekin lan egitera, elkar aintzat
hartzera eta elkarri laguntzera eramaten ditu ikasleak, jarduera garatzen ari diren bitartean.
Guztiz kontrakoa gertatzen da jardueraren egitura indibidualistan, han bakoitzak bereari
begiratzen baitio, gainerakoak aintzat hartu gabe, eta orobat jardueraren egitura lehiakorrean,
non ikasleak elkarren artean lehiatzen baitira lana amaitzen lehenak izateko edo irakasleak
irakatsitakoa ondoen dakitenak izateko, beraz, ez diote elkarri laguntzen, baizik eta, kontrara,
informazioa ezkutatzen diote elkarri, edo norberarentzat gordetzen dute galdera baten erantzuna
edo buruketa bat ebazteko modua.

Jarduerarenegitura
egitura
Jardueraren
indibidualista
indibidualista

Jarduerarenegitura
egitura
Jardueraren
lehiakorra
lehiakorra

Jarduerarenegitura
egitura
Jardueraren
kooperatiboa
kooperatiboa

Ikasle bakoitzak bakarrik
lan egiten du, besteei
arretarik jarri gabe

Ikasle bakoitzak bakarrik
lan egiten du, bere
ikaskideekin lehiatuz

Ikasleek lan-talde txikiak
osatzen dituzte, elkar
laguntzeko eta adoretzeko
ikasteko orduan

Ikasleak irakasleak
irakatsitakoa ikastea
bilatzen da

Ikasleak irakasleak
irakatsitakoa ikastea
bilatzen da, baina besteek
baino lehenago, besteek
baino gehiago

Helburu hori banaka
lortzen dute, beren
ikaskideek helburua lortu
edo ez (EZ DAGO
elkarren arteko
mendekotasunik
helburuetan)

Ikasleek helburu hori
lortzen dute baldin eta
besteek –eta kasu horretan
bakarrik– lortzen ez badute
(Elkarren mendekotasun
NEGATIBOA
helburuetan)

2. irudia

Ikasle bakoitzak ikastea ez
ezik, bere ikaskideek ere
ikas dezaten laguntzea
bilatzen da.
Ikasleak helburua lortzen
du baldin eta besteek ERE
–eta kasu horretan
bakarrik– lortzen badute
(Elkarren arteko
mendekotasun
POSITIBOA helburuetan)

Hainbat arrazoi direla medio, ikasteko zailtasunak dituzten ikasleek egokiago artatuak izateko
aukera gehiago dituzte egitura kooperatiboa duen ikasgela batean, egitura indibidualista edo
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lehiakorreko gela batean baino, batetik, irakasleek denbora gehiago dutelako haiek artatzeko eta,
bestetik, beren ikaskideen laguntza dutelako. Horregatik adierazi dugu paragrafo honen hasieran,
egitura kooperatiboa duen ikasgela inklusiboagoa dela egitura indibidualista edo lehiakorra
duena baino.
«Homogeneotasunaren logikaren» arabera antolatutako erakunde batean, ikasgeletan, batez ere,
jardueraren egitura indibidualista edo lehiakorra erabili ohi da; «heterogeneotasunaren
logikaren» arabera antolatutako erakundeetan, aldiz, jardueraren egitura kooperatiboa nagusitu
ohi da. Logika batetik bestera igarotzeak, beraz –aurreko paragrafoan proposatu dugun bezala–
jardueraren egitura indibidualista edo lehiakorretik jardueraren egitura kooperatibora pasatzea
eskatzen du.
IK/KI programan proposatutako aldaketak eragina du irakaskuntza eta ikasketa prozesuaren
oinarrizko egituran.
Moda iragankorra ote da ikasketa kooperatiboa? Hori uste dute pertsona askok eta zenbaitek argi
eta garbi esaten du. Irakaskuntza uniformatzea bilatzen duen moda bat dela, irakasle guztiek
beren lana modu berean egitea nahi duena… Guk diogu, ordea, inolako zalantzarik gabe, ez dela
moda soil bat, ez eta asmatu berri den zerbait ere.
Gauza bat «modan» dagoela esaten denean, zerbait iragankorra dela esan nahi da, aldakorra dela;
izatez, urtetik urtera aldatu ohi da; denboraldi batean asko «eramaten» da eta hurrengoan, ordea,
erabat desagertzen… Aldaketa estrukturalak, berriz, gauzatzeko denbora asko eta ahalegin
handia eskatzen dutenak, ez dago esaterik moda iragankor baten fruitu direnik… Eta egitura
indibidualista edo lehiakor batetik egitura kooperatibora igarotzeak aldaketa estruktural
garrantzizkoak egitea eskatzen du, denbora asko eta ahalegin handia eskatzen diotenak horretan
murgildu nahi duten irakasleei eta ikastegiei. Beraz, ikasgela bateko ikasketa egitura ildo
horretan aldatzea ezin daiteke moda soil bat izan…
Bestalde, ikasketa kooperatiboaz ari garenean, ez gara oraintxe «asmatu» berri den zerbaitez ari:
pedagogiaren hastapen zientifikoetatik aldeztu eta erabili izan den ikasketa-egitura da, azken
mendeotako hainbat hezkuntza esperientziatan aplikatu dena. Ekar ditzagun gogora, adibidez,
nekazari auzoetako ikasgela bakarreko eskolak, edota aurreko mendeko lehen erdian garatu ziren
eskola aktiboaren pedagogia proposamenak.
Ez da, hortaz, moda bat, baizik eta egitura aldaketa askoz sakonagoa; ezta ere, sortu berri den
zerbait, baizik eta aspaldi honetan erabiltzen den ikasketa egitura da.
Ikus dezagun:
Segur aski, guztiok bat etorriko gara esaten badugu ez daudela bi maisu –edo bi maistra– berdin:
nork bere irakasteko modua baitu. Nolanahi ere, maisu-maistrek beren irakaskuntza-jardueraren
oinarritzat dituzten elementuei arretaz erreparatzen badiegu, ikusiko dugu oinarrizko bi elementu
daudela eta garrantzi handia ematen zaiela: irakasle-ikaslearen arteko elkarreragina, eta ikasleen
banakako lana. Ikasleen ikasketarako oso garrantzitsua da, funtsezkoa esango genuke, ikasleen
eta irakasten dieten pertsonen arteko elkarreragina; baina ez da egongo ikasketarik, elkarreragin
hori izan daitekeen onena izanda ere, ikaslea banaka saiatzen ez bada eta ikasteko gogor lan
egiten ez badu.
Bi elementu horiek daude, segur aski, irakasle guztien edo gehienen oinarrian, eta horregatik ez
gara esaten ari guztiek eskola modu berean ematen dutenik.
Bi elementu horiek, beraz, funtsezkoak dira –funtsezkoenak ez esatearren– aurreko paragrafoan
deskribatu dugun jardueraren egitura indibidualista eta lehiakorrean (3. irudia). Eta egitura
indibidualista edo lehiakor batetik egitura kooperatibora igarotzeak beste bi elementu oinarrizko
sartzea eskatzen du, aurreko biei garrantzia kendu gabe: dokumentu honen sarreran aurreratu
dugun bezala, irakasle-ikasle elkarreraginaz gainera (eta ez ordez) oso kontuan hartzen da
ikasle-ikasle elkarreragina, eta hortaz, banakako ahaleginari eta lanari ez ezik (eta ez lan horren
ordez) talde-lanari ere garrantzi handia ematen zaio. Kontua ez da, jakina, bata bestearen ordez
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ipintzea, baizik eta lehendik erabiltzen ziren elementuei beste zerbait eranstea: bi elementu berri
(3. irudia).
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egitura
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+
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3. irudia

Bi elementu berri horiek sartuta irakaskuntza-jardueraren oinarrizko egitura behin aldatu denean
ere, ezingo dugu esan egitura horretan oinarritzen diren irakasle guztiek eskolak modu berean
ematen dituztenik: maisu eta maistra bakoitzak bere marka pertsonala izango du, gero ere, eskola
emateko moduan, nahiz eta oinarrizko egitura bera erabili, hau da, ikasle-ikasle elkarreragina eta
talde-lana modu egonkor eta iraunkorrean txertatuak dituena.
Bi elementu berri horiek –4. irudian grafikoki irudikatu nahi dugun bezala– sendotasun eta
irmotasun handiagoa ematen diote ikasketa-egiturari, izan ere, ikasleek, horrelako egitura bateko
elkarreragin bikoitzari (irakasle-ikasle eta ikasle-ikasle motatakoak) eta talde-lanarekin
bateragarri (eta osagarri) den banakako lanari esker, modu sendoagoan eta irmoagoan ikasiko

Irakasle-ikasle elkarreragina

Ikasle-ikasle elkarreragina

Banakako lana

Talde-lana
4. irudia

baitute.
Egitura-aldaketa hori urte batetik bestera finkatzea zaila da eta, beraz, ezin esan moda iragankor
bat denik. Bilatzen dugun bakarra maisu eta maistra bikain askok aspalditik aldeztu eta
aplikatutako irakaskuntza praktika bat berreskuratzea eta gure ikastetxe eta ikasgeletara eramatea
da.
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3. (Jardueraren) egitura kooperatiboak, Spencer Kagan-en arabera
Eraginkortasunari begira, esan dezakegu jardueraren egitura kooperatiboa ikasleek jarduera edo
lan jakin bat gauzatzerakoan egin behar dituzten eragiketak era zehatz batean antolatzea dela,
Spencer Kagan-ek (1999) berdintasunezko parte-hartzea eta aldibereko elkarreragina deitzen
dituenak maila gorenean ziurtatzeko moduan.
Spencer Kagan-ek (1999) kontrajarri egiten ditu bere «Egitura kooperatiboak» izeneko eredua
eta Roger Johnson eta David Johnson-en «Elkarrekin ikasi» izenekoa. Bi ereduek bat egiten dute
ikasketa kooperatiboko talde bateko bi printzipio edo oinarrizko elementuetan: elkarren arteko
mendekotasun positiboa eta banakako erantzukizuna. Bi elementu horiek gabe ezinezkoa da
taldeko lan kooperatiboa. Baina, Johnson anaien ereduak, behin eta berriro, buruz buruko
elkarreragina aldezten duen bezala, Spencer Kagan-ek askoz gehiago argitzen eta zehazten du
printzipio hori beste bi elementu berri erantsita: berdintasunezko parte-hartzea eta aldibereko
elkarreragina; horiek biek gehi aurreko bi elementuek egile honek ikasketa kooperatiboko
taldeen oinarrizko lau printzipiotzat jotzen dituenak osatzen dituzte. Ingelesezko PIES
akronimoak biltzen ditu laurak: Positive interdependence, Individual accountability, Equal
participation, Simultaneous interaction.
Parte-hartze ekitatiboa
Kagan-en arabera, «Elkarrekin ikasi» ereduak ez du egituratzen taldekideen berdintasunezko
parte-hartzea, izan ere, taldeen barruan, parte-hartzea berez sor dadin uzten baitu, hau da, ez
dago parte hartzera behartzen duen inolako «egiturarik». Esate baterako, eredu hori aplikatzen
duen irakasle batentzat nahikoa izan daiteke ikasleek, egitura jakin bat gabe, talde barruan
zerbait eztabaidatzea (problema bat ebazteko modua, adibidez, edo jardueraren bat nola egin…).
Egituratu gabeko parte-hartze horrek –kasu honetan, eztabaida baten bidez– ez du bermatzen
taldeko kide guztien parte-hartzea ekitatiboa izango denik: izan ere, gerta daiteke beren
ikuspuntua adierazteko eta azaltzeko premia handiena dutenek horretarako aukera gutxien izatea,
hain zuzen ere, agian gutxien behar dutenek parte-hartze guztia monopolizatzen dutelako.
Berdintasunezko parte-hartzea ikasleen esku uztea ilusio faltsuak egitea da eta emaitza, ia beti,
parte-hartze desorekatua da. Zentzu horretan, Kagan-en egitura kooperatiboek edo antzeko beste
batzuek taldeko kide guztien parte-hartzea –berdintasunezkoa edo ekitatiboa, neurri batean–
bermatzen dute.
Aldibereko elkarreragina
Spencer Kagan-en definizioaren arabera, aldibereko elkarreragina, ikasketan konprometiturik
egonik, une jakin batean, aldi berean elkarreraginean ari diren taldeko kideen ehunekoa da. Lau
kideko talde batean, aldibereko elkarreragin gehiago egongo da beti, bost edo hiru kidez
osatutako batean baino. Taldeko kideen kopurua bakoitia baldin bada (hiru edo bost) askoz ere
errazagoa da, une jakin batean, beste batekin elkarreraginean ez dagoen norbait egotea, hau da
jardueratik kanpo geratzea.
Jar dezagun adibide bat: oinarri jakin batetik abiatuko gara: hezkuntza formalekoen oso antzeko
eskema bati jarraituz, Fundown-Murciako programak moduluka egituratuta daude. Horietako
bakoitzak mota bateko edo besteko edukiekin erlazionatutako helburu orokorrak eta espezifikoak
ditu, eta hainbat jarduera programatzen dira esandako helburuak erdiesteko.
Jarduera horiek era kooperatiboan (ez banakakoan) gauzatzeko, hezitzaileak lau kideko taldetan
banatzen ditu programan parte hartzen duten pertsonak. Talde horiek heterogeneoak izango dira
alderdi guztietatik begiratuta, autonomia edo beregaintasun maila barne dela. Hala, pertsona bat
egongo da beregaintasun handikoa, bi ertainekoak eta bat autonomia gutxiagokoa. Gai
bakoitzean aurreikusitako jarduerak gauzatzean, nork bere aldetik eta bere ikasmahaian egin

16

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko

ordez, lauko taldetan lan egiteko gonbita egingo die, nork bere koadernoan edo fitxan, baina
elkarri lagunduz.
Horretarako, jarduerak gauzatzerakoan lauak elkarreraginean ariko direla ziurtatzeko,
hezitzaileak, adibidez, «Arkatzak erdira» izenez ezagutzen den egitura kooperatiboa erabil
dezake. Hona nola egiten den: hezitzaileak lau ariketa dituen orri bat emango die lau kidez
osatutako talde bakoitzari: batek lehenengo ariketa gidatuko du (ez egin); beste batek bigarrena;
besteak hirugarrena; eta azkenekoak laugarrena. Lehenengoak lehen ariketa irakurriko du eta
guztien artean erabakiko dute zein den ariketa egiteko erarik onena; hizketan eta erabakitzen ari
diren bitartean, arkatzak mahaiaren erdian utziko dituzte, aditzera emanez hitz egiteko garaia
dela, ez idaztekoa. Ados jarritakoan, nork bere arkatza hartuko du eta, orain isilik, lehen ariketa
egingo dute beren koadernoetan. Ondoren, bigarrenak bigarren ariketa irakurriko du, eta gauza
bera egingo dute, eta horrela lau ariketak osatu arte. Egitura horrek, nolabait ere, programan
parte hartzen duen ikaslea aurreikusitako lau ariketak berak bakarrik ez egitera «behartzen du»,
baizik eta, besteekin batera egitera, guztien artean ariketa egiteko modurik onena bilatzera, hau
da, lankidetzan eta elkarlanean aritzera… Esandako egituraren «efektua» lankidetza eta
kooperazioa dira, horrela lan eginez, neurri handi batean, berdintasunezko parte-hartzea (parte
hartzeko aukera berdina dute taldeko kide guztiek) eta aldibereko elkarreragina (nork bere
koadernoan lau ariketak egin aurretik, elkarreraginean aritu dira hura gauzatzeko era onena
erabakitzeko) bermatu baitira.
Aldiz, hezitzaileak, egitura hori proposatu ordez, esaten badie, besterik gabe, proposatutako
jarduerak guztien artean, taldean, egiteko, segur aski, lauetako batek egingo ditu edo esango du
nola egin behar diren ariketa guztiak edo, gehienera ere, ariketak banatuko dituzte eta nork berea
egingo du. Kasu horretan, ez da egon ez berdintasunezko parte-hartzerik, ez aldibereko
elkarreraginik.

4. Jardueraren egitura motak
Egitura kooperatiboak bakunagoak edo konplexuagoak izan daitezke. Egitura bakunak noiznahi
erabil daitezke, nahikoa da ikastordu bakar bat, ikasten eta aplikatzen errazak baitira («Ikas
ezazu gaur, aplika ezazu bihar eta erabil ezazu bizi osoan», horixe da Spencer Kagan-en
eslogana egitura horiei buruz). Egitura konplexuagoak, ordea –teknika kooperatiboak ere esaten
zaie–, hainbat ikastordutan aplikatzekoak dira.
Egitura kooperatiboek –hala bakunek nola konplexuek– ez dute, berez, edukirik; izenak
adierazten duen bezala, eduki jakin batzuk –curriculumeko zeinahi eremutakoak– lantzeko
aplikatzen diren egiturak besterik ez dira eta elkarri laguntzeko eta lankidetzan aritzeko beharra
sortarazten diete irakaskuntza- eta ikasketa-prozesuan parte hartzen dutenei: egitura kooperatibo
bakuna, ikasketa eduki jakin bati aplikatua, iraupen laburreko ikasketa jarduera da (ikastordu
bakar batean erabil daiteke): jada deskribatu dugun Arkatzak erdira izenez ezagutzen den
egitura, edo aurrerago, 2.2 paragrafoan, deskribatuko direnetako edozein, gizarte zientzietako
edukiak lantzeko aplikatzen bada, eremu horretako berariazko jarduera bilakatzen da; eta egitura
bera problemak ebazteko aplikatuta, matematika eremuko jarduera espezifiko bihurtzen da, eta
abar. Era berean, egitura kooperatibo konplexu bat –teknika esaten zaie– (adibidez, Buruhausgarri teknika, hau ere 2.2 paragrafoan deskribatuko da), hizkuntza eta literatura eremuko
ikasketa edukiei aplikatuta, ezagutza-eremu horretako makro-jarduera bilakatzen da; eta
teknologia edukiak lantzeko erabiltzen bada, berriz, azken eremu horretako makro-jarduera
bilakatuko da (Ikus 5. irudia).
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5. Zeri esaten zaio ikasketa kooperatiboa?
Johnson, Johnson eta Holubec-en ikasketa kooperatiboaren definiziotik abiatuta eta oraintxe
aipatu berri ditugun Spencer Kagan-en (1990) ekarpenak aintzat hartuta, ikasketa kooperatiboa
ikasle talde txikien –osaketa heterogeneokoak gehienetan, errendimenduari eta ahalmenari
dagokienez– erabilpen didaktikoa da eta, jardueraren egitura horren bitartez, honako hauek
bilatzen dira: berdintasunezko parte-hartzea ahalik eta gehien ziurtatzea (taldekide guztiek parte
hartzeko aukera berdinak izan ditzaten) eta berorien arteko aldibereko elkarreragina indartzea,
taldean lan egiten ikasteaz gainera, taldekide guztiek proposatutako edukiak ikas ditzaten,
norberaren ahalmenak neurri gorenera eramanik.
Zehaztu berri dugun definiziotik, ondorengo alderdiok nabarmen daitezke:
 Ikasketa kooperatiboko talde bateko kideek erantzukizun bikoitza dute: irakasleak
irakatsitakoa norberak ikastea eta taldekideek ere ikas dezaten laguntzea.
 Irakasleek, berriz, bi xedetarako erabiltzen dute ikasketa kooperatiboa: ikasleek eskolako
edukiak ikas ditzaten eta, aldi berean, taldean lan egiten eta solidario izaten ikas dezaten,
azken bi horiek eskolako eduki gisa hartuta. Alegia, ikasteko kooperatu eta kooperatzen
ikasi…
 Kontua ez da ikasgela bateko ikasleek, noizik behin, «talde-lan» bat egitea, baizik eta, era
egonkorragoan, «lantaldeetan» antolatuta egotea, batik bat, elkarrekin ikasteko eta, aldian
behin, hala egokitzen bada, guztien artean lan bat egiteko.
 Ikasketa kooperatiboa ez da soilik eskolako edukiak hobeto ikasteko metodo edo
baliabide bereziki baliagarri bat, baizik eta ikasleek ikasi beharreko curriculum eduki bat
gehiago, hau da irakatsi behar zaien ikasgai bat.
Bestalde, ikasketa kooperatiboari eman diogun definiziotik ondorioztatzen da proposatutako
jarduerak ikasleek taldean, guztien artean eta ez banaka lantzeko kontsigna hutsa ez dela, inondik
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ere, nahikoa. Eskuarki, hala jokatzen denean, ikasle bat aurreratu ohi da eta hark esaten die
besteei zer eta nola egin behar den, kasurik onenean, eta, okerrenean, berriz, berak egiten du eta
kopiatzen uzten die gainerakoei. Zerbait taldean egiteko eskatzen zaienean, ikasleek sarri erabili
ohi duten beste estrategia bat lana ahalik eta modu orekatuenean banatzea izan ohi da eta,
ondoren, nork bere zatia egitea.
Aurretik esan dugun bezala, «behartu» egin behar da, nolabait esanda, hitzaren zentzurik
onenean, ikasle guztiek neurri berean parte har dezaten (berdintasunezko parte-hartzea) eta
elkarreraginean aritu daitezen (aldibereko elkarreragina). Horretarako, hainbat «jardueraren
egitura kooperatibo» beharko ditugu. Gogora dezagun aurrez zer esan dugun: jardueraren egitura
kooperatiboak batzuek besteekin lan egitera, elkar aintzat hartzera eta elkarri laguntzera
eramaten ditu ikasleak, jarduera garatzen ari diren bitartean. Jardueraren egitura indibidualistan,
ordea, bakoitzak bereari begiratzen dio, gainerakoak aintzat hartu gabe; eta orobat jardueraren
egitura lehiakorrean, ikasleak elkarren artean lehiatzen dira lana amaitzen lehenak izateko edo
irakasleak irakatsitakoa ondoen dakiena izateko, beraz, ez diote elkarri laguntzen, baizik eta,
kontrara, informazioa ezkutatzen diote elkarri, edo norberarentzat gordetzen dute galdera baten
erantzuna edo buruketa bat ebazteko modua.
Jardueraren egitura kooperatibo hauek oso erabilgarriak dira eta ia ezinbestekoak, hainbat
esperientziatan egiaztatu ahal izan dugun bezala, zeren eta ikasleek, taldean lan egitearen
beharraz mentalizatu ditugun arren eta taldean antolatzen lagundu badiegu ere, egin behar dutena
taldean, guztien artean egiteko besterik esaten ez badiegu, ez dute jakiten nola egin: batzuek
beren ikuspuntua inposatu nahi izaten dute (gauzak euren ustez egin behar liratekeen bezala egin
ezean, gaizki daudela irizten diote), beste batzuek, berriz, jardueraren emaitza koadernoan
kopiatu besterik ez dute nahi izaten, eginda edukitzea, egiten jakitearekin nahastuz… Egitura
kooperatibo bat erabiltzeak, nolabait ere, talde bateko kide guztiek, elkarrekin lanean ari
direnean, elkarreraginean aritzea bermatzen du, eta guztiek aktiboki parte hartzea proposatutako
jarduerak gauzatzeko orduan.
5.1 Nola lortu talde bateko kideak lankidetzan aritzea eta beren artean kooperatzea.
Ez da kontu hutsala, baizik eta garrantzi handiko auzia eta oso eztabaidatua.
Teknika kooperatibo batzuek, esate baterako, STAD deituak (Student-Teams-Achievement
Divisions)2, «sariaren egituran» oinarritzen dute kooperazioa: ikasle batek nota hobea edo
kalifikazio handiagoa lor dezan, bere taldekideek ere beren errendimendua hobetzea lortu behar
du. Hau da, taldekide bakoitzaren kalifikazioa, «onerako» eta «txarrerako», taldeko gainerako
kideen kalifikazioaren mende dago. Elkarren arteko mendekotasun horrek lankidetzara eta
elkarrekin kooperatzera behartzen ditu taldekideak. Gure iritzian, praktika hori aplika daiteke
hezkuntza maila altuagoetan ere, baldin eta taldeak antzeko gaitasun-mailako ikaslez osatuta
badaude. Aldiz, arazo handiak sor ditzake talde batean, kideren batek gaitasun-maila askoz
apalagoa baldin badu (nahiz eta helburuak, edukiak, ikasketa-jarduerak eta ebaluazioak berorren
gaitasun-mailara egokituak egon) eta, batez ere, taldeko kideren batek portaera-arazo larriak
baldin baditu… Ikasle batzuen kalifikazioa ikasketa-zailtasunak edo portaera-arazoak dituzten
beste ikaskide batzuek lortzen dituzten noten mende baldin badago, oso litekeena da azken hauek
baztertzea ikasketa kooperatiboko talde bat eratzeko orduan.
Aitzitik, ikasle batek ez badio «etekinik» ateratzen taldean lan egiteari –berak bakarrik lan
eginez «sari» edo kalifikazio berdina edo hobea lortzen badu, taldean lan eginda baino–, ez da
harritzekoa bakarrik lan egitea nahiago izatea eta hala egiteko eskatzea (berak eta bere familiak)
behin eta berriro.

2

Ikus teknika honen azalpena: Parrilla, 1992, 120. or.; eta Echeita eta Martin, 1990, 63. or.
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Beste teknika kooperatibo batzuek, hala nola Buru-hausgarria3 deiturikoak, baliabideei buruzko
elkarren mendekotasun positiboan oinarritzen dute kooperazioa: talde bateko kideek nork bere
aldetik baliabideen zati bat eta handik eratorritako informazioa badituzte –kide bakoitzak «buruhausgarriaren» «pieza» bat du– kooperatu beharra daukate, hau da, baliabide horiek eta barruan
duten informazioa «trukatu» beharra dauzkate –«buru-hausgarriko piezak», alegia–, ikasten ari
diren gaiari buruzko informazio osoa eskuratuko badute.
Edozein moduz ere, kooperazioa ziurtatzeko baliabideei buruzko elkarren mendekotasun
positiboa ezarri ez arren, lor dezakegu ikasketa kooperatiboko talde bateko kideek, taldean lan
egiterakoan, elkarri laguntzea eta lankidetzan aritzea, irizten baldin badiogu talde
kooperatiboetako lana –eta berorien atzean dauden balioak, dokumentu honen sarreran
adierazitakoari jarraiki, hala nola elkartasuna, elkarri laguntzea, desberdinarekiko errespetua…–
ikasleek garatu beharreko eduki batzuk gehiago direla –beste gaitasun batzuk–, eta, hortaz,
gainerako edukiak edo gaitasunak irakasten eta ikasten diren bezain sistematikoki irakatsi eta
ikasi beharko direla, gutxienez.
Ikasi eta garatu behar duten zerbait baldin bada, eta
curriculumean sartuta badago, gainerako eduki edo gaitasunen parean, nolabait «behartuta»
daude ikastera, gainerako eremuetako edukiak eta haiei lotutako gaitasunak ikasi behar dituzten
bezalaxe.
Horregatik esaten dugu talde kooperatiboetako lana –eta lantalde horietako kooperazioak
berarekin dakartzan elkartasuna, elkarri laguntzea eta desberdinarekiko errespetua– ez dela
ikasteko baliabide soil bat, eta are gutxiago hartu behar dela kalifikazio hobea lortzeko bitarteko
gisa (ikasle batek bere ikaskideei lagundu beste erremediorik ez duelako bere «nota» hobetu nahi
badu), baizik eta, batez ere, irakatsi beharreko eduki –gaitasun bat– gisa. Talde-lana, elkartasuna
eta elkarri laguntzea, desberdinarekiko errespetua edota bizikidetza berezko balioak dira, balio
onak, ikasleek eta beren familiek eta gizarteak, oro har, estimatu behar dituztenak eta irakasleok
lagundu egin behar dugu ikasleek gara ditzaten, hau da, irakatsi egin behar dizkiegu eta, nolabait,
ebaluatu ere bai.
Guztiak ere, zuzenean edo zeharka, kooperazioarekin, lankidetzarekin eta talde-lanarekin
zerikusia duten jarrerak, trebeziak edo gaitasunak dira, eta gero eta premia handiagoz lagundu
behar dugu gure ikasleek gara ditzaten beren eskolatze urteetan, Marinak eta Bernabeuk argi eta
garbi argudiatu duten bezala:
Zergatik da hain garrantzizkoa kooperatzen eta elkarrekin lan egiten ikastea? Mendebaldeko
gizarte garatuetako tradiziozko hezkuntzak, denbora luzean, balio handiagoa eman dio
gizabanakoaren lorpenari, taldearen lorpenari baino. Ikasleen arteko lehiakortasuna bultzatzen da.
«Ikasgelako lehena» baldin badago, «azkena» ere egongo da: irabazleen eta galtzaileen logika da,
oihaneko legea, eskolaren barruan. Mota horretako hezkuntzaren emaitzak mugatuak dira, ikasleek
ez baitute gizarte-gaitasun ona lortzen. Gizarte-arazoak konplexuak dira eta eraginpekoen –hau da,
guztion– lankidetza eskatzen dute, konponduko badira. Azken urteotan, enpresak kooperatzen eta
taldea osatzen dakiten langileak eskatzen hasi dira, lan-ingurune eraginkorrak –baina ez zurrunak–
lortzen saiatzen dira, eta alderdi informalak gehitzen dituzte motibazioa eta taldeen kohesioa
hobetzeko: aisialdiko jarduerak, lan-ingurune atsegina, harreman-moduak, eta abar. Beharrezkoa da
ezagutzak izatea, baina, horrez gainera, ezagutza horiek komunikatzen jakin behar da, talde
adimentsuak garatzen, langile bakoitzaren baliabideak eta trebeziak maximiza ditzaten, arazoei
albait konponbide onena emateko. (Marina eta Bernabeu, 2007, 77. or.).

Arrazoi ona eta nahikoa izan daiteke hori, ikasleak, guztiak ez bada ere, bai gehienak, taldean lan
egiten, solidario izaten, elkar errespetatzen eta laguntzen ikasten saia daitezen, beren ikaskideek
ere ikasketan aurrera egitea lortzea erabakigarria izan gabe gaitasun horietan izan dezaketen
errendimendua ebaluatzeko; alegia, baliteke ikasle batek gaitasun horietan aurrera egin izana,
nahiz eta bere taldeak behar bezain ongi ez funtzionatu, kideren baten edo batzuen portaera
negatiboa edo errendimendu apala direla kausa.
3

Ikus, aurrerago, teknika horren deskribapena, dokumentu honen Bigarren Zatiko 2.2.3 paragrafoan.
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Sustapen- eta aholkularitza-lanak egin genituen hasierako ikasketa kooperatiboko esperientzia
haietan (1993-94 eta 1994-95 ikasturteetan izan zen hori, eta handik eratorri ziren ikasketa
kooperatiboari buruzko ikerketa-lerroa, lehenbizi, eta PAK proiektua gero) jada erabaki genuen
kooperazioa ez oinarritzea «sariaren egituran». Lehen esperientzia haien kontakizunean, zera
genioen:
Hipotesi honetatik abiatu gara: gizabanako bakoitzaren, lantaldearen eta ikasgelako talde
osoaren hobetzean oinarritzen den pertsona arteko sariaren egitura nahikoa akuilu izan daiteke
taldekideak elkarri laguntzera bultzatzeko, batzuek besteekin lehiatu beharrik gabe. Aldagai horren
barruan, oinarri honetatik abiatzen gara: ikasleek, behar bezala kontzientziatu ondoren, behar
izanez gero, koopera dezakete –elkarri lagun diezaiokete– pertsonalki eta talde gisa hobetzeko
satisfazio hutsagatik. (Pujolàs, et alt., 1997, 201. or.).

Gure ikasleei ikusarazi behar diegu taldean lan egiten jakin behar dutela, taldean lan eginez
lorpen gehiago eta hobeak izango dituztela eta, horretarako, gizarte gaitasun bikaina erdietsi eta
garatu behar dutela. Horrek nahikoa izan behar luke, eskolako eguneroko egoeretan, taldean lan
egiten saia daitezen, curriculumeko eremu guztietako edukiak eta gaitasunak ikasten eta lantzen
dituzten bitartean. Begi bistakoa da trebezia horiek guztiak ez dagoela garatzerik, inolaz ere,
ikasgelako jardueraren egitura indibidualistan edo lehiakorrean. Trebezia horien garapena
bultzatuko bada, beharrezkoa da, nahitaez, egitura horiek eraldatu eta egitura kooperatibo
bihurtzea. Kasu horretan bakarrik izango dute gure eskoletako ikasleek trebezia horiek naturalki
eta jarraituki praktikatzeko aukera, ikasgelako eguneroko zereginetan, haiek garatu ahal izateko
egoera espezifikoak sortzen ibili beharrik gabe –esate baterako, tutoretza-orduan–.
5.2 Kolaboratzea versus kooperatzea
Aurreko paragrafoan garatutako gogoetek kolaboratzea eta kooperatzea bereiztera eraman
gaituzte.
Kooperazioan oinarritutako eskola bat –eta, oro har, zeinahi hezkuntza-erakunde– nor bere
aldetik dabiltzan hezitzaile bakartu multzo bat baino zerbait gehiago da, edota, beren
antzinatasuna edo kategoria profesionala baliatuz, talde onena hautatzeko lehiatzen diren irakasle
talde bat edo, ikasturtean zehar, zereginak banatuz lankidetzan aritzen den pertsona multzo bat
baino askoz gehiago. Kooperazioan oinarritutako ikastetxe bat –eta, oro har, zeinahi hezkuntzaerakunde– nor bere aldetik dabiltzan edo onena nor den edo lanak nork lehenago eta hobeto
amaitzen dituen ebazteko –hala, hezitzailearen goraipamen publikoa jasoko baitu– lehiatzen
diren neska eta mutilen talde bat baino ere gehiago da. Kooperazioan oinarritutako eskola batean
–eta, oro har, zeinahi hezkuntza-erakundetan– guztiek –hezitzaileek, haurrek, gazteek eta beren
familiek–, beren artean lana banatzeaz gainera, «erkidego» bat osatzen dute, hau da, elkarri
laguntzen diote, elkar adoretzen dute –kooperatu egiten dute–, eta ez dira erabat pozik geratzen
ez badute lortzen guztiak –gutxi gorabehera– beren ahalmenen goreneraino garatzea…
Mundu guztia baloratua sentituko den guztientzako ikastetxe bat –eta, oro har, zeinahi
hezkuntza-erakunde–, horrez gain, kooperazioan oinarritutako ikastetxea –eta, oro har, zeinahi
hezkuntza-erakunde– izango da, bai irakasten dutenen arteko kooperazioan
–hobeto
irakasteko eta kooperatzen irakasteko–, bai ikasten dutenen artekoan –hobeto ikasteko eta
kooperatzen ikasteko–.
Horrelako zerbait adierazi nahi du Mel Ainscow-ek honako hau
dioenean: «Ikasteko zereginean, kooperazio-giroan, guztiek –irakasle eta ikasle– parte hartzen
duten erakundea izan behar du ikastetxeak». (Ainscow, 1995, 36. or.).
«Kooperazio-giro» horixe da, hain zuzen, elkarrekin lan egiten duten pertsonen multzo batek
taldea osatzea eragiten duen ezaugarria, irakasle, ikasle, guraso eta familiakoek hezkuntzaerkidego bat osatzea eragiten duena, eta eskola-esparrutik kanpo, hezitzaile, ikasle eta haien
guraso, senide eta gainerako ahaideek beste hezkuntza-erkidego bat osatzea ahalbidetzen duena.
Hauxe da beste ezer baino lehen lortu behar duguna, honen alde borrokatu behar dugu lehenik:
hezkuntza-erkidego txikiak osatu, hala eskolan nola handik kanpo, non hura osatzen duten
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guztiek kooperatuko duten erabakitako xedeak lortzeko: azken batean, erkidegoa osatzen duten
kideen garapen pertsonal eta sozial albait handiena lortzea.
Ez dira gauza bera kooperatzea eta kolaboratzea. Kooperazioak plus bat eransten dio
lankidetzari: elkartasuna, elkarri laguntzea, eskuzabaltasuna… Hori dela-eta, hasieran,
eraginkortasun soilaren mesedetan lankide zirenek, azkenean afektibitate-lotura sakonagoak
bilbatzen dituzte beren artean… Helburu komunen alde elkarrekin lan egitea (Fundown-Murcia
programetan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak menderatzea, gizarte-trebeziak
garatzea, hiri-ingurunean beregaintasun-maila handiagoa lortzea…), guztien artean helburu
horiek lortzea lagungarri izan daiteke erkidego txiki hori osatzen dutenen artean elkartasun,
erkidetasun trinkoagoa eratzeko…
Etimologia aldetik ere desberdinak dira kolaboratzea eta kooperatzea. Kolaboratu latinetik
dator: «co-laborare», «laborare cum», eta «labor, -ris» (hau da, lana) substantiboan oinarritzen
da. «Kolaboratu», hortaz, «norbaitekin lan egin», lankide izan, esan nahi du. Kooperatu ere
latinetik dator: «co-operare», «operare cum», eta «opera, - ae» substantiboa du sustraian. Azken
izen honek ere lana esan nahi du, baina ez hori bakarrik: laguntza, interesa eta sostengua ere esan
nahi baitu. Kooperatzea, beraz, elkarrekin lan egiteaz gainera, elkarri laguntzea da, elkar
sostengatzea, besteaz interesatzea… (6. irudia).
Edozein programa garatzeko, ona da ikasleek elkarrekin lan egitea, gelako kide guztien artean
edo hiruzpalau ikasleko talde txikiagoetan… Baina, horrez gainera, koopera dezaten saiatu
behar dugu, elkar adoretuz eta elkarri lagunduz norbaitek besteren laguntza behar duenean,
guztien artean helburu komuna lortzeko: guztiek ahal bezainbeste ikastea, beren ahalmenen
arabera, ahal duten garapen pertsonal eta sozial handiena lortzea…
Asko idatzi da lankidetza-ikasketaren eta ikasketa kooperatiboaren arteko kontrasteaz.
Pertsonalki, eztabaida antzu samarra iruditzen zait eta nahiago dut –David Duran-ek bezala
(2003), auzi horri buruzko nahiko azterketa sakona egin baitu– kooperazioa edo ikasketa
kooperatiboa «hitz-aterki» modura hartzea, zeinaren azpian hainbat irakaskuntza-praktika sartzen
diren; hala, talde-lanaren barruko azpimota bat litzateke kooperazioa, taldeko edo ikasgelako
kideen arteko elkarreragina planifikatzea eskatzen duena, horretarako ez baita nahikoa ikasle
kopuru jakin bat taldekatzea, hau da, elkarrekin eseraraztea. Nahiago dut, hortaz, bi terminoen –
lankidetza (kolaborazioa) eta kooperazioa– jatorri etimologikotik abiatzea eta irizten diot, aurrez
azpimarratu dudan bezala, kooperazioak lankidetzari, hau da, elkarrekin lan egite soilari,
elkartasun, elkar laguntza, eskuzabaltasun plus bat eransten diola eta, ondorioz, talde kooperatibo
bateko kideen artean ezartzen den harremana askoz sakonagoa dela afektibitate aldetik.
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Co-laborare

Co-operari

Laboro, -is = lana, ahalegina

Opera –ae = lana, zerbitzua,
interesa, laguntza, sostengua

“Norbaitekin lan egin”

“Elkarri interesa erakustea”
Lankide izateko gaitasunmaila
bertsua eduki behar da: ez
berdina, ez oso desberdina,
baizik antzekoa, eta ez da
beharrezkoa lagunak izatea…

“Elkar laguntzea edo
adoretzea”
Kooperatzeko ez dio axola
gaitasun-mailak, baina garrantzi
handikoa da lagun izatea…

6. irudia

Bestalde, psikologiaren ikuspuntutik esaten dute –arrazoi osoz– lankide izateko, hau da,
kolaboratzeko, zentzu estuan hartuta («elkarrekin lan egitearen» zentzu etimologikoan), ez duela
alde handiegirik egon behar taldekideen artean. Alderdi horretaz egindako ikerketak berraztertu
ondoren, Martí-k eta Solé-k honako hau ondorioztatu dute: «hainbat azterlanen emaitzek nahiko
joera argia erakusten dute: komenigarria dela gaitasun-maila (hau da, proposatutako zeregina
ebazteko trebezia) desberdin samarra duten ikasleak aukeratzea. Badirudi, beraz, lan bat
lankidetzan egiteko egoera probetxuzkoena ez dela ez maila berbereko ikasleak taldekatzea, ezta
taldekideen artean maila desberdintasun handiegia egotea ere» (Martí eta Solé, 1977, 61. or.).
Nolanahi ere, «ikasketa kooperatiboa» eta «lankidetza-ikasketa» sinonimo gisa erabiltzen
direnean, esan berri dugun horretatik ez dago ondorioztatzerik –huts egiteko arriskurik gabe,
gure iritzian– ezin dezaketenik kooperatu –ikasketa-talde beraren barruan– beren artean alde
handiak dituzten ikasleek. Esate baterako, egia da nekez ariko direla lankidetzan –bigarren
mailako ekuazioak ebazten, adibidez– lehen mailako ekuazioak kalkulatzen badakien ikasle bat
eta oinarrizko lau eragiketak –batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak– egiten doi-doi
dakien beste bat. Aitzitik, bi ikasle horiek koopera dezakete, elkarrekin lan eginez eta talde
berbera osatuz: batek bigarren mailako ekuazioak ebatz ditzake eta besteak oinarrizko eragiketak
eskatzen dituzten problemak askatu.
Eskola inklusibo batean, ikasgela osatzen duen taldearen barruan, ahalmenean eta
errendimenduan elkarren artean alde handiak dituzten ikasleak daude –esaten ari garenaren
harira–, eta huts egitea litzateke aldagai hori aintzat hartzea ikasketa kooperatiboko taldeak
osatzerakoan. Hala, zailtasun handienak dituzten ikasleak ahalmen berdintsuko ikaskideekin
soilik taldekatu ahal izango lirateke, eta ezingo lirateke elkarreraginean ari ahalmen handiagoko
ikaskideekin.
Aldiz, eskolan, ikasgelako taldearen barruan, gaitasun-maila bertsuko ikasleek, aldian behin,
taldean lan egin dezakete, lankidetzan, beren ahalmenari dagozkion hainbat zeregin egiten.
Logikoena, beraz, osaketa heterogeneoko oinarriko taldeak –nahiz eta ikaskideen arteko
ahalmen- eta errendimendu-aldeak garrantzitsuak izan, taldekideek koopera dezaten elkarri
lagunduz eta elkar adoretuz, nork bere egitekoa edo bere gaitasun-mailari dagokion zeregin
komunaren zatia eginez– eta osaketa homogeneoko noizbehinkako taldeak –non lankidetzan
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aritzeko modua izango duten ahalmen eta errendimendu paretsuagoko ikasleek, zeregin berberak
eginez– bateragarri egitea eta txandakatzea da.

6. Ikasgelako lan-saio baten egitura: jarduera-segmentuak
Esan dezakegu ikasgelako lan-saio bat hurrenez hurrengo hainbat «jarduera segmenturen»
batuketa dela. Gaingiroki, ondorengo hauek bereiz ditzakegu (7. irudia):

60’

15’

15’

5’

10’

15’

AP segmentua = Batez ere, irakaslea «protagonista» duen segmentua
AA segmentua = Batez ere, ikasleak «protagonista» dituen segmentua
TM segmentua = «Hutsarte» segmentua

7. irudia

• AP segmentua (Batez ere, irakaslea protagonista duen jarduera): segmentu honetan irakaslea
da protagonista nagusia eta ikasleek bigarren mailako rola betetzen dute, pasiboagoa (ez hitzaren
zentzu negatiboan, baizik eta aktibitate gutxiago dutela adierazteko).
Esate baterako, hor
sartzen dira irakaslea talde osoari mintzatzen zaion denbora edo aldi guztiak: edukiak azaldu edo
talde osoak izan ditzakeen zalantzak argitu, eta abar.
• AA segmentua (Batez ere, ikaslea protagonista duen jarduera): segmentu honetan, aldiz,
ikasleek betetzen dute rol nagusia, adibidez, jarduerak edo ariketak egiten ari direnean, edota
irakasleak jarri dizkien problemak ebatzi behar dituztenean. Bien bitartean, irakaslea beste
zeregin batzuetan ariko da: han eta hemen sortzen diren zalantzak argitzen, ikasleei lanerako
orientabideak ematen, eta abar. Segmentu horiek hiru motatakoak izan daitezke: (1)
indibidualistak, ikasleek bakarka lan egiten badute, beren artean lehiatu gabe; (2) lehiakorrak,
ikasleak, bakarka lan egiteaz gainera, beren artean lehiatzen badira; eta (3) kooperatiboak,
ikasleak elkarreraginean aritzen badira (binakako lanak, berdinen arteko tutoretza, talde
txikietako lana) (8. irudia).
• TM segmentua (hutsartea): segmentu hauetan irakaskuntza- eta ikasketa-prozesua eten egiten
da –nolabait esanda–, edota ez da oraindik hasi. Adibidez, arrazoi bategatik edo besteagatik,
irakasleak ikastorduari bost minutu beranduago ekiten dionean, kanpotik dei egin diotelako
ikasgelatik irten behar duenean, zenbait ikasleren artean bat-batean sortutako gatazka edo
liskarren bat sortzen denean, eta abar.
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AA segmentua

Ikasleenjarduera
jarduera
Ikasleen
indibidualista
indibidualista
Ikasleekbakarka
bakarkalan
lan
Ikasleek
egiten
dute,
nork
bere
egiten dute, nork bere
mahaian,gainerako
gainerako
mahaian,
ikaskideekinlehiatu
lehiatu
ikaskideekin
gabe.
gabe.

Ikasleenjarduera
jarduera
Ikasleen
lehiakorra
lehiakorra
Ikasleekbakarka
bakarkalan
lan
Ikasleek
egitendute,
dute,gainerako
gainerako
egiten
ikaskideekinlehiatuz.
lehiatuz.
ikaskideekin

Ikasleenjarduera
jarduera
Ikasleen
kooperatiboa
kooperatiboa
Ikasleenjarduera
jarduera
Ikasleen
lan-taldetxikietan
txikietan
lan-talde
gauzatzenda,
da,elkarri
elkarri
gauzatzen
lagunduz
eta
lagunduz eta
kooperatuz.
kooperatuz.

8. irudia

Aurrez identifikatu ditugun jarduera-egituren arteko aldeak (indibidualista, lehiakorra eta
kooperatiboa), batez ere, AA segmentuetan islatzen dira (eta ez horrenbeste AP segmentuetan).
Ikasketaren kontzeptu konstruktibistak aldezten du ikasgela bateko lan-saioko ikasketa-egituran
ahalik eta AA segmentu kooperatibo gehien egotea komeni dela –zenbat eta gehiago, hobe– eta
ez bakarrik ikasleen parte-hartze aktiboa errazten duelako, horrek norberaren ezagupenen
eraikuntzan dituen ondorioekin, baita berdinen arteko elkarreraginak ikasketarako dituen eragin
onuragarriak baliatzen dituelako ere, irakaslearen eta ikasleen arteko elkarreragina bazter utzi
gabe.

7. Ikasgelako talde baten jarduera-egituraren eta talde-lanaren azterketamailak
Ikasgela baten barruko talde-lana aztertzea interesatzen baldin bazaigu, talde-lan hori ikasketa
kooperatiboaren balizko onurekin erlazionatzeko, adibidez, bi azterketa maila hartu behar ditugu
kontuan: maila kuantitatiboa (zenbat AA segmentu kooperatibo guztira), eta maila kualitatiboa
(ikasgelan, segmentu horietan, egiten den talde-lanaren kalitatea).
Era kooperatiboan egituratutako ikasgela batean, ikasleen jarduera segmentuek (AA
segmentuak) kooperatiboak izan behar dute ehuneko handi batean. Oso egoera bakanetan
(adibidez, banakako zenbait ebaluazio-jardueratan) da ulergarria ikasleek bakarka lan egitea,
beren taldekideen berehalako laguntza izateko aukerarik gabe. Beste era batean esanda, zenbat
eta ikasle gehiagok lan egin talde txikietan ikasgela bateko AA segmentuetan, are
kooperatiboagoa izango da ikasgela, hau da, are handiagoa izango da ikasgelaren
kooperatibotasun-maila (hurrengo paragrafoan definituko dugu kontzeptu hori).
Hortaz, ikasgela bateko jarduera-egitura zenbateraino kooperatiboa den jakiteko, lehen azterketamaila da (lehenbizi jakin behar duguna) zenbat denboraz lan egiten duten ikasleek taldean (AA
segmentuen batuketa) edo, era orokorragoan esanda, zenbat denboraz aritzen diren beren arteko
elkarreraginean. Zenbat eta handiagoa izan beren ikaskideekin elkarreraginean lan egiten duten
denboraren ehunekoa, are kooperatiboagoa izango da ikasgelako jardueraren egitura.
Edonola ere, pentsa dezakegun bezala, esandako hori beharrezko baldintza da, baina ez nahikoa,
ikasgela bateko kooperatibotasuna bermatzeko. Gauza bat da talde-lanari eskaintzen zaion
denboraren kantitatea eta beste bat, oso bestelakoa, taldean egindako lan horren kalitatea.
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Beraz, bigarren azterketa-maila batera jo beharko dugu eta orain behaketa ez da lehen mailan
bezain panoramikoa izango: aldiz, talde batean, taldekideek elkarrekin lan egiten dutenean zer
gertatzen den aztertu beharko dugu. Talde-laneko egoeretan, hainbat faktore positibo gerta
daitezke talde-lanaren eragin positiboak indartzen (optimizatzen, nabarmentzen) dituztenak, eta,
alderantziz, faktore negatiboak edo aurkakoak ere identifika daitezke, talde-lanaren balizko
eragin positiboak indargabetzen dituztenak.

8. Kooperatibotasun-maila eta kalitate-indizea
Gauza bat da lantalde batek edo ikasgelako talde osoak kooperatibotasun-ezaugarria edukitzea
eta beste bat ezaugarri hori kalitatekoa izatea, hau da, talde jakin batek ongi erantzutea
harengandik espero denari, hain zuzen ere, kooperatibo izatearen ezaugarri hori duelako.
Kolektibo (talde edo multzo) baten kooperatibotasun-mailak adierazten du, hortaz, zenbateraino
duen kolektibo horrek kooperatibotasun-ezaugarria eta zenbaterainoko kalitatea duen talde
horrek egiten duen lanak. Hala, kooperatibotasun-mailak islatzen du talde-lanaren
eraginkortasuna: zenbat eta kooperatibotasun-maila handiagoa izan, are eraginkorragoak izango
dira bai taldea eta bai taldeak egiten duen lana, eta gehiago lortuko dira talde-lanak –
kooperatiboa izateagatik– ikasleari ustez ematen dizkion onurak eta abantailak.
Kalitate-indizeak, bestalde, zenbaki bidez adierazten digu talde batek zer neurritako
kooperatibotasuna duen. Kooperatibotasun-maila handiagoa edo txikiagoa izango du, ezaugarri
hori –hau da, talde kooperatiboa izatea– edukitzea posible egiten duten faktoreak neurri
handiagoan edo txikiagoan dituen mailan; alegia, kooperatiboa delako talde horrengandik espero
dena eraginkortasun handiagoz edo txikiagoz lortzea ahalbidetzen duten faktoreak. Kalitateindizeak, hortaz, taldearen berezko kalitatea islatzen du: kalitate-indize altua edukitzeak esan
nahi du talde batek kooperatibotasunaren kualitate handiagoa duela. Argitu beharra dago, hala
ere, talde horrek egindako lana eraginkorra izatea (hau da, taldeak kooperatibotasun-maila altua
edukitzea) taldean lan egin den denboraren mende ere badagoela, ez bakarrik taldearen berezko
kalitatearen mende (hots, kalitate-indize altua edukitzea ez da nahikoa).
Ikasketa kooperatiboko talde baten kooperatibotasun-maila, hortaz, bi elementu edo aldagaik
erabakitzen eta zehazten dute (9. irudia): unitate didaktiko baten barruan taldean lan egiten duten
denboraren kantitateak (jarduera kooperatiboko AA segmentuen ehunekoak adierazten du) eta
talde-lanaren kalitateak (talde-lanaren eraginkortasuna areagotzen duten kooperatibotasunfaktoreen eta/edo talde-lan horren eraginkortasuna murrizten duten aurkako faktoreen mailak
erabakiko dute kalitate-indize hori).
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Kooperatibotasun-mailak adierazten digu zenbateraino kooperatiboa den
talde bat –eta ikasgela-talde bateko talde-multzoa– : zer neurritan duen
kooperatibo izatearen kalitatea; alegia, zer neurritan dauden taldean eta
multzoan kooperatiboa dela esanarazten duten nolakotasunak.

Kooperatibotasun-maila
Kooperatibotasun-maila

Taldeanlan
lanegiten
egitenduten
duten
Taldean
denboraren
kantitatea
denboraren kantitatea
(jarduerakooperatiboko
kooperatiboko
(jarduera
AAsegmentuen
segmentuen
AA
ehunekoa)
ehunekoa)

Ikasleektaldean
taldeanegiten
egiten
Ikasleek
duten
lanaren
kalitatea
duten lanaren kalitatea
(taldearenkalitate-indizea)
kalitate-indizea)
(taldearen
9. irudia

Bi elementu horiek, dena den –taldearen kooperatibotasun-kalitateak eta taldean lan egiten duten
denboraren kantitateak– ez dute pisu espezifiko berdina: gure iritzian, talde-lanaren kalitatea,
taldearen kalitate-indizeak ematen duena, esanguratsuagoa da unitate didaktikoan talde-lanari
eskaintzen zaion denboraren kantitatea baino (jarduera kooperatiboko AA segmentuen
ehunekoak adierazten du). Beste era batera esanda: uste dugu garrantzitsuagoa dela taldelanaren kalitatea ziurtatzea (taldeak kooperatibotasun-maila handiagoa lortzen duen zentzuan)
taldean lan egiten duten denboraren kantitatea baino. Taldean denbora luzez «gaizki» lan egiteak
eraginkortasun eskasagoa du taldean denbora laburragoz «ongi» lan egiteak baino.
Oso antzera kalkula daiteke ikasketa kooperatiboko taldeetan egituratutako ikasgela- talde baten
kooperatibotasun- maila. Kasu honetan, ikasle taldearen kooperatibotasun maila honako hauek
erabakitzen dute: unitate didaktiko baten barruan taldean lan egiten duten denboraren kantitateak
(jarduera kooperatiboko AA segmentuen ehunekoak adierazten du) eta ikasgela-taldean dauden
ikasketa kooperatiboko taldeen kalitate-indizearen batez besteko aritmetikoak, balioen barreiatze
ñabardurak ahaztu gabe (ez da berdin ikasgelaren kooperatibotasun-maila apala izatea, esate
baterako, talde guztiek kooperatibotasun-maila eskasa dutelako –balioen barreiatze txikia– edo,
gainerakoekin alderatuta, kooperatibotasun-maila oso baxuko talde bat dagoelako –balioen
barreiatze handia–).
Azken kasu horretan, muturretako puntuazioak kontuan hartu gabe
kalkulatzen da batezbestekoa.
Ikasgela-talde baten kooperatibotasun-maila –ikerketaren ikuspegitik– baliagarri izan behar
litzaiguke ikasle-talde batzuk eta besteak erkatzeko eta aldagai hori erlazionatzeko talde horien
errendimenduarekin, talde-kohesioarekin, ikasleen errendimendua areagotzen duen langiroarekin, beren arteko elkarreraginekin eta ikasleen garapen pertsonalarekin (bereziki,
elkarrizketa-, bizikidetza- eta elkartasun-ahalmena).

9. Talde kooperatibo bateko aldeko eta aurkako kalitate-faktoreak
Kooperatibotasun-maila kalkulatzeko, Johnson, Johnson eta Holubec (1999) eta Kagan (1999)
oinarri hartuta, hainbat kalitate-faktore –gure iritzian, aurkako faktoreak loturik daramatzatenak–
hartuko ditugu kontuan. Aldeko eta aurkako faktore horiek egoteak edo ez egoteak kalitatea
handitu edo murriztu egin dezake eta, ondorioz, baita talde-lanaren eraginkortasuna ere.
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Gauza bat da talde bat, neurri handiagoan edo txikiagoan, antolatua egotea edo ez egotea, eta
beste bat «des-antolatuta» egotea… Gauza bat da talde bateko ikasleak taldearen helburuak
lortzen ahalegintzea, taldeak «irabazi» dezan, edo taldean ahalegin hori egiten ez duen norbait
egotea, eta beste gauza bat, oso bestelakoa –eta askoz okerragoa–, norbait egotea taldeak bere
helburuak lortu ez ditzan ahalegintzen dena, hau da, «porrot» egin dezan…
Aurrez esan dugun bezala, kalitate-indizea kalkulatzeko (eta, hortaz, talde baten
kooperatibotasun-maila) dauden kalitate-faktoreak hartu beharko dira aintzat, eta faktore
horietako bakoitzari dagokion «aurkako» faktorea ere bai, zeinak faktore hori ez egote hutsak
baino egoera okerragoa eragingo baitu.
Ondorengo sei faktore hauek, edo berorien aurkakoak, ikasketa kooperatiboko talde jakin batean
gertatzen badira, zein mailatan gertatzen direnaren arabera, taldearen kooperatibotasun-maila
handiagoa edo apalagoa izango da.
Kooperatibotasun-maila zehazteko kontuan hartzen ditugun kalitate faktoreak eta haiei
dagozkien aurkako faktoreak 1. taulan daude jasota.
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1. taula
Faktorea
Elkarren arteko mendekotasun positiboa
helburuetan
Oro har, taldekideek argi eta garbi dituzte taldeak
ezarri dituen helburuak: ikastea eta elkarri ikasten
laguntzea. Ez dira pozik geratuko, talde gisa, kide
guztiek ikasketan aurrera egiten dutela lortzen ez
duten arte, nork bere ahalmenen arabera.
Elkarren arteko mendekotasun positiboa roletan
Taldeak zehaztu eta banatu ditu bete beharreko
rolak taldeak funtziona dezan. Gainera, argi eta
garbi zehaztu da zer funtzio gauzatu behar diren
rol jakin bat behar bezala bete ahal izateko.
Elkarren arteko mendekotasun positiboa
zereginetan
Taldekideek –guztien artean zerbait egin behar
duten kasuan, adibidez, lan idatzi bat, gai baten
ahozko aurkezpena, horma-irudi bat, eta abar–
lana banatzen dute, kide guztiek erantzukizunen
bat izan dezaten lana gauzatzerakoan eta zeregin
hori ahal bezain garrantzitsua izan dadin,
norberaren ahalmenen, gaitasunen edo trebezien
arabera.
Aldibereko elkarreragina
Taldekideak elkarreraginean aritzen dira, jarduera
bati ekin aurretik elkarrekin hitz egiten dute,
adosten dute zein den lan egiteko modurik onena;
elkarri laguntzen diote (laguntza eskatzen dute,
behar badute; laguntzen diote laguntza eskatzen
dienari...); elkar adoretzen dute, norbaitek ez badu
bere burua lan bat egiteko gai ikusten, edo
gogogabetuta baldin badago...
Oinarrizko gizarte-trebeziak menderatzea
Taldekideek gero eta gehiago menderatzen
dituzte, oro har, oinarrizko gizarte-trebeziak (hitz
egiteko txanda errespetatzea, laguntza eskatzea
eta ematea, hizkera-tonua zaintzea, ikaskideak
adoretzea, norberaren ikuspegia arrazoitzea,
gainerakoen ikuspegia onartzea, bestearen tokian
jartzea…
Auto-ebaluazioa talde gisa
Talde bateko kideak gai dira talde gisa duten
funtzionamenduari buruzko gogoeta egiteko eta
ongi egiten dituzten gauzak –are gehiago
indartzeko xedez– eta behar bezain ongi egiten ez
dituztenak identifikatzeko, azken horiek ekiditeko
edo konpentsatu ahal izateko.

Aurkako faktorea
Taldekideren batek, bere taldea ongi joan dadin ez
ahalegintzeaz gainera (bere helburuak lor ditzan:
ikastea eta elkarri ikasten laguntzea, eta hala,
taldeak «irabaztea»), ahalegina egiten du taldeak
«porrot» egin dezan (ez du ezer egiten, ez die
gainerakoei lagundu nahi, ez du inoren
laguntzarik jaso nahi…)
Rol horiek zehaztuta egon eta ez betetzeaz
gainera, norbait dago rol negatiboa betetzen
duena, eta bere taldearen funtzionamendu ona are
zailago egiten duena.
Bada norbait taldean, zereginak banatuta egon
arren, jakinaren gainean (maiztasun handiagoz
edo txikiagoz) bere lana gaizki egiten duena,
edota bere gain hartu duen zeregina egiten ez
duena (alegia, talde barruan arduraz jokatzen ez
duena).

Sarriago edo bakanago, norbait dago taldean
taldekideek baztertzen edo gutxiesten dutena,
edota, ikaskideen ikuspuntuaren gainetik, beti
bere ikusmoldea inposatu nahi izaten duena, edo
besteek egiten dutena «kopiatu» besterik egiten ez
duena...

Taldeko kideren batek gizarte-trebezia horien
guztiz kontrako jarrera eta portaera erakusten ditu,
jakinaren gainean eta behin eta berriro.

Bada norbait taldean, jakinaren gainean eta behin
eta berriro, ebaluazio hori egiteari uko egiten
diona eta bere aldetik ezer jartzen ez duena
taldeak hobera egin dezan. Gauza bat da ebaluazio
hori ez egitea edo behar bezain ongi ez egitea, eta
hori baino okerragoa norbait egotea uko biribila
egiten diona ebaluazioa egiteari…
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Bigarren zatia: IK/KI Programa («Ikasteko Kooperatu /
Kooperatzen Ikasi»)
Sarreran esan bezala, PAK Proiektuaren barruan ikasketa kooperatiboan oinarrituriko programa
didaktikoa diseinatu, aplikatu eta ebaluatu dugu, irakasleek beren ikasleei taldean ikasten irakats
diezaieten. Programa horri IK/KI Programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») izena
jarri diogu, Robert Slavin-en eta beste egile batzuen 4 liburuan oinarrituta, talde kooperatibo baten
lanari erreparatzeko erabiltzen dugun dimentsio bikoitza gogorarazten baitigu: ikasteko
baliabide gisa (Ikasteko kooperatu) eta ikasi beharreko eduki gisa (Kooperatzen ikasi).
Dokumentuaren bigarren zati honetan programaren edukia aurkeztuko dugu, gelan ikasketa
kooperatiboa ezartzeko orduan aintzat hartu beharreko hiru esku-hartze eremutan egituratuta.
IK/KI Programa: Gelako ikasketa modu kooperatiboan egituratzeko esku-hartze eremuak
Edozein hezkuntza erakundetan, oro har (ez bakarrik eskolan), jardueraren egitura indibidualista
edo lehiakorretik egitura kooperatibora igarotzeko –dokumentu honen lehenengo zatian
defendatu dugun moduan– eta hortaz, erakunde horretako parte-hartzaileek elkarrekin lan egiteaz
gain ahalik eta garapen pertsonal eta sozial handiena lortzeko lankidetzan aritzeko, hori
ahalbidetuko diguten baliabide didaktikoak bilatu, garatu eta egokitu behar ditugu.
Dokumentuaren hasieran aipatu ditugun baliabide didaktiko horiek guztiek –PAK proiektuaren
esparruan– osatzen dute IK/KI Programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi»).
Programaren barruan, baliabide didaktiko horiek elkarri estu lotutako hiru esku-hartze eremuren
inguruan artikulatzen dira (ikus 10. irudia) (Pujolàs, 2008):
• A esku-hartze eremuak taldearen kohesioarekin loturiko jardun guztiak biltzen ditu,
pixkanaka, gela bateko ikasleek talde-kontzientzia har dezaten eta denborarekin ikasketakomunitate txiki bilaka daitezen. Esku-hartze eremu hau behin eta berriz azpimarratu behar da.
Taldearen kohesioa inoiz alde batera utzi behar ez den alderdia da, edozein unetan sor baitaitezke
gelako giroa nahas dezaketen arazoak edo zailtasunak, eta ondorioz, giro egokiago bat sortzea
eskatzen dutenak. IK/KI Programak batik bat tutoretza orduetan gauzatu beharreko eta gelako
giroa hobetzera bideraturiko jarduera-sorta biltzen du (taldeko dinamikak, jolas kooperatiboak,
jarduerak...).
Egoki deritzogu esku-hartze eremu hau nabarmentzeari, izan ere, ikasgelako taldearen
kohesioa eta ikasketari laguntzen dion giroa beharrezko baldintzak baitira, baina ez nahikoa,
jarduera kooperatiboko egitura aplikatu ahal izateko. Taldea ez badago zertxobait
kohesionatuta, ikasle gehienen artean ez badago korronte afektiborik ezta elkarri laguntzeko
gogorik ere, zaila izango da haiei taldean lan egin dezaten proposatzea, elkarri lagunduz
guztiek beren aukeren gehieneko mailara arte ikas dezaten, ikasgelako lehena nor den
ikusteko elkarrekin lehiatu ordez. Hortaz, edozein unetan, baina, batez ere tutoretzari
eskainitako denboran, oso garrantzitsua da kohesioari eta ikasketarako giro aproposari
lagunduko dioten joko kooperatiboak eta taldeko bestelako dinamikak erabiltzea.
• B esku-hartze eremuak bere baitan hartzen ditu ikasteko baliabide gisa talde-lana erabiltzen
duten jardunak, horrela lan eginda, haurrek hobeto ikas ditzaten eskolako edukiak, elkarri
laguntzen diotelako. Esku-hartze eremu horretarako IK/KI Programak hainbat jarduera-egitura
kooperatibo biltzen ditu, ikasleek curriculumaren alderdi guztietan aurreikusitako ikasketajarduerak egiterakoan irakasleak talde-lana gero eta gehiago erabiltzen duen baliabidea izan
dadin.
4

SLAVIN, R. E., SHARAN, S., KAGAN, S., HERTZ-LAZAROWITZ, R., WEBB, C. I SCHMUCK, R. (Eds.) (1985):
Learning to cooperate, cooperating to learn. New York: Plenum Press
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Noizean behin modu kooperatiboan antolaturiko jarduerak egitea neurri interesgarria da
ikasketa kooperatiboa txertatzeko, baina jarduera antolatzeko modu horrek ikasleei ematen
dizkien onurak lortzeko, ikasgela sarriago antolatu beharra dago modu kooperatiboan. Hori
horrela izanik, ikasketa jardueraren bat gauzatzerakoan noizean behin egitura kooperatiboren
bat aplikatzeak irakasleek egitura horiekin konfiantza hartzen eta gero eta gehiago erabiltzen
lagun dezake. Irakasleek egitura horiek gero eta ziurtasun handiagoarekin erabiltzen dituzten
heinean, oso litekeena da unitate didaktikoak haietako batzuk elkarri lotuta antolatzen
amaitzea.
• Talde-lana irakasteko baliabide bat izateaz gain irakatsi beharreko edukia dela ulertuta, C
esku-hartze eremuak ikasleei taldean lan egiten modu esplizituan eta sistematikoan irakasteko eta
gelako saioak horrela antolatzeko jarduerak biltzen ditu. Hori dela-eta, curriculumaren hainbat
arlotatik, ikasleei modu egituratuagoan irakatsi behar zaie taldean lan egiten, talde-lana
irakasteko baliabide gisa erabiltzeari utzi gabe. Horrela, ikasleek beste hainbat oinarrizko
gaitasun praktikatzeko eta garatzeko aukera jarraitu eta normalizatua izango dute (ez behartua),
batez ere komunikazioarekin loturikoak. Helburu horrekin, IK/KI Programak, azkenean, bi
baliabide didaktiko oso erabilgarriren deskribapena biltzen du –Taldearen Planak eta Taldearen
Koadernoa–, baita gizarte-trebeziak eta kooperatiboak modu sistematikoan irakasteko eta
indartzeko talde-dinamika eta egitura multzoa ere.
«Talde-lana» edukiaren irakaskuntza –eskola-aldian zehar ikasleei irakatsi behar zaizkien
oinarrizko gizarte-gaitasun nagusietako gisa hartuta– ezin zaio arlo jakin bati atxiki. Baliteke
«zeharkako» eduki horiek ez modu esplizituan irakastea, guztion ardura direnez, ez baitira
inorena zehazki. Hortaz, ikastetxeko programazioaren erabakia izango da gure ikasleei
taldean modu kooperatiboan lan egiten noiz eta nola irakatsi.
Esku-hartze eremuak…
Taldehandia,
handia,
Talde
talde
txikia,
bikoteak…
talde txikia, bikoteak…
esporadikoakedo
edo
esporadikoak
egonkorrak
egonkorrak

A
Taldearen
kohesioa

Talde
Talde
esporadikoak
esporadikoak
edoegonkorrak,
egonkorrak,
edo
homogeneoak
edo
homogeneoak edo
heterogeneoak
heterogeneoak

B

Lankidetzakoegitura
egitura
Lankidetzako
sinpleak
sinpleak
Lankidetzakoegitura
egitura
Lankidetzako
konplexuak
konplexuak
(Lankidetzakoteknikak)
teknikak)
(Lankidetzako

Taldekodinamikak
dinamikak
Taldeko
kohesioa
lortzeko,
kohesioa lortzeko,
elkar
ezagutzeko,
elkar ezagutzeko,
kooperaziorako,
kooperaziorako,
distentsiorakoeta
etagatazkak
gatazkak
distentsiorako
konpontzekojokoak
jokoak
konpontzeko

Talde-lana
Talde-lana
irakasteko
irakatsi
baliabide gisa beharreko eduki
gisa

C

… gelan ikasketa
kooperatiboa ezartzeko

Taldeegonkorrak
egonkorrak
Talde
Heterogeneoak
Heterogeneoak
(Oinarri-taldeak)
(Oinarri-taldeak)

Taldeakantolatzeko
antolatzeko
Taldeak
baliabideak,
talde-lana
baliabideak, talde-lana
planifikatzea
eta
planifikatzea eta
Trebetasun
sozialak
Trebetasun sozialak

10. irudia

Esku-hartze eremu hauek, esan bezala, estuki lotuta daude: taldea kohesionatzeko parte hartzen
dugunean (A esku-hartze eremua), ikasleek taldean lan egiteko beharrezko baldintzak sortzen
laguntzen dugu (B esku-hartze eremua), nahiz eta baldintza horiek ez diren oraindik nahikoa, eta
taldean lan egiteko nahia izan dezaten eta ikas dezaten ahalbidetzen dugu (C esku-hartze
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eremua). Baina B esku-hartze eremuan egitura kooperatiboak erabiltzen ditugunean, egiaz,
taldea gehiago kohesionatzen (A esku-hartze eremua) eta ikasleek taldean lan egiten ikas dezaten
ere laguntzen dugu (C esku-hartze eremua). Eta antzeko zerbait gertatzen da enfasia taldean lan
egiten irakastean jartzen badugu (C esku-hartze eremua), horrela hobeto erabiltzen baitituzte B
esku-hartze eremuko egitura kooperatiboak eta taldea hobeto kohesionatzen laguntzen baitugu
(A esku-hartze eremua).
Azkenik, ohartarazi nahi dugu hiru eremu horietan jarraian eta modu simultaneoan lan egin
beharra dagoela. Ez dira kronologikoak; hau da, B eremuak ez du A eremua ordezkatzen, ezta C
eremuak B eremua ere. Hiru eremuen berezko esku-hartzeak batera gertatzen dira epe luzean,
alde batetik, eremu erabakigarriak direlako jarduera modu kooperatiboan egituratzeko unean, eta
bestalde, jardueraren egitura kooperatiboa –taldean lan egiten ikastea bezalaxe– ez delako aldi
bakarrean eta kolpez lortzen den zerbait, aldiz, bilakaera progresiboa delako eta etengabe hobe
dezakegulako. Beraz, etengabe egongo gara hiru esku-hartze eremuei begira eta hiru eremuetako
jardunak antzemandako premien edo hutsarteen arabera antolatuko ditugu.
* * *
Aurrerago, bigarren zati honetako 1, 2 eta 3. ataletan, gehixeago sakonduko dugu esku-hartze
eremu bakoitzean eta gelan ikasketa kooperatiboa ezartzeko erabilgarri izan dakizkigukeen
jarduerak, estrategiak, talde-dinamikak eta kooperazioko egiturak eta teknikak deskribatuko
ditugu, baita taldean lan egiten irakasten lagun diezaguketen baliabide didaktikoak ere; funtsean,
IK/KI Programa osatzen duten baliabideak.
Aldez aurreko gai bat: ikasketa kooperatiboko taldeen osaera eta haiek nola osatu
Dokumentu honen lehenengo zatian adierazi bezala, talde-lana jardueraren egitura
kooperatiboaren funtsezko elementua da. Hortaz, ikasketa kooperatiboko taldeen osaera eta
haiek osatzeko prozesua proposamen didaktiko honetako elementu kritikoenetako bat da.
Normalean ikasketa kooperatiboko taldeak lau ikaslek edo, gehienez, bostek osatzen dituzte.
Taldeen osaerak heterogeneoa behar du izan (generoaren, etniaren, interesen, gaitasunen,
motibazioaren, errendimenduaren, autonomiaren eta abarren aldetik). Hein batean, talde
bakoitzak gela osoaren ezaugarriak islatu behar ditu. Gaitasun-errendimendu-autonomia-interesmotibazioari dagokionez, ikasle batek alderdi horietan maila jasoa izan dezan saiatuko gara,
talde osoarekin alderatuta, beste bi ikaslek maila ertaina izango dute eta beste batek maila
baxuagoa.
Beharrezko heterogeneotasuna ziurtatzeko, parte-hartzaileen banaketa irakasleek erabakitzea
izaten da ohikoena, noski, haien lehentasunak eta balizko bateraezintasunak aintzat hartuta.
Horretarako, erabilgarria izan daiteke test soziometrikoa egitea informazioa eskuratzeko.
Soziograma baino formula sinpleagoa izan ohi da parte-hartzaileek zer hiru kiderekin lan egin
nahiko luketen galdetzea, horrela gutxien hautatu dituztenak edo inork hautatu ez dituenak
identifikatu ahal izateko. Kasu horretan, oso ondo pentsatuko dugu zer taldetan jarriko ditugun,
eta saiatuko gara hark aukeraturiko norbaitekin jartzen eta pertsona hori –irakasleak behar bezala
orientatuta– gelakideari laguntzeko eta integratzeko bultzadatxo bat emateko prest egon dadin.
Oinarri taldeak osatzeko –izen hori ematen diegu denbora-tarte luze samar batean, normalean
ikasturte bat, egonkor mantentzen diren taldeei; C esku-hartze eremuan sakonduko dugu gai
horretan– modurik ohikoena honako hau da (ikusi 11. irudiko eskema): gelako ikasleak hiru
zutabetan banatuko ditugu. Mutur bateko zutabean ikasleen laurdena jarriko dugu (osatu nahi
dugun lauko talde kopurua adina, hau da, parte-hartzaileen guztizko kopurua zati lau); saiatuko
gara zutabe horretan laguntzeko gaitasun handiena dutenak jartzen (ez dute nahitaez
errendimendurik altuena dutenak izan behar, baizik eta, batez ere, motibatuenak, besteak
ilusionatzeko eta animatzeko gaitasun handiena dutenak, taldea «luzatzeko» gai direnak). Beste
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muturreko zutabean laguntza gehien «behar» duten ikasleak jarriko ditugu, autonomia eta
motibazio gutxien dutenak. Erdiko zutabean gainerako bi laurdenak jarriko ditugu (taldearen
beste erdia). Talde bakoitzean lehenengo zutabeko ikasle bat, erdiko zutabeko bi ikasle eta
hirugarren zutabeko ikasle bana egongo dira, eta gainera, beste aldagaietan ere orekari eusten
saiatuko gara: generoa, etnia eta abar.

Osaketa heterogeneoko taldeak osatzeko, gela osoko ikasleak hiru
azpitaldetan banatu behar dira:
Laguntzeko
gaitasun handiena
dutenak…

Taldeko gainerako ikasleak…

Laguntza gehien
behar dutenak…

11. irudia

Kasu honetan, ikasgela osaera heterogeneoko talde-kopuru jakin batean banatuta geratuko da;
osaera hori da egokiena gauza berri bat ikasteko orduan: irakasleak zerbait irakatsiko die eta
aplikatu, ikasi eta zenbateraino ulertu diren egiaztatzeko proposaturiko jarduerak egiteko unean,
talde bakoitzean gaitasun handiagoa eta motibazio gehiago duen ikasleren bat badago, edo
adiago egon dena, azaldu diezaiela gainerako taldekideei (12. irudia). Dena dela, badago une
jakin bat (adibidez, irakasten ari zaiena dagoeneko ikasi dutenean –nahiz eta maila ezberdinetan
izan–) noiz komeni den talde bereko ikasleek tarteka osaera homogeneoagoko taldeetan lan
egitea. Kasu horretan, taldeek modu autonomoagoan egin ditzakete ariketak edo jarduerak –
betiere beren gaitasun-mailari egokitzen bazaizkio– eta irakasleak modu esporadikoan osatutako
talde horietako batzuei arreta gehiago eskaintzeko aukera izango du, dela ikasitakoa indartzeko
edo errepasatzeko, dela ikasketa berriak emateko ikasle aurreratuenei (12. irudia).
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OSAERA
HETEROGENEOKO
TALDEAK:

Banaketarik egokiena gauza berri bat ikasteko unean

OSAERA
HOMOGENEOKO
TALDEAK:

Banaketa egokiena ikasitako zerbait praktikara eramateko eta ikasle-talde
jakin batean zenbait ikasketa indartzeko edo berriak sartzeko

12. irudia

Oinarri-taldeak
Ikasketa-talde heterogeneoen bidezko gelako antolaketa egonkortzen denean, haiek Oinarri
Talde izena hartzen dute eta gela bateko ikasleen oinarrizko antolamendu bilakatzen dira.
Oinarri-talde horiek ezinbestekoak dira C esku-hartze eremura igarotzen garenean, hau da,
taldean lan egiten modu esplizituan eta sistematikoan irakastera goazenean. Taldea osatzen
duten lau edo bost ikaslek nekez ikasiko dute taldean lan egiten, ez badaukate elkarrekin lan
egiteko aukera jarraitua; nekez ikasiko dute taldean lan egitean sortzen diren arazoak gainditzen
–horretan datza taldean lan egiten irakasteak–, behin eta berriz taldez aldatzen badute.
Nolanahi ere, horrek ez du esan nahi taldean lan egiten duten guztietan oinarri-taldeetan egin
behar dutenik. Tarteka, eta helburu jakin batzuetarako, esan bezala, talde homogeneoagoetan lan
egiteko aukera izan behar dute. Horrela, erreferentzia gisa beren oinarri-taldea izateari utzi gabe,
gela bateko ikasle guztiek beren taldeko kide guztiekin lan egiteko aukera izango dute.
Denborarekin, oinarri-talde horiek gero eta hobeto antolatuko dira eta talde gisa sendotu egingo
dira, gela bateko kideentzat lehenengo erreferente izatera iritsi arte.
Ikastetxea eta gelak inklusiboak direnean, oso litekeena da talderen batean ikasteko zailtasun
gehiago dituen eta autonomia-maila txikiagoa duen ikasleren bat egotea. Logikoa den bezala –
dokumentu honetako lehenengo zatian heterogeneotasunaren logikaren jarraibideei jarraiki–
ikasle horiek erabat parte hartu behar dute taldearen barruan eta, ondorioz, oinarri taldeko kide
izan behar dira. Horretarako, dena den, laguntza egokia izan behar dute, bai ikaskideen aldetik,
bai irakaslearen aldetik. Kasu horretan, emaitza onak eman ohi ditu zailtasun gehiago eta
autonomia-maila txikiagoa duen ikasle horietako batek parte hartzen duen taldean, kideren batek,
txandaka, laguntzaile rola betetzeak eta laguntza gehiago behar duen kideari adi egoteak. Horixe
oinarri-taldeen barneko antolamenduaren zati da, eta horri buruz hitz egingo dugu xehetasun
gehiagorekin aurrerago, C esku-hartze eremua garatzerakoan.
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1. A esku-hartze eremua: taldearen kohesioa
Ikasketa kooperatiboari eman diogun definiziotik ondorioztatzen denez, kontzeptu horren atzean
hainbat balio daude, esaterako solidaritatea, elkarrekiko laguntza, desberdintasunengatiko
errespetua... Balio horiek, ordea, ezin izango dira hazi, edo zailtasun handiz haziko dira, «gutxi
landutako lurretan»: kideen arteko tentsioz eta lehiaz beteriko talde batean, pertsona baztertuak
edo behar adina balorazio ez dutenak daudenean oso arraroa dirudi, lekuz kanpokoa ia, elkarri
laguntzeko, elkar animatzeko eta errespetatzeko eta guztiek ikasketan aurrera egin arte pozik ez
egoteko lau pertsonako taldeak osa ditzaten eskatzea. Askotan, ikasgela antolatzeko modu horrek
–ikasketa kooperatiboko taldeen inguruan– ez du ongi funtzionatzen, ez teknika ona ez delako,
baizik eta taldea ez dagoelako inola ere kohesionatuta edo horretarako prestatuta.
Bestalde, horrela, bat-batean, aurre-abisurik gabe eta gutxieneko prestakuntzarik eta ikasletaldearen mentalizaziorik gabe, oso zaila da ikasketa kooperatiboa aplikatzea. Aurrera egin nahi
duten ikasleen gehiengoa motibatuta dago eta gaitasun ona dute, baita autonomia-maila
handiagoa ere, eta ohikoa da bakarrik lan egin nahi izatea. Gainera, pertsona askok uste dute
ikasgela barruan talde kooperatiboak antolatzea korrontearen aurka joatea dela: egungo gizartea
gero eta lehiakorragoa eta indibidualistagoa da, bakoitzak bereari bakarrik begiratzen dio, bere
interesen arabera; batzuei, gainera, ez zaie axola besteak alde batera uztea beraiek beren helburua
lortzen duten bitartean. Ezaugarri horiek dituen talde batean, hau da, talde lehiakor eta
indibidualista batean, oso arrarotzat jotzen dute elkarri laguntzeko proposatzea.
Nolanahi ere, taldearen arabera, egiaztatu da ikasketa kooperatiboko taldeek ondo funtzionatzen
dutela. Oro har, talde oso kohesionatuak dira, non ikasleak lagunak diren, nahiz eta batzuek
besteek baino harreman estuagoa izan. Denbora luzea daramate elkarrekin eta haien artean,
urteen poderioz, lotura afektibo estuak sortu dira. Ondorioz, gutxi kohesionatutako taldeetan
horrela lan egiteari utzi ordez, zergatik ez ditugu haiek prestatzen, geroago hain arrarotzat jo ez
dezaten? Horregatik, ildo horretan aurrera egiteko baliabide aproposak izan behar ditugu:
taldearen kohesioa, baldintza beharrezko baina eznahiko gisa, talde hori modu kooperatiboan
egituratzeko.
Hain zuzen ere, agerikoa dirudi, kasu gehienetan, ikasketa kooperatiboa sartu aurretik, taldea
prestatu egin beharko dugula, eta, pixkanaka, lankidetzarako klima egokia sortzen joan;
elkarrekiko laguntza, solidaritatea eta abar lantzen, alegia. Helburua pixkanaka talde-kontzientzia
areagotzea da, guztiek senti dezatela ikasketa-komunitate txikia osatzen dutela. Azken batean,
hainbat talde-dinamika eta klima hori ahalbidetuko duten bestelako jarduera batzuk
programatzea da helburua, talde-kontzientzia sortzeko. Talde-dinamikatzat jotzen ditugu talde
jakin baten une jakin bateko premien arabera parte-hartzaileengan eragin jakin bat sortzen duten
eragiketa eta elementuak: parte-hartzaileek elkar hobeto ezagutzea, modu positiboan
elkarreragitea, elkarrekin lan egiteko motibatuta egotea, erabakiak adostuta hartzea, eta abar.
Ikusi beharko da, hortaz, taldearen kohesioarekin loturiko zer alderdi ari den taldean kohesio hori
eragozten, ondoren, identifikaturiko ahuleziak gainditzera bideraturiko jarduerak eta dinamikak
programatzeko.
Dena dela, ez dugu kontrako muturrera jo behar eta ikasketa kooperatiboan hasi baino lehen
taldea gehiegi prestatu nahi izan, horrela ez baitugu inoiz lankidetzan aritzeko ondo prestatuta
ikusiko. Arestian aipatu dugun bezala, azpimarratu ditugun hiru esku-hartze eremuak estu lotuta
daude, eta, gela osoa talde kooperatibo txikitan banatuta lan-esperientzia positiboak metatzen
doan heinean beren arteko kohesioa ere areagotu egingo da, eta gero eta kohesionatuago egon,
orduan eta emankorragoak izango dira haiek taldean eginiko hurrengo esperientziak.
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Non, noiz eta nola landu taldearen kohesioa
Helburua ez da jardun isolatu gutxi batzuk egitea. Aitzitik, taldearen eguneroko lanean aintzat
hartu beharreko zerbait da, bai tutoretza-orduetan, bai eskoletan: ikasgelan egiten dugun guztiak,
planteatzen dugun moduaren arabera, taldearen kohesioa hobetzen lagun dezake.
A esku-hartze eremuari dagozkion IK/KI Programak proposaturiko jarduera gehienak tutoretzaorduetan gauzatu daitezke: talde-lanaren garrantzia eta eraginkortasuna erakusteko jarduerak,
elkar ezagutzea bultzatuko duten taldeko dinamikak, ikasleen arteko harremanak hobetzeko,
talde osoari eragiten dioten alderdiei buruz adostutako erabakiak hartzeko, eta abar.
Taldeko jarduera eta dinamika horiek, noski, ez dira itsu-itsuan programatzen, baizik eta
taldearen kohesioa aztertu eta talde jakin horrek dituen kohesio-ahuleziak identifikatu ondoren,
alegia, gelako giroa, kideen arteko harremana, talde-lanari ematen zaion balioa, solidaritatea,
errespetua eta abar aztertu ondoren.
Nolanahi ere, gauza ez da taldearen kohesioa taldeko tutoretza-orduetan bakarrik lantzea. Beste
hainbat momentu ere erabil daitezke: gelako batzarra; goizeko agurra eta arratsaldekoa; aparteko
gertaera edo gatazka batek eragindako hausnarketa-une konkretuak, eta abar.
Gainera, arlo jakin bateko gaitasunak eta edukiak lantzera bideraturiko beste hainbat jarduera ere
erabil ditzakegu; jarduera horiek planteatzeko moduaren arabera, zeharka, taldea kohesionatzeko
ere balio dezakete. Adibidez, adierazpen plastikoaren arloan, haur guztiek ekarritako
materialekin maskota bat eraikitzea; hizkuntzaren eta matematiken arloan ikasleek dituzten
materialak trukatu behar izatea eskatu zaien lana amaitu ahal izateko; taldearen hainbat alderdi
azpimarratzea, esaterako elkarrekiko laguntza, lankidetza, ezberdintasunen balioa; atzerritar
familietatik datozen ikasleei beren jatorrizko herrialdeari edo kulturari buruz zerbait azal dezaten
eskatzea, bestela bitarteko zeharkakoagoen bidez bakarrik jakin ahal izango luketen zerbait, eta
abar. Horrek guztiak, zalantzarik gabe, taldea gehiago kohesionatzen lagun dezake eta gelako
klima edo giroa hobetzen.

Taldeko ospakizunak
Taldeko ospakizunek aparteko aipamena merezi dute gelako klimaren hobekuntzari eta taldearen
kohesioari egiten dioten ekarpen handiagatik. Beste batean ere esan genuen, argi eta garbi:
Irakasleok, sarritan, gehiegi arrazionalizatzen dugu irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesua eta,
gure ikuspegi arrazionaletik, garrantzi gutxi ematen diegu indarketa positiboei, taldeko sariei eta
ospakizunei. Argi dago ikasleek ikasi egin behar dutela, horixe baita beren lana eta beren
obligazioa. Baina ez die inolako kalterik egiten, mesede baizik, egiten duten esfortzua noizean
behin balioesteak eta bakoitzak helburu gisa jarritakoa eta taldean lan egiten ikasten badute
zoriontzeak. (Pujolàs, 2003, 123. or.).

Guztion esfortzuari esker zerbait lortzen den bakoitzean taldeko ospakizunak egitea oso
garrantzitsua da: helburutzat jarritakoa lortu dutela sentitzea, guztiek, beren aukeren arabera,
aurrera egin dutelako ikasketan, eta egiaztapen horretatik abiatuta baloratu eta errespetatu
sentitzea; horiek ezinbesteko baldintzak dira ikasleak ikasteko konpromisoa berresteko eta lan
egiteko eta talde kooperatibo bateko kide izateko gogoa berritzen joan daitezen, pixkanaka
gelako talde eta ikasketa-komunitate bilakatzen joan daitezen. Era berean, ezinbesteko
baldintzak dira ikasleek, guzti-guztiek, ikasteko gai direla sentitzeko, batzuek, beharrezkoa
denean, besteen laguntzari esker, eta besteek, beren kideei ikasten laguntzeagatik pozik.
Sinistuta gaude, oro har, ikasgelan ospakizun gehiago sartu beharra dagoela (betiere, noski,
ospatzeko zerbait garrantzitsua badago). Taldeko ospakizun horiek ohikoagoak dira haur-
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hezkuntzan eta lehen hezkuntzan, eta ez hain ohikoak bigarren hezkuntzan. Postman-ek (2000)
salatzen du erabilgarritasun ekonomikoa soilik baloratzen duen pentsamolde batek edozein
eskola-jarduera dibertigarri edo edozein ospakizun hutsaltzat edo apaingarritzat hartzen dituela,
hau da, denbora galeratzat jotzen du helburu hertsiki akademikoa ez duen edozein jarduera.
Ostera, taldearen arrakasta ez ospatzeak, seguruenik, ikasle askorengan ikasteko gogoa
indartzeko aukera paregabea galtzea esan nahi du.
Esan berri dugun guztia eta, oro har, deskribatzen ari garen IK/KI Programako A esku-hartze
eremua irudikatzeko, Down Sindromeari buruzko Iberoamerikako II. Kongresuan (Granada,
apirilaren 29tik maiatzaren 2ra) aurkezturiko «DJren istorioa»ren zati bat erantsi dizuegu hemen
(Breto eta Pujolàs, 2010):
(...)
Elkar ezagutzearen garrantzia...
Funtsezko puntu bat da horixe, elkar ezagutzea elkarrekin lan egin ahal izateko, elkar
onartzeko eta bestea ulertzeko, bestearen lekuan jarri ahal izateko... IK/KI Programak
proposaturiko ereduak elkarrezagutza eta taldearen kohesioa lantzeko garrantziaz hitz egiten
digu. Haurrek elkarrekin lan egin ahal izan dezaten eta gustura egon daitezen, beharrezkoa da
elkar ezagutzea eta gela kohesionatuta egotea, azken finean, gelan giro ona egotea. Eredu
honetan bide horretatik doazen zenbait dinamika proposatuko ditugu. Gure ikasgelan batzuk
egin genituen eta beste kasu batzuetan jarduerak planteatzeko unean proposaturikoetan
oinarritu gara:
Maleta5:
Dinamika honetan oinarrituta, haurrak hiru urterekin eskolan hasten direnetik, jarduera hori
egokitu egin genuen, haurrek etxetik ekartzen dutenari balioa emateko. Egunero, haurrek,
modu natural eta espontaneoan, liburuak, marrazkiak, objektu pertsonalak, loreak, testuak eta
abar ekartzen dituzte eskolara. Goizeko bileran, aldez aurretik ezarritako denbora-tarte batean,
beren ikaskideei erakusten dizkiete, zer esan nahi duten azaltzen diete, beren testuak
irakurtzen dituzte, elkarri eskutitzak, marrazkiak eta abar oparitzen dizkiote. Itxuraz oso
sinplea den ekintza horretan, gauza asko gertatzen dira, hainbat norabidetan. Haurrak
hautematen du etxetik ekartzen dituen altxor horiek guztiak, batzuetan familiarenak, besteetan
berak eginikoak, balioa dutela besteentzat, afektibotasuna dago, errespetua. Bere objektua
erakusteko altxatzen denean dagoen isiltasun handi horretan antzematen du, bere ikaskideen
begiradan, beren keinuetan («oso polita da», «esfortzu handia egin duzu», «lan handia egin
behar izan duzu»...). Eta bestalde, besteoi, haurra eta haren ingurunea ezagutzeko elementu
oso garrantzitsua jartzen digute eskura.
Guztiek maite zuten DJ eta ia goizero marrazkiak eta eskutitzak ematen zizkioten; berak
«eskerrik asko» esan behar zuen ordainetan. Ulertu genuen berak ere erabat parte hartu behar
zuela dinamikan eta, bestalde, berak ere ekar zitzakeela objektuak, marrazkiak edo edozer
etxetik. Hortaz DJren familiari nolabaiteko konplizitatea eskatu genion (familien
konplizitatea, bide batez esateko, beharrezkoa da beste haur batzuekin ere, esaterako oso
lotsatiak direnean eta besteen aurrean diren bezala azaltzen ez direnean). Ikasgelara argazkiak
ekartzea proposatzen diegu (katuarenak, zaldienak, beren familiarenak...) edo bestela, beste
haurrentzako marrazkiak, gainerako ikaskideek bezalaxe protagonista izateko aukera izan
dezaten. Horrelaxe egin genuen eta horri esker gehixeago ezagutzen dugu: etxetik kanpo
egiten duena, bere maskota... eta bera ondo sentitzen da, garrantzitsu eta maitatu sentitzen da;
bileran eta talde osoaren jardueretan parte har dezakeela ulertzen du. Gainerako ikaskideekiko
errespetu berarekin tratatzen dute, berak esaten duena entzuten dute eta irakasleak indartu
egiten du; taldeko kide da.
Elkarrizketa6:
5
6

Ikus taldeko dinamika honen deskribapena, dokumentu honen Bigarren Zatiko 1.2.8 paragrafoan.
Ikus taldeko dinamika honen deskribapena, dokumentu honen Bigarren Zatiko 1.2.7 paragrafoan.
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Dinamika horretan oinarritu ginen Haur Hezkuntzako 3. mailako lehenengo jardueretako bat
planteatzeko, elkarrezagutzan sakontzeko asmoarekin. Jarduera udako oporren ingurukoa zen;
haurrek beren udako esperientziak kontatzea nahi genuen, baina pentsatu genuen
interesgarriagoa izango zela eta etekin handiagoa aterako geniola elkarrizketaren dinamika
erabilita eginez gero. Haurrei beren oporretako lekuaren argazki bat ekartzeko eskatu genien,
beren esperientziak gogora ekartzea errazteko; argazki horiek azalpen txiki batekin zetozen:
lekua, bertan agertzen ziren pertsonak, zer egiten zuten... familiek idatzita. Bikoteak egin
genituen ausaz, DJren kasuan hirukote bat osatu genuen elkarreragina errazteko. Bikote
bakoitza osatzen zuten haurrek galderak egin behar zizkioten elkarri, beren oporrei buruz
gauzak kontatu. Elkarrizketa horretatik, bakoitzak bestearen oporrei buruz nahikoa informazio
lortu behar zuen eta gero ahoz azaldu behar zion gela osoari. Gainera, lagunaren argazkiarekin
batera joateko testu txiki bat idatzi behar zuen.
DJk bere lehenengo hitz-esaldiekin azaldu zizkien ikaskideei argazkietako irudiak; «ura»,
«hotza» esan zuen eta datu horiekin eta familiak irakasleari emandako informazioarekin,
ikaskideek gela osoari azaldu ahal izan zizkioten DJren oporrak. Bere kideek oporretan zer
egin zuten azaldu zioten, argazkiak aurrean zituztela; DJk asko maite ditu argazkiak, eta
interes handiz jarraitu zuen azalpena. Material grafiko guztiarekin Oporretako liburua egin
genuen.
Jarduera horrekin pixka bat gehiago ezagutu genuen elkar eta, gainera, curriculumeko beste
alderdi batzuk ere landu genituen, eta liburu horren ekoizpenarekin, taldearen kohesiosentimenduan sakondu genuen.
Orrialde horiak7:
Haur Hezkuntzako 3. mailan egin genituen gure «orrialde horiak». Lehenengo bileran, haur
bakoitzak zertan zen oso ona, zer ateratzen zitzaion benetan ondo eta besteei zer erakuts
ziezaiekeen pentsatu zuen. Haur batzuek oso ondo dakite zeintzuk diren beren indarguneak
(irakurri, idatzi, margotu, jolastu...) eta gai dira introspekzio hori egiteko eta ondoren besteei
azaltzeko. Baina beste batzuk ez dira gai, horixe da DJren kasua. Hori ez da dinamika egiteko
eragozpena. Kasu horietan, gainerako ikaskideek laguntzen dute beren kideen bertuteez hitz
eginez: «oso ona da baloiarekin, margotzen...». Ahots asko entzuten dira DJren txanda
iristean, guztiek dute oso argi gure protagonista aditua dela negarrez ari diren haurrak
kontsolatzen. Inork ez du berak bezain ongi egiten: lehenengoa da negarrez ari den
haurrarengana iristen, besarkatu eta laztandu egiten du, eta bere begiradarekin erantzun bat
bilatzen du... «DJk oso ondo daki kontsolatzen». Guztiz ados gaude. Guztiek argi dutenean
beren indargunea zein den, zertan diren onak, idatzitako hitza eta argazkia uztartzen dituen
iragarki-hizkerako lan grafikoa egingo dugu. Eta amaieran, emaitza gelako liburu bat izango
da berriz, eta ekoizpen kolektibo guztiak bezalaxe, egunero haur baten etxera joango da
txandaka, hark bere familiarekin parteka dezan (ikastetxearen blogean ere jarriko dugu).
Ekoizpen kolektibo horiek eskolako komunitatea kohesionatzen laguntzen dute gainera eta
familien parte-hartzea bultzatzen. Taldeko ekoizpen horiek guztiek eragin kohesionatzailea
dute.
Besteek gure indargunea bilatzen laguntzeko egoera zirraragarri horretara ez da besterik gabe
iristen. Atzean bakoitzaren alderdi positiboak indartzeko eta guztiek egiten duten ahalegina –
ez bakarrik lorpenak– ozenki baloratzeko eguneroko lana dago. Horren atzean, arestian aipatu
dugun pedagogia positiboaren lana dago. Helduak igorritako mezu optimista horrek gelako
kide guztiak kutsatuko ditu eta guztiek bereganatuko dute, beren hitzak jarrita.
(...)
Emozioa...
Gurasoei beti esaten diegu gure ikasgeletan azaltzeko zailak diren gauza asko gertatzen direla.
Gure eskola-unibertsoa bizitzaz beterik dago; gelako, mailako, zikloko kideak, tutorea, beste
irakasleak... guztiok gara ingurune sozial horretako kide. Guztiok batera ikasten eta

7

Ikus taldeko dinamika honen deskribapena, dokumentu honen Bigarren Zatiko 1.2.10 paragrafoan.
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disfrutatzen dugu, eta hori, bata bestearen ondoan egotea baino askoz ere gehiago da. Gure
ikasgeletan bizi dugun gauzarik garrantzitsuena ezin da paperean islatu, eta nekez adieraziko
da idatziz: emozioa. Jarduera bat hastera goazenean «urduri nago», «hunkituta nago» esanez
adierazi ohi duten emozioa eta erne jartzen dituena lanari bost zentzumenekin ekiteko.
Lan kooperatiboko esperientzia honetan ikasleetako bakoitza talde bateko kide da, izaera
berezia duen talde batekoa. Bertan, haur bakoitzak funtzio oso argiak dituen kargu bat du
esleituta. Adinez txikiak izan arren, espezializazioaren beharra ulertzen dute, elkarren artean
sortzen den interdependentzia, guztiak ondo funtziona dezan bakoitzak duen erantzukizuna...
Eta sentitu egiten dute. Beren ikaskideekiko interakzioek eragindako sentimendu ugari sortzen
dira; bizitzarako benetako eskola. Etsipena sentitzen dute ulertzen ez dituztenean, tristura
ikaskidea gaizki dagoenean, poztasuna elkarrekin jolasten direnean, zoriontasuna guztien
artean gauza zail bat lortzen dutenean.
Gure geletan, antolaketa kooperatibo hori dela-eta, haurren arteko interakzioak handiak dira:
guztiak hezitzaileak, baina ez nahitaez errazak edo erosoak. Batzuek ahantzezinak dira,
hunkitu egiten duten keinuak eta hitzak: «Etorri, eseri hemen gurekin», «Zintzo portatu, bestela
ez duzu ezer ulertuko», «Lagunduko dizut?», «Zenbat maite dudan»… Guztiek aditzera ematen
digute txikiok besteengan pentsatzeko gai direla, bai eta haiekin arduratzeko, hausnartzeko eta
erantzukizunak beren gain hartzeko ere.
DJren jarreran gertatutako aldaketak, pertsona gisa egin zuen aurrerapena, maitasunaren,
sentimenduen munduaren eta emozioaren emaitza izan ziren batik bat.
Ni ere Criquitaren gelako eta taldeko kide naiz...
PAK proiektuaren eredu teoriko-praktikoak zein IK/KI Programak azaltzen diguten bezalaxe,
oso garrantzitsua da taldearen eta gelaren kohesioa. Ildo horretan lan egiten dugu urtero Haur
Hezkuntzan. Lehenengo ikasturtean, hiru urtekoan, izena jarri genion gelari, ordutik Criquita
gela gara. Gela honetara iritsi zen DJ, ez zen edozein gelara iritsi.
Laster konturatu ginen DJrentzat oso garrantzitsua zela gelako kide izatea, besteekin egotea
eta maitatua sentitzea. Goizeko edo arratsaldeko amaierako bileran, agur esateko unean
ahozko hausnarketa egiten dugu, zorionak eskatzen ditugu (irakasleak eta haurrek) asko
ahalegindu den ikaskideren batentzat, edo guretzat eskatzen dugu, edo taldearentzat, lanak
azkar amaitzea lortzeagatik, edo gela osoarentzat. Eta besarkadekin, txalo handi eta txikiekin,
musu-kateekin, esaldiekin eta abarrekin ospatuko dugu. Une askotan, lan bat egitea lortu
izanagatik hain da handia emozioa gela osoarentzat esku guztiak elkartu eta horrela esan ohi
dugula: «Talde bat gara, lortu dugu!». Guztiok atsegin dugu besteok gu zoriontzea gauzak
ongi egiten ditugunean, noski. DJ ez da salbuespen bat. Gelako kide izateagatiko pertenentziasentimendua indartzeko gure arrakastengatik egiten genituen etengabeko ospakizunak haien
jarrerak moldatzeko gai ziren, eta etekin handia ateratzen genion horri.
(…)

Taldearen kohesio-mailaren azterketaren dimentsioak
IK/KI Programan bost dimentsio hartu dira aintzat, guztiak ere taldearen kohesio deitu
dugunarekin loturikoak. Honako hauek dira:
1. Gelako ikasle guztien parte-hartzea eta erabakiak adostasunez hartzea.
2. Elkarrezagutza eta harreman positiboak eta laguntasunekoak gelako ikasleen artean.
3. Elkarrezagutza eta harreman positiboak eta laguntasunekoak ikasle arrunten eta urritasunen
bat edo jatorri kultural ezberdina dutenen artean.
4. Taldean lan egiteko gogoa eta talde-lana egungo gizarterako gauza garrantzitsutzat eta lan
indibiduala baino eraginkorragotzat hartzea.
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5. Solidario izateko gogoa, elkarrekiko laguntza, desberdintasunekiko errespetua eta
bizikidetza.
Dimentsio horietako bakoitzarentzat programak ikasleekin dimentsio horiek lantzeko
erabilgarriak izan daitezkeen jardueren sorta eskaintzen die irakasleei (hausnarketa-jarduerak eta
talde-dinamikak); hasteko, noski, talde jakin baten kohesioari buruz prestakuntza- eta
aholkularitza-prozesuaren hasieran eginiko hausnarketan premiazkoagotzat jotako alderdiak
landuko dira, gela jakin baten ahulgunetzat hartzen direnak.
Hurrengo azpiataletan IK/KI Programak dimentsio horietako bakoitzarentzat proposatzen dituen
jardueren eta dinamiken deskribapena dago.

1.1

Erabakiak hartzeko prozesuan parte-hartzea, eztabaida eta
adostasuna bultzatzeko talde-dinamikak

1.1.1

Talde Nominala8

Dinamika hau –Maria Luisa Fabrak (1992) proposatzen duen bezalaxe– oso erabilgarria da
ikasleek gai edo arazo jakin bati buruz dituzten ikuspegiei edo ideiei buruz informazioa lortzeko,
modu egituratuan gainera; ondorioz, lotsatienen parte-hartzea errazten du eta ausartenen
gehiegizko protagonismoa galarazten du. Fabra irakaslearen esanetan, teknika bereziki
erabilgarria da ikasgela batek taldeko arauei, diziplinari, jarduerei eta abarri buruz erabaki
adostuak hartu behar dituenean. Baina, bestalde, erabilgarria izan daiteke, halaber, irakasleak,
gaia amaitzean, ikasleek lortutako edo garrantzitsuentzat jotako jakintzak ezagutzeko.
Honela aplikatuko dugu:
 Ezer baino lehen, irakasleak edo bideratzaile-lana egiten duenak (ikasle bat izan daiteke)
teknika hau aplikatuta lortu nahi den helburua zein den azalduko du, eta zer arazok edo gaik
behar duen une horretan arreta guztia.
 Bost bat minutuz, gutxi gorabehera, parte-hartzaile bakoitzak, modu indibidualean, jorratuko
duten gaiari edo arazoari buruz burura etortzen zaizkion informazioak, proposamenak edo
iradokizunak idatziko ditu.
 Bideratzaileak idatzi dituzten ideiak banaka ozenki esateko eskatuko dio parte-hartzaile
bakoitzari eta arbelean idatziko ditu. Norbaitek parte hartu nahi ez badu, «paso» egin dezake
eta norbaitek ideia bat baino gehiago badu bigarrena esateko lehenengo txanda osatu arte
itxaron beharko du, betiere lehenengo txanda horretan inork ez badu ideia bera aipatu. Argi
dago, hortaz, garrantzitsuena ideiak direla, eta ez nork esan dituen.
 Ideia guztiak idatzi direnean, beharrezko txandak osatu ostean, teknika dinamizatzen ari
denak guztia argi geratu den galdetuko die denei. Ekarpenen baten inguruan zalantzarik
badago, horixe da ideia adierazi duenari beharrezko azalpenak emateko eskatzeko unea.
Azalpenak baino ez dira, ez jasotako ideiekiko objekzioak edo kritikak.
 Amaieran, ideia guztiak arbelean jasota geratuko dira, ordena alfabetikoari jarraituta:
emandako lehenengo ideia A izango da, bigarrena B, hirugarrena C, eta abar.
 Hurrengo urratsean parte-hartzaile bakoitzak azaldutako ideiei ordena hierarkikoa emango
die; bere ustez garrantzitsuena denari puntu 1 emango dio, 2 puntu bigarren garrantzitsuenari,

8

Fabra (1992).
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3 hirugarrenari eta horrela, azaldutako ideia guztiak puntuatu arte (hamabi ideia bazeuden,
azkenak 12 puntu izango ditu).
 Jarraian, ideia bakoitzaren aldamenean, parte-hartzaile bakoitzak eman dion puntuazioa
idatziko da, eta, bukaeran, ideia bakoitzaren puntuak batuko dira. Horrela, gela guztiaren
arabera balorazio onena duten ideiak zeintzuk diren jakingo da: guztien artean puntuazio
txikiena lortu dutenak, alegia.
 Azkenik, lortutako emaitzak komentatu, eztabaidatu edo laburtuko dituzte.
Taldea oso handia bada, eta hainbat azpitaldetan banatuta dagoela aintzat hartuta, teknika horren
aplikazioa arinago egiteko prozedura bera jarrai dezakegu, baina banakako lana talde-lanarekin
ordezkatuta, jorratzen ari diren gaiari edo arazoari buruzko ideiak pentsatzeko eta idazteko
orduan, eta haiek puntuatzeko orduan.
1.1.2

Bi zutabeak9

Dinamika hori oso egokia da, guztiok bat etorrita, arazoarentzat edo gaiarentzat konponbide
onena zein den erabakitzeko hainbat aukeraren artean.
Bi zutabeen dinamika (Fabra, 1992) prozedura oso sinplea da eta adostasuna errazten du talde
bateko kideek erabaki bat hartu behar dutenean edo arazo bat konpondu behar dutenean eta
hainbat aukera dituztenean, zein hartu ondo jakin gabe. Dinamika hau Talde Nominalaren
dinamikaren primerako osagarria da: dinamika honen azken fasean erabil daiteke, taldeak, ahal
duen heinean, balorazio onena duen aukera arrakasta-aukera gehien eskaintzen duena dela
ziurtatzeko.
Bi zutabeen dinamika aukerak baloratzeko beste modu bat da, elkarrizketa eta adostasuna
errazten dituena eta norbaitek protagonismo gehiegi izatea eta bere iritzia besteen iritziaren
gainetik jartzea galarazten duena. Horretarako, bideratzaileak parte-hartzaileek esandako
proposamenak idatziko ditu, baina ez proposamena egin duenaren izena. Guztiek proposa
ditzakete aukerak, eta berririk ematen ez denean, bakoitzaren balorazioa egiteari ekingo diote.
Honako prozesu hau jarraituko dugu:
 Proposamenak edo aukerak arbelaren mutur batean idatziko ditugu, ordena alfabetikoan (A
lehenengoarentzat, B bigarrenarentzat, C hirugarrenarentzat, eta abar).
 Arbelaren gainerako zatia bi zatitan banatuko dugu, marra bertikal batekin. Alde batean
«Alderdi positiboak» idatziko dugu eta bestean «Nahi ez ditugun ondorioak» (ez dugu
«alderdi negatiboak» idatziko proposatu duenak etsi gabe defenda dezan saihesteko, helburua
gelak proposamena nork egin duen ahaztea baita eta interesa haien edukian jartzea, ez
egileengan (13. irudia).
 Jarraian, A proposamena irakurriko dugu eta parte-hartzaile guztiei eskatuko diegu elkarrekin
lan egin dezatela haiengan ikusten dituzten alderdi positiboak azaltzeko (arazoaren zer
alderdi konpontzen dituzten, zer abantaila dituzten, eta abar), eta arbelean idazten joango
dira, dagokien zutabean.
 Ondoren, proposamen berari buruz «Nahi ez ditugun ondorioak» pentsatzeko eta azaltzeko
eskatuko diegu parte-hartzaileei (zer gerta daiteke hau eginez gero, zer bilakaera gertatuko da
proposamena gauzatuz gero, eta abar) eta horiek ere dagokien zutabean idatziko ditugu.

9

Fabra (1992).
41

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko




Jarraian, gauza bera egingo dugu gainerako proposamenekin: B, C, etab.
Azkenik, proposamen guztiei buruz zutabe bakoitzean idatzitakoa aztertzeko eskatuko diogu
taldeari. Hortik aurrera, egokiena zein den balora daiteke (arazoa gainditzea edo ezarritako
helburua berme handienekin eta kostu txikienekin lortzea ahalbidetuko diguna). Ohikoa
denez, aukera guztien ebaluazio-irizpideak ez dira kuantitatiboak izango, kualitatiboak
baizik: batzuetan, nahi ez dugun ondorio bakar batek aukera baliogabetu dezake.
Aukera

Nahi
ez
ondorioak

Alderdi positiboak

ditugun

A).

B).

C).

Eta abar.
13. irudia

Dinamika honek, elkarrizketa bideratzeaz eta erabakiak hartzea errazteaz gain, beste abantaila
batzuk ditu: ikaslearen arrazoiketa logikoa, sintesi-gaitasuna eta hitzezko adierazpena hobetzen
ditu, eta elkarrekin lan egitera eta helburu komunei premia indibidualei baino garrantzi
handiagoa ematera ohitzera behartzen ditu.
Bestalde, Talde Nominalaren dinamikan bezalaxe, banakako lana talde-lanarekin ordeztu
daiteke: talde kooperatiboek pentsatzen eta eskaintzen dituzte aukerak, eta haiek banan-banan
baloratu, eta ez ikasleak bakarka10.
1.1.3

Elur-bola11

Ikasle bakoitzak bakarka egingo du landu nahiko lituzkeen hiru gai biltzen dituen zerrenda, non
gauden eta talde bakoitzean egiten ari garen lanaren helburua aintzat hartuta.
Jarraian hainbat talde egingo ditugu, eta talde bakoitzak idazkari bat aukeratuko du, taldeko kide
guztien ekarpenak bilduko dituena. Gure gaiak txandaka irakurriko ditugu eta, aldi berean,
errepikatuta dauden ekarpenak kenduko ditugu. Proposaturiko gairen batean zalantzarik badago,

10

Ikus dinamika honen egokitzapen bat 1.4.1: «Talde-lana bai ala ez?» paragrafoan deskribaturiko jardueran.

11

Joan Traver-ek emana (PAK proiektua: Zonako Ikerketa Taldea, Castelló-Valentzia) eta García Lópezek eta beste
batzuek egokitua (2002).
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parte hartu duten pertsonei eskatuko diegu esan nahi izan dutena zehazteko. Akordio batera
iritsiz gero, bat kenduko dugu, eta, bestela, bi aukerak utziko ditugu.
Talde bakoitzaren ekarpen guztiak jaso ondoren, gela osoaren aurrean azalduko ditugu eta
txandaka, talde batek proposamen guztiak egin ditzan saihesteko, zerrenda bat egingo dugu
guztion artean. Guztiok ikusteko moduko tokian idatziko ditugu emaitzak.
Proposamenak sailkatzeko, kategoriatan banatzeko eta taldekatzeko unea da, hortaz, beste
batzuen barruan sartutako proposamenak kentzen joango gara. Adibidez, zerrendan izarrak,
ilargia, unibertsoa, Jupiter eta tankerako proposamenak agertzen badira, unibertso hitzarekin
labur ditzakegu; edo, proposaturiko gaiak gosea, hirugarren mundua, solidaritatea, laguntza,
GKEak eta abar badira, agian GKE hitzarekin taldeka ditzakegu, hark beste proposamen guztiak
biltzen baititu.
Geratzen zaigun zerrendarekin, aukeratuko dugun gaiari buruz eztabaidatuko dugu,
arrazoibideak eskainita eta hiru irizpidetatik abiatuta: garrantzia, urgentzia eta egiteko aukera.
Gela osoko edozein kidek gai bakar bat defendatu ahalko du. Arrazoibide horien bitartez, gela
osoko kideei gaietako bakar baten alde egitea eskatuko diegu, bakar bat aukeratu arte, behar
izanez gero, gehiengoagatik.
1.1.4

Iritzi kontrajarriak12

Taldeko lan-teknika honek bi ikuspuntu kontrajarri edo gehiago elkartzen diren gizarteerrealitate gatazkatsuen azterketara hurbiltzeko aukera ematen digu, eztabaidarako eta jendearen
aurrean arrazoibideak emateko oinarrizko trebeziak edo estrategiak irakasten dizkigu, ulermena
eta tolerantzia bultzatuta, baita aurreiritziak gainditzea ere.
Laburbilduta, honako hauek dira teknikaren faseak:
•
Prestakuntza. Gaia aukeratu ondoren, ikasgela hiru lan-taldetan banatuko da: «A»
jarreretako baten alde, «B» beste jarreraren alde eta «C» moderatzailea eta ondorioak.
Ondoren, materialen eta informazio-euskarrien aukeraketa egingo dugu eta denbora-tarte bat
eskainiko diogu eztabaida prestatzeari talde bakoitza hiru azpitaldetan banatuta; eztabaidan,
azpitalde bakoitzeko ordezkariek parte hartuko dute.
A azpitaldeek A iritziaren aldeko argudioak bilatuko dituzte eta kontrako iritzia (B) babesten
duten argudioei baliotasuna kentzen dioten beste batzuk bilatzen saiatuko dira; informazioa
eta materialak eztabaidarako argudioekin bat antolatuko dituzte. Gauza bera egingo dute B
azpitaldekoek A azpitaldearekin. Bitartean, C azpitaldeek eztabaidak jarraitu beharreko bidea
prestatuko dute bildutako informazio-materialarekin eta kontrajarritako jarrera bakoitzaren
aldeko eta aurkako argudioak bilatuko dituzte, eztabaida formulatzeko galderak aukeratu eta
planteatuko dituzte, gaiaren sarrera eta parte-hartzeen ordena prestatuko dituzte, baita
amaierako fasea ere, azken iritzi laburtuekin.
•
Eztabaidaren garapena. Aldez aurretik, azpitaldeen ordezkariak beren jarrera bera
dutenekin bilduko dira beren estrategia koordinatzeko.
Eztabaida, ahal dela, ikastetxeko beste ikasle-talde batzuei edo beste hezkuntza komunitate
batzuei irekita egongo da. Ordu erdi eta ordubete bitarte iraungo du.
• Ondorioak ateratzea. Talde bakoitzak, jasotako eta landutako informazioarekin, beren
ondorioak laburbiltzen dituen hormako aldizkaria egin dezake, ondoren hura aurkezteko.
Teknika honen proposamen didaktikoa, baita beste kooperazioko teknika batzuena ere, hemen
dituzue ikusgai: R. García, J.A. Traver eta beste batzuk (2002).

12

Joan Traver-ek emana (PAK proiektua: Zonako Ikerketa Taldea, Castelló-Valentzia) eta García Lópezek eta beste
batzuek egokitua (2002).
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1.2

Taldearen barruan elkarreragina, elkar ezagutzea eta distentsioa
bultzatzeko zenbait taldeko dinamika

1.2.1

Pilota13

Ikasturtearen lehenengo egunetan parte-hartzaileek beren ikaskide guztien izenak ikasteko jolas
bat da.
Zirkulu handi bat marraztuko dugu gelako lurrean edo jolastokian edo areto handi batean. Ikasle
bat jarriko da zirkuluaren barruan, eskuetan pilota bat duela. Bere izena esango du ozenki eta,
jarraian, taldeko kide batena esango du eta hari pasako dio pilota; ondoren, zirkuluaren barruan
eseriko da («Ana izena dut eta Juani pasako diot pilota»). Ez badaki inoren izena, ezin diote
lagundu eta izenak esaten joan beharko du, baten batekin asmatu arte. Orain pilota duena
zirkuluaren barruan jarriko da zutik eta gauza bera egingo du: bere izena errepikatuko du eta
beste gelakide batena esango du pilota hari pasatura, jarraian zirkuluaren barruan eseriko da
(«Juan izena dut eta .................(r)i pasako diot pilota»). Eragiketa hori parte-hartzaile guztiak
zirkuluaren barruan eserita dauden arte errepikatuko da.
Irakasleak dinamikak iraungo duen denbora kontrolatuko du, lehenengo ikasleak bere izena
esaten duenetik azkena zirkuluaren barruan esertzen den arte. Dinamika segidako egunetan
errepikatu daiteke eta helburua, noski, gero eta denbora gutxiago behar izatea da, hori izango
baita beren gelakideen izenak hobe ezagutzen dituzten seinale.
Aldaera:
Parte-hartzaileek elkarren izenak ondo ezagutzen dituztenean, dinamika egiten jarrai dezakegu
talde barruan giro ona sortzeko. Kasu honetan, parte-hartzaile batek pilota beste bati pasatzen
dionean zirkuluan eseri baino lehen, pilota pasako dion kidearen izenaz gain haren ezaugarri bat
esango du: «Juan izena dut eta Anari pasako diot pilota, beti laguntzeko prest dagoen pertsona
delako».
1.2.2

Izenen katea14

Inguruan ditugun pertsonen izena ezagutzea garrantzitsua da. Beste pertsona batekiko
errespetuaren lehenengo seinalea haren izena esatea da. Izena da pertsonaren lehenengo
nortasun- eta balorazio-zeinua. Hori dela-eta, dinamika hau ikasturte hasierako lehenengo saioan
egin behar da. Jokoa elkar ezagutzen ez duten ikaslez osaturiko taldeetan bakarrik planteatu
behar dugu.
Jardueraren helburua ikasleek beren ikaskideen izenak memorizatzea da, jolas moduan.
Garrantzitsua da ikasleak nola deitzea nahi duen esatea, aurkezpenean.
Irakasleak bere burua aurkeztu ondoren, ikasleari bere izena esan dezan eskatuko dio, jarraian,
hurrengoak berea eta aurreko ikaskidearena esan beharko ditu, eta horrela, bakoitzak, ozenki,
bere izena eta aurreko kide guztiena esan beharko du. Dinamika ikasleek beren kide guztien
izena dakitela ziurtatzen dugunean amaituko da.

13
14

www.lauracandler.com webgunetik egokitua.
Coral Baz-ek aurkeztua (PAK proiektua: Zonako Ikerketa Taldea, Andaluzia).
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1.2.3

Aurpegia marraztea izenaren hizkiekin15

Ikasturteko lehenengo saioan egin beharreko jarduera. Jardueraren helburua gelako ikasleek
elkar ezagutzea da.
Ikasle bakoitzak bere aurpegia marraztu beharko du bere izenaren hizkietatik abiatuta (ikus
adibide bat 3. irudian). Aurpegi horiek jaso egingo dira, gero nahastu eta ikasleen artean
banatuko dira ausaz. Jarraian, pertsona bakoitzak egokitu zaion aurpegiari dagokion pertsona
bilatu beharko du. Azkenik, gelako ikasle guztien aurpegiak jar daitezke gelako kortxoan.
Dinamika hau oso interesgarria da, ikasleak bere burua irudikatu behar duelako besteek
identifika dezaten. Horrela, jarduerak ikaslearen garapen pertsonalaren funtsezko bi alderdi
azpimarratzen ditu: bere buruaz duen irudia eta jarduerak eskatzen duen sormen-jolasa. Hori
guztia izenak jolasean ikasteko.

Manuel

1.2.4

3. irudia
Asmakizunen, bertsoen edo esaeren
puzzleak 16

Jarduera ikasturtearen lehenengo egunetan egiten da. Talde-dinamika honen helburua ikasleek
elkar ezagutzea da, harremanak ezartzea eta elkarren artean konfiantza hartzen joatea.
Saioa hasi ondoren, ikasle bakoitzari asmakizunaren, bertsoaren edo esaeraren zati bat emango
zaio. Zati-kopurua bitik laurakoa izango da (ikus adibide batzuk 14 eta 15. irudietan).
Jardueraren helburua ikasgelan testua osatzeko zatia edo zatiak dituzten kideak bilatzea da.
Elkarrekin eseriko dira, beren buruez hitz egingo dute eta elkar ezagutzera bideraturiko galderak
egingo dituzte. Azkenik, talde bakoitzak bere testu osoa irakurriko du eta elkar aurkeztuko dute,
beren izenari, adinari, zaletasunei eta abarri buruzko datuak emanez.
Jarduera bideratzen duen irakasleak konfiantza eta segurantza emango die, parte-hartzea
bultzatuko du eta zailtasunak dituztenei lagundu egingo die.
ESAERAK
Zozoak beleari…
Hamar ardi dituenak...
Kalean uso…
Abenduko eguna…
Gezurrak…
Zer ikusi...
Gogoko tokian…

… ipurbeltz
… hogei nahi
... etxean otso
… argitu orduko iluna
… buztana labur
… hura ikasi
… aldaparik ez

14. irudia

15
16

Coral Baz-ek aurkeztua (PAK proiektua: Zonako Ikerketa Taldea, Andaluzia).
Coral Baz-ek aurkeztua (PAK proiektua: Zonako Ikerketa Taldea, Andaluzia).
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POEMAK
Bazen Mutrikun triku bat
eta hondartzan izan zuen istripu bat.
Sartu zitzaion arantza
sudur zuloan gorantza.
Haren mediku izan zen bisigu bat.
Oinetakoak lotu eta askatu
aritu da haur bakartia
arratsalde osoan, isilik.
Zaintzen duen neskak
irribarre egin dio, harriturik.

Txolarrea mokoka gerezian:
Mina daukat eztarrian.

Atea jo dute; nor ote?
Haurrak bere lanari utzi dio.
Atean amaren aurpegia agertu da.
Haurrak lanari ekin dio berriro;
Oraingoan, bihotzeko
korapiloa askatu du.

15. irudia
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1.2.5

Armiarma-sarea17

Jarduera ikasgelan edo jolastokian egin daiteke. Ikasle guztiak korroan jarriko dira. Irakasleak
artilezko haril bat edo listari-haril bat izango du eskuetan eta aurkezten lehena izango da; bere
izena esango du eta bere izaerari buruzko alderdiren bat edo zaletasunen bat aipatuko du.
Ondoren, harilaren muturrari helduta, ikasle bati botako dio, eta hark ere bere burua aurkeztuko
du, haria helduta duela, eta harila jaurtiko du hark ere. Amaieran, armiarma-sare bat sortuko dute
eta irakasleak aipatuko du guztiok garela garrantzitsuak hari eusteko eta gutako norbaitek kale
egiten badu eta haria askatzen badu guztia desegingo dela. Talde bat gara eta guzti-guztion lana
da garrantzitsua.
1.2.6

Silueta18

Haurrak lau edo bost pertsonako talde txikitan bilduko ditugu. Paper jarraitua erabiliko dugu eta
txandaka, ikasleak paper horren gainean etzango dira kide batek beren silueta marraz dezan.
Ondoren, siluetak horman zintzilikatuko dituzte zelo-papera edo txintxetak erabilita, ikasgela
inguratuz edo korridore batean. Ikasle guztiek gauza polit edo atseginen bat idatziko dute beren
kideetako bakoitzaren gainean. Kide guztiak ez baditugu sakon ezagutzen, beti azpimarra
dezakegu bereziki atsegina egiten zaigun ezaugarri fisiko bat edo izaerakoa.
Aldaera:
Nahikoa espazio ez badugu, moldaketa bat egin dezakegu gelan. Siluetak erabili beharrean DIN
A-3 tamainako paper bat banatuko zaio ikasle bakoitzari, bertan bere izena idatz dezan eta
identifikatu egingo duten marrazki txikiak egin ditzan. Paperak paretan jarriko ditugu eta ikasle
guztiek idatziko dute bertan.
Dinamika honen helburua parte-hartzaile bakoitzaren autoestimu indibidualaren eta taldearen
autoestimuaren gainean jardutea da, kohesioa eta kide guztiak taldearen barruan ondo senti
daitezela bilatuta.
1.2.7

Elkarrizketa19

Parte-hartzaile bakoitzak zenbaki bat dauka. Poltsa batetik zenbakiak aterako dira ausaz, binaka,
taldea bikotetan banatuta gera dadin, eta beharrezkoa izanez gero, hiruko talde txiki batekin.
Dinamika honen lehenengo fasean bikote bakoitzeko kideek elkar elkarrizketatuko dute beren
trebeziei, gaitasunei eta akatsei buruz aldez aurretik erabaki duten galdetegi txiki batetik abiatua.
Bigarren fasean, parte-hartzaile bakoitzak bere kidearen oinarrizko ezaugarriak laburbiltzen
dituen esaldi bat idatzi behar du, elkarri adieraziko eta zuzenduko diote, egoki baderitzote.
Azkenik, hirugarren fasean, bakoitzak bere elkarrizketakidea nolakoa den adieraziko dio talde
osoari.
Dinamika hori behin baino gehiagotan egin daiteke, elkarrizketan erantzun beharreko galderen
izaera aldatuta: dinamikaren ondorengo aplikazioetan gero eta galdera sakonagoak edo
pertsonalagoak plantea daitezke.

17

Escorialeko Gredos San Diego ikastetxeko Ana Belén Sánchezek emandako dinamika, UCETAMek eta Alcalá de
Henareseko Unibertsitateak antolaturiko Ikasketa Kooperatiboko Unibertsitate Aditu Ikastaroan (2006-2007 ikasturtea).
18
Escorialeko Gredos San Diego ikastetxeko Ana Belén Sánchezek emandako dinamika, UCETAMek eta Alcalá de
Henareseko Unibertsitateak antolaturiko Ikasketa Kooperatiboko Unibertsitate Aditu Ikastaroan (2006-2007 ikasturtea).
19
www.cooperative.learning.com webgunetik egokitua
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1.2.8

Maleta20

Egun batean, irakaslea maleta itxura duen kutxa batekin etorriko da gelara; maleta apainduta edo
pertsonalizatuta egongo da eta irakaslearen izaera ordezkatuko duen objektu-sorta bat izango du
barruan (hiru edo lau, ezarritakoaren arabera): zaletasunak, trebeziak, akatsak, maniak, eta abar.
Haiek maletatik ateratzen joango da eta ikasgela osoari erakutsiko dizkio, bakoitzak irudikatu
nahi duena azalduta: «Tableta honek esan nahi du txokolatea oso gogoko dudala, eta, oro har,
gozoki guztiak».
Jarraian, ikasle bakoitzak berak esandakoan horixe bera egin beharko duela azalduko die. Maleta
objektuz beteta daramaten egunean, bere kideei erakutsiko dizkie eta azalduko die zer esan nahi
duen bakoitzak.
Aldaera:
Maletan objektuak ekar ditzakete, baina baita argazkiak, idazkiak, poesiak edo bereziki maite
dituzten abestien letrak ere. Material horrekin guztiarekin taldearen «aurkezpen-liburu» antzeko
bat egin daiteke eta familia batetik bestera eramango dute taldeko kide bakoitzaren senideek ere
hobeto ezagut ditzaten semearen edo alabaren ikaskideak.
1.2.9

Itua eta diana21

Ikasleak oinarri-taldetan daude banatuta. Dinamika hau taldearen lehenengo lansaioetan egin
daiteke, nolakoak diren azaltzeko eta elkar hobeto ezagutzeko.
Kartoi mehe handi batean hainbat zirkulu zentrokide marraztuko ditugu (itua). Zirkulu kopurua
bakoitzak besteen aurrean azaldu nahi duen bizitza pertsonalari eta izaerari buruzko alderdien
adinakoa izango da; izenetik hasita gehien gustatzen zaien ikasgaira arte, beren zaletasun
maiteena eta mania nabarmenena, beren ezaugarririk onena eta akatsik okerrena, eta abar.
Ondoren, zirkuluak oinarri-taldeen kide-kopuruak adina zatitan banatuko ditugu; lau edo bost,
alegia (16. irudia).

20
21

Spencer Kagan (1999) lanetik egokitua
www.lauracandler.com webgunetik egokitua
48

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko

16. irudia

Erdiko zirkuluaren lau edo bost zatietako batean (diana), bakoitzak bere izena idatziko du;
jarraian datorren zirkuluaren zatian, beren ezaugarririk onena eta akatsik okerrena; hurrengoan,
beren zaletasun nagusia eta mania nagusia, eta abar.
Amaieran, idatzi dutena aztertuko dute eta partekatzen dituzten alderdien inguruan ados jarriko
dira; hortik aurrera, taldea identifikatzen duen izena bilatuko dute.
1.2.10 Orrialde horiak22
Telefono-enpresaren Orrialde Horietan zerbitzuak ematen dituzten pertsona eta enpresen
zerrendak aurkitu ohi ditugu: jatetxeak, garraiolariak, inprentak, altzari-dendak eta abar.
Dinamika honen helburua ikasgelako Orrialde Horiak egitea da, non ikasle bakoitzak bere kideei
erakuts diezaiekeen zerbaiti buruzko iragarkia jarriko duen. Abestiak, jolasak eta antzerakoak
erabil daitezke prozedurak edo ikaskuntzak barneratzeko.
Beren «iragarkiaren» edukia erabaki ostean, ikasle bakoitzak honako datu hauek jarri beharko
ditu: eskaintzen duen zerbitzuaren izena, zerbitzu horren deskribapena, marrazki edo ilustrazio
txiki bat eta zerbitzua eskaintzen duen ikaslearen izena.
Iragarki txiki horiek alfabetikoki ordenatuta, ikasgelako zerbitzu-gida antzeko bat egingo da.
Irakasleek, noizean behin, ikasleetako batek gidan eskaintzen den zerbitzuetako bat eskatzeko
tarte bat jartzea erabaki dezakete.
Orrialde Horiak «gelako liburu» gisa koadernatuko ditugu eta ikasleen familia guztien eskuetatik
igaro daitezke, guraso guztiek eta gainerako senideek hobeto ezagut ditzaten beren seme-alaben
ikaskideak, haur bakoitzaren ezaugarriak, eta abar.

22

Spencer Kagan (1999) lanetik egokitua
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1.2.11 Ondo ezagutzen dugu elkar23
Hasieran, jarduera bakarka egingo dugu eta ondoren, talde handian. Jardueraren helburua
ikasleek elkar ezagutzea bultzatzea da. Taldeak ondo funtzionatzea, hein handi batean, ikasleek
elkar hobeto ezagutzearen mende egongo da.
Ikasle bakoitzari 17. irudiko inprimakia emango zaio eta bakoitzak, bakarka, bertako datuak
beteko ditu. Bete ondoren, inprimaki guztiak jaso eta ausaz banatuko ditugu. Ondoren, ikasle
bakoitzak egokitu zaion kidea aurkeztu beharko du besteen aurrean, baina nor den esan gabe,
besteek irakurritako fitxaren egilea identifika dezaten.

TALDEAN AURKEZPENA EGITEKO
........................................................................................................................... izena dut
eta .................................................................................................. deitzea gustatzen zait.
.................... urte ditut.
Nire bertute nagusia da ........................................................................................................
Nire akats nagusia da............................................................................................................
Gainerakoengandik gehien gustatzen zaidana da................................................................
Gainerakoengandik gutxien gustatzen zaidana da................................................................
Nire ustez, ondo moldatzen naiz ..........................................................................................
Nire ustez, ez naiz ondo moldatzen ....................................................................................
Nire zaletasun nagusia da ....................................................................................................
................................................................................. (lanbidea) izatea gustatuko litzaidake.

17. irudia

23

Coral Baz-ek aurkeztua (PAK proiektua: Zonako Ikerketa Taldea, Andaluzia).
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1.2.12 Postontzia24
Lagun ikusezinaren dinamikan bezalaxe, ikasle bakoitzak ikaskideren baten izena daraman
papertxo bat aterako du poltsa batetik. Kasualitatez, bere izena ateratzen badu, poltsan jarriko du
berriz eta beste bat aterako du.
Jarraian, mezu bat idatziko du, eskutitz moduan, irakasleak aldez aurretik ezarritako gidoi bat
jarraituta; bertan, hartzailearen ezaugarriak deskribatuko ditu, baita, eskutitzaren egilearen
arabera, aldatu beharko lukeen alderdiren bat ere. Eskutitza ez da egilearen izenarekin sinatuta
joango, baizik eta haren deskribapen txiki batekin. Ondoren, eskutitza gelako bazter batean
bakoitzak bere izenarekin duen postontzian botako du.
Taldean, bakoitzak jaso duen eskutitza irakurriko du eta besteek, oraindik irakurtzen ez
dakielako beharrezkoa izanez gero, lagundu egingo diote. Ondoren, guztion artean, eskutitzaren
egilea nor den asmatzen saiatuko dira egileak utzi dituen arrastoen bitartez, hartzaileak eskerrak
eman diezazkion eskutitza bidaltzeagatik.
1.2.13 Nor da nor?25
Dinamika honen helburua da, taldearekiko duen jarreraren arabera, ikaskidea identifikatzea,
irakaslearen laguntzarekin.
Helburua taldeko ikasle bakoitzak taldeari eta gelari buruz pentsatzen duenaren eta bere jarreren
inguruko esaldi osatugabeen fitxa bat egitea da. Ikasle bakoitzari bere jarrerei, portaerari, gelari
zein taldeari buruz pentsatzeko moduari eta abarri buruzko esaldi osatugabeen fitxak pasako
zaizkio (ikus 18. fitxa). Irakasleak fitxa osatuak jasoko ditu eta bakoitzari zenbaki bat emango
dio. Ondoren, fitxa bat banatuko dio ikasle bakoitzari, eta hark fitxaren egilea nor den asmatu
beharko du fitxako esaldiak oinarri hartuta; gero, haren izena idatziko du dagokion lekuan.
Irakasleak esleitutako zenbakiarekin bat datorren egiaztatuko du. Azkenik, talde handian
hausnartuko dute dinamikari buruz.
NOR DA NOR?
Zenbakia:
1.
Talde berri batera sartzen naizenean honela sentitzen naiz:
2.
Taldea lanean hasten denean nik...
3.
Beste pertsona batzuek lehenengo aldiz ezagutzen nautenean, pertsona horiek...
4.
Talde berri batean nagoenean, ondo sentitzen naiz baldin eta...
5.
Jendea isilik geratzen denean ni...
6.
Norbaitek asko hitz egiten duenean nik...
7.
Talde batean honako gauza hauek gertatzearen beldur izaten naiz:
8.
Norbaitek eraso egiten didanean, nik...
9.
Errazago mintzen naute okasio hauetan:
10. Ondo ezagutzen nautenek zera pentsatzen dute nitaz...
11. Talde batean, bakarrik sentitzen naiz gauza hauek gertatzen direnean:
12. Honako hauengan bakarrik dut konfiantza:
13. Jendeak maite nau honako hau egiten dudanean:
14. Nire indargunerik handiena honako hau da:
15. Ni...........naiz.
16. Atsekabetu egiten naiz honako hau gertatzen denean:

24
25

Cervereko Les Savines ikastetxeak emandako dinamika (La Serraga, Lleida).
Merche Aznárezek eta Mariluz Benitok aurkeztua (PAK proiektua: Zonako Ikerketa Taldea, Aragoi).
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17. Antsietatea sentitzen dut honakoetan:
18. Gehien identifikatzen nauen ezaugarria honako hau da:
NOR NAIZ?
18. irudia
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1.3

Ikasle arruntek kideren baten inklusio-prozesuan parte har
dezatela eta elkar ezagut dezatela bultzatzeko estrategiak eta
dinamikak26

1.3.1

Kideen arteko laguntza-sarea

Susan eta Wiliam Stainback-ek agerian uzten dute ikaskide arrunten ekarpenak duen garrantzia
urritasunen bat duten kideei laguntza emateko unean. Helburua, sare horren barruan, «Ikaskideen
eta lagunen sistema» antolatzea da. Sistema hori beren borondatez urritasuna duen kideren bati
laguntza eskaintzen dioten ikasle-taldeek osatzen dute (ikastetxe barneko GKE antzeko bat
litzateke). Laguntza materiala (alde batetik bestera joaten laguntzea, adibidez), laguntza morala
(hura animatzea, denbora librean harekin egotea, esaterako atsedenaldi garaian, txangoetan edo
bisitaldietan..) eta hezkuntza-laguntza izango da.
1.3.2

Lagunen zirkuluak

Ikasleak sentsibilizatzeko eta gaitasun desberdinak dituzten beren kideen egoerari buruz
hausnarrarazteko bitarteko gisa, egileek talde-dinamika bat proposatzen dute: lagunen zirkulua.
Hari esker grafikoki irudikatu daitezke lagun arrunten zirkuluen eta urritasunen bat duten
ikasleen lagun-zirkuluen arteko desberdintasunak. Lau zirkulu zentrokidetan honako gauza
hauek idatziko ditugu: erdiko zirkuluan, laguntasun-harreman estueneko pertsonen izenak;
zirkulu periferikoenean, ikastetxean harreman profesionalagoa edo zirkunstantzialagoa duten
pertsonen izenak –esaterako, irakasleren bat edo irakaslea ez den langileren bat-; erdiko
zirkuluetan, lagunen izenak, haiekin duten laguntasun-mailaren arabera. Horri esker ikusi ahalko
ditugu urritasunik ez duen ikasle baten lagun-zirkuluen eta urritasunen bat duten ikasleen
zirkuluen artean izan ohi diren desberdintasun nabarmenenak. Azken hauek, erdialdeko
zirkuluan pertsona helduen izenak jarri ohi dituzte, esaterako hezkuntza bereziko irakaslea,
atezaina, eskola-autobuseko gidaria...) eta urritasunik ez dutenek, aldiz, zirkulu periferikoenetan
jarri ohi dituzte haiek, eta erdian, beren adineko kideen izena jarri ohi dute.
1.3.3

Lankidetza-kontratuak

Ikasleen erantzukizuna hezteko baliabide gisa, Susan eta Wiliam Stainbackek Lankidetza
Kontratuak iradokitzen dituzte. Ikasle bat Ikaskideen eta Lagunen Sistemako talde batean sartzen
denean, kontratu antzeko bat sina dezan eskatzen zaio. Bertan, bere gain hartuko dituen
konpromisoak zehazten ditu (bere taldeko ikaskide bati emango dion laguntza, hark urritasunik
izan ala ez) eta nork ordezkatuko duen egunen batean bere konpromisoa betetzerik ez badu.
Sistema hau duen talde bateko kide diren gaitasun desberdinetako ikasleek ere kontratu bat
sinatu beharko dute, beraiek ere beste kide bati laguntzeko konpromisoa har baitezakete.

26

Atal honetako estrategia guztiak gela inklusiboetan ikasle arrunten eta urritasunen bat duten ikasleen arteko
elkarreragina bultzatzera daude bideratuta, eta Stainback (1999) liburutik atera ditugu.
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1.3.4

Laguntza-batzordea

Egileek beraiek ere gelako talde bakoitzean laguntza-batzorde bat sortzea proposatzen dute.
Batzorde horretako kide izango dira, txandaka, taldeko ikasle guztiak, urritasunen bat izan ala ez.
Aldizka biltzen den batzorde horren helburua elkarri nola lagundu diezaioketen gehiago zehaztea
da, beren taldea gero eta gehiago izan dadin ikasketa komunitate txiki bat, gero eta abegitsuagoa.
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1.4

Talde-lanaren garrantzia
frogatzeko jarduerak

1.4.1

Talde-lana: Bai ala ez?27

azaltzeko

eta

eraginkortasuna

Jarduera honen helburua ikasleek aurreko urteetan talde-lanean izan dituzten esperientziak
baloratzea da.
Jardueraren garapena:
Jarduera Bi zutabeen teknika (Fabra, 1992) izenez ezagutzen den talde-dinamika aplikatzean
datza.
Honako prozesu hau jarraituko dugu:
 Ikasleek aurreko ikasturteetan (orain dauden ikastetxean edo beste batzuetan) talde-lanetan
izandako esperientziak ekarriko dituzte gogora; hala, alderdi positiboak edo oroitzapen onak
baloratuko dituzte, talde-lanari buruz dituzten oroitzapen ez hain onen edo oroitzapen txarren
aldean.
 Arbela bitan banatuko da lerro bertikal batez. Alde batean «alderdi positiboak, oroitzapen
onak» idatziko dugu, eta bestean, berriz, «alderdi negatiboak, oroitzapen txarrak» (19.
irudia).
 Parte-hartzaileek pentsatu eta orri batean idatziko dituzte, bost minututan, aurretik eskolan
edo institutuan talde-lanean izandako esperientzietatik geratu zaizkien oroitzapen onak edo
alderdi positiboak, bai eta alderdi negatiboak edo oroitzapen txarrak ere.

Alderdi positiboak, oroitzapen onak

Alderdi negatiboak, oroitzapen txarrak

19. irudia





Ondoren, bakoitzak alderdi positibo bat edo negatibo bat esango du ozen; bien bitartean,
ikaskideren batek edo jarduera bideratzen duen irakasleak arbelean idatziko ditu, zutabe
egokian. Behar beste txanda egingo dira, harik eta guztiek alderdi guztiak –positiboak zein
negatiboak– esan arte. Ideia bat aurretik norbaitek esan badu, ez dago zertan berriz
errepikatu.
Azkenik, «Talde lana: bai ala ez?» gaiari buruz zutabe bakoitzean idatzitakoa aztertzeko
eskatuko diogu taldeari. Hortik aurrera, zer alderdi nagusitzen den azal diezaiekegu ikasleei;

27

Pere Pujolàs, et alt. Programa para enseñar a trabajar en equipos cooperativos en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria. http://www.uvic.cat/fe/recerca/ca/psico/cooperatius-eso.html [Kontsulta-data: 08-06-23).
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kontuan izanik garrantzitsuena ez dela kopurua, baizik eta nolakotasuna: alderdi positibo
batek zenbait alderdi negatibok baino pisu espezifiko handiagoa izan dezake.
Edonola ere, talde-lanean esperientzia positiboak izan nahi ditugula azaldu behar diegu
ikasleei; izan ere, beste jarduera batzuetan ikusiko dugun bezalaxe, talde-lana banakako lana
baino produktiboagoa da, baldin eta ondo antolatzen bada eta oroitzapen txarra eragin
diguten alderdiak saihesten badira.

1.4.2

Nire lanbiderik gogokoenak28

Jarduera honen helburua talde-lana lanbide gehienetan oso garrantzitsua dela ikustea da; izan ere,
ogibide horietan pertsona askok egiten dute lan, eta, zeregin osagarriak dituzten aldetik, elkarren
beharra dute. Beste zeregin batzuek, berriz, pertsona bat baino gehiago behar dute, bakarrak
ezingo bailituzke egin edo denbora asko beharko bailuke.
Jardueraren garapena:
 Jardueran parte hartuko duen ikasle bakoitzak gustuko dituen edo pixka bat gutxienez
estimatzen dituen hiru lanbide pentsatuko ditu. Parte-hartzaile guztien artean lanbiderik
onena zein den aztertu behar dute, bat bera ere errepikatu gabe. Horretarako, ikasle bakoitzak
hiru pentsatuko ditu, eta ozen esango du lehenengo hautatu duena; beste ikasle batek aurretik
esan badu, bigarrena botako du; horrekin ere gauza bera gertatzen bada, berriz, hirugarrena.
 Zer lanbide aztertu behar duten jakin ondoren, honako galdera hauei erantzun behar diete:
1. Zertan datza lanbide hau? Zenbat itzazu lanbide hau egiten duten pertsonek gauzatzen
dituzten zenbait zeregin (lauzpabost).
2. Zeregin horietako gehienak gauzatzeko, lanbide bereko edo lanbide antzeko edo osagarri
bateko pertsonen laguntza behar al dute lanbide horretan aritzen direnek? BAI/EZ
3. Lanbide honetan aritzen direnek, taldean lan egiten jakin beharko lukete? BAI/EZ
4. Irakatsi al dizue norbaitek inoiz, eskolan edo institutuan, modu sistematikoan taldean lan
egiten? BAI/EZ
 Jarraian, parte-hartzaileak bospasei laguneko taldeetan bilduko dira eta lanbide bakoitzari
buruz egin duten analisi txikia besteekin partekatuko dute. Hala, 20. irudian azaltzen den
taula bete beharko dute.
 Ondoren, talde bakoitzaren guztizkoak bateratuko dituzte, aztertutako lanbide guztiei
buruzko informazio hau lortzeko:
 Zenbatek dute talde-lanaren beharra, eta zenbatek ez?
 Zenbatentzat da garrantzitsua taldean lan egiten jakitea?
 Zenbat ikaslek uste dute eskolan edo institutuan taldean lan egiten modu
sistematikoan irakatsi dietela, eta zenbatek uste dute ezetz?
 Hemendik aurrera, beharrezko balorazioak egingo dira, talde-lanaren garrantziaz eta modu
horretan lan egiten irakasteko beharraz jabetzeko.

28

Pere Pujolàs, et alt. Programa para enseñar a trabajar en equipos cooperativos en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria. http://www.uvic.cat/fe/recerca/ca/psico/cooperatius-eso.html [Kontsulta-data: 08-06-23).
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Lanbidea

1.
Lanbidearen
zereginak

2.
Zeregin
horiek
taldean egin
behar dira?

3.
Garrantzitsu
a
al
da
taldean lan
egiten
jakitea?

4.
Taldean
lan
egiten
irakatsi
dizuete
eskolan edo
institutuan?

BAI

BAI

BAI

berezko
EZ

EZ

EZ

GUZTIRA:
20. irudia

1.4.3

Manuelen taldea29

Talde-lanak banakako lanak baino ideia gehiago sortzen dituela erakutsi nahi du dinamika
honek.
Jardueraren garapena
1. Manuelen lantaldea kasuaren irakurketa
Taldean lan egiteaz kokoteraino dago Manuel. Bakarrik hobeto lan egiten duela dio. Taldean
lan egiten duenean denbora galtzen duela iruditzen zaio. Gainera, ez dago pozik bere
lantaldearekin. Rosak ez du ezer egiten eta gainerakoen lanaz aprobetxatzen da. Juan berritsu
hutsa da, ez du hitz egiteko txanda errespetatzen, eta ez die gainerakoei jaramonik egiten.
Ramon bere ideiak inposatzen saiatzen da, eta beti egin behar izaten dugu berak dioena. Mariak
ez du sekula ezer esaten, gainerako taldekideak entzun besterik ez du egiten eta ez du parte
hartzen, propio eskatuta ere. Hitz batez, hemendik aurrera lanak bakarrik egitea erabaki du
Manuelek.
2. Azalpena
 Bakoitzak kasua irakurri ondoren, talde guztiarekin hitz egin dezakegu; azaldu antzeko
kasuren bat bizi izan duten aurretik, eskolan edo institutuan taldean lan egin behar izan
dutenean; Juanen, Mariaren edo Manuelen antzeko kasuren bat ezagutu duten, eta abar.
 Jarduera dinamizatzen duen irakasleak honako azalpen hau eman dezake iritzi trukea
amaitzeko:
«Ziur aski taldekide horien arazoa da ez dakitela taldean lan egiten eta elkarri
laguntzen; besterik gabe, taldea ez da gai izan elkarrekin lan egiteko antolatzen. Aldiz,
taldea ondo antolatuta egoteak abantaila asko ekartzen ditu. Orain egingo ditugun
ariketekin taldean lan egitearen abantailak ikusten saiatuko gara».
3. Manuelen lantaldearen kasuari buruzko ariketak

29

Santiago Marínek emana (PAK proiektua: Extremaddurako Ikerketa Taldea), Gómez, García eta Alonsoren
egokitzapena (1991).
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Ikasleek hiru zatitan (A, B eta C) banatutako orri bana izango dute (21. irudia). A atalean
taldean lan egiteak dituen abantailak –Manuelek besterik dioen arren– idatziko dituzte
banaka; alegia, taldean lan egitearen aldeko arrazoiak adieraziko dituzte.
 Ondoren, ikasleak lauzpabost laguneko taldeetan bilduko dira eta A atalean idatzi
dituzten erantzunak bateratuko dituzte. Lehenengo txandan ikasle bakoitzak abantaila bat
–bakarra– esango du, eta taldekide batek (idazkari-lanak egingo dituenak) beste orri
batean idatziko
ditu. Behar besteALDEKO
txanda egingo
dira, harik eta taldeko kide guztiek
TALDE-LANAREN
ARRAZOIAK
txantiloiko A atalean idatzi dituzten abantaila guztiak aipatu arte. Taldekide batek
aurretik beste batek aipatu duen abantaila bera baldin badu, ez dute taldeko kide guztiek
aipatutako abantaila guztiak biltzen dituen beste orri horretan apuntatuko. Jarraian, ikasle
A. bakoitzak txantiloiko A atalean idatzi ez zituen beste abantaila batzuk idatziko ditu
txantiloiko B atalean.
 Azkenik, ikasgelako talde guztiek talde bakoitzaren erantzunak bateratuko dituzte.
Lehendabiziko txandan, talde bakoitzak jaso duen abantaila bat –bakarra– aipatuko da,
eta behar beste txanda egingo dira, harik eta taldean lan egitearen aldeko arrazoi guztiak
atera arte. Ikasle batek idazkari nagusi lanak egingo ditu, eta talde guztien artean topatu
dituzten arrazoi guztiak apuntatuko ditu arbelean. Horren ondoren, ikasle bakoitzak
idatziko ditu bere txantiloiko C atalean zerrenda orokorreko abantailak; hain zuzen ere, A
eta B atalean idatzi ez zituenak.
4. Ondorioak:
Jarduera bideratzen duen irakasleak eskua altxatzeko eskatuko die norberaren txantiloiko B eta C
ataletan abantailaren bat idatzi duten ikasleei. Txantiloiko A atalean amaierako zerrendako
abantaila guztiak idatzi dituenik ez da egongo, ziur asko. Norbait balego, bere taldeko
kideengandik edo beste talde batzuengandik zerbait ikasi duen seinale; izan ere, abantaila
gehiago aurkitu dituzte denen artean banaka baino.
B. da taldean lan egitearen abantaila handienetako bat (litekeena da zerrenda orokorrean ez
Hori
ateratzea...): bananako lanak baino ideia gehiago sortzen ditu.

C.
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1.4.4

Lurralde urdina30

Manuelen lantaldearen dinamika bera jarraitzen du, baina erantzun-orriko hiru ataletan (ikus 21.
irudia) idatzi ordez –lehenengo, banaka; gero, lauzpabost laguneko taldeetan; eta, azkenik,
ikasgelako talde guztiak batera–, taldean lan egitearen abantailak adierazteko, irakasleak
irakurriko edo azalduko duen Lurralde urdina kontakizunean agertzen diren animalia guztiak
idatziko dituzte.
Ondorioa argia da: zenbat eta gehiago izan zerbait gogoratzeko, orduan eta oroimen handiagoa
izango dugu. Taldean lan egiteak emaitza hobeak lortzeko aukera ematen digu.
Lurralde urdina
Nire arreba termiten erregina zen. Noski, ez zen benetako termita bat, baina mendian jolasten
genuen guztietan esaten zidan. Nik matxinsaltoen errege izatea beste aukerarik ez nuen, termitek
baino gutxiago agintzen nuela konturatu bainintzen. Armiarmen errege ere izan nintekeen,
baina ez zaizkit inoiz gustatu ez armiarmak, ez kakalardoak, ez euliak, ez eltxoak, ez erleak,
enbarazu eta zizta egiten baitute, ezta tximeletak ere, hain hegal politak dituzten arren... Hortaz,
matxinsaltoek bezala landare eta zuhaitz artean gora eta behera salto egitearekin konformatzen
nintzen. Nire arrebak, termiten erreginak, ordea, jauregi bat eraiki zuen lurpean.
Nolanahi ere, aukeratzekotan (arrebak ikusten ez nauen honetan) zaldia izatea ere gustatuko
litzaidake, behin Andorran izan ginenean ikusi genituenak bezalakoxea, Pirinioetako mendi
altuetan barrena korrika ibiltzeko. Lehoia, tigrea, pantera, otsoa... Edo jirafa, zebra, elefantea,
hipopotamoa edo errinozerontea izatea ere gustatuko litzaidake.
Eta dortoka bat izango banintz? Txikia nintzenean etxean geneukan hura bezalakoa, ihes egin
zuen hura? Diotenez, dortokak luze bizi dira, pertsonak baino gehiago. Sugandila bat izatea ez
legoke gaizki, egun osoa ematen baitute eguzkitan etzanda. Eta, zer diozue hain ondo
mozorrotzen diren kameleoiei buruz? Eta beti misterioz inguratuta dauden sugeak?
Imajinatzekotan, hegan egin dezakedala eta munduaren punta batetik bestera hegan egiten
duten txori horietako bat naizela imajina nezake; hala, munduko toki asko ezagutuko eta lagun
asko egingo nituzke, esaterako, enarak eta zikoinak. Baina pentsatu, era berean, erregina bat
bezain lirainak diren arranoetan, edo hain ehiztari onak diren belatzetan. Gurean, txikiak
ginenean, oso ondo abesten zuen kanario bat genuen, eta oso ondo abesten duten beste txori
batzuk ere badaude, tartean, urretxindorra. Egon badaude hitz egiten duten txoriak ere, esate
baterako, loroak. Bai eta gauez baino ateratzen ez direnak ere, esaterako, hontza. Halaber,
badira hegan egiten ez dutenak ere, tartean, pinguinoak, ostrukak eta oiloak. Aldiz, hegan egiten
duten baina txoriak ez diren animaliak ere badaude, hala nola, saguzarra.
Baina, munduan barrena ibitzeko arraina izatea bezalakorik ez dago. Etxean dugun mundubolan ikusi dut itsasoak ia mundu osoa estaltzen duela. Arraina izango banintz, ibiltzeko eta
igeri egiteko aukera izango nuke, eta itsasoetan barrena ibiliko nintzateke etengabe. Koloretako
arraina izan ninteke, arrainontzikoak bezalakoxea. Amak jateko jartzen dizkidan arrainak,
ordea, ez zaizkit gustatzen; hala nola, sardina, legatza eta zapoa. Ez litzaidake txibia izatea
gustatuko, ezta txokoa edo ganba ere. Aitzitik, marrazoa edo ezpata-arraina izango nintzateke
gustura, baita beso askoko olagarro erraldoia ere.
Diotenez, izurdeak, fokak eta itsas lehoiak ez dira arrainak. Ai! Asko gustatuko litzaidake
izurdea izatea eta olatu altuenen artean gora eta behera ibiltzea, telebistan eman zuten
dokumental batean ikusi nituenen gisa. Balea izatea ere ez litzateke nolanahiko kontua, baina
asper aurpegia dute. Hala ere ziur nago oso ondo pasatzen dutela eta gu garela pozik dagoen
balea batek zer-nolako aurpegi duen ez dakigunak...
Tira, inongo errege izatekotan, itsasoko errege izatea gustatuko litzaidake! Oraingoz, nahikoa
daukat hondartzara joatearekin eta, itsasoaren eta zeruaren artean, zeruertzean dagoen urdin
30

Vilanova i la Geltrúko (El Garraf, Bartzelona) Sant Jordi ikastetxeko Antonia López Sillerok emana.
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koloreko marra horretatik bidaiatzen dudala amestearekin. Ziur naiz marra horretan balea izan
naitekeela, zeruan hegan egin dezakedala eta etxean dudan mundu bola horretan ikusten den
moduko itsasoa ikus dezakedala: izugarria, urdina eta amaierarik gabekoa.
(Tomás Molinaren Contes de l’Univers kontakizunaren egokitzapena.)
1.4.5

NASAren jokoa31

Dinamika honek helburu bikoitza du: batetik, taldean hartutako erabakiak banaka hartutakoak
baino egokiagoak direla ikustea, eta, bestetik, taldean egindako lana, oro har, banaka egindako
lana baino eraginkorragoa dela ikustea eta taldean egindako lanari buruz hausnartzea.
Jardueraren garapena:
1. NASAren jokoaren txantiloia (ikus 22. irudia) emango diegu ikasleei, astronautak direla
azalduko diegu eta beharrezko jarraibideak emango dizkiegu:
«Bost astronautaz osatutako talde batek istripua izan du espazio-ontziarekin ilargian, eta
espazio-ontzitik atera egin behar izan dira. 300 kilometro egin behar dituzte oinez, harik eta
Lurrera eramango dituen beste ontzi batera iritsi arte.
Ontzian zeramaten material guztitik 15 objektu (ondoko koadroan ikus daitezke) baino ezin
izan dituzte aprobetxatu.
Biziraun ahal izateko erabakiak hartu beharko dituzte, bai eta ezinbesteko objektuak eta
erabilgarri izan dakizkiekeenak ere, baldin eta ilargiaren zati argiztatuan dagoen beste
ontziraino iritsi nahi badute. Objektu batzuei edo beste batzuei lehentasuna eman,
astronauta-taldea salbatuko da ala ez».
 Objektuak sailkatu behar dituzue, garrantzi handiena duenetik gutxien duenera,
astronautek beste ontzira iristeko egin behar duten bidean eraman ditzaten.
 Jar iezaiozue 1 zenbakia objektu garrantzitsuenari; alegia, azkena baztertuko
zenuketenari; ondoren, 2 zenbakia bigarren garrantzitsuenari... Eta, horrela, 15
zenbakia jarri arte; zenbaki hori duena izango da, bada, baztertuko zenuketen lehenengo
objektua.
2. Txantiloiko lehen zutabea beteko dute bakoitzak aurrez egindako sailkapenarekin, eta,
ondoren, erantzunak elkarren artean komentatzeko eskatuko diegu.
3. Denek lehen zutabea bete dutenean, lauzpabost laguneko taldeetan bilduko dira, eta
honako jarraibide hauek emango dizkiegu:
«Orain hirugarren zutabea bete behar duzue talde bakoitzak erabaki duen sailkapenarekin,
baina honako ideia hauek kontuan hartuta: ariketa honen helburua erabakiak taldean
hartzea da, errealitatetik ahalik eta gertuen dauden akordiok lortze aldera.
Erabakiak guztien adostasunez hartu behar dituzue. Horrek esan nahi du objektu bakoitzari
ematen diozuen puntuazioa (1etik 15era) aho batez erabaki behar duzuela, denak ados
egotea zaila bada ere eta ziurrenik erabakitzen duzuena guztientzat ona izango ez bada ere.
Oharrak:
 Ez saiatu zuen iritzia besteei inposatzen. Ahal beste arrazoitu erabakia.
 Ez amore eman berehala ados egoteko edo gatazkak saihesteko.

31

Pere Pujolàs et alt. Programa para enseñar a trabajar en equipos cooperativos en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
lanetik egokitua. http://www.uvic.cat/fe/recerca/ca/psico/cooperatius-eso.html [Kontsulta-data: 08-06-23).
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Pospolo-kaxa
Jaki kontzentratuen lata
20 m nylon soka
30 m2 jausgailu-arropa
Su eramangarria
7,65 mm-ko bi pistola
Lata bat esne-hauts
50 litroko bi oxigeno-bonbona
Izarren mapa
Karbono dioxidoa duten
betetako txalupa pneumatikoa

botilaz

Iparrorratz magnetikoa
20 litro ur
Hutsean erretzen duten bizi-seinaleko
4 kartutxo
Lehen laguntzako maleta
Uhin ultramotzen hargailu-igorgailua
GUZTIRA «A»

GUZTIRA «B»

22. irudia
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«B» ALDEA

NASAren sailkapena

«A» ALDEA

4
Taldearen sailkapena

Objektuak

3
NASAren sailkapena

2
aurresailkapenaBakoitzaren
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Ez saiatu gatazkak konpontzen ados ez zaudetenean; alegia, ez hautatu gehiengoak nahi
duenaren arabera edo ez kalkulatu objektu bakoitzari emandako puntuazioaren
batezbestekoa, ez egin itunik, eta abar.
 Kontrako iritziak probetxuzko ekarpentzat hartu, ez nahasmentzat.
 Elkarren artean erabakiak hartzeko behar adina denbora erabil dezakezue.»
4. Talde bakoitzari hirugarren zutabea betetzeko denbora emango diogu.
5. Azkenik, jarduera bideratuko duenak NASAko teknikariek egindako sailkapena diktatuko
du, eta ikasleek gainerako zutabeetan (2. eta 4. zutabeetan) kopiatuko dute. Hona hemen
sailkapena: 15-4-6-8-13-11-12-1-3-9-14-2-10-7-5. (Ikus sailkapen horren justifikazioa 23.
irudiko taulan.)
Ordena

Objektua

Justifikazioa

1

Oxigeno-bonbonak

Arnasa hartzeko beharrezkoak

2

Ura

Izerditzearen ondorioz ez deshidratatzeko

3

Izarren mapa

Espazioan orientatzeko baliabide beharrezkoenetako bat

4

Jaki kontzentratuak

Eguneroko elikadurarako beharrezkoak

5

FM hargailu-igorgailua

Oso erabilgarria laguntza eskatzeko eta ontziarekin
komunikatzeko

6

20 m nylon soka

Erabilgarria
saiatzeko

7

Lehen laguntzako maleta

Oso erabilgarria istripuetan

8

Jausgailu-arropa

Erabilgarria eguzkitik babesteko

9

Karbono dioxidoa duten Erabilgarria izan daiteke leizeak gainditzeko
botilaz betetako txalupa

10

Seinale-kartutxoak

Erabilgarriak ontzitik entzun ahal izan diezaguten

11

7,65 mm-ko pistolak

Horiekin erreakzio bidezko bultzada hartzen saiatu
gaitezke.

12

Esne-hautsa

Erabilgarria izan daiteke urarekin nahastuta

13

Su eramangarria

Erabilgarria da eguzkiak argiztatzen ez duen ilargiaren
zatian

14

Iparrorratz magnetikoa

Ez da erabilgarria, ilargian ez baitago eremu magnetikorik

15

Pospoloak

Ez dira erabilgarriak, ilargian ez baitago oxigenorik

zaurituak

arrastatzeko

eta

garraiatzen

23. irudia

6. Ondoren, ikasleek beraiek (banaka zein taldeka) egindako sailkapenen eta NASAk
egindakoaren arteko desbideratzeak kalkulatuko dituzte. Alegia, lehen eta bigarren, eta
hirugarren eta laugarren zutabeen arteko desbideratzeak, hurrenez hurren. Desbideratze
horiek kalkulatzeko, objektu bakoitzak lortutako puntuazioari NASAko teknikariek
emandako puntuazioa kenduko diote, zeinu positiboa edo negatiboa kontuan hartu gabe
(hots, ezberdintasuna zifra absolututan idatziko dute). Lehen eta bigarren zutabeen arteko
desbideratzearen emaitza «A» ALDEA izeneko zutabean idatziko dute; hirugarren eta
laugarren zutabeen artekoa, berriz, «B» ALDEA izenekoan.

62

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko

7. Azkenik, «A» eta «B» aldeen guztizkoa kalkulatuko dute; emaitzak GUZTIRA «A» eta
GUZTIRA «B» jartzen duen tokian idatziko dituzte, hurrenez hurren.
8. Guztizkoen emaitzak kontrastatu eta 24. irudiko koadroan jasotzen diren interpretazio
arauen arabera interpretatuko dira.
9. Ikasleek ondorioen atala beteko dute; horretarako, talde bakoitzean eta talde osoan
egindako komentarioak kontuan izango dituzte.
10. Talde bakoitzak autoebaluazioa egingo du. Horretarako, 25. irudiko koadroan agertzen
den galdetegiari erantzun beharko dio.
11. Saioa amaitzeko iritziak bateratuko dituzte talde osoarekin, esperientziaren alderdi
esanguratsuenak nabarmentze aldera.
1. Guztira «B» ataleko zifra Guztira «A» atalekoa baino txikiagoa denean, taldean
hartutako erabakiak banaka hartutakoak baino kalitate hobea du. Gehienetan gertatu ohi
da hori.
2. Guztira «A» ataleko zifra Guztira «B» atalekoa baino txikiagoa denean, ziurrenik
taldeak ez du behar bezala funtzionatu. Honako hauek izan daitezke arrazoietako batzuk:
•
Aukerak ez dira argudio logikoekin hausnartu edo eztabaidatu.
•
Taldeko kideren batek gainerakoak baldintzatu ditu.
•
Batzuek, jakin badakiten arren, ez dute esaten lotsatiak edo berekoiak direlako.
•
Desadostasunak eta tentsioak egon dira taldearen barruan…
24. irudia

TALDEAREN AUTOEBALUAZIOA EGITEKO GALDETEGIA
1. Denek parte hartu al dute talde-lanean?
2. Egon al da gehiegi parte hartu duenik?
3. Egon al da taldeko gainerako kideen parte-hartzea oztopatu duenik?
4. Guztiok batera hitz egiten zenuten?
5. Denek entzuten zioten hizketan ari zenari?
6. Desbideratu al zarete egin beharreko lanetik? Maiz?
7. Zer sistema erabili duzue erabakiak hartzeko? ados jartzea, bozketa, egon al da
iritzia inposatu duenik?
8. Eskatu al duzue laguntzarik behar izan duzuenean?
9. Laguntzarik eman duzue eskatu dizuetenean?
10. Harreman ona egon al da taldeko kide guztien artean?
11. Pozik al zaudete egindako lanarekin? Lortu al dituzue aurreikusitako helburuak?
12. Zer zailtasun izan dituzue?
13. Nola konpondu dituzue?
14. Hurrengo talde-lanerako ondorioak eta iradokizunak.
25. irudia
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1.4.6 Erabakia hartu behar dut
Talde-dinamika honen helburua honako hau da: taldean hartutako erabakiak banaka hartutakoak
baino egokiagoak eta eraginkorragoak direla ikustea.
Jardueraren garapena:
1. Irakasleak honako kasu hau azalduko die parte-hartzaileei:
«Neska-mutil talde batek Aynorrek antolatutako irteera bat egin du Pila mendilerroko
herriak bisitatzeko. Irteera hau egiteko Fundownen autobusa erabili dute, baina,
zoritxarrez, autobusak matxura izan du bi herriren artean eta ezin izan du aurrera
jarraitu. Autobusa matxuratu den inguru horretatik ez da ia inoiz inor pasatzen, eta ezin
da mugikorraren bidez laguntzarik eskatu, ez baitago estaldurarik.
Aurreko guztia kontuan izanik eta ikusirik, gainera, uztaila dela, eguerdia, eta autobusari
eguzkiak bete-betean ematen diola, premiazko neurri bat hartu dute: bost boluntariok
oinez egingo dute gertuen dagoen herriraino dagoen hamar kilometroko tartea eta
laguntza eskatuko dute. Herri horretan tailer mekaniko bat eta zenbait telefono kabina
daude.
Baina orain beste arazo bat sortuko da, bost boluntarioek objektu eta hornidura jakinak
beharko dituzte herrira iristeko.
Autobusa ikasleek irteerarako eramandako gauzaz beteta dago. Gauza horien artean,
bada, gertuen dagoen herrira iristea errazago egingo diguten bost hautatu behar ditugu».
2. Jarraian, irakasleak objektuen zerrenda eta hautatu dituzten bost beharrezko objektuak
apuntatzeko taula (26. irudiko 1. fitxa) emango dizkie ikasleei.
3. Ondoren, irakasleak lau laguneko taldeetan biltzeko eskatuko die ikasleei, eta horien artean
hautatutako objektuak azalduko dituzte ados jartzen saiatzeko (27. irudiko 2. fitxa).
4. Irakasleak bost objektuak azal ditzala eskatuko dio talde bakoitzari, bat datozen ikusteko eta
parte-hartzaile guztiek adostutako aukeraketa bakarra egiteko. Ondoren, egokitzat jotako
aukeraketarekin (28. irudian jasotakoarekin) alderatuko du.
5. Saioa amaitzeko, iritziak bateratuko dituzte talde osoarekin ikasgelan egindako lanaren
alderdi esanguratsuenak nabarmentzeko.
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Erabakia hartu behar dut. 1. lan-fitxa
Izena:
Data:

Jarraian agertzen den objektu zerrendatik, hautatu gertuen dagoen herrira joateko
biderako garrantzitsuak iruditzen zaizkizun bost.
Gogoan izan:
•

Autobusa matxuratu den tokitik ia ez da inor pasatzen eta ez dago estaldurarik.

•

Uztaila da, eguerdia, eta bero handia egiten du.

•

Gertuen dagoen herriraino 10 kilometro egin behar dira oinez.
AUTOBUSEAN DAUDEN OBJEKTUAK

1. Irrati-kasete bat
2. Urez betetako kantinplora
3. Berokiak
4. Eguzkitik babesteko txapelak
5. Telefono mugikorrak
6. Inguruko mapa bat
7. Janariz betetako ontziak
8. Botikin bat
9. Bideo-jokoen kontsola eramangarri bat
10. Linternak

OBJEKTUAK
1.
2.
3.
4.
5.
26. irudia
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Erabakia hartu behar dut. 2. lan fitxa
Data:
Taldekideen izenak:
1
2
3
4
5
Saia zaitez zure taldekideekin herriraino ondo iristeko eraman behar zenituzketen objektuei buruzko
adostasuna lortzen. Idatzi objektu horiek ondorengo koadroan.
Adostasuna lortzeko gogoan izan honako hauek:
• Ez inposatu iritzi pertsonalik.
• Aukeraketa arrazoitu behar duzue.

•
•

Gainerakoen iritziak errespetatu behar dituzue. Probetxuzko ekarpenak direla pentsatu behar
duzue.
Ez eman arrazoia gainerakoei eztabaidak saiheste aldera, besteen ekarpena zuzena delakoan
egon behar duzue onartu baino lehen.

OBJEKTUAK
1.
2.
3.
4.

5.

27. irudia

Objektuen aukeraketa zuzena (eta justifikazioa)
1. UREZ BETETAKO KANTINPLORAK. (Uztaila da, eguerdia, eta bero handia egiten duenez,
hidratatzea beharrezkoa da.)
2. EGUZKITIK BABESTEKO TXAPELAK (Zorabiatu ez gaitezen edo eguzkitan ibiltzean
intsolaziorik izan ez dezagun.)
3. INGURUKO MAPA. (Gal ez gaitezen).
4. JANARIA. (Indarrak berritzeko eta ibilaldia egin ahal izateko.)
5. BOTIKINA. (Ezustekorik sortzen bada ere bidean.)
28. irudia
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1.5

Ikasleek modu kooperatiboan lan egin dezaten prestatzeko eta
sentsibilizatzeko jarduerak

1.5.1

Koloretako mundua

Homogeneotasun- edo heterogeneotasun-irizpideei jarraituta, taldeak osatzeari buruzko
hausnarketa egiteko oso talde-dinamika erabilgarria da.
Helburuak:
a) Gizarte-taldeak osatzeko jarraitzen diren irizpideetara hurbiltzea.
b) Ezberdinak direnak diskriminatzeko joera frogatzea.
c) Homogeneotasuna eta aniztasuna lantzea taldeen eraketan.
Gutxi gorabeherako denbora: 20 minutu.
Materialak: Koloretako pegatinak.
Jardueraren garapena:
Parte-hartzaile guztiak paretari bizkarra emanez jarriko dira, begiak estalita izango dituzte eta
isilik egongo dira. Parte-hartzaile bakoitzari pegatina bat jarriko diogu kopetan. Ezingo dute
ikusi zer kolore tokatu zaien. Parte-hartzaile guztiei pegatina jarritakoan, begiak irekitzeko
eskatu eta elkartzeko bi minutu dituztela esango diegu. Bati ez diogu pegatinatik jarriko, edo
gainerakoek ez duten kolore batekoa jarriko diogu.
Jardueraren monitorearentzako gida:
- Erreparatu ea zeinek gidatzen duen jendea kolore bakoitzeko taldeetara; dela besteei
eutsiz, dela eramanez.
- Erreparatu pegatina desberdina duen pertsonaren adierazpenei.
- Erreparatu gainerakoak jarraitzen dituzten pertsonetan.
- Ikusi jendeak zer egiten duen jokoaren hasieran, zeintzuk hasten diren gainerakoak
elkartzen.
- Erreparatu jendeak koloreka elkartzeko duen joeran.
Ondorioak / Ebaluazioa:
Taldeak osatzen ditugunean modu homogeneoan sortu ohi ditugu, lagunekin edo gurekin antza
dutenekin elkartzen gara, eta askotan, nahi gabe bada ere, ezberdinak direnak diskriminatzeko
joera dugu. Berdinak direnekin eta berdin pentsatzen dutenekin elkartzen bagara, diskurtsoa
homogeneizatuko dugu, eta ikasteko prozesua, berriz, txirotu.
1.5.2

Lankidetzan aritzen gara…32

Jarduera honen helburuak dira, batetik, taldean elkarri lagunduz lan egitea zer den ikustea, eta,
bestetik, lankidetza-lanaren zenbait alderdi garrantzitsuz jabetzea –esaterako, elkarri laguntzea,
errespetua eta solidaritatea–.
Jardueraren garapena:
1. Ikasleak lau laguneko taldeetan banatuko dira, eta bakoitzari ondorengo bi testuetako bat
emango diogu, arretaz irakur dezaten.
1. testua: Antzarak
«Datorren udazkenean, negu-pasa hegoaldera doazen antzarak ikusten dituzunean, V forman
hegan egiten dutela ohartuko zara. Agian interesatuko zaizu jakitea zientziak zer dioen modu
32

Pere Pujolàs et alt. Programa para enseñar a trabajar en equipos cooperativos en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
lanetik egokitua. http://www.uvic.cat/fe/recerca/ca/psico/cooperatius-eso.html [Kontsulta-data: 08-06-23).
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horretan hegan egitearen inguruan. Frogatu denez, bada, txori batek hegoak astintzen dituenean
mugimendu bat sortzen du airean, eta mugimendu horrek V forman bere atzean doan txoriari
laguntzen dio. Andana osoaren boterea txoria bakarrik joanda baino ehuneko 77 handiagoa da
gutxienez. Norabide bera partekatzen duten eta komunitate-zentzua duten pertsonak errazago eta
azkarrago irits daitezke nahi duten tokira, elkarri laguntzen baitiote.
Antzara bat taldetik ateratzen den bakoitzean, airearen erresistentzia igartzen du berehala,
bakarrik hegan egiteak duen zailtasunaz jabetzen da, eta taldera itzultzen da azkar, aurretik doan
kidearen botereari onura ateratze aldera. Antzararen adimena izango bagenu, norabide berean
doazen horiekin batera joango ginateke.
Antzaren buruzagia nekatzen denean, atzeko posatuetako batera pasatzen da, eta beste batek
hartzen du haren tokia. Emaitza hobeak lortuko ditugu txandak lanik zailenei begira antolatzen
baditugu. Atzean doazen antzarek karraka egiten dute aurrekoak adoretzeko, abiadurari euts
diezaioten. Adore emateak onura asko eragiten ditu.
Azkenik, antzara bat gaixotzen denean edo tiro batekin zauritu eta erortzen denean, beste bi
antzara taldetik atera eta atzetik joaten dira laguntzeko eta babesteko. Gaixo edo zaurituta
daudenekin gelditzen dira hegan egiteko gai diren bitartean edota harik eta hil arte; horietako bat
gertatu arte ez dira beren andanetara edo beste talde batzuetara itzultzen. Antzara baten adimena
izango bagenu, bata bestearen ondoan egongo ginateke laguntza eta babesa emateko».

2. testua: Batzarra aroztegian
«Aroztegi batean batzar bitxi bat egin zuten behin: tailerreko tresna guztiek bilera egin zuten
desadostasunak konpontzeko. Tresna zaharrenetako eta errespetatuenetako batek, mailuak,
presidentetza hartu zuen bere gain, baina batzarrak uko egiteko eskatu zion berehala.
“Zergatik?”, esan zuen mailuak zur eta lur. “Tira, zarata handitxoa egiten duzulako, eta, gainera,
egun osoa kolpeka ematen duzulako”, erantzun zioten. Mailuak kexak onartu zituen, baina torlojua
ere kanporatzeko eskatu zuen. Arrazoitu zuenez, erabilgarri izateko bira asko eman behar zituen…
Salaketa horren aurrean, torlojua kaleratu egin zuten, baina horrek, aldi berean, lizpaperrarekin
gauza bera egiteko eskatu zuten. Batzar guztiaren aurrean agertu zuen oso tratu zakarra zuela eta
bere izaerak gainerakoak urratzen zituela. Horrelako ebidentzia baten aurrean, lizpaperrak ados
egon beste aukerarik ez zuen, baldin eta metroa ere batzarretik kaleratzen baldin bazuten; izan
ere, etengabe aritzen zen bere irizpideen arabera denak neurtzen, perfektu bakarra izango balitz
bezala.
Une horretan, arotza sartu zen; mantala jantzi eta lanari ekin zion. Taula bat eta bi motatako
xaflak hartu zituen. Metroa, mailua, torlojua eta lizpaperra erabili zituen. Azkenik, bi koloretako
xafla horiek –bata pinu kolorekoa, oso argia, eta bestea intxaurrondo kolorekoa, ia beltza– xaketaula eder bilakatu ziren, dontzeila baten azala bezalako gainazal fin eta leuna zuena.
Laneguna amaitu eta aroztegia hutsik gelditu zenean, tresnek batzarra hasi zuten berriro eta
eztabaidarekin jarraitu zuten. Orduan, eskuzerrak hartu zuen hitza eta honako hau esan zuen tonu
irmoan: “Jaun-andreok, argi gelditu da akatsak ditugula, baina, aldiz, arotzak gure dohainekin
egiten du lan. Eta etekina atertzen die. Horrexek egiten gaitu gu guztiok baliotsu. Aski da alde
txarretan pentsatzeaz, kontzentratu gaitezen behingoz denon alde onetan”. Orduan, batzarrak
ikusi zuen mailua indartsua zela, torlojuak batu eta prentsatu egiten zuela, lizpaperra bikaina zela
leuntzeko eta laztasunak kentzeko, eta metroa, berriz, zehatza eta doia zela. Bat-batean konturatu
ziren talde bat osatzen zutela, eta, batera arituz gero, kalitate handiko gauzak egiteko gai zirela.
Elkarrekin lan egitearekin eta horrek ematen zien indarrekin harro sentitu ziren».
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2. Talde bakoitzak eman diogun testuari buruzko hausnarketa egingo du. Honako argibide
hauek balia ditzakete hausnarketa egiteko:
 Zer ondorio atera dezakegu testu honetatik xede bera duen eta helburu bera lortu nahi
duen pertsona-talde bati aplikatzen badiogu?
 Zein izan liteke helburu hori «lankidetzan ikasteko talde» batean?
 Noiz esan dezakegu elkarlanean gabiltzala talde baten barruan? Zer da lankidetzan
aritzea?
Jarduera bideratuko duen irakasleak gogoan izan behar ditu uneoro testu bakoitzaren oinarrizko
ideiak taldeen hausnarketa bideratzeko orduan:
1. testua: Basa-antzarak.





Helburu bera eta komunitate-zentzua duten pertsonek errazago lor ditzakete xedeak,
ahaleginak elkartzen badituzte eta elkarri laguntzen badiote.
Talde-lanean emaitza hobeak lortzen dira lanak egiteko txandak egiten baditugu, batez
ere zailenak edo gogorrenak egiteko.
Kide bati adore ematea oso onuragarria izan daiteke uzkurtuta badago edo kemenik gabe
badago.
Solidaritatea, laguntza behar duen kidearen ondoan egotea, lankidetza-lanaren
oinarrietako bat da.

2. testua: Batzarra aroztegian.




Denok dugu dohainik, gainerakoen zerbitzura jar dezakegunik.
Dugun onena emateko gai bagara, denon artean gauza garrantzitsuak lortu ahal izango
ditugu.
Garen moduan onar gaitzaten, lehenik eta behin gainerakoak diren bezala onartu behar
ditugu; alegia, ezberdintasunak errespetatuta.

3. Talde bakoitzak orri batean idatziko du honako esaldi hauek amaitzeko burura etortzen zaion
guztia: Lankidetzan aritzen gara…
Adibidez:
 Lankidetzan aritzen gara batuta baldin bagaude, helburu bera baldin badugu.
 Lankidetzan aritzen gara berdintasun harremana baldin badugu, batzuk beste batzuen
gainetik ez daudela ikusten dugunean, denek baloratzen bagaituzte eta denok sentitzen
badugu geure burua baloratu.
 Lankidetzan aritzen gara taldeko kide bati gertatzen zaiona guztioi axola bazaigu.
 Lankidetzan aritzen gara elkar laguntzen badugu.
 Lankidetzan aritzen gara elkar animatzen badugu.
 Lankidetzan aritzen gara lagunak bagara.
 Eta abar.
4. Azkenik, esaldi horiek bateratuko dituzte eta kartoi meheetan idatziko dituzte, gero
ikasgelako hormako taulan ipini ahal izateko.
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2. B esku-hartze eremua: talde-lana baliabide gisa
Demagun taldea prest dagoela (edo prestatuago, guztiz prest egotea zaila baita) jarduerak
lankidetzan egiteko; izan ere, A esku-hartze eremuari buruz esandakoarekin bat, taldeari
lankidetza-taldeetan lan egitea proposatu baino lehen, zenbait jarduera egin ditugu taldea
gehiago kohesionatzeko eta taldean lan egitearen inguruan sentsibilizatzeko. Hori, ordea,
beharrezkoa bada ere, ez da nahikoa. Taldea oso kohesionatuta egonda ere, ikasleak ez dira berez
lankidetzan hasiko lanean, besterik gabe. Erresistentziak agertzea izaten da ohikoena, hala lan
egitea kostatzen baitzaie; funtsean, indibidualistak eta lehiakorrak izateko joera dute, eta une
horretara arte jasotako hezkuntzaren joerari eusten diote.
Oso gai garrantzitsua da. Aurretik aipatu dugunez, taldean lan egin behar dutela, elkar lagundu
behar dutela eta lana elkarrekin egin behar dutela esatea ez da nahikoa. Bakoitza bere zortzikoan
ibiltzen da beti, zerbait egitekotan. Ez ditu gainerakoak aintzakotzat hartzen, edo batzuek beste
batzuen ondoan lan egiten dutela aprobetxatzen dute gainerakoen lana kopiatzeko, ikasteaz
gehiegi arduratu gabe… Hainbat lan egitera «behartuko» dituen «zerbait» falta da: elkarrekin lan
egitea, gainerakoak aintzakotzat hartzea, ez kontentatzea taldeko kide guztiek jakin arte edo
ikasten ari direna egiten jakin arte… Alegia, lehenengo zatian lankidetza-jardueraren egitura
deitu duguna erabili behar da, talde bateko kide guztiek modu ekitatiboan parte hartzen dutela
bermatzeko, bai eta taldean lan egiten dutenen artean aldi bereko elkarrekintza dagoela
ziurtatzeko ere.
Esku-hartzearen lehenengo mailako jarduerak (A esku-hartze eremukoak) ez dira ikaskuntzaren
lankidetza-egiturarenak bakar-bakarrik. Talde-lana aplikatzen ez dugunean ere gauza daitezke;
eta gauzatu egin behar dira, beharrezkoa izanez gero. Jarduera horiek beharrezkotzat edo
ezinbestekotzat jo behar ditugu, baina ez dira nahikoa hezkuntza-jarduerak lankidetzaren arabera
egituratzen amaitzeko. Bigarren mailan beste urrats bat eman behar da eta ikasteko jardueretan
ikasle gutxiko talde-lana baliatu behar da lankidetza bermatze aldera (parte-hartze ekitatiboa eta
aldi bereko elkarrekintza); hartara, edukiak hobeto ikasiko dituzte eta arloetako helburuak hobeto
lortuko dituzte. Horretarako, B esku-hartze eremuan («talde lana baliabide gisa» izenekoan)
aurreikusitako jarduerak gauzatu behar dira, baldin eta arlo bakoitzeko berezko helburuak lortu
nahi baditugu.
Jar dezagun adibide bat: arlo jakin bateko maisu-maistrak edo irakasleak unitate didaktikotan
(UD) edo gaitan egituratuta ditu edukiak; horien iraupena desberdina da. UD bakoitzak segida
bera izan ohi du beti: helburu didaktikoen aurkezpena, hasierako azalpena eta parte-hartzaileek
egin behar dituzten jarduerak, irakasleak zalantzak argitzeko edo jorratutako edukien alderdiren
bat zehazteko noizbehinka ematen dituen azalpenekin txandakatuta. «Egitura indibidual» horren
aurrean, irakasleak jarduera horiek berak lankidetzan (ez indibidualki) egiteko lau laguneko
taldeetan bana ditzake ikasleak eta Arkatzak erdira izeneko lankidetza-egitura (dokumentu
honen lehenengo zatian azaldu duguna) erabil dezake, esate beterako.
Maila honetan erabilitako taldeak, ziur aski, osatuta geratuko ziren ikasleak talde-lanerako
prestatzeko A esku-hartze eremuko talde-jarduerak edo -dinamikak egiterakoan. Hasiera batean,
behin-behinekoak ziren, ez iraunkorrak, harik eta banaketa egokiagoa aurkitu arte. Bestalde,
aurretik ohartarazi dugun bezalaxe, erabilitako lan-taldeen egitura ere alda daiteke: oro har,
osaera heterogeneoa izaten dute taldeek (hori da egokiena zerbait berria ikasteko), baina osaera
homogeneoagoa ere erabil daiteke (egokiagoa da dagoeneko ikasitako zerbait praktikan jartzeko,
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ikasitako mailan). Kasu horretan, talde guztiek ez dituzte jarduera berak egingo; aitzitik, jarduera
horiek lan-taldea osatzen duten ikasleen mailara egokituko dira.
Maila honetako jarduerek talde-laneko esperientzia positiboak eta errealak izan behar dute partehartzaileentzat, egiazta dezaten horrela lan egitea atseginagoa eta eraginkorragoa dela, kideren
baten berehalako laguntza dutelako. Halaber, lan egin nahi badute lan egin dezakete, jarduera
hori egiteko modurik egokiena zein den ikusten baitute denen artean.
Esperientzia horiek positiboak badira, parte-hartzaileek eurek eskatuko dute gisa horretan
maizago lan egitea. Aldi berean, esperientzia txiki horiek –txiki deritzegu saioaren zati bat
hartzen dutelako– taldean lan egitearen «ahulguneak» identifikatzeko balio digute, baita talde
zehatz batenak identifikatzeko ere. Hortik aurrera, taldeen barne-funtzionamenduari forma
ematen joan gara poliki-poliki; zuzen egiten dutena nabarmenduko dugu, eta ondo egiten ez
dutena, berriz, zuzendu egingo dugu. Hala, taldeen barne-antolamenduari laguntzen dioten
elementuak sartzen joango gara pixkanaka-pixkanaka, hobeto funtziona dezaten. Elementu
horiek C esku-hartze eremukoak dira (aurrerago deskribatuko ditugu, dokumentuaren bigarren
zati honetako 3. atalean).
B esku-hartze eremu honetan proposatzen diren jardueren adibide gisa, hona hemen 2010eko
apirilaren 29tik maiatzaren 2ra Granadan eginiko Down Sindromeari buruzko II. Kongresu
Iberoamerikarrean aurkezturiko Historia de DJ lanaren zenbait pasarte (Breto eta Pujolàs, 2010):
Baratzeko hitzak
Haur Hezkuntzako 3. mailan, hirugarren hiruhilekoan, aiton-amonen baratzea landu genuen
ardatz orohartzaile gisa. Honako hau da proposatzen dugun jardueretako bat: taldeko kideek
baratzearekin lotutako hitzak idaztea, Orri birakaria33 izeneko lankidetza-egitura erabiliz.
Ikasleek, taldeetan bilduta, baratzeari buruzko hitzak idatzi behar zituzten orri
batean. Haurrek txandaka idazten zituzten hitzak, batek bukatzen zuenean
hurrengoari pasatzen zion, eta horrela bata bestearen segidan irakasleak emandako
denbora amaitu arte; «egin dezagun erronda bat», haiek esaten duten moduan. Prozesu
honetan kideak zer idazten duen adi daude, huts egiten badu lagundu egiten diote,
letrak ozen esaten dituzte, ondoko beste paper batean idazten dituzte eredu gisa
erabiltzeko… DJk ere parte hartu zuen jarduera honetan. Lehenengo, orria eta
arkatza berari iristeko txanda itxaron behar zuen (bere kideek helburu hori beteta
zuten). Bere hitza idaztea tokatzen zitzaionean, taldeko kideekin batera gerturatzen
zen aurretik ikusi genuen baratze bateko irudiz betetako paretara; gustatzen
zitzaiona seinalatzen zuen edo besteek seinalatzen zuten, eta hitza ozen esaten zuen,
edo besteek esan eta berak errepikatu egiten zuen. Ondoren, mahaira itzultzen ziren,
kideren batek hitza idazten zuen, eta berak taldearen orrian kopiatzen zuen.
Gainerako haurrek ez zuten irudien beharrik hitzak gogora ekartzeko, berak bai.

33

Ikus egitura honen deskribapena 2.1.1.3 paragrafoan.
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Figura 28

(…)
Esperimentuak baratzeko lurrean
Haur Hezkuntzako 3. mailan, bigarren hiruhilekoan, Baratzea segida didaktikoa landu genuen.
Ikasgelako haur baten aitonaren baratzea bisitatu genuen, eta lur-lagin batzuk jaso genituen
honako hauei buruzko esperimentuak egiteko: (a) lur lehorra; (b) lur bustia; (c) lurraren
geruzak; eta (d) lurraren iragazkortasuna. Esperimentu horiek egiteko Buru-hausgarri edo
Jigsaw34 izeneko lankidetza-teknika erabili genuen.
Parte-hartzaileak lau laguneko bost taldetan banatu ohi dira (DJrena izan ezik, bost lagunekoa
baita). Jarduera honetan lau esperimentu daude, talde bakoitzak dituen kide eta karguak bezain
beste.
Talde bakoitzeko haur bakoitzak esperimentuetako bat egin behar du bere kargu
bera duten ikasgelako gainerako kideekin; hartara, adituen lau talde sortzen dira.
Honako hauek dira aditu-taldeak: (a) lur lehorrari buruzko esperimentua; (b) lur
bustiari buruzko esperimentua; (c) lurraren geruzei buruzko esperimentua; eta
(d) lurraren iragazkortasunari buruzko esperimentua.
Aditu-talde bakoitzak tokatu zaion esperimentua egin behar du. Horretarako, gida-fitxan
jasotzen diren jarraipenei kasu egin eta bertan jasotzen diren galderak erantzun behar dituzte.
DJri lur lehorreko aditu izatea tokatu zaio. Esperimentu hori berarentzat errazena eta egokiena
delako planteatu diogu, manipulatzeko eta behatzeko aukera eskaintzen baitu.
DJ lur lehorreko gainerako adituekin elkartzen da, bere laguntzaileak lagunduta, betiere.
Kideek gida-fitxako galderak irakurtzen dituzte eta hainbat behaketa proposatzen dituzte; bere
txanda denean egingo ditu horiek: usaindu, zer koloretakoa den ikusi, lurra ukitu, lupaz
begiratu, iragazi. Behatutakoaren oharrak egin behar dira; bera eseri egingo da, besteak
34

Teknika hau bereziki erabilgarria da edukiak hainbat zatitan bana daitezkeen jakintza-arloetan (adibidez, literatura,
historia, zientzia esperimentalak...). Ikus teknika horren deskribapena dokumentu honen bigarren zatiko 2.2.3 paragrafoan.
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kopiatuta, gainerakoek zer ikusi duten esango diote (ez bakarrik laguntzaileak), berak zer ikusi
duen galdetuko diote, ahoz errepikatuko du bere kideek esaten dutena eta dagokion tokian
apuntatuko du.
Ondorengo saio batean, oraindik ere aditu-talde horietan daudela, egindako esperimentua
ekarriko dute gogora, eta haur bakoitzak bere taldeko gainerako kideei eman behar dien
azalpena prestatuko dute.
Azkenik, talde bakoitza berriro elkartuko da, eta kide bakoitzari tarte bat emango diote
gainerakoei azal diezaien zer esperimentu egin duten eta zer ondorio atera dituzten. Oso
garrantzitsua da ondo azaltzea, bestela gainerakoek ez dute esandakoa behar bezala
bereganatuko. Bestalde, ondo entzutea ere funtsezkoa da besteren azalpenak ulertzeko. Hala,
taldeko kideek elkarrekiko duten mendekotasun positiboa froga dezakegu. «Informazio guztia
izateko gainerakoak behar ditut, gainerakoek ni behar nauten bezalaxe!». DJren taldeko kideak
ez daude keztatuta, ziur daude informazio egokia jasoko dutela, DJk ahal duena azalduko die
eta laguntzaileak informazioa osatuko du. DJk ezin du oraindik jarduera hau bere kabuz egin,
jakina, baina gainerakoentzat guztiz normala da.
Jarraian, ikasle bakoitzak lau esperimentuen sintesi-fitxa egin behar du. DJrekin ahoz
egindako lana eta esperimenturako erabilitako objektuak baliatuko ditugu. Hitzen bat ere
idatziko dugu.
Esperientzia honen bidez ikasi dugu gauza asko gure inguruko munduarekin lotuta daudela;
baratzeko lurrarekin, esate baterako: zer gertatzen zaion bustitzen denean, zer dagoen geruza
bakoitzean, ura ondo pasatzen den… Baita ikerketa-, behaketa- eta dedukzio-estrategiak ere…
Eta, noski, gaiarekin lotutako hitz asko ikasi ditugu eta irakurketan eta idazmenean aurrera
egin dugu. Baina, horrez gain, pazientzia izaten, entzuten, parte hartzen, pentsatzen,
partekatzen, errespetatzen, besteekin eta besteentzako lan egiten ikasi dugu.

Banakako jardueraren egituratik lankidetza-egiturara
B esku-hartze eremura pasatzeak esan nahi du ikasgela barruan ikasleen jarduera modu
indibidualean egituratzeri utzi (jarduera indibidual edo/eta lehiakorraren egiturarekin bat), eta
lankidetzan egituratu behar dugula gero eta gehiago, hau da, lankidetzaren egitura edo teknika
baliatuta.
29. irudian, ikasgela heterogeneo bat dago irudikatuta modu grafikoan (taldeen erdia
errendimendu ertaineko ikasleak dira, «karratuak»; % 25 errendimendu altuagoko ikasleak,
«zirkuluak»; % 25 errendimendu txikiagoa dutenak, «triangeluak»): ikasleek bakarka egiten dute
lan, fisikoki bereizitako mahaietan, elkarri eragin gabe; zalantzarik izanez gero, zuzenean
galdetzen diote irakasleari.
Egitura honen bi oinarri nagusiak –dokumentu honen lehenengo zatian esan dugun bezalaxe–
honako hauek dira: batetik, irakasle-ikasle elkarrekintza (elkarrekintzak zenbat eta kalitate
handiagoa izan, orduan eta gehiago ikasiko dute ikasleek), eta, bestetik, banakako lana (hori gabe
ezin dute ikasi ikasleek, elkarrekintza ona izanda ere). Aipatutako bi horiek ditu oinarri irakaslelanak.
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MODU INDIBIDUALISTAN EGITURATUTAKO IKASGELA

Irakasle-lanaren oinarriak:

Zailtasun nagusiak:

- Irakasle/ikasle elkarrekintza

Ikasle guztien parte-hartze ekitatiboa bermatzea
zaila da

- Ikaslearen banakako lana

Ia bideraezina da ikasle-aniztasunari erantzutea

29. irudia

Ikasgelan jarduera egituratzeko modu hori dela eta, ikasle-aniztasuna kontuan izanda
(ikasgelaren osaera heterogeneoa baita), oso zaila egiten zaie irakasleei, batetik, ikasle guztien
parte-hartzea lortzea, eta, bestetik, guztiei erantzutea beren aniztasunean. Hain zuzen ere, talde
handi batean zaila da ikasle guztiek berdin parte hartzea; denetik egon ohi da: asko parte hartzen
dutenak, kanporakoiak direnak, lotsatiagoak direnak, ia ahoa ireki ere egiten ez dutenak nola eta
zerbait propio eskatzen ez zaien… Are gehiago, ziurrenik, gehien parte hartzen dutenak isilenen
egon behar luketenak dira; eta alderantziz, beren kezkak hitzez adierazteko behar handiagoa
dutenek hartzen dute parte gutxien. Jarduera indibidualaren egiturak badu beste muga bat ere,
hain zuzen, irakasleari oso zail egiten zaiola ikasle guztiei behar bezala erantzutea: askoz ere
azkarrago aurreratu dezakeenari, ezgaitasunen bat dutelako edota komunikatzeko ohiko
hizkuntza menderatzen ez dutelako askoz ere laguntza handiagoa behar dutenei, arreta erraz
galtzen dutenei edo oso motibatuta ez daudenei, egitekorik badute ere ezer egin gabe geldirik
egon ezin direnei eta etengabe mugitzen direnei… Irakasleak ahaleginak egiten dituen arren eta
eskolak gogotik prestatzen dituen arren, oso zaila da denek aurrera egitea eta ikasle guztiek
ahalik eta gehien ematea.
Horren aurrean, jarduera indibidualaren egiturak berezko dituen zailtasunak gainditzeko modu
gisa, IK/KI programak –B esku-hartze eremuaren barruan– lankidetza-jardueraren egiturara
pasatzea proposatzen du, 30. irudiko grafikoak irudikatzen duen moduan. Horren arabera, 24
laguneko ikasgela bera sei talde heterogeneoz osatzen da (bakoitza lau ikaslek osatzen dute:
«zirkulu» batek, bi «karratuk» eta «triangelu» batek).

74

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko

LANKIDETZA MODUAN EGITURATUTAKO IKASGELA (Talde heterogeneoak)

Zerbait berria ikasteko
banaketa egokiagoa

Irakasle-lanaren oinarriak:

Abantailak:

•

Irakasle/ikasle + ikasle/ikasle
elkarrekintza

•

Ikaslearen banakako lana + talde
lana

Egitura zehatz bati esker (Arkatzak erdira izenekoa
adibidez), errazagoa da ikasle guztiek modu
ekitatiboan parte hartzea
Aniztasunari erantzutea errazagoa da.
30. irudia

Irakasleak jarduera-egitura hori hartzen duen unetik, bere irakaskuntza-ekintza egitura
indibidualistaren bi oinarrien inguruan kokatzen du (irakasle-ikasle elkarrekintza eta ikaslearen
banakako lana), eta, horrez gain, beste bi oinarri ere hartzen ditu aintzat: ikasle-ikasle
elkarrekintza eta ikasleen talde-lana.
Egitura horri jarraiki eta, batez ere, irakasleak jarduera-egitura zehatz bat erabiltzen badu
(esaterako, Arkatzak erdira izenekoa, lehenengo zatian deskribatu duguna), errazagoa egingo
zaio ikasle guztien parte-hartzea lortzea lan-talde bakoitzaren barruan, eta aukera gehiago izango
ditu ikasle-aniztasunari erantzuteko; izan ere, egitura horrek, lehenengo zatian arrazoitu dugun
bezalaxe, ikasleen autonomia errazten du (egitura indibidualistaren arabera, irakasleak erantzun
behar zituen kezka asko ikasleek eurek erantzuten dituzte orain taldearen barruan). Horri esker,
irakasleak arreta handiagoa eskain diezaieke premia handiagoa dutenei, eta hobeto egokitu
daiteke ikasleen ezaugarrietara; hau da, arreta pertsonaliza dezake.
Ikasteko elementu berriak sartzen diren unean egokiagoa da banaketa hau: taldeak anitzak eta
heterogeneoak izanda, gauza berriak ikasterakoan elkarri laguntzeko aukera gehiago daude:
«irakasleen rola» beren gain har dezaketenak ugaritu egiten dira, hau da, ulertzen ez dutenei
kontzeptu edo prozedura zehatz bat azaltzeko gauza direnak.
Hala ere, litekeena da 30. irudiko grafikoak agertzen duen talde heterogeneoen araberako
ikasgela-banaketa aldatu behar izatea; eta komenigarria da aldatzea, gainera, honako bi arrazoi
hauengatik: batetik, ikasleren batek, taldetik «tira» egiteaz nekatuta (batez ere talde horretan
jarrera-arazoak dituen norbait dagoenean), beste kide batzuekin edo bakarrik lan egitea eskatzen
duenean, eta, bestetik, banaketa horrek ezer berririk eskaintzen ez duenean eduki berriak
ikasteko (nahiz eta guztiei egingo liekeen mesede ikasketa berrian antzeko maila lortu duten
ikaskideekin jarduteak). Horrexegatik, komenigarria da noizbehinka ikasgelako jarduera
lankidetza moduan antolatzea; alegia, taldeak modu homogeneoan banatzea, 31. irudiko
grafikoak azaltzen duen bezalaxe.
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LANKIDETZA MODUKO EGITURA DUEN IKASLEGA (talde homogeneoak)

Banaketa hau egokiagoa
da ikasitako zerbait
praktikan jartzeko edo
ikasleekin zenbait eduki
gehiago sakontzeko
ikasleekin zenbait eduki
indartzeko

Irakasle-lanaren oinarriak:

Abantailak:

•

Irakasle-ikasle elkarreragina +
ikasle-ikasle elkarrekintza

•

Ikaslearen bananako lana + talde
lana

Egitura zehatz bati esker (Arkatzak erdira izenekoa
adibidez), errazagoa da ikasle guztiek modu
ekitatiboan parte hartzea
Aniztasunari erantzutea errazagoa da.
31. irudia

Talde heterogeneotan banatuta (30. irudian bezalaxe) zerbait berria ikasten zenbait saio eman
ondoren, ikasle guztiek landu dutena ikasi dutela aurreikus daiteke; hala ere, beren artean hain
ezberdinak izanik, denek ez dute berdin ikasiko: batzuek bikain egingo dute, beste batzuek
erdipurdi, eta beste batzuek, berriz, zailtasun handiekin. Ikasleak ikasi berri dutenarekin
lortutako gaitasun-maila aintzat hartuta elkartzen badira (eta ikasgela talde homogeneoagotan
banatzen bada, talde berria osatzen duten kideek lortutako gaitasun-mailaren arabera, 31. irudiko
grafikoak azaltzen duen bezala), irakasleak bi gauza egiteko aukera du:
• Batetik, talde bakoitzaren gaitasun-mailara doitutako jarduerak proposa ditzake, haien artean
lankidetzan aritzearen bidez ikasitakoa finkatzen joan daitezen. Betiere, lankidetza egituraren
bat erabiliko du parte-hartze ekitatiboa eta elkarrekintza bermatzeko.
• Bestetik, taldeetako batzuek jarduerak beren kabuz egiten dituzten bitartean, sortu berri diren
talde homogeneoago horietako batzuei arreta pertsonalizatuagoa eman diezaiekete irakasleek.
Talde homogeneoagoetan banatu ostean, honako hauek egin ditzake irakasleak, besteak beste
(ikus 31. irudia):
• lau «triangeluz» osatutako taldeari arreta eman diezaioke, modu esplizituagoan lagundu ahal
izateko;
• bestela, berriz, saio batean edo gehiagotan lagun diezaioke prozedura jakin bat menderatzen
ez duten edo akats bera egiten duten kideez osatutako taldeari.
• lau «zirkuluk» osatutako taldeari ere lagun diezaioke zuzenean (azken saioetan ikasitakoa
bikain menderatzen dutenak), eta hurrengo unitate didaktikoaren edukiak lantzen has daiteke,
maila aurreratuagoan. Hala, ikaskuntza berri horiek gainerako ikasleetara hedatzen direnean,
talde bakoitzaren barruan (orain, berriro ere heterogeneoak izango dira taldeak) egongo da
irakasten ari denari buruz dakienik, eta, ondorioz, ikaskideei laguntzen jakingo duenik.
Talde homogeneoago horiek, jakina, osaera aldagarria dute: ez dute beti ikasle-kopuru bera, eta
ikasle guztiek lan egingo dute ikasle guztiekin lehenago edo geroago; dela talde heterogeneoen
(edo oinarrizko taldeen) bidez, dela talde homogeneoen bidez.
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* * *
Ikasgelako jarduna lankidetza moduan egituratuta, jardueraren egiturari izaera aldagarria eta
malgutasun handiagoa emango diogu, eta, hala, ikasle-aniztasunaren ondorioz sortutako
eskakizunetara egokitu ahal izango gara. Ez da erraza, jakina; baina ezinezkoa ere ez.
Horretarako, hala ere, taldea sakon landu behar dugu, IK/KI programaren A esku-hartze eremuan
azaldu dugunaren ildotik. B esku-hartzean sartuta, berriz, lankidetza egitura arrunt zein konplexu
gehiago (teknika ere esaten zaie) eduki behar ditugu, irakasteko eta ikasteko prozesuetan sortzen
diren uneetara egokitutako jarduera-egitura taxutu ahal izateko, curriculumeko arlo guztietako
hurrengo unitate didaktikoak programatzerakoan. Aurrerago, jardueraren lankidetza-egitura
horiek modu eraginkorrean irakasteko baliabide gisa erabiltzeko beharra ikusiko dugu. Horrez
gain, argi geldituko da, era berean, taldean lan egiten esplizituki irakasteko beharra ere, zaila
baita taldean lan egitea (hortaz, azkenik, IK/KI programaren C esku-hartze eremuari helduko
diogu: talde-lana irakasteko eta ikasteko eduki gisa).
Jarraian, PAK proiektuarekin lotutako esperientzietan erabili diren zenbait lankidetza-egitura
deskribatuko ditugu. 2.1 paragrafoan zenbait lankidetza egitura arrunt, edo, besterik gabe,
lankidetza-egitura, deskribatu ditugu; 2.2 paragrafoan, berriz, zenbait lankidetza-egitura
konplexu, lankidetza tekniko esaten diegunak, arruntetatik bereizteko. Lankidetza-egiturak
(arruntak edo konplexuak) aplikatzerakoan kontuan izan beharreko zenbait irizpide orokor
azalduko ditugu 2.3 paragrafoan. Eta, azkenik, 2.4 paragrafoan unitate didaktikoak
programatzeari erreferentzia egingo diogu. Horretarako, hainbat lankidetza-egitura lotuko ditugu
unitatearen faseetan programatutako jardueretan; hala, jarduera indibidualista edo lehiakorraren
egiturak utzi, eta IK/KI programak proposatzen duen lankidetza egiturara egingo dugu salto.

77

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko

2.1

Zenbait lankidetza-egitura

Paragrafo honetan jasotako egitura bakoitzaren deskribapen txikia egin dugu, egitura horiek
aplikatzeko aintzat hartu behar diren zenbait irizpide garrantzitsurekin, parte-hartzea eta
elkarrekintza bermatze aldera. Guztia ere, egitura zertan datzan azaltzen lagun diezagun. Ez da
beharrezkoa egitura horiek modu mekanikoan aplikatzea; aitzitik, parte-hartzaileek
curriculumaren arloetako edukien arabera egin behar dituzten jarduera edo lanetara egokituko
dira. Lehenengo zatian esan dugun bezalaxe, hemen «egitura» baino ez da deskribatzen,
jardueraren «sarea», alegia. Gero, eduki zehatza «gehituta», ikaskuntza-jarduera bihurtzen dira.
IK/KI programa PAK proiektuaren baitan aplikatu dugun esperientzietan, zenbait lankidetzaegitura mota bereizi ahal izan ditugu. Hona hemen lankidetza-egiturok:
1. Batetik, oinarrizko lankidetza-egiturak. Balio anitzeko egiturak dira (horrexegatik dira
oinarrizkoak), eta hainbat helburutarako balio dezakete unitate didaktikoaren faseetan.
2. Bestetik, berariazko lankidetza-egiturak. Egiturok ez dira oinarrizkoak bezain
balioaniztunak; aitzitik, askoz ere helburu zehatzagoetarako balio dute.
3. Azkenik, eratorritako lankidetza-egiturak. Etapa zehatz baterako egokitzen diren oinarrizko
edo berariazko egiturak dira.

2.1.1

Oinarrizko lankidetza-egiturak

Oinarrizko lankidetza-egitura deitzen diegu, hainbat helburutarako erabil baitaitezke (eta hala
erabili dituzte, erabili ere) unitate didaktiko baten fase edo sekuentzietan: UDa hasi baino lehen
erabil daitezke, esate baterako, hasi behar dugun UDan landuko ditugun edukiei buruz ikasleek
aurretik zer pentsatzen duten jakiteko; UDaren hasieran erabil daitezke, besteak beste, irakasleak
emandako azalpena edo jarri dugun bideoa zer puntutaraino ulertu duten jakiteko; UDan zehar
ere baliagarriak izan daitezke, hala nola, programatutako jarduerak egiteko, ikasleek UDan
landutako edukiekin lotutako gaitasunak «praktikan» jar ditzaten; eta, azkenik, UDaren amaieran
ere balia ditzakegu, adibidez, UDan landutako edukien laburpena edo sintesia egiteko. Hori dela
eta, deskribatutako oinarrizko egitura bakoitzak UDaren faseetan zertarako balio dezakeen
adierazi dugu taula batean, adibide gisa.
2.1.1.1

Irakurketa partekatua35

Testuak. esate baterako, testuliburuko unitate didaktiko bateko sarrera, modu partekatuan irakur
litezke. Taldekide batek lehendabiziko paragrafoa irakurriko du. Gainerakoek oso adi egon
beharko dute; izan ere, hurrengoak (erloju-orratzen noranzkoari jarraituta, adibidez) aurreko
kideak irakurritakoa azaldu edo horren laburpena egin beharko du, eta beste bik zuzena edo
okerra den esan beharko dute, edo bigarrenak esandakoarekin ados dauden edo ez.
Hurrengo ikasleak (bigarrenak; alegia, lehendabiziko paragrafoaren laburpena egin duenak)
bigarren paragrafoa irakurriko du, eta hurrengo ikasleak (hirugarrenak) horren laburpena egingo
du. Ondoren, beste bi ikaslek (laugarrenak eta lehenengoak) laburpena zuzena edo okerra den
esango dute.
Hala, bata bestearen segidan, testu osoa irakurri arte.
Testuan inork ulertzen ez duen esamolderik edo hitzik agertzen bada, hiztegian kontsulta egingo
dute; horren ostean ere ulertzen ez badute, taldeko bozeramaileak irakaslea jakinaren gainean
35

Miranda de Ebroko (Burgos) Los Ángeles eskualdeko ikastetxe publikoko María Jesús Alonsok sorturiko egitura. (M. J.
Alonso eta Y. Ortiz, 2005, 63. or.) Ikus, halaber, Pujolàs (2008).
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jarriko du. Hala, irakasleak gainerako taldeei galdetuko die ea hitza ezagutzen duten eta ea lagun
dezaketen, gainerakoak ere testu bera irakurtzen arituko baitira. Hala baldin bada, ozen azalduko
du; gainera, hitz edo esamolde horren zentzua nola aurkitu duten argituko du.
Aldaera:
Idatzizko testuaren ordez, ikasleek bideo, diapositiba, argazki edo marrazki batzuen iruzkina
egin dezakete zatika, beharrezko egokitzapenak egin eta gero… Ordena jakin bati jarraituta,
parte-hartzaile bakoitzak zer ikusi duen laburtuko du (bideo baten eszena bat baldin bada), edo
argazkiak, irudiak edo marrazkiak bere ustean zer esan nahi duen azalduko du. Gainerakoek
galderak egingo dituzte, esandakoa zehaztu edo zabaldu, iritzia eman…
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•
•
•

Egitura hori aplikatzen den bakoitzean, ikasle batek hasiko du txanda; hala, taldeko kide
guztiek izango dute parte hartzen lehenak izateko aukera.
Ikaskideak irakurri berri duena «bere hitzekin» laburtu beharko du ikasleak, testua «berriro
irakurri» gabe.
Azkenik, taldeko gainerako kideek parte hartuko dute, eta kideetako batek irakurritako
paragrafoari buruz beste kide batek egindako laburpenarekin ados dauden adieraziko dute;
horrez gain, laburpenari zehaztapenak edo zuzenketak egingo dizkiote. Ahal dela, laburpena
ez da besterik gabe onartu behar.

Egiturak unitate didaktikoan izan ditzakeen erabilerak:
2. taula
Egitura
Irakurketa
partekatua

Unitate
didaktikoaren
aurretik
Landu
beharreko
gaiari buruzko ideiak
«freskatzea»,
testu
batetik abiatuta.

Unitate
didaktikoaren
hasieran
Gai bat aurkeztea,
testu batetik abiatuta.

Unitate
zehar

didaktikoan

Unitate didaktikoaren
amaieran

Testu bat ulertu dela
ziurtatzea,
testu
horretan
oinarrituta
ariketa batzuk egiteko.

Landuko den gaiaren
edukiak laburbiltzen
dituen testu bat ulertu
dela ziurtatzea.

2.1.1.2
«1-2-4» egitura
Irakasleak galdera edo gai bat proposatuko dio talde osoari, eman berri duen azalpena
zenbateraino ulertu duten egiaztatzeko edo azaldu berri duen zerbait praktikan jartzeko, esate
baterako. Irakasleak txantiloi bana banatuko die parte-hartzaileei. Txantiloi horrek hiru lauki
izango ditu (bat «1. egoerarako», beste bat «2. egoerarako» eta beste bat «4. egoerarako»).
Bertan, erantzunak apuntatuko dituzte.
Oinarri-taldearen barruan, irakasleak egindako galderaren erantzun zuzena pentsatu eta
lehenengo laukian idatziko dute («1. egoera»). Gero, binaka jarriko dira. Bakoitzaren erantzunak
partekatu eta horiei buruz hitz egingo dute, eta, bi erantzunekin bat egin ostean, bakoitzak bere
bigarren laukian idatziko du («2. egoera»). Azkenik, talde osoak, taldeko bi «bikoteek»
emandako erantzunak erakutsi ondoren, erantzun egokia osatuko du («4. egoera»).
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•

Denek parte hartzea sustatu behar da, «1. egoeratik» hasita. Uneren batean taldeko kideren
batek zer erantzun ez badaki edo blokeatuta gelditzen bada, beste kideren batek edo
irakasleak argibideren bat eman diezaioke, egoki iruditzen bazaio.
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•

•

«2. egoeran» eta «4. egoeran» parte-hartzaileek beren erantzuna azaltzen dutela bermatu
behar da, baita gainerakoen erantzunei buruzko iritzia ematen dutela eta guztien artean
ondoen iritzitakoa aukeratzen dutela ere; erantzun hori taldeko norbaitek emandakoa izan
daiteke, baina guztien ekarpenarekin osatu duten beste bat ere izan liteke. Denek parte
hartzeko aukera izan dezaten, «4. egoeran» bi bikoteetako kideak txandatuko dira (ariketa
bana) osatu duten erantzuna beste bikoteari azaltzeko.
Parte-hartzaileren batek bere erantzuna inposatzea saihestu behar da, baita taldekideek
norbaiten erantzuna besterik gabe onartzea ere.

Egiturak unitate didaktikoan izan ditzakeen erabilerak:
3. taula
Egitura
1-2-4

Unitate
didaktikoaren
aurretik
Landuko den gaiari
buruzko aldez aurreko
ideiak ezagutzea.

Unitate
didaktikoaren
hasieran
Azalpen bat ulertu
dela egiaztatzea.

Unitate
zehar

didaktikoan

Unitate didaktikoaren
amaieran

Lantzen ari diren
gaiari
buruzko
arazoak konpontzea,
hainbat
galderari
erantzutea,
ariketak
egitea...

Landutako gaiarekin
loturiko
galderak
erantzutea edo gaiaren
ideia
nagusiak
laburbiltzen dituzten
esaldiak egitea.

2.1.1.3
Folio birakaria
Hezitzaileak lan bat emango die oinarri-taldeei (hitz-zerrenda bat; kontakizun bat idaztea; zer
dakiten gai jakin bati buruz, aldez aurreko ideiak ezagutze aldera; irakurri berri duten testuaren
edo ikasten ari den gaiaren ideia nagusia laburtzen duen esaldia...), eta taldekideetako bat bere
zatia edo ekarpena idazten hasiko da folio birakarian.
Jarraian, erlojuaren orratzen norabideari jarraituta, ondoan duen kideari pasatuko dio. Horrek
bere zatia idatziko du folioan; hala, bata bestearen segidan, taldeko kide guztiek parte hartu arte.
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•
•
•
•

Taldeko kide guztiek hasi behar dute txanda noiz edo noiz. Hala, denek eman ahal izango
dute iritzia, beste inork ezer idatzi aurretik.
Idaztea tokatzen zaionak, lehenik eta behin, kideei esango die zer idatziko duen; ikaskideek
zuzena edo egokia den erantzungo diote.
Batek idazten duen bitartean, taldeko gainerako kideak adi egongo dira ondo egiten duen
aztertzeko. Gaizki egiten badu, zuzendu egingo diote, noski. Talde guztia da folio birakarian
idatzita dagoenaren erantzule –ez bakoitza bere zatiarena bakarrik–.
Ikasle bakoitzak bere izena idatziko du folioaren goialdean, errotulagailuz eta kolore jakin
batez. Idaztea tokatzen zaion bakoitzean, kolore bereko errotulagailua erabiliko du. Hala, argi
ikusiko da bakoitzaren ekarpena.

Egiturak unitate didaktikoan izan ditzakeen erabilerak:
4. taula
Egitura
Folio
birakaria

Unitate
didaktikoaren
aurretik
Landuko den gaiari
buruzko aldez aurreko
ideiak ezagutzea.

Unitate
didaktikoaren
hasieran
Azalpen bat, testu bat,
ulertu
dela
egiaztatzea.

Unitate
zehar

didaktikoan

Unitate didaktikoaren
amaieran

Lantzen ari diren
gaiari
buruzko
arazoak konpontzea,
hainbat
galderari
erantzutea,
ariketak
egitea...

Landutako gaiarekin
loturiko
galderak
erantzutea edo gaiaren
ideia
nagusiak
laburbiltzen dituzten
esaldiak egitea.

80

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko

2.1.1.4
Hiru minutuko geldialdia
Taldea une jakin batean egiten ari den jarduerarik zabalena arautzeko (egituratzeko) modua da,
parte hartzen duten ikasleen arteko elkarrekintza errazteko.
Irakasle bat talde osoari azalpen bat ematen ari zaionean, eta guztiei galdetzen dienean inork
galderarik edo zalantzari duen, oso gutxi dira parte hartzen dutenak (kanporakoienak);
lotsatienek edo barnerakoienek, ordea, apenas parte hartzen duten, nola eta ez zaien zuzenean
eskatzen. Horren ordez, noizbehinka, irakasleak azalpena eten eta hiru minutuko geldialdia
egingo du (edo egoki iruditzen zaion denborakoa). Hala, oinarri-talde bakoitzak ordura arte
azaldutakori buruz pentsatu eta hausnartuko du. Horrez gain, jorratzen ari diren gaiaren inguruko
bizpahiru galdera edo zalantza egingo dituzte, edota argi gelditu ez zaizkien bizpahiru alderdi
pentsatuko dituzte. Horiek aurrerago planteatuko dituzte. Hiru minutu horiek igaro ondoren,
talde bakoitzeko bozeramaileak galdera edo zalantza bat botako du (pentsatu dituzten
hiruretatik). Txanda bakoitzean bana botako du talde bakoitzak. Antzeko galderaren bat aurretik
beste norbaitek bota badu, ez dute esango.
Galdera guztiak egin ondoren, irakasleak azalpenari helduko dio berriro, hiru minutuko beste
geldialdi bat egin arte.
Aldaera:
«Geldialdi» hori beste jarduera batzuetan edo horien amaieran ere egin daiteke (bideo bat
ikustean, prozedura jakin bati buruzko ariketa praktikoak egitean, museo bat bisitatzean, eta
abar).
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:


Taldekideek bozeramaile rola txandakatu egingo dute, denek izan dezaten modu zuzenagoan
parte hartzeko aukera.

Egiturak unitate didaktikoan izan ditzakeen erabilerak:
5. taula
Egitura
Hiru
minutuko
geldialdia

Unitate
didaktikoaren
aurretik
Landuko
den
gaiarekin
loturiko
ideiak gogoratzea eta
azaltzea.

Unitate
didaktikoaren
hasieran
Lantzen hasi diren
gaiari buruz ezagutu
nahi dituzten alderdiei
buruzko
galderak
egitea.

Unitate
zehar

didaktikoan

Unitate didaktikoaren
amaieran

Lantzen ari diren
gaiari
buruzko
galderak eta zalantzak
adieraztea.

Galderak
edo
zalantzak azaltzea gai
baten
amaieran,
taldean
errepasatu
ostean.

2.1.1.5
Arkatzak erdira
Irakasleak talde bakoitzari orri bana banatuko dio. Orriak oinarri-taldeko kideak beste galdera
edo ariketa izango ditu, eskolan landutako gaiari buruzkoak (oro har, lau). Ikasle bakoitza
galdera edo ariketa batez arduratuko da:
• Ozen irakurriko du eta galderari erantzuteko eta ariketa egiteko moduari buruzko iritzia
ematen lehena izango da.
• Jarraian, taldeko kide guztiei beren iritzia galdetuko die; ordena zehatza jarraituko du (erlojuorratzen noranzkoa, adibidez) eta kide guztiek informazioa eta iritzia ematen dutela
bermatuko du.
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•

Adierazitako iritzi guztiak oinarri hartuta, eztabaidatu egingo dute eta guztien artean
erabakiko dute zein den erantzun egokia.
• Azkenik, egiaztatuko dugu erantzuna edo ariketa denen artean erabaki duten bezala ulertzen
dutela guztiek, bai eta koadernoetan apuntatzen dutela ere.
Ariketen ordena zehaztuko da. Ikasle batek «bere» galdera edo ariketa ozen irakurtzen duenean,
bakoitzak bere iritzia ematen duen bitartean, eta denen artean ariketa nola egiten den eta emaitza
zuzena erabakitzen duten bitartean, arkatzak edo boligrafoak mahai erdian jarriko dituzte; une
horietan hitz egin eta entzun bakarrik egin daiteke. Denek argi dutenean ariketan zer egin behar
den edo nola erantzun behar den, arkatza hartu eta ariketa egingo dute koadernoan. Une horretan
ezin da hitz egin, idatzi baino ez.
Jarraian, berriro jarriko dira arkatzak mahai erdian, eta gauza bera egingo dute beste ikasle batek
egindako galdera edo gai batekin.
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•

•

•
•

•
•

Taldeko kide guztiek izan behar dute aukera txandari ekiteko; alegia, lehenengo ariketa
«zuzentzen» duena izateko. Bera izango da beti ariketa ebazteko edo egiteko moduari buruz
iritzia ematen lehena. Hala, denek eman ahal izango dute iritzia, beste inork ezer idatzi
aurretik.
Txandako lehena ikasteko zailtasun gehien dituen ikaslea bada, aurrez laguntza eska
diezaioke taldeko kideren bati («Zuri ariketa hau “bideratzea” tokatuko zaizu biharko saioan,
nola uste duzu ebatzi behar dela?»), baita nolabaiteko «argibideren» bat ere, baina ezin dio
inoiz zuzenean «diktatu» esan behar duena.
Ikasle batek ariketa irakurri eta iritzia eman ondoren, gainerakoen txanda izango da. Ordena
zehatz eta zorrotzari jarraiki emango dituzte iritziak, norbait aurreratzea eta bere iritzia
ematea (eta inposatzea) saiheste aldera.
Norbaitek bere iritzia inposatzea saihestu behar da. Litekeena da talderen batean kide jakin
batek irizten diona egitea; edonola ere, denek iritzia eman ondoren eta ikuspuntuak
jakinarazteko aukera izan ondoren. Gainerako kideek edo irakasleek ikasle barnerakoienak
edo lotsatienak akuilatu behar dituzte, parte hartzeari dioten beldurra gainditu dezaten.
Eztabaida, elkarrizketa eta adostasuna (aldi baterako elkarrekintza) sustatu behar dira, eta
bat-bateko edo gutxi hausnartutako erantzunak, berriz, saihestu.
Ez da beharrezkoa beti lau ariketa egitea. Denboraren arabera hiru egin daitezke, edo bi, edo
bakarra; baina parte hartzeko ordena eta bi momentuak (arkatzak erdira hitz egiterakoan eta
isiltasuna idazterakoan) beti errespetatu behar dira.

Egiturak unitate didaktikoan izan ditzakeen erabilerak:
6. taula
Egitura
Arkatzak
erdira

Unitate
didaktikoaren
aurretik
Landuko den gaiari
buruzko aldez aurreko
ideiak
ezagutzeko
ariketak egitea.

Unitate
didaktikoaren
hasieran
Galderak erantzutea
azalpen bat ulertu dela
egiaztatzeko.

Unitate
zehar

didaktikoan

Unitate didaktikoaren
amaieran

Lantzen ari diren
gaiari
buruzko
arazoak konpontzea,
hainbat
galderari
erantzutea,
ariketak
egitea...

Landutako gaiarekin
loturiko
galderak
erantzutea edo gaiaren
ideia
nagusiak
laburbiltzen dituzten
esaldiak egitea.
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2.1.1.6
Hitzen jokoa
Irakasleak lantzen ari diren edo amaitu berri duten gaiari buruzko zenbait gako-hitz idatziko ditu
arbelean. Oinarri-talde bakoitzean, ikasleek esaldi bat idatziko dute hitz horiekin (bakoitzak
gako-hitz bat hartuko du oinarri); bestela, berriz, hitz horien «atzean» dagoen ideia azalduko
dute.
Hitzak paper txiki batean idatziko dituzte (folio baten heren edo laurden batean), erraz
manipulatu ahal izan ditzaten.
Ondoren, ordena jakin bati jarraiki, ikasle bakoitzak idatzi duen esaldia erakutsiko die
gainerakoei. Horiek esaldia zuzendu, zehaztu edo osatu egingo dute. Nolabait, «bere egingo
dute», eta esaldi kolektibo bihurtuko da: talde guztiaren esaldia izango da, ez idatzi duenarena
bakarrik.
Lau gako-hitz baino gehiago baldin badaude, behar adina txanda egingo dira prozedura berari
jarraiki (txandaren batean ez badago bakoitzarentzako hitz bat, banatu egingo dira), harik eta
gako-hitz bakoitzarentzako esaldi bat izan arte. Talde bakoitzak behar bezala gainbegiratuko du
esaldia.
Ondoren, mahai gainean ordenatuko dituzte ordena logiko bati jarraiki; hartara, gaiari buruzko
eskema-laburpen edo mapa kontzeptual moduko bat osatuko dute.
Irakasleak ikasleek zehaztutako ordenari baiezkoa ematen dionean, zenbatu egingo dituzte; hala,
binaka garbira pasatu (batean bikote bat eta beste batean bestea) eta taldekide bakoitzarentzako
kopia bana egingo dute.
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•
•

•
•

Gako-hitzak berberak izan daitezke talde guztientzat, edo oinarri-taldeko bakoitzak gakohitzen zerrenda ezberdina izan dezake. Talde bakoitzak gako-hitzekin eratzen dituen esaldi
edo ideiak, gero bateratuko dituztenak, landutako gai osoaren sintesia dira.
Esaldia osatzeko bakoitzak zer gako-hitz erabiliko duen erabakiko dute taldeek, baita
hezitzaileak ere. Nolanahi ere, ziurtatu beharko da zailtasun handienak dituzten ikasleei
egokitzen zaizkien hitzek ez dutela zailtasun berezirik esaldia osatzeko. Ikasteko zailtasun
handiagoak dituzten ikasleen kasuan, esaldia hasita eman diezaiekegu, hitz bakarra eman
ordez; gero beraiek osatu beharko dute esaldia.
Zuzenketa-txanda hasten duten ikasleak txandakatu egingo dira, egitura hau aplikatzen den
hurrengoetan.
Bikoteka garbira pasatzen ari direla, txandakatu egingo dira; hala, batek idazten duen
bitartean, besteak diktatu egingo dio eta zuzen idazten duela egiaztatuko du.
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Egiturak unitate didaktikoan izan ditzakeen erabilerak:
7. taula
Egitura
Hitzen
jokoa

Unitate
didaktikoaren
aurretik
Landuko den gaiari
buruzko aldez aurreko
ideiak ezagutzea, hitz
batek
iradokitzen
dienetik abiatuta.

Unitate
didaktikoaren
hasieran
Azalpen bat ulertu
dela
egiaztatzea,
gako-hitz batzuetatik
abiatuta esaldi bat
eraikiz.

Unitate didaktikoan zehar edo/eta unitate
didaktikoaren ondoren
Lantzen ari diren edo landu diren gaiari buruzko
ideia nagusiak laburbiltzen dituzten esaldiak
eraikitzea.

* * *
Laburpen gisa, hurrengo orrialdeko 8. taulak deskribatu berri ditugun oinarrizko sei egiturak
jasotzen ditu. Hala, horien bidez unitate didaktikoaren barruan egituratu den jardueraren fase
bakoitzean zertarako balio dezaketen adierazten du.
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8. taula
Egitura

Unitate
didaktikoaren
aurretik
Landu beharreko
gaiari buruzko
ideiak «freskatzea»,
testu batetik
abiatuta.
Landuko den gaiari
buruzko aldez
aurreko ideiak
ezagutzea.

Unitate
didaktikoaren
hasieran
Gai bat aurkeztea,
testu batetik
abiatuta.

Folio
birakaria

Landuko den gaiari
buruzko aldez
aurreko ideiak
ezagutzea.

Azalpen bat, testu
bat ulertu dela
egiaztatzea.

Hiru
minutuko
geldialdia

Landuko den
gaiarekin loturiko
ideiak gogoratzea
eta azaltzea.

Arkatzak
erdira

Landuko den gaiari
buruzko aldez
aurreko ideiak
ezagutzeko ariketak
egitea.

Lantzen hasi diren
gaiari buruz ezagutu
nahi dituzten
alderdiei buruzko
galderak egitea.
Galderak erantzutea,
azalpen bat ulertu
dela egiaztatzeko.

Hitzen
jokoa

Landuko den gaiari
buruzko aldez
aurreko ideiak
ezagutzea, hitz
batek iradokitzen
dienetik abiatuta.

Irakurketa
partekatua

1-2-4

Unitate
didaktikoan zehar

Azalpen bat ulertu
dela egiaztatzea.

Azalpen bat ulertu
dela egiaztatzea,
gako-hitz batzuetatik
abiatuta esaldi bat
eraikiz.
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Unitate
didaktikoaren
amaieran
Testu bat ulertu
Landuko den
dela ziurtatzea,
gaiaren edukiak
testu horretan
laburbiltzen dituen
oinarrituta ariketa
testu bat ulertu dela
batzuk egiteko.
ziurtatzea.
Lantzen ari diren
Landutako
gaiari buruzko
gaiarekin loturiko
arazoak
galderak erantzutea
konpontzea,
edo gaiaren ideia
hainbat galderari
nagusiak
erantzutea, ariketak laburbiltzen
egitea...
dituzten esaldiak
egitea.
Lantzen ari diren
Landutako
gaiari buruzko
gaiarekin loturiko
arazoak
galderak erantzutea
konpontzea,
edo gaiaren ideia
hainbat galderari
nagusiak
erantzutea, ariketak laburbiltzen
egitea...
dituzten esaldiak
egitea.
Lantzen ari diren
Galderak edo
gaiari buruzko
zalantzak azaltzea
galderak eta
gai baten amaieran,
zalantzak
taldean errepasatu
adieraztea.
ostean.
Lantzen ari diren
Landutako
gaiari buruzko
gaiarekin loturiko
arazoak
galderak erantzutea
konpontzea,
edo gaiaren ideia
hainbat galderari
nagusiak
erantzutea, ariketak laburbiltzen
egitea...
dituzten esaldiak
egitea.
Lantzen ari diren edo landu diren gaiari
buruzko ideia nagusiak laburbiltzen
dituzten esaldiak eraikitzea.
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2.1.2

Lankidetza-egitura espezifikoak

Esan bezala, egitura hauek ez dira oinarrizko lankidetza-egiturak bezain balioaniztunak, baizik
eta askoz ere espezifikoagoak, helburu zehatzago baterako baliagarri izateko pentsatuak:
• Horietako batzuk (Zenbakia, Zenbaki berdinak batera, Guztiak bat) oinarrizko egituretako
baten osagarri gisa erabiltzen dira, talde bereko kideak elkarri laguntzea bultzatzeko, guztiek
izan dezaten jarduerak egiteko eta egiten jakiteko ardura.
• Beste batzuek, ordea, unitate didaktiko jakin batean landutako edukiak «ikasteko» balio dute;
laburpenen, eskemen edo sintesien bitartez (Kontzeptu-mapak lau bandatan, Lau jakintsuak),
edo talde bereko ikasleei (Zalantzen zakua) edo taldeen artean (Galdera katea) eginiko
galderen bitartez.
• Azkenik, talde-lanaren eraginkortasuna erakusteko praktika oso erabilgarri bat sartu dugu
atal honetan (Hobe guztion artean).
Talde bateko kideen elkarrekiko exijentzia bultzatzeko egitura erabilgarriak:
2.1.2.1

Zenbakia36

Eman diogun definizioari jarraiki, egitura bat baino gehiago estrategia bat da. Hala, 1, 2 4,
Arkatzak erdira, Hitzen jokoa eta antzeko beste oinarrizko egitura batzuekin konbinatuta, talde
bereko kideek elkarri laguntzea bultzatzeko erabil dezakegu, guztiek har dezaten beren gain
jarduerak egiteko eta egiten jakiteko ardura.
Irakasleak egiteko bat ipiniko dio ikasgela osoari (galdera batzuk erantzutea, problema batzuk
askatzea, eta abar). Oinarri-taldeetako parte-hartzaileek eskatutako zeregina egin behar dute,
oinarrizko egituraren bat erabilita eta kide guztiek egiten badakitela ahal beste ziurtatuta.
Gelako ikasle bakoitzak zenbaki bat edukiko du (adibidez, ordena alfabetikoan dagokiona).
Lanerako emandako denbora igaro ostean, irakasleak zenbaki bat aterako du ausaz, ikasleak
adina zenbaki dauden poltsa batetik.
Ateratako zenbakia duen ikasleak egindako lana azaldu beharko du ikasgela osoaren aurrean.
Behar bezala egiten badu, beste taldeek zoriondu egingo dute (txaloak) eta bere oinarri-taldeak
saria jasoko du (izar bat, puntu bat, eta abar). Sari hori beste batekin trukatu ahal izango dute
geroago.
Kasu honetan, talde bakar bateko ikasle bakarrari egokituko zaio denen aurrean ateratzea. Astirik
izanez gero, beste zenbaki bat ere aukera daiteke, beste ikasle bat atera dadin (baina beste
oinarri-talde batekoa izan behar du).

36

Miranda de Ebroko (Burgos) Los Ángeles eskualdeko ikastetxe publikoko María Jesús Alonsok sorturiko egitura. (M. J.
Alonso eta Y. Ortiz, 2005, 63. or.) Ikus, halaber, Pujolàs (2008).
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Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•

•

Kasu honetan, ez dira nahastu behar beren lana ondo egiten ahalegindu diren ikasleei ematen
zaien saria, eta ikasketa lehiakorrean ematen direnak. Saria ikasle guztiek lor dezakete, ez
baitago ikasle batek besteek baino hobeto egitearen mende, guztiek ondo egiten ikastearen
mende, baizik. Horixe saritzen da, ahalegina.
Ez da derrigorrezkoa ausaz egokitutako ikaslea ateratzea. Irakasleak erabaki dezake nor
aterako den; hala, aukera emango dio bereziki behar duen norbaiti bere ikaskideen aurrean
nabarmentzeko, edo gauzak «ongiegi» dakizkielakoan dagoen norbait nabarmen uzteko, adi
egon ez bada, eta abar. Irakasleak erabaki beharko du norbaiti «mesede» egiteko modurik
egokiena zein den, edo «bidegabeko kaltea» aurreztekoa.

2.1.2.2

Zenbaki berdinak batera37

Zenbakiaren egitura bezalaxe, estrategia edo trikimailu bat da hau ere. Oinarrizko egitura baten
osagarri gisa erabil daiteke, ariketa edo jarduera jakin batzuk egiteko orduan –edo egiten
jakiterakoan– talde bateko kideen artean elkarrekiko exijentzia eskatzeko.
Irakasleak egiteko bat emango die taldeei, eta talde bakoitzeko kideek erabakiko dute (Arkatzak
erdira egituran bezalaxe) nola egin behar den. Ondoren ataza beteko dute, eta guztiek badakitela
egiten egiaztatu beharko dute.
Aurreikusitako denbora igaro ondoren, irakasleak 1etik 4ra bitarteko zenbaki bat aukeratuko du
ausaz, oinarri taldeetako kideetako bati dagokiona. Talde bakoitzean zenbaki hori dutenak
besteen aurrean aterako dira eta egitekoa beteko dute (problema askatu, galderari erantzun,
arazoari irtenbidea bilatu, eta abar). Ongi egiten dutenek sariren bat jasoko dute (irakaslearen
goraipamena, guztien txaloa, puntu bat beren taldearentzat…).
Kasu honetan (Zenbakia egituran ez bezala), oinarri-talde bakoitzeko kide bat (talde bakoitza lau
kidek osatzen dute) guztien aurrean jarriko da; ondorioz, talde guztiek dute saria jasotzeko
aukera.
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•

Zenbakia egituran bezalaxe, kasu honetan ere ez ditugu nahastu behar, batetik, talde bati bere
lana ondo betetzeko egindako ahaleginagatik ematen zaion saria eta, bestetik, ikasketa
lehiakorrean eskainitakoa. Talde guztiek lor dezakete saria. Era berean, ikasle batek «huts»
egiten badu, ez da nahitaez bere erantzukizuna izango, baizik eta talde osoarena, ez baitute
arazoa behar bezala konpondu.

2.1.2.3

Guztiak bat

Aurreko bi egiturak bezalaxe (Zenbakia eta Zenbaki berdinak batera), egitura hau ere estrategia
edo trikimailu bat da, eta oinarrizko beste egitura baten osagarri izan daiteke; guztia ere, ariketa
edo jarduera jakin batzuk egiteko edo egiten jakiteko orduan, talde bateko kideen elkarrekiko
exijentzia eskatzeko.
Ikasleek taldean egin duten jarduera amaitzean (ariketak, problemak, galderak…) –litekeena da
oinarrizko lankidetza-egiturak erabilita egin izana–, irakasleak taldeko kide baten ariketakoadernoa ausaz hartu eta zuzendu egingo du; lortutako kalifikazioa bera izango da taldeko kide
guztientzat; baten (ikasle baten) lana ebaluatuko du guztien izenean (talde osoa).

37

Spencer Kagan-en lanetik egokitua. http://www.kaganonline.com/ web-orrian ikasgela modu kooperatiboan antolatzeko
baliabide sorta handia dago. Ikus, halaber, Pujolàs (2008).
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Ebaluatzeko unean, irakasleak erantzunen edukiari erreparatuko dio (ez taldea ebaluatzeko
erabilitako koadernoan nola aurkeztu diren; horren emaitza, dena dela, libretaren «jabeari»
egotziko zaio, bera baita ariketak bere koadernoan aurkeztu dituen moduaren «ardura» duena).
Egitura hau bereziki erabilgarria da taldeek jarduera bera egin ez dutenean; izan ere, kasu
horretan ez dago Zenbakia edo Zenbaki berak batera egiturak erabiltzeko aukerarik, zentzugabea
baita ikasle bat guztien aurrean ateratzea bere taldean bakarrik egin duten ariketa bat egitera.
Unitate didaktiko jakin batean landutako edukiak ikasteko egitura erabilgarriak:
2.1.2.4

Kontzeptu-mapa lau bandatan38

Gai bat bukatzean, amaierako sintesi gisa, talde bakoitzak gaiari buruz gelan landutako guztia
laburbilduko duen kontzeptu-mapa edo eskema egin dezake.
Irakasleak laguntza emango die ikasleei, guztien artean mapan edo eskeman sartu beharreko
atalak erabakitzeko garaian.
Oinarri-talde bakoitzaren barruan taldeko kideen artean banatuko dira maparen edo eskemaren
zatiak; beraz, ikasle bakoitzak etxetik pentsatuta ekarri beharko du (edo ikasgelan egingo du,
bakarka edo bikoteka) egokitu zaion zatia.
Ondoren, guztien aurrean azalduko dute bakoitzak prestatu duen zatia, egin duten maparen edo
eskemaren koherentzia errepasatuko dute eta, beharrezkoa bada, ukitu batzuk emango dizkiote
ontzat eman eta bakoitzari kopia bana eman aurretik. Kopia horretatik ikasi ahal izango dute.
Aldaera:
Horretarako aukerarik izanez gero, talde bakoitzak ikasgelan landutako gaiaren zati baten
laburpena egin dezake –kontzeptu-mapa edo eskema itxurakoa–.
Talde bakoitzaren barruan, kide bakoitzari zati bat emango zaio (banaka edo bikoteka); hau da,
taldean egitea egokitu zaien gaiaren azpi-zati bat.
Geroago, oinarri-talde bakoitzak taldearen gainerako zatiari azalduko dio «bere» kontzeptumapa.
Talde guztien kontzeptu-mapen batura ikasitako gai osoaren amaierako sintesia izango da.
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•

38

Egitura honen barruan, irakasleak bereziki zaindu beharko du taldeetako kide guztiek modu
ekitatiboan parte hartzen dutela. Oso litekeena da talde bateko kide batek –besteek edo bere
taldekideetakoren batek ongi egingo ez duelakoan– egitekoa oso-osorik bere gain hartu eta
guzti-guztia berak egin nahi izatea, edo berak esaten duen bezala egin nahi izatea.

Spencer Kagan-en lanetik egokitua (1999).
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•

Taldeko kide bakoitzari bere gaitasunen eta ahalmenen araberako zeregina egokitzen zaiola
zaindu beharko du irakasleak. Ikasteko zailtasun handiagoak dituen taldekideren bat badago,
bere zereginaren zatia bikotean egin dezake, taldeko beste kide batekin.

2.1.2.5

Lau jakintsuak

Aurrerago deskribatuko dugun Buru-hausgarriaren teknika da, sinplifikatuta.
Irakasleak gai, gaitasun edo prozedura jakin bat menderatzen duten ikasgelako lau kide
aukeratuko ditu (gauza jakin batean «jakintsuak» direnak). Ongi prestatzeko eskatuko die,
ikaskide guztiei erakutsi beharko baitiete zer dakiten.
Saio batean, ikasleak lau kideko talde esporadikoetan banatuko ditu («jakintsuak» ez dira talde
horietan egongo).
Saioaren lehen fasean, talde bakoitzeko kide bakoitzak «lau jakintsuetako» batengana jo beharko
du. Hala, talde bakoitzetik «jakintsu» berarengana joandako guztiek elkarrekin entzungo dituzte
haren azalpenak.
Ondoren, saioaren bigarren fasean, ikasle bakoitza bere jatorrizko taldera itzuliko da. Eta
bakoitzari egokitutako «jakintsuak» irakatsitakoa azalduko die. Hala, oinarri-talde bakoitzean,
bakoitzak, bakarka, «jakintsuarengandik» zer ikasi duen taldean trukatuko dute.
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•

•

Egitura honen ondorengo aplikazioetan, ikasgela osatzen duten ikasle guztiek «jakintsu»
izateko aukera eduki beharko dute (ahal izanez gero). Taldekide bakoitza zertan den bereziki
ona nabarmenduko dugu. Hala, ikusiko dugu gainerako kideei erakusteko eta transmititzeko
gai izango dela, aldez aurretik ondo prestatuta.
«Adituen taldeetan», «jakintsuak» ezagutzak eta trebeziak transmitituko dizkie berarengana
joandako beste taldeetako kideei. Saio horretarako osatutako «talde esporadikoetan», berriz,
bakoitzak bere kideei «jakintsuarengandik» ikasitakoa azalduko die. Bi taldeetan ere,
irakasleak parte-hartzaileen arteko elkarrekintza behar bezala gauzatzen dela zaindu beharko
du.

2.1.2.6

Zalantzen zakua39

Taldekide bakoitzak folio heren batean idatziko du gai jakin bat ikasterakoan sortu zaion
zalantza bat (bere izena eta taldearena ere idatziko ditu). Guztiek zalantza idazteko beste denbora
igarotzen denean, bakoitzak bere taldekideei azalduko die. Norbaitek zalantzaren erantzuna
baldin badaki, argitu egingo dio. Norbaitek erantzuten baldin badaki, zalantza izan duen ikasleak
koadernoan idatziko du erantzuna. Taldeko inork ez badaki zalantza argitzen, irakasleari emango
diote; hark ikasgelako zalantzen zakuan sartuko du.
Saioaren bigarren zatian, irakasleak zalantza aterako du zalantzen zakutik, eta beste talde bateko
norbaiti galdetuko dio argitzerik ba ote duen. Inork ez baldin badaki argitzen, irakasleak berak
egingo du.
Egitura hau bereziki erabilgarria da ikasgela osoaren artean lortu beharreko elkarrekintza
nabarmentzeko, eta ez talde beraren barruan bakarrik, (kasu honetan elkartasuna edo elkarrekiko
laguntza); izan ere, talde batzuek besteei lagunduko diete talde jakin batek argitu ezin izan duen
zalantza argitzen.
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:

39

Solsonako (Lleida) Arrels II ikastetxeak emana. Ikus, halaber, Pujolàs (2008).
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•

2.1.2.7

Egitura hau erabiltzerakoan, irakasleak bereziki zaindu beharko du idatziz
komunikatzeko trebezia txikiena duten ikasleek beharrezko laguntza edo babesa izan
dezaten. Laguntza hori taldekideren batek edota irakasleak berak emango du.
Galdera-katea40

Egitura egokia da orain arte landutako gaia edo gaiak errepasatzeko eta azterketa prestatzeko,
edo, besterik gabe, prestakuntzaren ebaluazioa egiteko, bai eta aurreikusitako helburuak
zenbateraino lortu diren egiaztatzeko ere. Era berean, programazioa zuzentzeko eta doitzeko ere
egokia izango da, beharrezkoa izanez gero.
Gutxi gorabehera hiru minutuz, talde bakoitzak ordura arte ikasitako gaiari edo gaiei buruzko
galdera bat pentsatuko du, eta ondoan duen taldeari planteatuko dio, ordena jakin bati jarraiki
(adibidez, erlojuaren orratzen norabidea). Ikasgelan landuriko gaiei buruzko oinarrizko galderak
izango dira (azterketa batean egiteko modukoak), gainerako taldeei laguntzeko pentsatuak. Hiru
minutuak igaro ondoren, talde bateko bozeramaileak hurrengo taldeari galdera bat egingo dio,
eta bigarren talde horrek erantzun egingo du. Ondoren, bigarren taldeko bozeramaileak
hirugarren taldeari beste galdera bat egingo dio, eta horrelaxe bata bestearen segidan, harik eta
azkeneko taldeak lehenengoari (hau da, katea hasi duen taldeari) galdera egiten dion arte.
Talde bakoitzak bi bozeramaile izango ditu: bat, guztien artean pentsatutako galdera botatzeko
eta, bestea, guztien artean prestatutako erantzuna emateko.
Galdera bat aurretik ere egin badute, ezingo da errepikatu; hurrengo taldeari emango zaio txanda.
Lehenengo txanda amaitu ostean, hiru minutu gehiago utziko dira galdera gehiago pentsatzeko.
Hiru minuturen buruan, beste kate bati ekingo diogu, baina kontrako aldera: hau da, aurreneko
txandan galdera egin duenari galdetuko zaio.
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:




Guztiek parte hartzen dutela ziurtatzeko, taldeko bozeramaileak (beste taldeari galdera
botatzen diona, eta bere taldeari eginiko galderari erantzuten diona) aldatu egingo dira txanda
bakoitzean.
Ahoz komunikatzeko zailtasun handienak dituzten parte-hartzaileek (haiek ere bozeramaile
rola bete beharko dute) taldekideren baten laguntza egokia dutela ziurtatu beharko da.

Talde-lanaren eraginkortasuna erakusteko egitura erabilgarria:

40

Aviàko (Bartzelona) Santa Maria haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeak emana. Ikus, halaber, Pujolàs (2008).
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2.1.2.8

Hobe guztion artean41

Lantzen ari den jarduerak edo zereginak aukera ematen duen guztietan, oso gomendagarria da
ondoren azaldutako jokabideari jarraitzea, guztia ere talde-lanaren eraginkortasuna
nabarmentzeko eta bakarkako lanak baino ideia gehiago eta hobeak sortzen dituela erakusteko.
• Lehenik, talde bateko kide bakoitzak bakarka irakasleak eginiko galderari erantzungo dio.
• Hitzartutako denbora amaitzean, talde bereko kideek prestatu dituzten erantzunak erakutsiko
dizkiote elkarri, eta, hala, bakoitzak eginiko hasierako galderaren erantzuna osatuko dute.
• Azkenik, zehazturiko denbora amaitutakoan, talde bakoitzeko bozeramaileak taldearen
erantzuna azalduko dio ikasgela osoari. Hala, talde bakoitzak bere erantzuna osatu (aldatu
edota hobetu) ahalko du, gainerako taldeen ekarpenak baliatuta.
Hortaz, agerian geratuko da guztion artean erantzun edo emaitza hobeak lortzen ditugula. Halaxe
nabarmenduko du irakasleak egitura hau baliatzen duen bakoitzean, ariketa amaitutakoan.
Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:


Parte-hartzailek ez dute geratu behar lehen urratsean erantzunik eman gabe, gainerako
taldekideek zer erantzungo zain; lehen urratsean planteaturiko gaiari buruz ahal duen guztia
erantzuteko ahalegina egin behar dute guztiek. Hortaz, hezitzailea guztien gehieneko partehartzea lortzen saiatuko da.

2.1.3

Lankidetza-egitura deribatuak

Kategoria honetan sartu ditugu irakasleren batek ikasleen heldutasun eta garapen-mailaren
arabera egokitutako (gehienbat oinarrizko egituraren batetik abiatuta) edo sortutako egiturak
(haur-hezkuntza, derrigorrezko lehen edo bigarren hezkuntza). Pentsatzekoa denez, egitura
horiek, kooperatiboak izango badira, parte-hartzaileek beren artean gehiago elkarreragitea lortu
behar dute, horrela egituratutako jardueretan modu ekitatiboan parte har dezaten.
2.1.3.1

Folio birakaria bikoteka42

Folio birakariaren egokitzapena da, izenak berak dioen moduan. Txanda berriro ere berari
egokitu arte «geldirik» egon ezin duen taldekidearen «itxaroteko pazientzia eskasa» ahal den
neurrian saihesteko pentsatuta dago. Egokitzapen honekin, taldeko kide guztiak «lanpetuta»
egongo dira, eta ez dute «itxaron» beharko jarduera egiten duten bitartean.
Talde baten barruan, bikoteka, jarduerari ekingo diote folio birakari batean (beste bikoteak
jarraitu beharko duen idazlana, problema bat pentsatzea, beste bikoteak erantzun beharreko
galdera bat planteatzea...).
Denbora-tarte jakin baten ostean (adibidez, hiru minutu, jardueraren eta haurren adinaren
arabera), bi bikoteek folio birakaria trukatuko dute, eta bakoitzak jarduerarekin jarraitu beharko
du (idazlana jarraitu, problema bat askatu edo galderari erantzun). Aurretik, ordea, beste
bikoteak idatzitako folio-zatia formalki zuzenduko dugu (ortografia, sintaxia…). Eta, hala, folioa
talde berean bikote batetik bestera biraka joango da.
Bikoteak txandakatu egingo dira folio birakarian idazteko orduan, eta, batek idazten duen
bitartean, bestea adi egongo da behar bezala egiten duela ziurtatzeko.
41

Fundown-Murcia erakundeko Prestakuntza Integral eta Jarraituko Sailak sortutako egitura (Alicia Molina, Eva Durán,
José Joaquín Ros eta Jessica Ripollés).
42

Aviàko (Bartzelona) Santa Maria haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeak emana. Ikus, halaber, Pujolàs (2008).
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Parte-hartzea eta elkarrekintza bultzatzeko irizpideak:
•
•
•

•

Egitura hau aplikatzen den hurrengo aldietan bikoteen osaera aldatu egin daiteke.
Ezer idatzi baino lehen, bikotea ados jarriko da idatziko dutenaren edukiari eta formari buruz.
Batek idazten duen bitartean, bere bikotekidea adi egongo da ondo egiten duen aztertzeko.
Gaizki egiten badu, zuzendu egingo diote, noski. Bikote bakoitza, alde batetik, eta talde osoa,
bestetik, dira folio birakarian idatzitakoaren erantzule –ez bakoitzak idatzi duenaren
erantzule bakarrik–.
Ikasle bakoitzak dagokion zatia errotuladore jakin batekin idatz dezake (folioaren goialdean
bere izena idazteko erabili duen bera). Hala, bakoitzak eginiko ekarpena ikusiko da, lehen
begiratuan.

2.1.3.2

Partekatutako hitzak (haur-hezkuntza)

Folio birakaria eta Hitzen jokoa egituretan oinarrituriko egokitzapena da, ikasle txikienentzako
(haur-hezkuntza) prestatua.
Taldeko haur bakoitzak hitz bat idatziko du, irakaslearen oharrei jarraituta (adibidez, hitzen
zerrendak, izen propioak, eta abar). Ordenan, haur bakoitzak besteei erakutsiko die «bere» hitza.
Gainerakoek zuzendu, osatu, eta abar egingo dute. Amaieran, taldeko kide guztien ekarpenarekin
eginiko hitz-zerrenda lortuko dugu.
2.1.3.3

Hitza eta marrazkia43

Eskolaurrerako pentsatutako egitura da, baina haur helduagoentzat ere egokitu daiteke.
Irakaslea talde batekin bilduko da, eta taldeko kide guztien artean marrazki bat egingo dutela
azalduko die (adibidez, giza irudi bat). Hala, jarduerari ekingo dio, egin nahi duten marrazkiaren
zati bat izendatuz eta idatziz (adibidez, burua). Taldeko haur batek, jardueran parte hartuko duen
lehenak, irakasleak idatzitako hitza irakurriko du eta, jarraian, hura marraztu. Taldeko gainerako
kideek zuzendu eta lagundu egingo dute. Ondoren, haur berak marrazkiaren beste zati bat
izendatu eta idatziko du (adibidez, begiak). Behar izanez gero, taldekideen laguntza izango du.
Segidan, beste haur batek bere taldekideak idatzitako hitza irakurriko du, eta dagokion zatia
marraztuko du. Horrelaxe, marrazkia osatu arte.
Taldekideak bere lana (irakurtzea, idaztea, marraztea) egiten duen bitartean, lortu behar dugu
taldeko gainerako kideek lanean ari denari laguntzea eta nola egin behar duen esaten joatea («Ez,
besoak ez dira burutik ateratzen, enborretik baizik»…).
2.1.3.4

Kromo-albuma44

Hitzen jokoaren moldaketa da.
Zenbait egunez gai bat landu ondoren (interesgune edo proiektu gisa), irakasleak orri batean
interesgunean edo proiektuan landu duten gaiari buruz gehien gustatu zaien alderdiari buruzko

43

Guillem de Balsareny haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeko Anna Obradors eta Àngels Gordillok emana. Balsareny
(Bartzelona).
44
Cervereko (La Segarra, Lleida) Les Savines ikastetxeak emana.
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marrazki bat egiteko eskatuko die ikasleei, edo testu txiki bat idazteko (hitz solteak edo esaldiren
bat), edo biak (marrazkia eta testua).
Talde bakoitzean, haur bakoitzak besteei erakutsiko die bere orria, bere kromoa. Gainerakoek
iritzia emango diote; ongi ala gaizki dagoen, edo, beharrezkoa izanez gero, zerbait aldatzen,
zuzentzen edo zabaltzen lagunduko diote. Jarraian kromoa albumean itsatsiko dute; albuma
murala ere izan daiteke.
Azkenik, talde bakoitzak bere murala erakutsiko dio gela osoari. Taldeko bozeramaileak klaseko
gainerako kideei azalduko dizkie bere taldeak eginiko kromoak.
2.1.3.5

Substantzia45

Testu edo gai bateko ideia nagusiak zehazteko egitura aproposa da; hau da, substantzia,
funtsezkoa dena. Hitzen jokoaren egitura bera jarraitzen du.
Irakasleak oinarri-talde bateko ikasle bakoitzari eskatuko dio testu baten edo ikasgelan landutako
gaiaren ideia nagusi bati buruzko esaldi bat idazteko.
Bakoitzak bere esaldia idazten duenean, haietako batek, ordena jakin bati jarraiki, bere
taldekideei zer idatzi duen erakutsiko die. Guztien artean ongi ala gaizki dagoen eztabaidatuko
dute, eta zuzendu edo ñabartu egingo dute. Ez bada zuzena edo ideia nagusietakoren batekin ere
bat ez datorrela uste badute, baztertu egingo dute.
Gauza bera egingo dute taldeko gainerako kideek idatziriko esaldi-laburpenekin. Behar adina
«txanda» egingo dituzte, ikasleen iritziz ideia nagusi edo funtsezko guztiak adierazi arte.
Bukaeran, guztien artean eginiko esaldiak modu logikoan ordenatuko dituzte. Hortik aurrera,
taldeko kide bakoitzarentzako kopia bat egingo dute; ondorioz, landutako testu edo gai baten
ideia nagusiaren oinarrizko laburpena izango dute. Dena dela, bakoitzak bere koadernoan
amaierako laburpen hori egiteko orduan, ez dira aurrez guztien artean eginiko esaldiak literalki
kopiatzera mugatuko, hala egin nahi ez badute. Aitzitik, bakoitzak zuzenagotzat jotzen dituen
aldaketak edo esaldiak idatzi ahalko ditu.

45

Mataroko (El Maresme, Bartzelona) Puig i Cadafalch BHIko irakasle Conchita Calvok sorturiko egitura. Ikus Pujolàs
(2008).
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2.2

Zenbait lankidetza-teknika

2.2.1

Elkarri laguntzeko taldeak, TAI teknikan oinarrituak (Team Assisted Individualization)46

TAI siglekin ezagutzen den teknika (Team Assisted Individualization) Robert Slavin-ek eta bere
lankideek sortu zuten 1984an, Johns Hopkins unibertsitatean. Teknika horrek irakaskuntza
indibidualizatua eta taldeko lana uztartzen ditu, matematiketako oinarrizko edukiak irakasteko
(batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa, zenbaki-sistema, hamartarrak, zatikiak, problemak,
estatistika eta aljebra). Ikasleek batera egingo dute lan talde heterogeneoetan, elkarri laguntzeko,
azterketak eta etxeko lanak kontrolatzeko eta taldearen puntuazioak berrikusteko, baina
bakoitzak bere matematiketako trebezia-mailari egokituriko materialak jarraituta (Putnam,
1993).
Teknika horretan ez dago inolako lehiaketarik; ez talde artekorik, ezta, noski, kideen artekorik
ere. Ezaugarri nagusia ikasketa kooperatiboa eta indibidualizatua uztartzea da: ikasle guztiek gai
bera lantzen dute, baina bakoitzak programa espezifiko bati jarraituta. Hau da, ikasketa komuna
programa indibidualizatuetan egituratzen da, taldeko kide bakoitzarentzako pertsonalizatuetan;
beren ezaugarriei eta premiei egokituta.
Talde hauetan, ikasleek elkarri laguntzeko ardura hartzen dute, taldeko kide guztiek beren
helburu pertsonalak lor ditzaten:
Hala, ikasle bakoitzaren ikasketa-erritmoa eta maila errespetatu nahi da, taldeko lanaren onurari
uko egin gabe. Kooperazioa eta indibidualizazioa batzen dira, ikuspegi horietako bakoitzak bakarka
hartuta izan ditzakeen gabeziak gainditzen saiatzeko. (Parrilla, 1992, 122. or.).

Aholkularitza-lanak egin eta bultzatu genituen lehenengo ikasketa kooperatiboko esperientzietan
–gerora lankidetza-egitura sinple deitu genituen haiek artean garatu gabe genituen– TAI
teknikaren atzean dagoen ikasketa-egitura proposatu genuen oinarrizko ikasketa-egitura gisa
(hala nola, Buru-hausgarria, Ikerketa taldeak eta gainerako teknikak baino sinpleagoa, edo,
gutxienez, ez hain konplexua); hau da, ikasleen gelako jarduera egituratzeko ohiko modu gisa.
Eta ez matematiketako eskoletan bakarrik, baita curriculumeko gainerako arlo guztietan ere.
Jardueraren egitura honek Lanerako Plan Pertsonalizatuak (ikasle bakoitzaren gaitasun mailari
egokituak) Taldeko Planekin konbinatzen ditu: ikasle bakoitzak bere Lanerako Plan
Pertsonalizatuan ezarritakoaren arabera lan egingo du, baina elkarri lagunduta, talde gisa,
Taldeko Plan guztietan ezarrita bezala. Hala, taldean lan egiten ikasiko dute. Helburu guztiak
lortzeko, talde bateko kideek bi irakaskuntza horietan egin behar dute aurrera: batetik,
curriculumaren arlo guztietako edukiei erreferentzia egiten dienean, bakoitzaren Lanerako Plan
Pertsonalizatuan ezarrita dagoen bezala, eta, bestetik, taldeko lanaren edukiari erreferentzia
egiten dionean, dagokion Taldeko Planean jasotakoari jarraiki.
Labur esanda, egitura hau aplikatzeko jarraitu beharreko sekuentzia honako hau izan daiteke:

46

Parrilla, 1992, 122. or. Teknika horretan oinarrituriko esku-hartze didaktikoko eta gelako lana antolatzeko proposamen
bat ikus daiteke hemen: Pujolàs (2004, 140-158. or.). Esperientzia baten deskribapena –kasu honetan Lehen Hezkuntzako
goi-mailako zikloan– ikus daiteke Aula de innovación educativa aldizkarian argitaraturiko artikulu batean: «Los grupos
cooperativos en el aula, una respuesta al reto de la diversidad» (Guix y Serra, 1997).
94

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko

1. Gela oinarri-talde kopuru jakin batean banatuko dugu.
2. Ikasle bakoitzari Lanerako Plan Pertsonalizatua zehaztuko zaio. Bertan jasoko da sekuentzia
didaktikoan eta egin beharreko jardueretan zer helburu lortu behar diren (32. eta 33. irudiak).
3. Guztiek eduki berak landuko dituzte, baina ez helburu eta jarduera berekin, nahitaez.
4. Ikasle bakoitza bere laneko plana betetzeaz arduratuko da, eta taldekide bakoitzari berea
betetzen laguntzeko konpromisoa hartuko du.
5. Aldi berean, talde bakoitzak denbora-tarte jakin baterako Taldeko Plana 47 egingo du, lortu
nahi dituzten helburuekin eta talde gisa beren funtzionamendua hobetzeko hartuko dituzten
konpromisoekin.
6. Ikasketa-helburu pertsonalak lortzeaz gain, talde gisa hobetzea lortzen badute, ikasle
bakoitzak sari bat jasoko du (zenbait puntu gehiago amaierako kalifikazioan).
32. irudiaren txantiloia baliatuta unitate didaktikoaren helburuak zehatz daitezke, baita
lehentasunak ezarri edo funtsezkoak zein diren zehaztu ere. Zenbait irakasleren aburuz,
oinarrizko helburu horiek ikasleek unitate didaktikoa gainditzeko jakin eta egiten jakin behar
duten gutxienekoa dira. Gainerako helburuek, lortzen badituzte, kalifikazio hobea izateko aukera
emango diete (oso ongi, bikain).
Funtsezko helburu horiek ez dute zertan berdinak izan ikasle guztientzat. Pertsonalizazioa
helburu jakin batzuk beste batzuen gainetik lehenetsiz lortzen da, edo ikasle jakin batentzat
helburu espezifikoak idatziz. Eskuineko zutabeetan ikasleak autoebaluazio bat egingo du unitate
didaktikoaren hasieran, kode numeriko bat erabilita (0 = ez dakit; 1 = pixka bat dakit; 2 = nahiko
ondo dakit; 3 = oso ondo dakit), eta beste bat unitate didaktikoaren amaieran. Helburu
bakoitzean jarri duena batuta unitatearen hasieran zekiena eta amaieran dakiena «kuantifikatuko»
du nolabait, eta bi baturen arteko aldeak ikasi duenaren «kantitatea» emango dio.
32. irudiaren txantiloian, beheko aldean, ikasle bakoitzak bere taldeko kide guztien izenak jarriko
ditu, baita bakoitzaren autoebaluazioaren «guztizkoa» eta taldearen «guztizkoa» ere. Unitate
didaktikoaren amaieran, taldeko kide bakoitzak amaierako autoebaluazioan lortutako
«guztizkoa» jarriko du, bai eta talde osoaren «guztizkoa» ere. Hala, argi eta garbi ikusiko dute
ikasle bakoitzak eta talde osoak eginiko aurrerapena. Era berean, taldearen lehenengo helburua
zenbateraino lortu duten eta –zer mailatan– egiaztatu ahalko dute; helburu hori, noski, taldeko
kide guztiek ikasketan aurrera egitea da.

47

Taldeko plan horiek oinarrizko tresna dira taldean lan egiten irakasteko eta, hortaz, haien garapena C esku-hartze
eremuan dago bilduta. Ikus haien deskribapena dokumentu honen Bigarren Zatiaren 3.25 atalean.
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LANEKO PLAN PERTSONALIZATUA: HELBURUAK
Izena:

Ikasgela:

Taldea:

Arloa:

Aldia:

Helburu garrantzitsuenak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GUZTIRA

Taldearen izena:

Hasierako
ebaluazioa

Izena

GUZTIRA

32. irudia
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Amaierako
ebaluazioa

Irakaslearen amaierako
balorazioa

UDaren HASIERAN

0 = Ez dakit
1 = Pixka bat dakit
2 = Nahiko ondo dakit
3 = Oso ondo dakit

UDaren AMAIERAN

Unitate didaktikoa:
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33. irudiaren txantiloiak Lanerako Plan Pertsonalizatua osatzen du, ikasleak aurreko txantiloian
adierazitako helburuak lortzeko –eta lortu dituela erakusteko– zer jarduera beteko dituen
zehazten baitu. Ikasle jakin batentzat lehenetsitako jarduerak ezkerreko laukian margotuta
adieraziko dira; hortxe dago jardueraren ordena-zenbakia. Ikasleak, jarduerak egin ahala,
diagonal bat marraztuko du jardueraren ordena-zenbakia dagoen laukian. Irakasleak jarduera bat
gainbegiratu eta zuzentzat ematen duenean, kontrako zentzuko diagonal batekin markatuko du
lauki bera.
Eskuineko zutabeetan adieraziko da jarduera talde handian egingo den (ikasgela osoa), bakarka
egingo den, talde esporadikoetan (homogeneoak edo heterogeneoak) edo oinarri-taldeetan
(heterogeneoak). Taldean egiten bada, erabiliko den egitura ere adierazi beharko da (egitura
jakin bat erabiliko bada).
Ikasle guztiek ez dute zertan jarduera bera egin: batzuentzat batzuk izan daitezke funtsezkoak;
beste batzuentzat, beste batzuk, premien eta ezaugarri espezifikoen arabera. Era berean,
hezkuntza-premia bereziak dituen ikasle jakin batentzat jarduera espezifikoak pentsatu ahalko
dira, betiere ikasgelan une horretan lantzen ari diren edukiekin loturik.
Onuragarria da ikasleek zenbait jarduera aukeratu ahal izatea multzo jakin batetik, eta haiek gero
eta zailagoak izatea; interesgarria izan liteke, halaber, jarduera berriak proposatzeko aukera
izatea, irakasleak proposaturikoen desberdinak.
Ikasle bakoitzak laneko plan pertsonalizatua izan behar du. Dena den, horrek ez du esan nahi
ikasleak adina laneko plan eduki behar direnik. Oro har, laneko plan bera (batez ere helburuei
dagokienez) hainbat ikasleren ezaugarrietara egokitzen da, eta beste ikasle batentzat helburu eta
jarduera espezifikoak pentsa daitezke, premien arabera.
Teknika horren adibide garatu bat Pujolàs (2003) dokumentuan ikus daiteke.
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LANEKO PLAN PERTSONALIZATUA: JARDUERAK
Izena:

Ikasgela:

Taldea:

Arloa:

Aldia:

Unitate didaktikoa:
Lehentasunezko
jarduera

Berrikusitako
jarduera

Egindako jarduera

JARDUERAK

IO

B

TE

OT

Egitura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IO = Ikasgela osoarekin eginiko jarduera
B = Bakarkako jarduera
TE = Talde esporadikoetan eginiko jarduera (homogeneoak edo heterogeneoak)
OT = Oinarri taldeetan eginiko jarduera (heterogeneoak)

33. irudia

Jardueraren egitura hau aplikatzeak (esan bezala, TAI teknikaren berezko egituran oinarritua) –
jarduera curriculumaren arlo batean edo batzuetan antolatzeko ohiko modu gisa– taldean nahikoa
kohesio egotea eskatzen du, bai eta oinarri taldeek nolabaiteko esperientzia edukitzea eta
sendoak (egonkorrak) izatea ere: taldeek oso garatuta izan behar dute helburuen arteko
interdependentzia positiboa (taldearen helburua guztiek arlo guztien ikasketan aurrera egitea eta
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guztiek taldean lan egiten ikastea lortzea dela ulertzea) eta nortasunaren interdependentzia
positiboa (talde bereko kide direla ulertzea, eta guztiek sentitu behar dutela guztien ikasketaren
erantzule).
Sustatzen ditugun IK/KI Programari buruzko prestakuntza/aholkularitza-prozesuetan, egitura
edo teknika hau prozesu horren orokortze- eta finkatze-etapan proposatzen zaie irakasleei, ez
sarreran.
2.2.2

Tutoretza berdinen artean (Peer Tutoring)48

Baliabide honek lankidetza du oinarri; ikaskide batek laguntza eskatu duen beste bati eskaintzen
dion lankidetza, hain zuzen. Ikasketa-egitura kooperatiboa dauka, baina ez talde txiki eta
heterogeneoetan, baizik eta honako dualtasun hau baliatuta: talde bereko ikasleek osatutako
bikoteak.
Banakoen desberdintasunei egokitzen saiatzen den estrategia da, parte-hartzaileen arteko
harreman didaktikoan oinarrituta. Normalean ikasgela bereko eta adin bereko bi ikasle izaten dira;
batak tutore rola beteko du eta besteak ikaslearena. Tutoreak irakatsi egingo du, eta ikasleak ikasi.
Harreman hori irakasleak gidatuko du. (Parrilla: 1992, 127. or.).

Berdinen arteko tutoretzak ikasle parte-hartzaileen errendimendua hobetzen lagun dezan, honako
baldintza hauek bete behar dira (Serrano eta Calvo: 1994, 24. or.):
• Tutore den ikasleak bere kidearen laguntza-eskaerei erantzun behar die.
• Tutoreak, bere ikaskideari laguntza ematerakoan, arazo baten konponbidea bilatzeko
prozesuari buruzko azalpen xehatuak emango dizkio, baina ez dizkio erabateko
konponbideak emango.
Erantzunean arazoaren konponbidea bera emateak eta eskaera baten ondoren laguntzarik ez
jasotzeak eragin negatiboa dute errendimenduan, argi eta garbi.
Labur esanda, teknika hau aplikatzeko jarraitu beharreko sekuentzia honako hau izan daiteke:
1. Prestaketa-fasea: tutore izango diren ikasleak eta tutoretzapeko ikasleak aukeratzea.
2. Tutoretza-saioak diseinatzea (edukiak, oinarrizko egitura, ebaluazio-sistema).
3. Bikoteak osatzea: tutore izango den ikaslea eta tutoretzapeko ikaslea.
4. Tutoreak prestatzea.

48

Parrilla, 1992, 127-128. or.
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5. Saioak hastea; lehenengo saioetan irakasle bat egongo da gainbegiratzen.
6. Tutoreen inplikazioari eustea (laguntza-irakasleekin bilera formalak eta harreman informalak
izatea).
2.2.3

Buru-hausgarria (Jigsaw)49

Buru-hausgarria (Jigsaw) lankidetza-teknika ezagunenetako bat da. E. Aronson-ek sortu zuen
1978an, eta martxan jarritako eta azterturiko lehenengoetarikoa izan zen. Buru-hausgarriak
muturreko interdependentzia positiboko egoera sortu nahi du, ikasi beharreko materialen edo
lanen gainean taldeko kide bakoitzak egiten duen lana guztiz ezinbestekoa izan dadin gainerako
kideek ikasketa osatu ahal izateko (baliabideen arteko interdependentzia positiboa).
Teknika hau bereziki erabilgarria da edukiak hainbat zatitan bana daitezkeen jakintza-arloetan
(adibidez, literatura, historia, zientzia esperimentalak...). Labur esanda, teknika hau honako
urrats hauetan dago oinarrituta:
• Ikasgela lau edo bost kideko talde heterogeneoetan banatuko dugu.
• Ikasi beharreko materiala taldekide-kopurua beste zatitan banatuko dugu; hala, kide
bakoitzak talde guztiak ikasten ari diren gaiaren informazio zati bana izango du. Kide horrek
ez du bere kideek jaso duten zatia jasoko, eta bere azpigaia prestatu beharko du.
• Taldeko kide bakoitzak bere zatia prestatuko du, irakasleak emandako edo berak bilatutako
informaziotik abiatuta.
• Ondoren, azpigai bera ikasi duten beste taldeetako kideekin, «aditu-taldea» osatuko du; talde
horretan informazioa trukatuko dute, funtsezko kontzeptuetan sakonduko dute, eskemak eta
kontzeptu-mapak egingo dituzte, sorturiko zalantzak argituko dituzte eta abar. Esan
genezake beren gaian «aditu» izatera iritsiko direla.
• Jarraian, bakoitza bere jatorrizko taldera itzuliko da, eta talde osoari azalduko dio prestatu
duen zatia.
Hortaz, ikasle guztiek elkarren beharra izango dute, eta «behartuta» egongo dira lankidetzan
aritzera; bakoitzak buru-hausgarriaren pieza bakarra edukiko baitu eta taldeko beste kideek
edukiko baitituzte gainerako piezak, lana behar bezala amaitzeko ezinbestekoak: aldez aurretik
zatitutako ikasgaia oso-osorik menderatzea.
2.2.4

Ikerketa taldeak (Group-Investigation)50

GI siglekin ezagutzen den teknika (Group-Investigations) S. Sharan eta bere lankideek diseinatu
zuten 1976an. Buru-hausgarriaren antzeko teknika da, baina konplexuagoa. Gerardo Echeitak
eta Elena Martínek (1990) deskribatu bezala, gure hezkuntza-ingurunean proiektuen metodoa
edo proiektuka lan egitea izenekin ezagutzen dugunaren oso antzekoa da51.
Teknika honek honako urrats hauek biltzen ditu:

49

A. Parrilla, 1992, 126. or.; Echeita eta Martín, 1990, 63-64. or.; Ovejero, 1990, 169. or.; Serrano eta Calvo, 1994, 37-39.
or. Deskribapen xehatuagoa eta teknika honen adibide praktikoa hemen: Pujolàs (2004, 161-164. or.). Teknika honen
egokitzapena aplikatu den esperientzia baten deskribapena ikus dezakegu Aula de innovación educativa aldizkarian
argitaraturiko artikulu honetan: «Una experiencia de aprendizaje cooperativo en educación secundaria» (Geronès eta
Surroca, 1997). Teknika honen aplikazioari buruzko adibide gehiago hemen: García López et al. (2002).
50
Echeita eta Martín, 1990, 64-65. or. Ovejero, 1990, 173. or.; Parrilla, 1992, 126. or.; Serrano eta Calvo, 1994, 44-46. or.
Pujolàs, 2004, 164-168. or. Teknika honen aplikazioari buruzko adibide gehiago hemen: García López et al. (2002).
51
Proiektuen araberako lanari buruz ikus: Hernández eta Ventura (1992).
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•

Azpigaiak aukeratzea eta banatzea: ikasleek beren gaitasunen edo interesen arabera
aukeratuko dituzte azpigai espezifiko batzuk gai edo problema orokor baten barruan,
normalean irakasleak planteaturiko programazioaren arabera.
• Taldeak osatzea ikasgelaren barruan: ikasleek taldea askatasunez aukeratzeak baldintzatu
egin dezake talde horren heterogeneotasuna (eta errespetatu egin behar dugu alderdi hori,
ahalik eta gehien). Taldekide-kopuru ideala hiru eta bost kide artean dago.
• Azpigaia ikasteko modua antolatzea: ikasleek eta irakasleak lortu nahi dituzten helburu
zehatzak eta horiek lortzeko prozedurak planifikatuko dituzte; bestalde, bete beharreko
zereginak banatuko dituzte (informazioa bilatzea, sistematizatzea, eskematizatzea, eta abar).
• Plana garatzea: ikasleek deskribaturiko plana garatuko dute. Irakasleak talde bakoitzaren
aurrerapenak jarraituko ditu eta laguntza eskainiko die.
• Analisia eta sintesia.: ikasleek lortutako informazioa aztertu eta ebaluatuko dute. Laburtu eta
ikasgela osoaren aurrean aurkeztuko dute.
• Lana aurkeztea: beren zatia aurkeztu ondoren, galderen txanda izango da; galderarik edo
zalantzarik egonez gero erantzun egingo dira edo gaia zabaldu egingo da.
• Ebaluazioa: ikasleek eta irakasleak lanaren eta aurkezpenaren ebaluazioa egingo dute
taldean. Banakako ebaluazio batekin osa daiteke.
Teknika honen egiturari esker, «taldeko kide bakoitzak bere gaitasunen arabera hobeto egin
dezakeena edo berarentzat interes handiena duena egitea» lortzen da (Echeita eta Martín: 1990,
65. or.).
34. eta 35. irudietan, taldeko proiektu bat planifikatzeko txantiloi bat eta proiektu bat
ebaluatzeko galdesorta-eredu bat ikusiko ditugu, hurrenez hurren.
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TALDEKO PROIEKTUA. Plangintza
Ikasmaila:

Taldearen izena:
Ikasturtea:

Taldea:

Noiz egingo da:

Proiektuaren izenburua:
1. FASEA Arduraduna:

Noiz egingo da:

Zeregina:

Nork egingo du:

2. FASEA Arduraduna:

Noiz egingo da:

Zeregina:

Nork egingo du:

3. FASEA Arduraduna:

Noiz egingo da:

Zeregina:

Nork egingo du:

34. irudia
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TALDEKO PROIEKTUA. Balorazioa
Ikasmaila:

Taldearen izena:
Ikasturtea:

Taldea:

Noiz egin da:

Proiektuaren izenburua:

Balorazio-eskala:

1 = Gutxieneko balorazioa;

4 = Gehieneko balorazioa
1

1

Proiektua ondo planifikatuta zegoen

2

Taldeko kide guztiek parte hartu dute

3

Edukiak ondo egokitzen zaizkio proiektatutakoari

4

Proiektuaren idatzizko aurkezpena egokia da

5

Proiektuaren ahozko aurkezpena argia eta ulergarria izan da

6

Eta abar

7
8
9
10
11
12

Balorazioa egin duen taldea:

35. irudia
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2.2.5

TGT teknika (Teams - Games Tournaments)52

TGT teknika De Vries eta Edwards-ek sortu zuten 1974. urtean eta Johnson, Johnson eta
Holubec-ek (1999, 33-36. or.) honela deskribatu zuten:
• Oinarri-taldeak osatuko ditugu; heterogeneoak izango dira kideen errendimendumailari dagokionez, eta irakasleak adieraziko die beren helburua taldeko kide guztiek
esleitutako materiala ikasten dutela ziurtatzea dela.
• Taldekideek batera ikasiko dute material hori, eta, ikasi ostean, txapelketa hasiko da.
Aldez aurretik, ordea, jokoaren arauak argi azaldu beharko dira. Txapelketa
horretarako, irakasleak galdera bana duten fitxak erabiliko ditu, eta erantzun zuzenak
dituen orri bat ere bai.
• Ikasle bakoitzak hiruko taldeetan jokatuko du, ikasgelan eginiko azkeneko frogaren
arabera berearen antzeko errendimendua duten beste taldeetako bi kiderekin.
• Irakasleak fitxa-sorta emango dio talde bakoitzari. Fitxa horiek ordura arte talde
kooperatiboetan ikasitako edukiei buruzko galderak edukiko dituzte.
• Hirukote bakoitzeko ikasleek, bata bestearen atzetik, fitxa bana hartuko dute sortatik
(fitxak azpikoz gora egongo dira); ondoren, galdera irakurri eta erantzun egingo dute.
Erantzuna zuzena bada, fitxa berarentzat izango da. Okerra bada, fitxa sortara itzuliko
du.
• Beste bi ikasleek lehenengoaren erantzuna ezezta dezakete (haren eskuinean
dagoenetik hasita), uste badute eman duen erantzuna ez dela zuzena. Ezeztatzen duenak
erantzuna asmatzen badu, fitxa berarentzat izango da. Ez badu asmatzen, lehen
irabazitako fitxa bat (baldin badauka) sortaren azpian jarri beharko du.
• Jokoa fitxa guztiak amaitzean bukatuko da. Jokoaren amaieran fitxa gehien dituen
hirukoteko kideak irabaziko du partida, eta sei puntu irabaziko ditu taldearentzat;
bigarren geratzen denak lau puntu lortuko ditu, eta hirugarrenak, bi. Hirurek berdintzen
badute, launa puntu jasoko dituzte. Lehenengo biek berdintzen badute, bosna puntu
jasoko dituzte. Hirugarrenak, berriz, bi. Azken biek berdintzen badute, hiruna puntu
irabaziko dituzte, eta lehenengoak sei.

52

Echeita eta Martín, 1990, 61-63. or.; Parrilla, 1992, 124-126. or.; Serrano eta Calvo, 1994, 39-41. or.; Johnson, Johnson
eta Holubec, 1999, 33-36. or.; Pujolàs, 2004, 172-174. or. Teknika honen aplikazioari buruzko adibide gehiago hemen:
García López et al. (2002).
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•

Hirukoteko kide bakoitzak lorturiko puntuak eta beste hirukote bateko kide ziren
oinarri-taldeko kideek lorturikoak batu egingo dira. Puntu gehien lortu dituen taldeak
irabaziko du.
Jokoaren arauak 36. irudian daude jasota. Oharra: joko honetan oinarri-talde bakoitzeko kide
guztiek beren taldeari puntu kopuru bera emateko aukera dute, guztiek antzeko gaitasuna duten
beste taldeetako kideekin parte hartzen baitute. Gerta liteke, oinarri-talde batean, gaitasun
gutxien duten kideek gaitasun handiagoa dutenek baino puntu gehiago ekartzea beren taldeari,
beren partida «irabazi» dutelako eta besteek «galdu» egin dutelako.

TGT jokoaren arauak

A. Jokoa hasteko, irakasleak fitxak nahastu behar ditu, eta piloa azpikoz gora jarriko du mahaiaren
gainean. Jokatzeko txandek erlojuaren orratzen norabidea jarraituko dute.
B. Jokatzen hasteko kide bakoitzak sortaren lehenengo fitxa hartuko du, galdera ozen irakurriko du eta
honako bi era hauetako batera erantzungo du:
Erantzuna ez dakiela esango du, eta beste jokalari batek erantzun nahi duen galdetuko du. Inork
erantzun nahi ez badu, fitxa piloaren azpian jarriko du. Jokalariren batek erantzuten badu,
beherago azalduko dugun prozedura jarraituko dugu.
Galderari erantzungo dio, eta norbaitek erantzuna ezeztatu nahi duen kontsultatuko du. Bere
eskuinean dagoen jokalariak izango du ezeztatzeko lehenengo aukera. Ez badu ezeztatzen,
haren eskuinaldean dagoenak egin ahal izango du.
a. Ez badago ezeztapenik, beste jokalari batek egiaztatu beharko du erantzuna.
Erantzuna zuzena bada, fitxa jokalariarentzat izango da.
Erantzuna okerra bada, jokalariak fitxa sortaren azpian jarriko du.
b. Ezeztapenik badago eta ezeztatu duenak erantzun nahi ez badu, erantzuna egiaztatuko
da. Jatorrizko erantzuna okerra bada, jokalariak sortaren azpian jarriko du fitxa.
c. Ezeztapenik badago eta egin duenak erantzuten badu, egiaztatu egingo da erantzun hori:
Ezeztatzen duenak asmatzen badu, fitxa berarentzat izango da.
Ezeztatzen duenak asmatzen ez badu eta jatorrizko erantzuna zuzena bada,
ezeztatu duenak lehen irabazitako bere fitxetako bat (baldin badauka) sortaren azpian
jarriko du.
Bi erantzunak okerrak badira, fitxa sortaren azpian jarriko dute.

C. Jokoa fitxa-sortan fitxarik geratzen ez denean amaituko da. Fitxa gehien duen jokalaria izango da
irabazlea.
36. irudia (Johnson, Johnson eta Holubec, 1999, 36. or.)
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2.2.6

Koop-Koop53

Koop-Koop izenarekin ezagutzen den teknika –aurrez deskribatu dugun GI teknikaren oso
antzekoa– Spencer Kaganek asmatu zuen 1985. urtean, eta psikologia-fakultate batean aplikatu
zen lehenbizikoz. Teknika hori, ordea, hezkuntza-etapa guztietan aplika daiteke beharrezko
egokitzapenak egin ostean, eta ikasleek irakaskuntza- eta ikasketa-prozesuan duten
protagonismoa areagotzen lagun dezake.
Helburua lanerako talde kooperatiboak osatzea da, ikasleek proposaturiko gai bakoitza iker
dezaten, funtsezko alderdietan sakonduta, jakintza berri hori beren ikaskideekin partekatzeko.
José Manuel Serranok eta María Teresa Calvolek (1994) teknika hori unibertsitateko
ikasleekin behar bezala aplikatzeko jarraitu beharreko hamar urratsei buruz esaten
dutenetik abiatuta, DBHn erabiltzeko prozedura zehatz dezakegu –baita, Lehen
Hezkuntzako goi-mailako zikloan aplikatzeko ere–. Hona hemen prozedura:
Lehen fasea: Ikasleen inguruko elkarrizketa
Ikasgela osoa ikasgaiari buruzko interesak aurkitzera eta adieraztera animatuko dugu,
irakurketen edo esperientzien bitartez. Eztabaidaren helburua ikasleek ikasketan duten
inplikazioa areagotzea da, jakin-mina piztuta eta aldez aurretik ezarritako topikoetara bideratu
gabe. Helburua ikasgaiaren inguruan zer alderdi ikasi eta esperimentatu nahi dituzten ezarri ahal
izatea da. Fase horri beharrezko denbora eskainiko diogu, guztiek gaiaren inguruan interesa
dutela bermatzeko eta motibazio-falta hasieratik saihesteko. Fase honen bukaeran ikasgelak
sakonago aztertu nahi dituen ikasi beharreko gaiaren alderdi edo azpigai guztiak ondo zehaztuta
geratuko dira54.
Bigarren fasea: Lantaldeak aukeratzea eta garatzea
Sexuari, kulturari eta errendimenduari begiratuta lauzpabost kideko talde heterogeneoak sortuko
ditugu. Konfiantza eta lanari ekiteko beharrezko trebeziak taldeko dinamiken bidez bultzatuko
ditugu.
Hirugarren fasea: Taldeak prestatzeko jarduerak
Urrats hau ikasleek elkar ezagutzen ez dutenean bakarrik hartuko dugu aintzat. Helburua ikasleei
elkar ezagutzeko eta kontaktua bultzatzeko jarduerak egitea da (A esku-hartze eremuan azaldu
dugunaren ildotik), lantaldeak zentzu hertsian osatu baino lehen.
Laugarren fasea: Taldearen gaia aukeratzea
Talde bakoitzak interesgarrien iruditzen zaion gaiaren alderdia aukeratuko du; horretarako,
lehenengo eztabaidatu egin beharko dute. Gero gaia ikertu eta sakondu egingo dute. Une
horretan, taldeei gogoraraziko zaie zeintzuk diren ikasgela osoak gehien maite dituen gaiak, eta
jakinaraziko zaie beren lana erabilgarriagoa izango dela –eta kooperatiboago izango direla–
mundu guztiari edo gehiengoari interesatzen zaion gai bat aukeratzen badute (hau da, lehen
fasean balorazio hobea izan duen gai bat aukeratzen badute).
Bosgarren fasea: Azpigaia aukeratzea (bakarkako lana)
Talde bakoitzaren barruan zereginak banatuko dira kideen artean. Zereginak gainjarri egin
daitezke, beraz, ikasleek informazioa eta materialak partekatu beharko dituzte. Edonola ere,
bakoitzak guztion lanari ekarpen bakana eta indibiduala egingo diola bermatu beharko dute.
Seigarren fasea: Azpigaia prestatzea
53

Ikus Pujolàs (2004, 169-171. or.), García López eta al. (2002).
Eztabaida hau dinamizatzeko eta amaitzeko erabilgarria izan daiteke talde nominalaren dinamika aplikatzea (1.1.1.
azpiatalean deskribaturikoa) azpigaien artean lehentasunak ezartzeko, eta ikasleek duten interes handiagoaren edo
txikiagoaren arabera ordenatzeko. Hirugarren fasean, taldeek ikasi nahi duten gaiaren alderdia aukeratzen duten unean,
beren interesa ez ezik ikasgela osoarena ere aintzat hartu beharko dute, eta azpigai batzuk ikasgelaren gehiengoak
azaldutako interesen arabera aukeratu beharko dituzte.
54
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Bakarka lan egingo da, bakoitzak bere ardurapean hartu duen gaiaren zatian. Lana prestatzeak
hainbat zeregin bil ditzake: liburutegiko lana, landa-lana, esperimentuak, elkarrizketak, proiektu
artistikoak edo literaturakoak.
Zazpigarren fasea: Azpigaia aurkeztea
Ikasle bakoitzak bere lana aurkeztuko die taldeko gainerako kideei, modu formalean. Horrek
esan nahi du guztiek daukatela denbora-tarte bat esleituta beren ondorioak besteen aurrean
aurkezteko. Taldeko kide guztiek aztertutako gaiaren alderdi guztiak ulertzen eta bereganatzen
dituztela bermatu behar du aurkezpen horrek. Beraien artean eztabaidatuko dute, aditu-talde
batean bezalaxe. Ikasleek «puzzleko piezak» elkartuko dituzte, ikasitako azpigaiak koherentzia
izan dezan ikasgela osoaren aurrean aurkezterakoan.
Zortzigarren fasea: Taldearen aurkezpena prestatzea
Azpiatalak laburtuko dira eta aurkezpena egiteko modua aukeratuko da: eztabaida,
dramatizazioa, murala, erakustaldia, aurkezpen magistrala eta abar. Edozer formatu- mota eta
ikus-entzunezko baliabideak erabiltzera animatu behar dira ikasleak.
Bederatzigarren fasea: Taldeen aurkezpenak
Talde bakoitzak bere gain hartuko du lanaren aurkezpenean erabilitako denbora, espazioak eta
baliabideak kudeatzeko ardura. Komenigarria da talde bakoitzeko kide bat arduratzea aurkezpendenbora kontrolatzeaz, horixe baita kudeatzen zailena. Talde bakoitzak galdetegi bat egin
beharko du, ikasgelako gainerako kideen iruzkinak edo balorazioak jasotzeko.
Hamargarren fasea: Ebaluazioa
Egindako lanaren ebaluazio hirukoitza egingo da: a) ikasgelako kideek talde bakoitzaren
aurkezpena baloratuko dute; b) talde bakoitzak bere kideek indibidualki egindako ekarpenak
ebaluatuko ditu; c) irakasleek ikasle bakoitzaren laburpenak edo aurkezpen indibidualak
ebaluatuko dituzte. Ikasleen eta irakasleen artean bete beharreko ebaluazio-formatu formal bat
jarraituko da, eta aurkezpen bakoitzaren indarguneak eta ahuleziak aipatuko dira.
2.2.7

Talde paraleloak55

Teknika honek, alde batetik, guztiek parte hartzeko aukera ematen digu, eta, bestetik,
adostasunaren eta arrazoibidearen bitartez aukeratzekoa. Bestalde, lan egiteko modu bat
antolatzen eta sistematizatzen laguntzen digu.
Teknika hori aplikatzeko bi praktika edo ariketa behar ditugu, baita gauzatzeko beharrezko
materiala ere.
Talde bakoitzak lau ikasle inguru izango ditu. Ikasgelako talde kopuruak bikoitia izan beharko
du (adibidez, sei talde). Jatorrizko taldeak zenbakiekin identifikatuko ditugu (1, 2, 3…) eta bi
praktikak hizki larrien bitartez (A, B). «A» praktika talde bakoitiei eta «B» praktika bikoitiei;
hortaz, 1, 3 eta 5 taldeek A praktika egingo dute eta 2, 4 eta 6 taldeek B praktika.
Teknika hiru unetan garatuko dugu:
Lehenengo unea: Taldeko espezializazio-lana (irakasleak lanerako tresnak eman eta aurkeztuko
ditu, lehenengo talde bakoitiekin, A praktika egiteko, eta gero bikoitiekin, B praktika egiteko) (9.
taula). Bakoitiak A praktika egiten trebatu eta espezializatuko dira, eta bikoitiek gauza bera
egingo dute B praktikarekin.
Hasierako taldeak

Praktika

1,3,5

A

2,4,6

B

55

Joan Traver-ek emana (PAK proiektua: Eskualdeko Ikerketa Taldea, Castelló-Valentzia), García López, et al. (2002)
lanetik egokituta.
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9. taula

Bigarren unea: Azpitaldeen lana (talde bakoitza bi azpitaldetan banatuko da, talde izena emango
diegu eta egin behar duten praktikaren letra xehea jarriko diegu –a edo a´; b edo b´–; hau da, A
praktika egingo duen 1. taldea 1a taldeko eta 1a’ taldeko pertsonek osatuko dute) (10. taula).
Taldea/Praktika

Azpitaldeak
1a

1A

1a'
2b

2B

2b'

10. taula

Bi praktiketako batean espezializaturiko lehenengo taldeak desegin eta talde misto berriak
sortuko ditugu, azpitalde bakoitiak bikoitiekin elkartuta. Horri esker, jatorrizko lantaldeak bikote
korrelatiboetan, bakoitia – bikoitia (1a, 2b) (1a’,2b’), banatu ahal izango ditugu. Hala, talde
paraleloak osatuko ditugu (11. taula). Talde paralelo bakoitzak lan-unitate bat osatuko du.
Hasierako taldeak
1A
2B

1a
1a'
2b
2b'

Talde paraleloak
12
1'2'

1a
2b
1a'
2b'

11. taula

Tutoretzak: talde paraleloak osatu ostean, kide batzuek besteei egin duten praktika azaltzeko
unea izango da. Lehenengo, azpitalde bakoitiek bikoitiei, eta gero bikoitiek bakoitiei.
Hirugarren unea: Sendotze-lana jatorrizko taldean. Talde paraleloak desegingo ditugu, eta berriz
osatuko ditugu hasierako taldeak. Berriz ere 1, 2, 3 taldeetan, talde paraleloetan ikasi dutena
partekatu eta ikasitakoa alderatuko dute. Talde paraleloetako kideen tutoretzapean egon direnen
praktikako ikasketak sendotzeko unea izango da. Hala, talde bakoitiek ikasitakoa B praktikara
zabalduko dute, eta bikoitiek gauza bera egingo dute A praktikarekin.
Ebaluazioa mistoa izan daiteke:
Bakarkako ebaluazioa: (notaren % 50) [praktikaren edo koadernoaren balorazioa]
Taldeko ebaluazioa: (notaren % 50) [bi praktiketako bat egitea/ elkarrizketa irakaslearekin –
taldearekin]
Teknika horrek errendimendu akademikoa areagotzeko, jarrera lehiakorrak murrizteko,
autoestimua handitzeko eta gelakideak ikasteko iturri gisa ikusteko aukera ematen digu. Horrez
gain, enpatiari ere laguntzen dio.
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2.2.8

Iritzi kontrajarriak56

Talde-laneko teknika hau egokia da guztien artean egin beharreko eztabaidaren eta
arrazoiketaren oinarrizko trebeziak eta estrategiak irakasteko. Horregatik deskribatu dugu A
esku-hartze eremuan. Nolanahi ere, irakasgaietako ikasgaietan ere balia daiteke, haien inguruko
eztabaidak sustatuz. (Ikus deskribapena 1.1.4 atalean.)

56

Joan Traver-ek emana (PAK proiektua: Eskualdeko Ikerketa Taldea, Castelló-Valentzia), García López, et al. (2002)
lanetik egokitua.
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2.3

Lankidetza-egiturak aplikatzerakoan aintzat hartu beharreko irizpide
orokorrak

Talde-lana eta taldekideek elkarri ematen dioten laguntza «bi ahoko arma» izan daiteke; taldelana garatzeko moduaren arabera eta elkarrekiko laguntza egiten den moduaren arabera,
laguntzak kideetako batzuek beren erantzukizunei uko egiteko eta besteen lanean konfiantza
gehiegi jartzeko arrazoi izan daitezke. Pentsatzekoa den moduan, horrelakoak eragotzi egin
behar dira. Deskribatutako egituretakoren bat erabilita taldean egiten diren jardueretako, partehartzaileek oso argi izan behar dute gauzak hobeto ikasteko egiten dutela taldean lan; gero
bakarrik egiten jakin dezaten, alegia. Hauxe da lortu nahi den xedea: adibidez, eskutitzak edo
mezuak idazteko eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeko gai izan
daitezela, besteekin erlazionatzen jakin dezatela, beren ikuspegiak argitasunez azaltzen, modu
autonomoan eta inoren beharrik gabe. Oso argi izan behar dute, jakina, ez dutela beti zer eta nola
egin esango dien talde bat edukiko atzean.
Irakasleek arreta berezia eskainiko diete autonomia gutxien duten parte-hartzaileei; behar duten
laguntza izan dezaten saiatuko dira –ikaskideen laguntza edo hezitzaileena–. Edonola ere,
laguntza hori ez da izango behar dutena baino handiagoa, ez daitezen ohitu edo moldatu besteen
laguntza hori jasotzera, ez daitezen laguntza horretaz aprobetxatu, edota ez dezaten abusatu.
Bakarrik egin dezaketena bakarrik egitea exijitu behar zaie; gauzak gero eta autonomia
handiagoz egiten saiatzeko ahalegina egin dezatela. Zerbait berria bakarrik edo laguntza
gutxiagorekin egitea lortzen duten bakoitzean, positiboki indartu behar ditugu. Zaila da esfortzu
pertsonalaren eta besteen babesaren arteko oreka aurkitzea, baina ez da ezinezkoa.
Laguntza eta babes horiek eskaintzearen arduradunak ez dira irakasleak bakarrik, baizik eta
ikasgelako ikasle guztiak, eta bereziki taldekideak. Are gehiago, oinarri-taldeak antolatuta
daudenean laguntzaile57 rola betetzen dutenak. Dena dela, ez da erraza urritasun garrantzitsuren
bat duen kideren bati zehatz-mehatz behar duen laguntza ematea. Horregatik, laguntza hori
emateko trebatu egin behar ditugu, laguntza hori behar den puntuan emateko modua antzeztuz,
dramatizatuz (laguntza behar duen ikaslea aurrean ez dagoenean): parte-hartzaile batek «imitatu»
egingo du laguntza jaso behar duen ikaslea (errespetuz, jakina), eta irakasleak, lehenik,
laguntzeko modu zuzena erakutsiko du; gero ikaskideren batek errepikatu egingo du.
Errendimendu eta autonomia-maila handiagoa duten programa bateko parte-hartzaileak jarduera
monopolizatu egiten dute. Faktore hori ere aintzat hartu beharrekoa da; ondorioz, den-dena
beraiek egin nahi izaten dute edo egiteko modua adierazi –edo inposatu– ohi dute.
Protagonismoa hartzen dute. Gainerakoek (batez ere errendimendu eta autonomia eskasagoa
dutenek) erosotasunagatik, lotsagatik edo beste arrazoi batzuengatik, lana bestek egitea espero
izaten dute, edo norbaitek nola egin esatea; apenas izaten duten iniziatibarik.
Irakasleek jarrera horiek eragotzi beharko dituzte. Jardueraren egitura kooperatiboen erabilera
zorrotzak eta jarraituak –aurrez deskribaturiko IK/KI Programan biltzen direnak eta
tankerakoak– saihestu egiten ditu jarrera horiek; hein handi batean, murriztu eta konpentsatu
egiten ditu, behintzat.
Horretarako, ordea, «zorrotz» aplikatu behar dira, beharrezkoa izanez gero, jardueraren edo
zereginaren ezaugarrietara egokitu ondoren. Hala, egin beharreko urratsak oso argi eta ia
«argiegi» markatuko ditugu, guztiek izan dezaten parte hartzeko aukera eta parte hartzen
ahalegindu daitezen. Era berean, saiatu beharko dute zereginak bakarka egiten (parte-hartze
ekitatiboa) eta iritzia ematen, esku-hartzen, besteek esaten dutena zabaltzen edota zuzentzen,
etab. (aldibereko elkarreragina). Horretarako aukera izan behar dute. Edonola ere, ezinezkoa da
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Aurrerago, bigarren zati honetako hirugarren atalean, oinarri-taldeen barne-antolamenduari buruz gehiago sakontzen
dugunean, talde baten barruan kideek bete behar dituzten rolez hitz egingo dugu.
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talde bateko kideek ez badute esku-hartzeen ordena errespetatzen, besteei aurrea hartzen badiete,
besteen tokian lan egiten badute... Hala, nabarmentasun-gogoa edo besteen gainetik geratzekoa
saihestu egin behar dira, baita protagonismo-nahia ere.
Bestalde, egitura jakin bat aplikatzen denean irakasleak gainean egon behar du, eta tarteka
arretaz zaindu behar du jarduerak nola egiten diren praktikan; izan ere, egitura horiek behin eta
berriz erabiltzeak «egitura sasi-kooperatibo» bilakatu ohi ditu, eta gerta liteke programa bateko
parte-hartzaileek taldeetan lan egitea formalki, baina egiaz ez izatea benetako talde-lana, ez
baitira lehen adierazitako baldintzak betetzen benetako talde-lana dela esateko: parte-hartze
ekitatiboa eta aldibereko elkarreragina. Baldintza horiek ez badira betetzen, egindakoa ez bada
berez talde-lana, ez dugu espero behar talde-lanaren onurak jasotzea, onura horiek taldeko
kideen arteko elkarreraginak eragiten baititu.
Lankidetza-egitura edo -teknika batek bete beharreko baldintzak
Hain zuzen ere, guztiek ez dituzte betetzen lankidetza-egitura edo -teknika izateko eskakizunak.
Egiaz kooperatiboak izan daitezen, erabiltzen ditugun lankidetza-egiturek edo -teknikek hainbat
baldintza bildu behar dituzte. Zenbat eta baldintza gehiago bete, orduan eta kooperatiboagoak
izango dira:
 Lehenik eta behin, ahalik eta gehien bermatu behar da taldeko kide guztien parte-hartze
aktiboa eta arduratsua: inork ezin du beste baten tokian ikasi, ezta lana beste baten tokian
egin ere; era berean, inork ez du besteen lanaz baliatu behar bere aldetik ezer jarri gabe;
taldeko kide bakoitza da bere ikasketaren erantzule, eta, hortaz, ahalik eta gehien bermatu
behar da taldeko kide guztien erantzukizun indibiduala.
 Bigarrenik, ahalik eta elkarreragin handiena egongo da talde bereko kideen artean. Jakintzak
eraikitzeko unean, berdinen arteko elkarreragina funtsezko ezaugarria da irakaskuntza- eta
ikasketa-prozesuan.
Lankidetza-jardueraren edozer egitura erabilita ere, sinpleenetik konplexuenera
–
lankidetza-teknika izenez ezagutzen ditugu– guztiek bermatu behar dute bi baldintza horiek
ahalik eta ondoen betetzea; izan ere, horren mende dago egitura horiek benetan kooperatiboak
izatea eta ikasketa kooperatiboari loturiko onurak ekartzea.
Ikasketa kooperatiboa nola aplikatzen dugun aztertzen dugunean, honako bi galdera hauek egin
beharko genizkioke geure buruari:
 Jarduera antolatu dugun bezala antolatuta (hau da, erabili dugun jardueraren egitura erabilita
eta parte-hartzaileek aplikatu duten bezala aplikatuta), zenbateraino parte hartu dute ikasle
guztiek aktiboki eta modu ekitatiboan jardueran? Edo, gutxienez, zenbateraino izan dute
parte hartzeko aukera? Guztiek jarri al dute zerbait beren aldetik eta guztiak izan al dira
erantzule?
 Zenbateraino izan dute jardueran elkarri eragiteko, interpelatzeko, eztabaidatzeko, elkarri
zuzentzeko edota argudiatzeko aukera edo beharra? Eta beren ikuspegia defendatzeko edo
besteena onartzeko?
Bi galderen erantzuna baiezkoa bada, erabilitako jardueraren egitura kooperatiboa da. Ezezkoa
bada (bi galderetako batena bakarrik izanda ere), ez da kooperatiboa, edo itxuraz bakarrik izango
da.
Horrelaxe ohartaraz ditzakegu lehen begiratuan iruditzen zaiguna baino gehiago erabiltzen diren
egitura sasi-kooperatiboak; izan ere, talde-lana askotan itxurazkoa edo formala baino ez da
izaten.
Ikus dezagun adibide bat: imajina dezagun irakasle batek gorago aipatu duten Hitzen jokoaren
egitura honela aplikatzen duela: landu berri duten gaiari buruzko lau gako-hitz idatziko ditu
irakasleak arbelean, eta talde bakoitzari honako kontsigna hau emango dio: «Taldeko kide
guztien artean esaldi bat eraiki behar duzue, lau hitz hauetako bakoitzetik abiatuta». Oso
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litekeena da talde batean ikasleren batek iniziatiba hartzea, esaldi bat eraikitzea hitz bakoitzetik
abiatuta (seguruenik zuzena edo oso zuzena izango da), eta besteei ongi iruditzea eta bakoitza
esaldi bat idaztera mugatzea. Itxuraz, urrutitik begiratuta, taldean egin dute, baina ez da egitura
kooperatibo bat, ez delako haien artean inolako elkarrekintzarik egon, bakarkako lana bakoitzak
esaldi bat idaztera mugatu baita... Gerta liteke, halaber, beste talde batean, hitzak banatzea eta
bakoitza esaldi bat sortzeaz eta idazteaz arduratzea. Kasu horretan lan indibidual gehiago egon
da (bakoitzak esaldia idazteaz gain eraiki egin du), baina ez da guztiz kooperatiboa, ez delako
beraien artean inolako elkarreraginik gertatu esaldiak sortzeko garaian. Aldiz, egitura askoz ere
kooperatiboagoa da urratsez urrats bertan adierazitakoa betetzen bada: talde bakoitzean,
bakoitzak esaldi bat idatziko du gako-hitzetako batetik abiatuta eta, jarraian, bakoitzak «bere»
esaldia aurkeztuko die taldeko gainerako kideei. Hala, guztien artean eztabaidatu, zuzendu,
zabaldu edota aldatuko dute, harik eta esaldia «talde osoarena» bilakatu arte. Ondoren, hasieran
esaldia idatzi zuenak garbira pasatuko du. Kasu horretan, parte-hartzea askoz ere ekitatiboagoa
eta arduratsuagoa izango da (bakoitzak bere esaldia eta besteenak ahalik eta zuzenenak direla
zaindu behar du), eta elkarreragin adierazgarria gertatuko da talde bereko kide guztien artean,
esaldi bakoitza «taldearena» bilakatu arte esaldiaren inguruan «eztabaidatu» beharko baitute.
Lankidetza-egiturak ezartzerakoan aintzat hartu beharreko irizpideak
Albaceteko LHIan 2009-10 ikasturtearen amaieran haur-hezkuntzako eta lehen eta bigarren
hezkuntzako hainbat ikastetxetako aholkulari eta koordinatzaileekin eginiko saioan –IK/KI
Programari jarraituta ikasketa kooperatiboa txertatzeko ikasturte osoan funtzionatu zuen
Ikasketa Kooperatiboari buruzko Mintegiaren testuinguruan–, agerian geratu zen ikasleen
aurrean lankidetza-egitura sinpleak aurkezteko eta txertatzeko orduan honako irizpide hauek
aintzat hartzeko beharra:
a) Egitura ongi «irakastea» eta behar bezala aplikatzen dela ziurtatzea. Horrek berekin dakar
lehenik egituren «mekanika» ikasi behar izatea, hainbat aldiz praktikatzea eta behar bezala
justifikatzea, guztia ere elkarreragina eta parte-hartzea eskolako edukiak hobeto ikasteko
bitarteko eraginkorrak izan daitezen.
b) Saio batean talde batekin egotea eta hari «laguntzea», egitura behar bezala aplikatzen dutela
ziurtatzeko. Alde horretatik, oso positibotzat joko da laguntza-saio berean laguntzarako
irakasleak parte hartzea.
c) Talde bakoitzarekin egitura aplikatu duen moduari buruz «hausnartzea» (nahiz eta saio
berean ez talde guztiekin egon); hausnarketa horretan alderdi positiboak nabarmenduko dira
bultzatzeko, bai eta negatiboak ere, zuzentzeko.
d) Taldeko kide guztien «erantzukidetasuna» ziurtatzea, talde-lanaren «kalitatea» ahalik eta
gehien bermatzeko. Guztiek egin diezaioten jaramon talde-lanari, jarraitutako «prozesua» ez
ezik (guztien parte-hartzea eta aldibereko elkarreragina egon den ala ez) lortutako
«produktua» ere haiekin batera ebaluatu behar da. Folio birakariaren aplikazioan, adibidez,
guztiek parte hartu dutela eta elkarreragina egon dela ziurtatzea, eta, horrez gain, guztien
artean idatzi dutenaren kalitatea ziurtatzea: ondo idatzita egotea, ortografia akatsik ez egotea.
Hala, jarduera egiterakoan arreta gehiago ipinaraziko diete.
e) Ikasgelako taldearen ezaugarriak «aintzat hartzea»: Hala, erabilitako egitura egokituko da,
beharrezkoa izanez gero. Adibidez, taldea bost kidekoa denean, 1-2-4 egitura 1-2/3-5
bilakatuko da: hasieran, bakarka lan egingo dute (1); ondoren, bikoteka edo hiruko taldeetan
(2/3). Azkenik, guztiek batera (5). Bestela, zehatz-mehatz definitu behar dira «laguntzaile»
rolaren funtzioak, taldekideren batek urritasun nabarmenen bat baldin badu.
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Ikasgela bateko ikasleek lankidetza-egiturak ezagutzen dituztenean, komenigarria izaten da
erabili nahi duten egitura aske aukeratzeko parada izatea. Pixkanaka, ikasleek egitura horiek
txertatzen dituzte talde-lanean; are gehiago, kasu batzuetan talde-lana egitura hauetako batzuekin
identifikatzen dute. Hala, ikusi da zenbait ikaslek naturaltasunez aplikatzen dituztela, irakasleak
halakorik zehaztu behar izan gabe.
Konbinatutako lankidetzako teknikak eta egiturak
Azkenik, azpimarratu nahi dugu IK/KI Programa aplikatu duten zenbait ikastetxetan oso
positibotzat jo dutela lankidetza-teknika bat eta hainbat lankidetza-egitura sinple uztartzea.
Egitura horiek ez dute inolako kontraesanik sortzen; aitzitik, elkarren osagarri dira eta elkar
bultzatzen dute.
Lankidetza-teknika batek (GI teknika edo proiektuka lan egitea, edo Buru-hausgarria),
lankidetzako egitura den aldetik, erraztu eta bultzatu egiten ditu parte-hartze ekitatiboa eta
aldibereko elkarreragina. Baina bi baldintza horiek indartu egin daitezke, baldin eta teknika
aplikatzerakoan egiten diren jarduera konkretuetan lankidetza-egitura sinplea baliatzen bada.
Adibidez, 2009-10 ikasturtea amaitzeko ikasketa kooperatiboari buruz Igualadan egin zuten
jardunaldian, nabarmentzekoa izan zen eskualde horretako ikastetxe batek (Escola Josep
Masclans, Vallbona d’Anoia) kontatutako esperientzia. Hala, balorazio oso positiboa eginez
azaldu zuten, Erdi Aroari buruzko proiektu baten inguruko jardueretan, honako egitura hauek
erabili zituztela: Hiru minutuko geldialdia, Partekatutako irakurketa, Arkatzak erdira eta
Zalantzen zakua. Egitura horiei esker, zenbait ikasleren gehiegizko protagonismoa saihestu
zuten, eta ikasle guztien parte-hartzea erraztu.
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2.4

Modu kooperatiboan egituratutako unitate didaktiko bat

Irakasle batek horrelako lankidetza-egiturak ikasleekin aplikatuta esperientzia metatzen duenean,
bere unitate didaktikoak modu jarraian antolatzeko aukera aztertu behar du, hainbat egitura
kateatuz unitate didaktikoaren barruan: unitatearen aurretik, hasieran, unitatean zehar eta
amaieran.
Egoera horretara iritsiz gero, ikasgelako ikasketa-egitura orokorra aldatzea lortu dela esan nahiko
du; egitura ez da indibidualista edo lehiakorra izango –edo gero eta gutxiago–. Alderantziz, gero
eta egitura kooperatiboagoa izango da.
Lehengo zatian esan bezala, talde bateko lankidetza-maila hainbat aldagairen araberakoa da; hala
nola, taldean lan egiten duten denboraren kopurua eta taldeko lanaren kalitatea. Hau da, ikasgela
kooperatiboagoa izango da –eta, hortaz, etekin handiagoa aterako die talde-lanaren eragin
positiboei eta kooperazioari–, taldean denbora luzeagoz lan egiten duen heinean eta taldeko lana
hobea den heinean. Horregatik, lehenengo aldagaiaren arabera, lortu beharreko helburua ez da
irakasleek noizean behin lankidetzako egituraren bat aplikatzea bakarrik, baizik eta
curriculumeko unitate didaktiko guztietako ikasketa-jarduerak modu kooperatiboan antolatzea.
Eta, bigarren aldagaiari jarraiki, benetako talde-lana izan dadin eta talde-lan horren kalitatea ahal
beste bermatzeko bi baldintzak betetzen direla ziurtatu behar da: parte-hartze ekitatiboa eta
aldibereko elkarreragina.
Gaingiroki, edozer unitate didaktikotan (UD) lau une edo ondoz ondoko fase bereiz daitezke (12.
taula): unitate didaktikoaren aurretik, hasieran, unitate didaktikoan zehar eta amaieran. Argi dago
fase hauetako bakoitzak helburu jakin bat duela. Hori dela eta, hainbat jarduera prestatuko dira,
une bakoitzean lortu nahi dugun helburuaren arabera:
12. taula
UDaren momentua edo
fasea
Unitate didaktikoaren
aurretik

Helburua:

Honako hau lortzeko jarduerak:

Programazioa doitzea (edukiak,
helburuak,
ikasketa/irakaskuntza-jarduerak,
ebaluazio-irizpideak eta jarduerak)

•

Unitate didaktikoaren
hasieran

Eduki berriak aurkeztea
(kontzeptuak, prozedurak, jarrerak,
balioak…)

•
•

Unitate didaktikoan zehar

Ikasketa berriak praktikan jartzea
eta sendotzea

Unitate didaktikoaren
amaieran

Landutako ideia nagusiak
laburbiltzea

•
•
•
•
•
•

•

Aldez aurreko ideiak
ezagutzea
Landu beharreko edukien
irudikapena erraztea
Edukiak aurkeztea
Ikasleek ulertu duten
egiaztatzea
Ikasketa berriak ikastea
Sendotzea
Indartzea
Sakontzea
Edukien laburpena egitea
Helburuen lorpen-maila
ebaluatzea

Hortaz, helburua une bakoitzean programaturiko jarduerak modu kooperatiboan egituratzea da,
dagokion helburua lortzeko (37. irudia):
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Modu kooperatiboan programaturiko unitate didaktikoa
Elkarreragin
espontaneoa
(egitura jakinik gabe)

Unitate didaktikoaren aurretik
Ikasi beharreko gaiari buruzko
aldez aurreko ideiak ezagutzeko

Unitatearen hasieran
Azalpen bat ulertu dela
egiaztatzeko
Unitatean zehar
Lantzen ari den gaiari buruzko
ariketak egiteko
Unitatearen amaieran
Gaiko ideia nagusiak
laburbiltzeko

→ Parte-hartze
desorekatua
→ Elkarreragin irregularra

Folio birakaria
→ Parte-hartze ekitatiboa
→ Aldibereko elkarreragina

→ Parte-hartze
desorekatua
→ Elkarreragin irregularra

1-2-4
→ Parte-hartze ekitatiboa
→ Aldibereko elkarreragina

→ Parte-hartze
desorekatua
→ Elkarreragin irregularra

Arkatzak erdira
Zenbakia
→ Parte-hartze ekitatiboa
→ Aldibereko elkarreragina

→ Parte-hartze
Hitzen jokoa
desorekatua
→ Parte-hartze ekitatiboa
→ Aldibereko elkarreragina → Aldibereko elkarreragina

37. irudia

•

•

•

Eragindako
elkarreragina
(egitura jakin baten
bitartez)

(B eremua)

Irakatsitako
elkarreragina
(baliabide
didaktikoen bitartez)

Taldearen koadernoa
Taldearen planak
• Talde-kontzientzia
(helburuen
interdependentzia
positiboa)
• Rolen banaketa (rolen
interdependentzia
positiboa)
• Zereginen banaketa
(zereginen
interdependentzia
positiboa)
• Konpromiso
pertsonalak
(erantzukizun indibiduala)
• Aldizkako
berrikusketak (taldearen
autoebaluazioa)

(C eremua)

Dena den, ikasleei programaturiko jarduerak bakarrik egin beharrean taldean egin behar
dituztela esan bakarrik egiten badiegu (beste ezer egin gabe), ziurrenik parte-hartzea oso
desorekatua izango da eta elkarreragina oso irregularra; esate hutsagatik ez dira elkarreragina
eta parte-hartzea modu espontaneoan sortuko, horretarako, lankidetza-egitura jakinak erabili
behar ditugu.
Logikoena parte-hartzea eta elkarreragina IK/KI Programan bildutako lankidetza-egituraren
bat erabilita txertatzea da: adibidez, Folio birakaria erabil genezake unitate didaktikoarekin
loturiko ikasleen aldez aurreko ideiak ezagutzeko; 1-2-4 egitura proposa genezake unitate
didaktikoaren sarrerako azalpena ondo ulertu dutela egiaztatzeko; ikasleek ikasi berri
dituzten edukiak praktikara eramateko programaturiko jarduerak gauzatzeko Arkatzak erdira
edo Zenbakia egiturak konbina ditzakegu; azkenik, unitate didaktikoan landutako edukien
laburpena Hitzen jokoa egituraren bitartez egin genezake.
Adibide honetan erabilitako egitura hauetako bakoitza ez da 37. irudian adierazitako
helburua lortzeko bakarrik erabiltzen. Arestian nabarmendu dugun moduan, oinarrizko
egitura hauek aldagarriak eta funtzio anitzekoak dira, eta unitate didaktikoaren fase
bakoitzaren berezko helburuetara egokitu daitezke. Hartara, jardueraren egituran
aldagarritasun handia lortzen da eta ikasgelako ia saio bakoitza egitura global desberdin bat
erabilita programatu ahal izango dugu.
Horrela, modu jarraian lan egiten dugunean, lanerako modalitate horrek dakartzan arazoak
askoz ere gehiago azaleratzen dira, modu esporadikoan erabiltzen dugunean baino. Arazo
horiek sortzen diren heinean, beharrezkoa da 37. irudiko laugarren zutabean «irakatsitako
elkarreragina» deitu dugun urratsera igarotzea. Horrek berekin dakar alderdi hauetan
sakontzea:
- Helburuen interdependentzia positiboan, ikasleen artean talde-kontzientzia bultzatuz.
- Rolen interdependentzia positiboan, taldearen barruan bete beharreko rolak zehaztuz eta
banatuz.
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Zereginen interdependentzia positiboan, talde-lanaren barruan lan indibiduala banatuz.
Bakoitzaren erantzukizunean, norberak bete beharreko konpromisoak hartuz taldeak
hobeto funtziona dezan.
- Taldearen autoebaluazioan, noizean behin taldearen funtzionamendua berrikusteko
«geldituz», ongi egiten dena identifikatzeko eta bultzatzeko eta gaizki egiten dena
ikusteko, hobetzeko helburuak ezartze aldera.
Horretarako, IK/KI Programak bi tresna didaktiko proposatzen ditu (Taldeko planak eta
Taldearen koadernoa), jarraian, C esku-hartze eremuan sakonago ikusiko dugun bezala.
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3. C esku-hartze eremua: talde-lana eduki gisa
IK/KI Programak proposatzen duen egitura-aldaketaren funtsezko zutabeetako bat talde-lana da;
horren bitartez, ikasle guztien parte-hartzea eta berdinen arteko elkarreragina ez ezik, ikasleen
eta irakasleen arteko elkarreragina eta ikasleen bakarkako lana ere lortzen dira.
Dena dela, aintzat hartu behar dugu pertsona guztiek ez dituztela talde txikietan lan egiteko behar
diren ezaugarri espezifikoak, eta taldean lan egitea hasieran pentsa dezakeguna baino zailagoa
dela. Horregatik, ez da nahikoa ikasleei taldean lan eginaraztea saioetan. Gauza bera gertatzen da
hezkuntzaren bitartez landu behar ditugun beste hainbat gaitasunekin ere. Egia da hizketan hitz
eginez ikasten dela, eta idatziz, bada, idazten; baina gaitasun horien praktika espontaneoa ez da
nahikoa maila gorenean garatzeko: behar bezala hitz egiten eta idazten ikasteko beharrezkoa da,
gainera, gaitasun horiek modu sistematiko eta iraunkorrean irakastea.
Horixe bera gertatzen da talde-laneko ikasketarekin: taldean lan egiten ikasteko, ez da nahikoa
praktikatzea eta saio bakoitzeko jarduerak betetzeko taldean aritzea bakarrik; horrez gain,
beharrezkoa da taldean lan egiteko modu sistematiko, egituratu eta ordenatua –eta iraunkorra–
irakastea. Lanerako talde bat sortzea zer den erakutsi behar diegu ikasleei; era berean, taldeari
eta lan egiteko modu horri etekinik handiena ateratzeko nola antolatu ere erakutsi behar da.
Hortaz, talde-lana ez da irakasteko baliabide hutsa (B esku-hartze eremuan adierazi dugun
bezala), baizik eta irakatsi behar dugun beste eduki bat (C esku-hartze eremuan nabarmenduko
dugun bezalaxe). Hori horrela izanik, eduki hori gainerako arloetako beste edukiak irakasten
ditugun moduan irakatsi behar dugu; besteak bezain modu sistematiko eta saiatuan, alegia.
Gure ikasleei taldean lan egiten irakastearen oinarria, oro har, bete beharreko helburuak eta lortu
beharreko xedeak argi eta garbi zehazten laguntzea da, helburuok lortzeko talde gisa antolatzen
irakastea (horrek esan nahi du taldearen barruan rolak, erantzukizunak eta zereginak banatu
behar dituztela, guztien artean zerbait egin nahi badute) eta beren taldearen funtzionamendua
autorregulatzen irakastea, ondo egiten ez dutena eta nahi dutena lortzea galarazten diena
identifikatuz eta alderdi negatibo horiek pixkanaka hobetzen joateko bitartekoak emanez. Hala,
praktikarekin, talde txikietan lan egiteko ezinbestekoak diren gizarte-trebeziak ikasiko dituzte.
Zehazkiago, taldean lan egiten irakasteko honako alderdi hauek oso aintzat hartu behar dira:
a) Talde-lana eraginkorra izan dadin, taldekideek oso argi izan behar dute zer helburu lortu
behar dituzten. Hau da, ikastea eta elkarri ikasten laguntzea. Helburuok argi edukitzeak eta
hobeto lortzeko elkartzeak teknikoki helburuen interdependentzia positiboa areagotzea dakar.
b) Horretaz gain, taldearen barruan hainbat rol egotea, garrantzitsua ez ezik, ezinbestekoa ere
bada: koordinatzailea, idazkaria, material arduraduna, bozeramailea, laguntzailea, eta abar.
Rolen interdependentzia positiboa nabarmentzeko, beharrezkoa da taldeko kide bakoitzak rol
bat izatea esleituta eta rol hori betetzeko zer egin behar duen zehatz-mehatz jakitea (zer
erantzukizun dituen jakitea); gauza bera taldeak zerbait egin edo ekoitzi behar badu
(idazlana, murala, ahozko aurkezpena...). Egin beharreko lana banatu beharko dute (guztiek
parte har dezatela lanean); hala, zereginen elkarreragin positiboa izenekoa areagotuko dute.
c) Pixkanaka, talde-lan horiek –sendotzen direnean oinarri-talde izena emango diegu– programa
bateko parte-hartzaileen oinarrizko banaketa-unitate bilakatzen dira. Ez da talde esporadiko
bat izango, eskola-saio jakin baterako aurreikusitako lanak egiteko osatutakoa; aitzitik,
irakasleek hala eskatzen duten bakoitzean batera lan egiten duten talde egonkorrak izango
dira. Elkarrekin lan egiten duten heinean, hobeto ezagutuko dute elkar eta lagun egingo dira;
horrek areagotu egingo du taldekideengan nortasunaren interdependentzia positiboa.
Nortasun hori areagotzeko hainbat baliabide erabil daitezke: taldeari izen bat jartzea,
logotipo bat diseinatzea, beren «paperak» taldearen koadernoan gordetzea, eta abar.
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d) Talde txikietan lan egiteak hainbat gizarte-trebezia ditu. Esate baterako: taldekideei arretaz
entzutea, ahots-tonu leuna erabiltzea, hitz egiteko txanda errespetatzea, zuzentasunez galde
egitea, gauzak eta ideiak partekatzea, laguntza behar bezala eskatzea, taldekideei laguntzea,
zereginak amaitzea, adi egotea, lan-denbora kontrolatzea, eta abar. Gizarte-trebezia horiek
taldeko kide bakoitzaren konpromiso pertsonal bilaka daitezke; alegia, kide horrek taldearen
funtzionamendu egokirako egiten duen ekarpen pertsonala izango da, taldeak bere
funtzionamendua aztertzeko eginiko aldizkako berrikuspenetan egiaztatutakoaren arabera.
Bestalde, ikasketa sekuentziatan banatzea ez dute iraupen aldakorreko «gaiek» mugatzen, baizik
eta izaera erregularragoa eta iraupen egonkorragoa (hilabete, hilabete eta erdi, hiruhileko bat...)
izan dezaketen taldeen plangintzek. Plangintza bakoitzean taldeak Taldearen Plana egingo du,
eta esku-hartze maila honetan lan egiteko oinarrizko erreminta bilakatuko da. Atal honetan
xehetasun handiagoz ikusiko dugun bezalaxe, Taldearen Planak talde bakoitzak denbora-tarte
jakin baterako ezarritako «asmo adierazpenak» dira. Adierazpen horretan bakoitzak beteko duen
kargua edo rola zehaztuko dute, baita bereziki aintzat hartu nahi dituzten helburuak eta
konpromiso pertsonalak ere («perfekzionatu» beharreko gizarte-trebeziaren batekin lotutakoak).
Taldearen plan jakin baten indarraldia amaitzera doanean, taldeak plana ebaluatzeko bilera bat
egin beharko du, denbora-tarte horretan taldeak nola funtzionatu duen aztertzeko. Zer egin duten
bereziki ondo eta zer hobetu behar duten identifikatuko dute, eta, balorazio horretatik abiatuta,
hurrengo Taldearen Planaren helburuak eta konpromisoak zehaztuko dituzte.
Lan egiteko modu horretarako, oinarri-taldeek egonkorrak behar dute izan, Taldearen Planak
prestatzeko beste denbora elkarrekin eman behar dute taldekideek; hala, ondo egiten ez dutena
aldatzeko eta ondo egiten dutena sendotzeko aukera izango dute.
Pixkanaka, plangintzak eginaren poderioz, taldeen funtzionamendua hobetzen joango da, hainbat
arrazoi medio. Esate baterako, taldeko lanarekin loturiko gizarte-trebeziak barneratzen eta
sendotzen joango dira, parte-hartzaileen arteko harremanak positiboago bilakatuko dira elkar
hobeto ezagutuko duten aldetik, elkarri errespetu handiagoa izango diotelako eta lagun hobeak
izango direlako... Ondorioz, taldean lan egiten ikasiko dute pixkanaka, hobeto antolatzen eta
ikasketa kooperatiboko talde gisa hobeto funtzionatzen ikasiko dutelako.
Hirugarren esku-hartze eremu horren adibide gisa, hona hemen 2010eko apirilaren 29tik
maiatzaren 2ra Granadan eginiko Down Sindromeari buruzko II. Kongresu Iberoamerikarrean
aurkezturiko Historia de DJ lanaren zenbait pasarte (Breto eta Pujolàs, 2010):
(...)
Kooperazio-lanaren esperientzia honetan, ikasle bakoitza nortasun berezia duen talde bateko
kide da. Bertan, haur bakoitzak kargu bat du esleituta, bai eta funtzio oso argiak ere
(animatzailea, idazkaria, material-arduraduna, laguntzailea). Adinez txikiak izan arren,
espezializazioaren beharra, beren artean sortzen den elkarreragina eta guztiak ondo funtziona
dezan erantzukizun indibiduala beharrezkoa dela primeran ulertzen dituzte. Eta sentitu egiten
dute. Ikaskideekin duten elkarreraginaren ondorioz sentimendu asko sortzen dira; bizitzarako
eskola paregabea da. Ulertzen ez dituztenean etsipena sentitzen dute, tristura kidea gaizki
dagoenean, alaitasuna elkarrekin jolasten direnean, zoriontasuna guztien artean gauza oso zail
bat lortzen dutenean.
Gure ikasgeletan, antolamendu kooperatibo hori dela-eta, haurren arteko elkarreraginak oso
sakonak izaten dira, guztiak ere hezitzaileak; baina horrek ez du esan nahi errazak edo
erosoak direnik. Batzuk ahaztezinak izaten dira, zenbait keinuk edo hitzek hunkitu egiten
dute: «Etorri, eseri hemen gurekin», «Zintzo portatu, bestela ez duzu ezer ulertuko»,
«Lagunduko dizut?», «Zenbat maite dudan»… Guztiek aditzera ematen digute txikiok
besteengan pentsatzeko gai direla, bai eta haietaz arduratzeko, hausnartzeko eta
erantzukizunak beren gain hartzeko ere.
(…)
Gure ikasgelan hainbat esperientzia, jarduera, egoera gertatu dira etengabe eta, haiei esker,
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gure ikasle guzti-guztiek ikasi dute. Zentzu guztietan ikasi ere: bizitzarako gaitasunak
garatzen, jakintzak eskuratuz, egiten, elkarrekin bizitzen eta izaten ikasten; horiek dira
hezkuntzaren oinarrizko zutabeak, Delorsen arabera. Eskola ez da jakintzak eskuratzeko toki
hutsa. Metodologia aktibo eta kooperatiboa, ikaslearen ahotsa entzungo duen antolakuntza,
eskola inklusibo baten baitan; horiek guztiak oinarrizko elementuak dira pertsonaren heziketa
integralerako.
Gure ikasle guztientzat helburu anbiziotsuak dauzkagu: «Beren gaitasunek ahalbidetzen
dieten gehieneko mailara arte ikas dezatela: curriculumari dagokionez, maila pertsonalean eta
sozialean».
• Curriculumari dagokionez: tradizioz eskolan balorazio handiena izan duten ikasketei
buruz ari gara, baita egun gaitasunen ikuspegitik garrantzitsutzat jotzen diren beste
batzuei buruz ere (ahozko hizkuntza, idatzizkoa, logiko-matematikoa, asoziazio
kognitiboak, musikalak, ikusmenezkoak eta espazialak, zinetikoak eta gorputzekoak,
edukien arteko loturak...).
• Maila pertsonalean: norbere buruaren kontrolari, hausnarketari, erantzukizunen
garapenari, autoestimuaren garapenari buruzko guztia: «Garrantzitsua naiz, badakit
egiten...»
• Maila sozialean: gure ikasleek behar bezala erlazionatzen ikastea nahi dugu, gizartetrebeziak gara ditzatela, besteak errespeta ditzatela eta besteen tokian jartzen ikas
dezatela, besteekin lan egiten...
(…)
Taldearen hiruhileko ebaluazioa
Lehenengo hiruhilekoa amaitzean, taldeen funtzionamendua ebaluatuko dugu. Irakasleak
denbora-tarte bat eta espazio bat hartuko du talde bakoitzarekin bakarka egoteko. Bien
bitartean, besteek ariketak egingo dituzte modu autonomoan, edo ikasgelan laguntza
eskaintzera sartzen diren profesionalekin lan egingo dute.
Lehenik, bakoitzak taldean duen kargua zer-nola bete duten hausnartuko dugu. Haur
bakoitzak bere ustez nola egin duen esango du, zer alderdi egin dituen ondo eta zein hobetu
beharko lituzkeen; ondoren, guztiok emango dugu haren lanari buruzko gure iritzi
konstruktiboa, inolako hitz itsusirik eta kritika suntsigarririk gabe, noski. Bestearekin
errespetuzko lengoaia erabiltzen ikasiko dugu. Norberaren iritziak gainerako kideenekin
alderatzeak guri buruzko iritzi doituagoa osatzen lagunduko digu: zer indargune ditugun,
zertan hobetu behar dugun, nola hobe dezakegun, zeintzuk diren konponbideak. DJk kargu
guztiak bete zituen eta, bere kideak bezalaxe, ebaluatu egin zuten. Kasu honetan, DJk oso
gutxi esan zigun bere buruari buruz, baina gainerakoek hitzak jarri zizkioten bere ekintzei.
Besteen kasuan bezalaxe, zenbait gauza oso ondo egin zituela esan zioten, eta beste batzuk
hobetu egin behar dituela. Era berean, nola lagundu ere aztertu zuten.
Era berean, taldearen funtzionamendu-alderdiak aztertuko dira elkarrekin lan egiten duten
pertsonek talde gisa aurrera egin ahal izateko. Alderdi horiek guztiok ikasketan, ahaleginean
eta arauak betetzen eginiko aurrerapenei egiten diete erreferentzia, bai eta nabarmendu edo
hobetu behar diren alderdiei ere. Haurrak ikasten dutenaz eta ikasteko moduaz jabetzen dira;
etengabeko metakognizio-lana dago atzean. Laburpen gisa, hona hemen Behi indartsuak
taldeak hiruhileko ebaluazioko saio batean ikasi zuenari buruz eginiko balorazioa: «Asko
ikasi dugu guztiok Uteboko dorre mudejarrari buruz, batez ere azulejoei buruz, buztinarekin
azulejoak egiten eta haiek margotzen, ikasgelan eta taldean ondo portatzen, ez eztabaidatzen
eta ez borrokan egiten...»
Lehen ebaluazio horren ondoren, taldeek elkarrekin egin dute lan denbora batez, talde gisa
nortasun jakin bat dute, elkar ezagutzen dute, lotura afektiboak sortzen dira, elkarrengan
konfiantza dute... Orduan planteatuko dugu taldearen planak egiteko aukera. Plan horietan,
taldearentzat zaitasunen eta ezaugarrien arabera lortu beharreko helburu jakinak eta
konpromiso pertsonal batzuk pentsatzen dira. Adierazteko edota hausnartzeko zailtasunak
dituzten ikasleen kasuan, beren kideek lagunduko diete dagozkien konpromisoak betetzen.
Gauza bera gertatzen da DJrekin; bera ez da gai adierazitakoa egiteko, baina bere taldekideek
aztertuko dituzte haren jarrera, haren premia pertsonalak eta taldearenak. Harentzat
konpromiso bat bilatuko dute eta noski, hura betetzen lagunduko diote. Denbora bat igaro
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ostean, berriz ebaluatuko dituzte alderdi horiek guztiak.
Taldearen plan guztien eta ebaluazioen bitartez, hainbat alderdi landuko dituzte; hala nola,
erantzukizuna, pertseberantzia, norbere buruaren ezagutza eta besteena, autoestimua,
sormena, autokritika (akatsetatik ikastea), emozioen kontrola, metakognizioa, arrazoitzeko
ahalmena, elkarri erakustea edo hausnarketa. Elementu horiek guztiek eta beste askok osatzen
dute gizatiarrago egiten gaituen gaitasun hau.
(…)
Ikasgelako arauak
Laneko eta elkarbizitzako denbora-tarte bat eta taldeko lan denbora-tarte bat igaro ostean,
ikasgelan gusturago egoteko arauak sortzearen gaiari helduko diogu. Batzarrerako arau
espezifiko batzuk egingo ditugu, eta beste batzuk talde-lanerako.
Lehenengo fasean talde bakoitzak hausnarketa-denbora bat izango du, eta honako galdera
hauei erantzuten saiatuko da: Batzarrean gaudenean beharrezkoa da honako hau egitea...; eta
taldean lan egiten dugunean, beharrezkoa da honako hau egitea... Hala, bi arau proposatuko
dituzte ahoz eta irakasleak idatziz jarriko ditu orri espezifiko batean. Egin beharrekoa
adierazteaz gain, arrazoiak ematea ere eskatuko zaie.
(…)
Talde guztiek beren proposamenak egin dituztenean, besteen aurrean azalduko dituzte. Talde
bakoitzak, txandaka, proposamen bana egingo du; talde baten proposamena beste batek
aurretik adierazi badu edo osagarriak badira, beste bat esango du. Behar adina txanda egingo
ditugu. Bateratze-lana hainbat saiotan egingo da, daukagun denboraren arabera eta, betiere,
gure ikasleen arreta ez galtzeko eta nekea saihesteko helburuak aintzat hartuta. Lau urteko
haurrek ideiak besteen aurrean esan ondoren, honako hauek dira onartutako arauak eta, hortaz,
talde guztien logotipoekin sinatutakoak (12. eta 13. taulak).
12. taula: batzarrerako arauak
BATZARREAN EGOTEKO ARAUAK
1. Ondo portatzea: ganberroarena egin gabe eta borrokatu gabe, ez egin oihu eta ez altxatu.
2. Isilik egotea haurren bat zerbait azaltzen, makinista bere lana egiten edo andereñoa azalpena ematen ari
denean, entzun ahal izateko.
3. Eskua altxatzea hitz egin nahi dugunean.
4. Kuxinak txukun jartzea zirkuluan.
5. Elkar ondo tratatzea: ez elkar jotzea edo borrokan egitea.
6. Makinista lanean ari denean laguntza eskain diezaiokegu, baina behar duenean soilik, egiten ez dakienean.
13. taula: taldean lan egiteko arauak
TALDEAN LAN EGITEKO BEHARREZKO ARAUAK
1. Gure lekuan egon behar dugu lanean ari garen bitartean.
2. Besteen lana errespetatzea, ez zirrimarrarik egitea.
3. Ikasgelan ez dugu korrikarik egingo.
4. Materialak ondo tratatzea, lurrera ez botatzea.
5. Baxu hitz egitea.
6. Arazoak hitz eginez konpondu behar ditugu.
7. Lanak amaitzen ahalegindu behar dugu.
8. Irakasleak «gauzak bere lekura» dionean berehala jaso behar ditugu eta material-arduradunari lagunduko
diogu.
9. Ikaskideak ondo tratatzea: ez jotzea; pozik gaudenean eta lana ondo egiten dutenean musu ematea.
10. Gauzak mesedez eskatzea, oihu egin gabe.

Arau horiek errespetatu egin behar dira batzarra egiten den lekuan. Ikasgelak edota taldeek
zenbateraino betetzen dituzten ebaluatu behar dugu aldian-aldian: hiru hilean behin, asteko
ebaluazioetan, une jakinetan.
(…)
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* * *
Jarraian, sakonago aztertuko ditugu axaletik deskribatu ditugun hirugarren esku-hartze eremu
honen oinarrizko alderdiak: talde-lana irakatsi eta ikasi beharreko eduki gisa.
Ikusiko dugun moduan, kontua ez da eskola batzuk eskaintzea ikasleek taldean lan egiten ikas
dezaten (ez baitago taldean lan egiten «irakasten» duen arlo espezifikorik); aitzitik, talde-lana
erabiltzen dugun bitartean ikasgelako ohiko saioetan zenbait jardun gauzatzea da helburua –
horretarako beharra sortzen den heinean–, B esku-hartze eremuan deskribaturiko zenbait egitura
aplikatuta.
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3.1

Taldean lan egiten irakastea

Hirugarren atal honen hasieran, taldean lan egiten irakatsi nahi dugunean aintzat hartu beharreko
zenbait alderdi nabarmendu ditugu. Izan ere, talde-lana erabili beharreko baliabide ez ezik,
irakatsi beharreko eduki ere bai baita. Dena dela, IK/KI Programaren aplikazioari buruzko
sarrera-etapan, bi alderdi hauei arreta berezia jartzea proposatzen dugu: taldean lan egiten
erakusteak, praktikan, talde-kontzientzia izaten laguntzea eta talde gisa autorregulatzen irakastea
esan nahi du.
3.1.1

Komunitate eta talde kontzientzia hartzea

Pertsona-talde txiki batek taldea osatzeko, kideek oso argi izan behar dute zerk elkartzen dituen,
helburu bera lortu nahi dutela eta elkarrekin, guztien artean, hobeto lortuko dutela helburu hori.
Era berean, hainbat talde pertsona-talde handiago bateko kide senti daitezen –komunitate txiki
batekoak– oso argi izan behar dute zerk elkartzen dituen eta zer helburu komun lortu nahi duten.
Garbi izan behar dute, halaber, guztien artean, kide guztien esfortzua batuta, helburuak azkarrago
lortuko dituztela:
1. Ikasketa kooperatiboko taldeez ari garenean, lehenengo helburua begi-bistakoa da:
guztiek ikasketan aurrera egitea; unitate didaktiko bakoitzaren amaieran eta ikasturte
jakin baten amaieran, hasterakoan baino gehiago jakitea, bakoitzak bere gaitasunen
arabera; helburua ez da guztiek berdin ikastea, baizik eta bakoitzak bere mugen barruan
ahalik eta gehien egitea aurrera ikasketan.
2. Ikasketa kooperatiboko taldeez ari garela, bigarren helburua ere begi-bistakoa da: elkarri
laguntzea ikasketan aurrera egiteko, kooperatzea.
Helburu horiek –zikloko eta etapako helburu orokorrez eta arlo bakoitzeko helburu didaktikoez
gain, noski– ez dira ahaztu behar arlo bakoitzeko eskola guztietan. Irakasleek aukera duten
guztietan aipatuko dituzte helburuak; parte-hartzaileek gehiago jakiteko gogoa kutsatu behar
diete, besteen mende ez egotekoa, gauzak bakarrik egiteko gogoa... Labur esanda, guztien artean
gero eta gehiago ikastea eta ikasten gero eta gehiago gozatzea, kirol-talde bateko entrenatzaileak
jokalariak etengabe animatzen eta haiei beren mugak gainditzeko eta aurrera egiteko gogoa
kutsatzen dien moduan: gero eta hobeto jokatzea eta jokatzean gero eta gehiago gozatzea.
A esku-hartze eremuko jarduerek hasiera-hasieratik bilatzen dute helburu hori: talde-kontzientzia
hartzea, taldeak osatzea eta komunitate eta talde kontzientzia sortzen hastea.
Hori dela-eta, IK/KI Programan, taldea modu kooperatiboan lan egiteko aurrez prestatzeko,
ikasturte osoan taldean lan egitearen garrantzia nabarmenduko da. Horretarako, programak
hainbat talde-dinamika proposatzen ditu, talde bateko ikasleek elkar ezagutzeko eta pixkanaka
laguntasun-harremana areagotzen laguntzeko. Dinamika horiek tutoretza saioen artean edo beste
eskola batzuekin tartekatuta egin daitezke, irakasleek egokien jotzen duten unean.
Talde-kontzientzia izaten asko laguntzen duen beste elementu bat denen artean egindako
proiektuak dira. Ez zuzenean curriculumaren arloekin loturiko Proiektuak (letra larriz) bakarrik,
ikasturtean egiten diren aldizkako proiektuak ere bai: gurasoei eta gainerako senideei ikasgelan
egindakoa erakusteko liburu edo album bat, ikasturte amaiera ospatzeko festa, eta abar. Proiektu
horien alderdi formala –ikusgarria izatea– baino garrantzitsuagoa da guztien parte-hartzea
lortzea, bakoitzak ahal duen neurrian. Izan ere, proiektua komunitario izateko, guztiek egin
beharko dute ekarpenen bat. Eta, hortaz, komunitate eta talde kontzientzia areagotuko du.
Komunitate- eta talde-kontzientzia hori lortzeko, taldeko ospakizunek garrantzi bizia dute; bai
programa batean parte hartu duten guztien artekoek, bai talde bakoitzarenek. Argi dago
ospakizunak ez direla besterik gabe egiten, zerbait ospatzeko arrazoia dagoenean baizik:
ikasketetan lortutako arrakasta; parte-hartzaile baten lorpena, bereziki kosta zaion zerbait
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lortutakoan; guztien esfortzua eskatu duen proiektu bat amaitzean; eta, noski, parte-hartzaileen
eta irakasleen egun berezietan (santu-eguna, urtebetetzea...).
Ospakizun horiek hainbat eratakoak izan daitezke:
• Txaloak, irakasleak edo parte-hartzaileetako batek proposatuta: «Txalo bat proposatu nahi
dut halakorentzat (talde-kidearen izena zehaztuta), halako lortu baitu».
• Besarkada kolektiboak: talde osoa edo talde jakin bat elkartuko da ikasgelaren erdian, besoak
aldamenean dutenaren gainetik jarrita, bat eginda, eta honako hau oihukatuko du, gero eta
ozenago: «Talde bat gara, lortu dugu!».
• Besarkada eta musu indibidualizatuak, parte-hartzaileetako bat arrazoi jakin bategatik
zoriontzeko.
Honako alderdi hau nabarmendu nahi dugu: ikasketan arrakasta izateko oso garrantzitsua da, ia
ezinbestekoa, parte-hartzaileak oro har gustura egotea elkarrekin, elkarrekin disfrutatzea. Eta
hori ez dago ahalegintzearekin lehian. Guztiz kontrakoa, zerbait lortzea gero eta gehiago
kostatzen denean eta gero eta esfortzu handiagoa egin behar dutenean, orduan eta gusturago
egongo dira; orduan eta gehiago disfrutatuko dute lortutakoarekin. Mendizaleekin gertatzen den
bezala: esfortzu eta lan handia egin behar dute gailurrera iristeko, baina, iristen direnean,
sentitzen duten poztasuna ikaragarria da.
3.1.2

Talde gisa autorregulatzea

Taldean lan egiten irakasterakoan landu beharreko beste dimentsioa talde bateko kideen
autorregulazioa da. Parte-hartzaileei ikasketa kooperatiboaren hastapenak irakasteko A eremuko
berezko jardueretan, jada taldean landu beharreko dinamikak eta jarduerak gauzatu dituzte, eta
seguruenik parte-hartzaileek ikusi dute dagoeneko ez dela erraza horrela lan egitea, gatazkak
sortzen direla, bai taldekideen artean, bai ikasgela bereko taldeen artean. Ikusiko dute, halaber,
batzuk desanimatu egiten direla, eta nahiago dutela bakarrik lan egin, eta abar.
Taldean lan egiten «serio» hasten direnean, arlo bateko edo arlo batzuetako saioetan, seguruenik
gauza beraz jabetuko dira: alegia, oso zaila dela taldean lan egitea.
Irakasleak edo irakasle-taldeak ebatzi beharko du zein den taldeak antolatzen hasteko unerik
egokiena, lehenengo funtzionamendu-arauak zehaztuz.
Arauak ez dira hasieratik inposatuko, eta ez dituzte irakasleek emango zuzenean. Beharra sortzen
den heinean zehaztuko dituzte.
Arauak egiteko Juan Vaelloren (2007) kasuaren teknika edo arauen gauzatze progresiboa
proposatzen dugu. Teknika horren oinarria arauak poliki-poliki ezartzen joatea da, talde-laneko
saioetan agertzen joango diren kasu praktikoetatik abiatuta –arazoak edo zailtasunak–.
Ikus dezagun adibide baten bitartez, 38. irudiko eskeman laburbilduta:
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Norberetaldearen
taldearenfuntzionamendua
funtzionamenduaautorregulatzea
autorregulatzea
Norbere
Arazo baten aurrean...

Arau bat ezarriko da...

Norbait arduratuko da
... egiteaz

Taldean lan egiten
dutenean oihu asko
egiten dute eta zarata
handia dago gelan

Ahots apalean hitz
egingo dugu ez
enbarazurik egiteko.

Ahotsaren tonua
kontrolatu.

Norbaitek bere
ikuspuntua inposatzen
du eta besteek ezin
dute ia beren iritzia
eman…
Guztiena den materiala
gehienetan
desordenatuta geratzen
da
Taldeko norbaitek
arazo gehiago ditu
parte hartzeko
garaian...

•

•

•

•

Guztien ikuspuntua
entzungo dugu.

Jarduera moderatu:
«egiturak» ondo
aplikatzen direla
kontrolatu.

Taldearen materiala
errespetatuko dugu

Kontuz ibili taldearen
materialarekin

Elkarri lagunduko
diogu parte hartzeko
orduan

Gure laguntza behar
duen norbaiti lagundu.

38. irudia

Taldean lan egitera ohituta ez daudenean, hainbat arazo azaleratzen dira. Horietako
lehendabizikoa, ikasgela berean hainbat taldek lan egiten dutenean agertzen den zarata eta
iskanbila da. Horrek irakaslea noizean behin haiek baino gehiago «oihu» egitera behartzen
du, entzun dezaten edo mesedez ahots apalean hitz egin dezaten eskatzeko. Kasu egin ohi
dute, baina denbora baten buruan, pixkanaka, ahotsaren tonua gero eta gehiago hazten da,
berriz ere irakasleak horrenbeste oihu ez egiteko esan arte... Hori gertatzen denean, partehartzaileak eurak ohartzen dira ahots apalean hitz egiten dutenean zer ongi lan egiten duten,
eta guztiek horrenbeste garrasi egiten dutenean elkar ulertzea zein zaila den. Orduantxe da
hausnarketarako garaia, eta oztopo horren aurrean arau hau ezarriko dugu: «Ahots apalean
hitz egingo dugu ez traba egiteko». Dena dela, arauak eragina izan dezan, talde bakoitzaren
barruan norbait ozenegi hitz egiten ari dela jabetzean «ahotsaren tonua kontrolatzeko»
funtzioa nork izango duen zehaztu beharko dugu.
Talde baten barruan ezinegona sortzen duen beste gauza arrunt bat honakoa izan ohi da:
norbaitek parte hartzen du eta asko hitz egiten du; sarritan, bere ikuspuntua inposatzen du,
eta gainerakoek apenas hartzen duten parte. Horrela bada, logikoa da taldeak beste arau bat
ezartzea: «Guztion ikuspuntua entzungo dugu». Hala, talde bakoitzaren barruan «jarduera
moderatzeaz eta egiturak ondo aplikatzen direla eta urrats guztiak jarraitzen direla
kontrolatzeaz» nor arduratuko den zehaztuko dute.
Oso ohikoa da, halaber, guztiona den materiala, espezifikoki inorena ez izanik, desordenatuta
eta nahiko pattal zainduta egotea. Kasu horretan, ohartarazi egin beharko dugu. Hala, erraza
izango da ondorioztatzea taldeko parte-hartzaile guztientzat onena materiala beti prest eta
bere lekuan gordeta egotea dela, baita espazio bera partekatzen duten gainerako taldeentzat
ere. Hemendik beste arau bat atera dezakegu: «Talde guztiaren material komuna
errespetatuko dugu» eta, horretarako, une honetatik aurrera talde bakoitzaren barruan
«materialarekin kontuz ibiltzeko» funtzioa nork izango duen zehaztuko dugu.
Hasiera-hasieratik esan dugun bezalaxe, taldeak heterogeneoak direnez –parte-hartzaileen
autonomiaren arabera–, oso litekeena da talde bakoitzaren barruan parte hartzeko eta
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jarduerak egiteko zailtasun bereziak dituen kideren bat egotea. Hortik abiatuta, hausnartzen
lagun diezaiekegu: «Talde bat gara eta ikasgelako talde guztiok komunitate txiki bat osatzen
dugu. Guztiok sentitu behar gara garrantzitsu eta baloratu, eta ondorioz, guztiok daukagu
parte hartzeko aukera eta beharra. Norbaitek, edozer arrazoi dela-eta, parte hartzeko zailtasun
handiagoak baditu, lagundu egin behar diogu. Ondorioz, hemendik aurrera beste arau hau
finka dezakegu: «Guztiok lagunduko diogu elkarri, parte hartzeko unean». Gainera, talde
bakoitzaren barruan, txandaka, norbaitek «behar duenari laguntzeko» funtzioa izango du.
• Hala, funtzionamendu- eta portaera-arauak zehaztuko ditugu bata bestearen atzetik, hala
eskatzen duen «kasu» bat sortzen den bakoitzean. Ondorioz, taldearen barruan funtzio-sorta
bat betetzeko erantzukizuna garatzen joango gara, taldearen onerako, hobeto funtziona dezan.
Guztiok aterako diegu etekina, gainera.
Bestalde, taldeko kide guztien portaera arautzen duten funtzionamendu-arau batzuk ezarri
baditugu, tarteka denboratxo bat eskaini behar diogu arauak zer-nola betetzen ditugun
aztertzeari. Hausnarketari, taldean hausnartzeari, eta ikasgela guztiaren artean hausnartzeari
eskainiko diogu denbora hori, bereziki ondo zer egiten dugun identifikatzeko, elkar zoriontzeko
eta ospatzeko, hala badagokio. Aldi berean, lan gehiago zerk ematen digun eta une horretatik
aurrera zer hobetu behar dugun ere identifikatuko dugu. Azken hori lortzeko, helburuak edo
hobetzeko konpromisoak ezar ditzakegu, dela pertsonalak, dela taldekoak edo ikasgela
guztikoak.
Hala, programa bateko parte-hartzaileek talde gisa eta gela gisa autorregulatzen ikasiko dute.

3.2

Taldeen barne-antolamendurako urratsak

Ikusi berri ditugun bi dimentsio horiek (talde-kontzientzia eta taldearen autorregulazioa) taldelanaren ikasketarekin/irakaskuntzarekin loturik daude. Modu praktikoagoan gauzatzeko, honako
elementu hauek hartuko dira aintzat:
• Taldearen izena eta logotipoa aukeratuta, nortasun-zeinu gisa eta taldearekiko
pertenentzia sentsazioa indartzeko.
• Taldeak bilatzen dituen helburuak edo zentzua ematen dion xedea etengabe gogoraraztea.
• Funtzionamendu- eta bizikidetza-arauak zehaztea.
• Taldearen barne-antolamendua, bete beharreko karguak zehaztuta eta banatuta, eta kargu
bakoitzari dagozkion funtzioak espezifikatuta.
• Etengabe taldearen hobekuntza bilatzea hainbat taldearen plan ezarrita –eta dagozkien
taldearen berrikuspenak–, taldeak denbora-tarte jakin baterako ezarri dituen helburuak eta
taldeko kideek helburu horiek lortzeko hartzen dituzten konpromisoak zehaztuz.
• Taldearen «bizitza» eta «historia» artikulatzea, Taldearen Koadernoaren bitartez.
Elementu horiek guztiak ikasleek modu kooperatiboan lantzen dituzten arloetako eskolekin
batera garatuko dituzte. Elementu horietako batzuk mamitzeko, tutoretza-saioak erabil daitezke.
Ikasgela berean irakasle batek baino gehiagok aplikatzen badute ikasketa kooperatiboa, logikoki
elementu horiek komunak izango dira guztientzat eta irakasleek ados jarri beharko dute nork
garatuko dituen erabakitzeko.
Ikus dezagun xehetasun handiagoz sei elementu horietako bakoitza.
3.2.1

Taldearen izena eta logotipoa

Talde bateko kideek hartu behar duten lehenengo erabakietako bat da: taldearen izena
aukeratzea. Zeregin hori 2.1 atalean deskribatu dugun Diana talde-dinamikatik abiatu ohi da, eta
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gela bati talde-lanaren hastapenak irakasteko sarrera-jarduera multzo batean bil dezakegu.
Izenarekin batera, logotipo bat ere diseinatu ahal izango dute, taldea identifikatzeko.
Adibidez, IK/KI Programa Fundownen (Murtzia) programa berrituetako batean aplikatzean,
parte-hartzaileek, dianan egindako galderen erantzunak idatzi ostean, taldeko kide guztiek
komunean zituzten puntu guztiak identifikatzeko eskatu zieten irakasleek. Adibidez, zer
ezaugarri eta zer akats dituzten guztiek, eta abar. Puntu komunak identifikatu ostean,
taldearentzat izen bat bilatu zuten. Hala, talde batek egiaztatu zuen kide guztiei musika gustatzen
zitzaiela; horregatik, Animatuak izena hartzea erabaki zuten. Beste talde bat ohartu zen guztiek
zutela oso puntual izateko joera, beraz Puntualak izena jarri zioten taldeari. Azken taldeko
kideak, berriz, jabetu ziren guztien ustez ezaugarririk onena atseginak izatea zela, eta, ondorioz,
Atseginak ipini zioten taldeari.
3.2.2

Taldearen helburuak

Taldea, hain zuzen, helburu komun batek edo interes jakin batzuek elkarturiko pertsona-taldea
da, handiagoa edo txikiagoa. Futbol- edo saskibaloi-talde bat, esate baterako. Edo txangozale
talde bat: futbolak, saskibaloiak edo txangoek elkartzen dituzte talde horietako bakoitzeko
kideak.
• Esan bezala, ikasketa-talde baten eta ikasketa kooperatiboko talde baten helburuak beren
berezko izaerari lotuta daude, eta irakasleek okasio guztiak baliatu behar dituzte partehartzaileei honako hau gogorarazteko: «Talde bat gara. Gure helburua: guztiok ikastea. Nola
lortuko dugu: elkarri lagunduz».
Horiexek dira funtsezko bi helburuak, talde guztientzat berberak. Dena den, talde jakin batek –
bere funtzionamendua hainbat aldiz berrikusi ondoren– helburu espezifiko bat jar diezaioke bere
buruari, talde gisa gero eta hobeto lan egiteko guztiek hobetu beharko luketen zerbaitetan arreta
berezia ipinita.
3.2.3

Funtzionamendu-arauak

Talde baten funtzionamendu-arauetako asko –eta, ondorioz, programa bateko parte-hartzaile
taldeenak– talde-lanean sortutako arazo edo zailtasun batek piztutako hausnarketatik
eratorritakoak dira, duela gutxi taldearen autorregulazioaz hitz egitean ikusi dugun bezalaxe.
Arauez gain, nork betearaziko dituen ere zehaztu behar izan dute taldeek, hau da, taldeak ondo
funtziona dezan kideetako batek bete beharreko funtzioa edo erantzukizuna ezarri dute.
Baina, talde-lanaren esperientziatik –eta, oro har, talde-lanean jardundako eskoletatik– talde eta
taldekide guztiek bete beharreko bizikidetza-arauak sorraraziko dituzten hausnarketa askoz
gehiago erator daitezke.
Horregatik, komenigarria da talde guztiak –bizikidetza denbora baten ondoren– saio bat
eskaintzea, batzar moduan, taldearen bizitza gidatuko duten arauei buruz hausnartzeari: zer
alderdi hartu behar dituzte guztiek aintzat, taldearen bizikidetza ahalik eta onena izan dadin?
Taldeko kide guztiek parte hartuko dutela, erabakiak hartzerakoan ahalik eta adostasun handiena
egongo dela eta gutxi batzuek beren ikuspuntua ez dutela inposatuko bermatzeko, batzar hori
Talde nominalaren dinamika (Fabra, 1992) jarraituta egin dezakegu. Honela jokatuko dugu:
• Irakasleak talde osoari eskatuko dio pentsatzeko guztiok taldearen barruan gustura sentitzeko
eta hobeto lan egiteko zer beste gauza hartu behar ditugun aintzat –aurretik erabakitako
funtzionamendu-arauez gain–. Beharrezkoa bada, adibideak jarriko ditu eta talde bakoitzari
laguntza edo orientazioa eskainiko dio.
• Denbora-tarte bat igaro ondoren, denon artean azalduko dituzte, eta talde bakoitzak arau bat
esango du ozenki, norbaitek arbelean idazten duen bitartean. Ateratzen doazen heinean, ukitu
batzuk emango dizkiete –zabaldu edo ñabartu egingo dituzte– atera direnei, talde guztien
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ikuspuntua biltzeko. Lehengo fase horren amaieran, talde guztien artean proposaturiko arauzerrenda bat izango dugu.
• Jarraian, bigarren fasean, arbelean idatzitako arauak garrantziaren araberako ordenan
puntuatzea eskatuko zaie talde guztiei –taldean erabaki beharko dute–. Puntu bat (1) emango
diote garrantzitsuen iruditzen zaienari, hau da, gustura lan egin ahal izateko betetzea
ezinbestekoago denari; 2 puntu emango dizkiote hurrengoari, eta, hala, gehiengo puntukopurua eman arte (8, zortzi arau bazeuden; 12, hamabi bazeuden...) beraientzat garrantzi
gutxien duenari.
• Ondoren, talde bakoitzak emandako puntuazioa besteen aurrean azalduko du eta talde
guztien artean puntu gutxien lortu duen araua izango da guztien iritziz garrantzitsuena eta
betetzeko ezinbestekoena. Horixe jarriko da behin betiko zerrendaren lehenengo postuan,
bigarren lekuan puntuazioari begira bigarrena, eta abar. Azkenik, puntu gehien lortu duena
amaieran ipiniko dute, talde guztien iritziz lehentasun txikiena duena izateagatik.
Arau batzuk besteen gainetik jarri izanak ez du esan nahi batzuk besteak baino gehiago bete
behar direnik. Lehentasunak ezartzea, azken batean, taldekideen artean hausnarketa sustatzeko
aitzakia baino ez da, arau bakoitzaren gainean pentsatzeko tarte bat har dezaten. Bete, guztiak
bete behar dira; guztion artean erabaki eta onartu baititugu.
Arau horiek berritzen joan gaitezke, eta Talde Nominalaren dinamika aurrerago ere erabil
dezakegu, taldearen funtzionamendu-arauen inguruan berriz hausnartzeko (baten bat erantsi
behar den, beste bat ñabartu behar den...). Era berean, dinamika hori baliatuko dugu erabakitzeko
aurrerantzean zer arauri eman behar diogun lehentasun handiagoa.
Arau horien zerrenda –arau horietako askok, gainera, bat egiten dute talde-lanaren berezko
gizarte-gaitasun askorekin– erreferente izan daiteke taldeek beren barne-funtzionamenduaren
gainean eta gelak talde kooperatiboetan lan egiten duenean aldian-aldian egin beharreko
berrikuspenak egiterakoan. Hala, talde bakoitza eta gela osoa berrikusiz, bereziki ondo egiten
dutena identifika dezakete –irakasleak nabarmendu egingo du eta ospatu egingo dute–, baita
oraindik behar bezain ongi egiten ez dutena eta zuzendu beharrekoa ere. Hala, gero eta trebezia
handiagoa izango dute prozedurazko eduki honen inguruan, gehiago ikasiko dute talde-lanari
buruz.
Ikasketa-talde kooperatibo batek honela zehaztu zituen bere funtzionamendu-arauak (39. irudia):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Besteek esaten dutena errespetatzea.
Besteei ez inbidiarik izatea.
Gauzak edukazioz eskatzea.
Hitz egitea eta beti ados jartzea.
Ez gehiegi hitz egitea.
Lanak azkar eta ongi aurkeztea.
Ez borrokan egitea eta ondo konpontzea.
Mahaia garbitzea eta materiala zaintzea.
Bakoitzak bere lana eta egokitu zaiona egitea.
Gauzak elkarri uztea.
Gutxiago dakiena ez baztertzea.
Elkar animatzea.

39. irudia (Aguiar eta Breto, 2006 lanetik ateratakoa)
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3.2.4

Karguak eta zereginak

Duela gutxi, taldearen autorregulazioaz hitz egiterakoan, talde baten funtzionamendu-arauak
nola zehazten diren azaldu dugu, kasuaren teknikari jarraiki: talde-lanean arazoak edo
zailtasunak agertzen diren heinean, arauak eta taldearen barruan arau horiek betearazteko ardura
duen kidea zehaztuko ditugu. Pixkanaka, talde bateko kide guztiek (lau edo, asko jota, bost) bete
beharreko funtzioren bat dute taldearen barruan, erantzukizun jakin bat.
Taldeak dituen kideak baino funtzio gehiago zehaztu direnean, taldearen barruan kargu bat
zehazteko eta esleitzeko unea izango da; hari lotuta egongo dira hainbat funtzio edo
erantzukizun. Hasieran, talde bakoitzaren barruan kide bakoitza zeregin edo erantzukizun bat
betetzen hasiko da; taldean funtzionamendu-arauak zehazten joan diren heinean esleitutakoa,
hain zuzen. Hortaz, duela gutxi jarri dugun adibidean (ikus 38. irudia), lehenik, ahots-tonua
kontrolatzeko arduraduna zehaztu da; bigarrenik, jarduera moderatzekoa; ondoren, materiala
zaintzekoa eta, azkenik (adibide honetan), behar duenari laguntza eskaintzekoa. Funtzio edo
ardura berriak agertzen doazen heinean, antzemandako arazo edo zailtasun berrien gainean
eginiko hausnarketetatik abiatuta zehaztu diren beste arau batzuetatik eratorrita (adibidez,
denbora-galerarik egon ez dadin kontrolatzea, guztiek batera ez hitz egitea, adostasunak idatziz
jasotzea, eta abar), bi funtzio edo gehiago taldekatuko dira eta kargu jakin bati egotziko zaizkio.
Ikasketa kooperatiboko talde bateko oinarrizko karguak honako hauek dira: koordinatzailea,
idazkaria, materialaren arduraduna eta laguntzailea (40. irudia). Taldea bost kidek osatzen
badute, taldeko bozeramailea ere izendatuko dugu (41. irudia).
Dena dela, talde bateko kideek kargu horiek behar bezala betetzea nahi badugu, ahalik eta gehien
«operatibizatzeaz» gain, kargua betetzen duenak zer egin behar duen zehatz-mehatz dakiela
ziurtatu beharko dugu: Horregatik, kargu bakoitzari bere zereginak edo erantzukizunak ezarriko
dizkiogu.
Kargua

Zereginak eta erantzukizunak

Koordinatzailea Jarduerak moderatzen ditu: erabilitako
egituraren urratsak jarraitzen direla
egiaztatuko du
Taldearen bozeramailea da
Idazkaria

Ahotsaren tonua kontrolatuko du
Oharrak idatzi eta taldearen orriak beteko
ditu

Laguntzailea

Behar duenari laguntza emango dio
Bertan ez dagoen kidearen kargua beteko
du

Materialaren
arduraduna

Taldearen materiala zainduko du
Denbora galtzen ez dela zainduko du
40. irudia

Kargua
Bozeramailea

Zereginak eta erantzukizunak
Taldearen bozeramailea da
41. irudia

Arauak kasuaren teknikari jarraiki zehazteko jarraitutako prozedura behar den guztietan
errepikatuko da: une jakin batera arte azaldu ez zen gatazka bat izan daiteke bete beharreko arau
berri bat zehazteko arrazoia. Norbaiti esan beharko zaio, gainera, hemendik aurrera araua
betearaz dezala (besteekin egin duen bezalaxe), ahal den neurrian, sortutako gatazka saihesteko.
Bestalde, 40. irudiaren taulan letra lodiz nabarmendu ditugu adibide gisa erabili ditugun
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arauetatik eratorritako funtzioak (ikus berriro 38. irudia), eta letrakera arruntean utzi ditugu (ez
letra lodiz) geroago erabakitakoak.
Oinarri-taldeko kide bakoitzak kargu bat bete beharko du. Hortaz, taldekideak adina kargu
egongo dira. Parte-hartze ekitatiboko printzipioarekin bat, karguak txandakakoak dira:
denborarekin, talde bateko kide guztiek kargu guztiak betetzea mesedegarria da. Taldekideren
batek kargu jakin bat betetzeko zailtasunak baditu, kargua betetzea egokitzen zaionean bere
taldeko «laguntzailearen» babesa jasoko du.
Behar izanez gero, kargu espezifiko bat sor daiteke –zeregin oso espezifikoarekin– halakorik
behar duen taldekidearentzat:
«Hasieran, gure ikaslea (DJ) ez zen gai zereginetako bat bera ere gutxieneko arrakastarekin egiteko,
planteatuta zeuden moduan behintzat. Horregatik, bere neurrirako rola asmatu genuen («materiallaguntzailea»: materialaren arduradunari lan egiteko beharrezko materiala ekartzen eta jasotzen laguntzen
diona). DJ zegoen taldea bost kidekoa izateak erraztu egin zuen konponbide hori hartzea. Horrekin, helburu
bikoitza bete genuen. Alde batetik, kargu honi esker, materialaren arduradunari materialaren bila joaten
etengabe laguntzeko ahalmena ematen dio. Hala, gainerako kideak baino sarriago altxatzeko aukera
justifikatuta dauka, bere premien arabera; gainera, materialak ezagutzen joan daiteke, gauzak non gordetzen
diren, hitzak ikasten... Bestetik, gainerakoak bere mende daude, materialaren bila joaten ez bada ezingo
baitute lan egin; erantzukizun bat bete behar du besteekiko, eta, betetzen ez badu, taldekideek demanda
egingo diote. Argi geratzen da, hortaz, besteek modu naturalean bizi dutela DJrekiko interdependentzia
positiboa, ikasgelako bizitzaren eta antolamenduaren barruan» (Breto eta Pujolàs, 2010).

Hasiera batean, irakasleek kargurako onena dela irizten diotenari esleituko diote kargua. Hala,
gerora kargu hori bete behar dutenek nolabaiteko eredua edukiko dute; izan ere, geroago, partehartzaileek kargu jakin bat eskatu ahal izango dute.
Parte-hartzaileek ulertu behar dute kargu bat behar bezala betetzea oso garrantzitsua dela taldeak
ondo funtziona dezan, eta karguaren erantzukizunak arduraz bete behar direla. Hori dela-eta,
talde bereko kideek karguaren berezko funtzioak arduraz betetzeko eskatu behar diote elkarri.
3.2.5

Taldearen planak eta aldizkako berrikuspenak

Taldeak gutxi gorabehera antolatuta daudenean eta kide bakoitzak bete beharreko funtzioa edo
erantzukizuna esleituta daukanean (oharra: oraindik ez gara hainbat funtzio dituzten karguez ari),
taldean lan egiten irakasteko prozesuan beste elementu bat sartzeko garaia da: taldearen planak.
C esku-hartze eremuaren sarreran aurreratu dugun bezala, asmoen adierazpena da; proiektu bat,
planaren indarraldian (normalean, hamabost egun edo hilabete) lortu, aintzat hartu edo bereziki
aztertu nahi dutenaren aurreikuspena, alegia.
Gauza berria da parte-hartzaileentzat, ez da batere arrunta, normalean ez baita eskola-esparruan
erabiltzen. Horregatik, pixkanaka txertatzea proposatzen dugu, gero eta konplexuagoak izango
diren formatuetan.
Taldearen lehenengo plana (1. eredua):
Lehenengo planean, 42. irudiaren formularioan ikusten den bezalaxe, ikasketa kooperatiboaren
bi oinarrizko helburuak biltzen dira: ikastea eta elkarri laguntzea. Era berean, taldeko kide
bakoitzaren izenak eta dagozkien zereginak ere jasotzen dira. Taldearen lehendabiziko planaren
indarraldian bereziki bi alderdi hartuko dira kontuan: batetik, taldearen barruan bakoitzak dituen
helburuak, eta, bestetik, taldekide bakoitzaren zereginak edo erantzukizunak.
Hortaz,
programako hezitzaileek etengabe egingo diete erreferentzia alderdioi, denbora-tarte horretan.
Atzealde urdin argia duten espazioak plana berrikusteko erreserbatuta daude. Planaren
indarraldia amaitzean, talde bakoitzak saioaren tarte bat plana berrikusteko baliatuko dute, eta,
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beharrezkoa izanez gero, irakaslearen laguntza izango dute. Ebaluazio horretarako, honako hau
zehaztuko dute:
• Zenbateraino lortu dituzten helburuak (Hobetu beharra daukagu, Ondo, Oso ondo).
• Eta zenbateraino izan den bakoitza arduratsu zegokion zeregina betetzerakoan (Hobetu
beharra daukagu, Ondo, Oso ondo).
Gainerako bi laukietan, bi galdera ireki hauei erantzungo diete, aurreko erantzunetan oinarrituta:
• Zer egiten dugu bereziki ondo? (Aurreko galderetan «Oso ondo» erantzun badute.)
• Zer hobetu behar dugu? (Aurreko galderetan «Ondo» edo «Hobetu beharra daukagu»
erantzunez gero.)
Alderdi positiboetan zein negatiboetan talde osoari erreparatu behar diote, baita taldeko kide
bakoitzari ere.
Irakasleak azpimarratu eta indartu egingo ditu alderdi positiboak. Hala, pixkanaka taldearen
funtzionamendua hobetzeko taldeko zenbait helburu eta konpromiso pertsonal zehaztuko dituzte,
denbora-tarte berri baterako taldearen bigarren planean.
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TALDEAREN PLANA
Aldia:
Ikastetxea:

Fundown-Murcia

Programa:

Gizarte-trebeziak

Taldearen izena:
TALDEAREN HELBURUAK:
1

Ikasketan aurrera egitea

2

Elkarri laguntzea

Izena

Zeregina

Hobetu
beharra

Ondo

Oso
ondo

Hobetu
beharra

Ondo

Oso
ondo

Zer da bereziki ondo egiten duguna?

(1. eredua)

Zer hobetu behar dugu?

42. irudia

Taldearen bigarren plana (2. eredua):
Taldearen Planaren bigarren eredu honek (43. irudia) taldearentzat hirugarren helburu bat
eransteko aukera ematen du. Ikasteaz eta elkarri laguntzeaz gain –talde guztientzat berberak
diren bi helburuak–, talde jakin baten alderdi espezifiko bati erreferentzia egin diezaiokeen
hirugarren helburu bat ere finkatzen da (talde horren alderdi berezi bat, plan berriaren
indarraldian hobetzen saiatu beharrekoa: adibidez, puntualak izatea, errespetuz hitz egitea eta ez
eztabaidatzea, eta abar).
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Gainera, bigarren plan honek beste elementu bat dauka: konpromiso pertsonalak. Taldeko kide
bakoitzak bere taldeak hobeto funtziona dezan zer konpromiso hartuko duen adierazi beharko du
(adibidez: laguntza ematea, laguntza zuzentasunez eskatzea, besteei ez kopiatzea, eta abar).
Hirugarren helburua eta konpromiso pertsonal hauek taldeak lehenengo plana berrikusi ostean
ezarriko dituzte.
Lehenengo ereduan bezalaxe, hemen ere atzealde urdina duten espazioak planaren balorazioari
erreserbatzen zaizkio. Balorazio hori planaren indarraldi amaieran egingo da. Balorazioa egiteko,
lehen planeko ebaluazio prozedurari jarraituko zaio. Nolanahi ere, konpromiso pertsonalak
erantsiko zaizkio:
• Zer puntutaraino bete duen bakoitzak zegokion konpromiso pertsonala (Hobetu beharra
daukagu, Ondo, Oso ondo).
Lehenengo eredua zein bigarrena behin baino gehiago erabil daitezke –eta haietako bat egin gabe
utz daiteke– gela bateko taldeek lorturiko heldutasun-mailaren arabera. Taldeko irakasleak
erabakiko du zer eredu erabili behar duten, taldearen egoeraren eta ezaugarrien arabera. Bestalde,
hirugarren eta azken eredua noiztik aurrera erabili ere erabaki beharko dute, konplexuagoa eta
landuagoa baita.
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Taldearen ondorengo planak (3. eredua):
Taldearen Planaren hirugarren eta azken eredua 44. eta 45. irudietan dago irudikatuta. Eredu hori
askoz ere konplexuagoa eta landuagoa da: 44. irudiaren formularioa Taldearen Plana da; 45.
irudiko formularioa, berriz, Taldearen Plana berrikusteko erabiliko da.
44. irudiko formularioak taldeak antolatuago daudela aurreikusten du, eta karguak erabaki direla
eta taldeko kideek kargu bakoitzaren zereginak edo ardurak ezagutzen dituztela –eta gainera,
halaxe daukate jasota taldearen koadernoan, geroago ikusiko dugun moduan–.
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Xxx. TALDEAREN PLANAREN BERRIKUSPENA

Aldia:

Ikastetxea:
Programa:
Taldearen izena:
1. Lortu al ditugu taldearen helburuak?
Lortu nahi genituen helburuak

Bai

Ez

Hobetzeko arrazoiak

1. Ikasketan aurrera egitea
2. Elkarri laguntzea
3.
2. Behar bezala bete al dugu gure kargua?
Kargua

Hobetzeko arrazoiak

Ongi egin du ondokoagatik:

3. Bete al du bere konpromisoa? (HB = Hobetu beharra; O = Ondo; OO = Oso ondo
Izena:

Konpromiso pertsonala:

HB

O

OO

HB

O

OO

4. Talde-lanaren balorazio orokorra

Egitekoak aurreikusitako denboraren barruan amaitu al ditugu?
Aprobetxatu al dugu denbora?
Saiatu al gara?
Zer egin dugu bereziki ondo?

(3. eredua)

Zertan hobetu behar dugu?

45. irudia

Bestalde, 45. irudiaren formularioa Taldearen Plana berrikusteko erabiliko da:
1) Lehenengo atalean ezarritako helburuak lortu dituen zehaztu beharko du talde bakoitzak
(lehenengo bi helburuak finkoak dira eta talde guztientzat berdinak, hirugarrena, talde
bakoitzarentzat berezia da). Gainera, helburua lortu ala ez, zer hobetu behar duten
hausnartuko dute, helburu oso orokorrak baitira. Lortu badituzte ere, beti egin dezakete
aurrera alderdi zehatzagoren batean.
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2) Bigarren atalean kargu bakoitzeko lana zer-nola bete duten hausnartuko du taldeak. Taldeko
kide bakoitzak bere buruari buruzko erantzunak ematen dituen bitartean (hau da, berak
hobeto egin zezakeen zerbait onartzen duen bitartean), taldeko gainerako kideek balorazioa
osatuko dute bereziki ondo egin duen zerbait aipatuta (taldekideak bere kargua betetzean
egin duen alderdi positiboren bat).
3) Hirugarren atalean taldeko gainerako kideek baloratuko dute zenbateraino bete duen
bakoitzak bere konpromisoa (bakoitzak taldea hobetzeko bere buruari ezarritako lana).
Interesdunak iritzia adierazi ahalko du, noski, baina konpromisoaren betetze-maila
taldekideek zehaztuko dute.
4) Azkenik, laugarren atalean, talde osoak funtzionamenduaren balorazio globala egingo du:
lehenik, hiru galdera itxiri erantzunda (zer-nola bete dituzten adierazita), eta, bigarrenik,
azken bi galdera irekiei erantzunda. Azkenetik taldearen helburu espezifikoa atera beharko
dute, baita hurrengo Taldearen Planerako kide bakoitzaren konpromiso pertsonalak ere.
Azken eredu hori aplikatzen den taldeen ezaugarrietara egokitu daiteke, noski; horretarako, haien
adina, talde gisa duten heldutasuna eta ikasketa kooperatiboko esperientzia hartuko dira aintzat.
3.2.6

Taldearen koadernoa

Taldean lan egiten irakasteko seigarren eta azken tresna didaktikoa Taldearen Koadernoa da.
Erreminta didaktiko erabilgarria dugu hau, ikasketa kooperatiboko taldeei gero eta hobeto
antolatzen laguntzen diena. Koaderno horretan –normalean uztai-koadernoa izango da, behar
diren orriak erantsi ahal izateko–, taldeek honako alderdi hauek ezarri beharko dituzte (46.
irudia):



1. Taldearen izena
2. Taldeko kideak
3. Karguak eta zereginak

Taldearen
koadernoa

4. Funtzionamendu-arauak
5. Taldearen Planak
6. Saioen egunkaria
7. Taldearen aldizkako
berrikuspenak
46. irudia

1. Taldearen izena eta logotipoa
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jartzeko gaitasuna lantzeko, norberaren ikuspuntua defendatzeko, besteen ikuspuntua onartzeko
eta gehiengoaren iritzia onartzeko balio dute.
2. Taldeko kideen izenak
Beste orri batean taldeko kideen izenak idatziko ditugu. Zenbait esperientziatan taldeko kide
bakoitzaren argazki bat ere jarri ohi da, edo autorretratu bat... Beste batzuetan, berriz, taldeko
kide bakoitzaren ezaugarri berezi batzuk zehazten dira (zaletasunak, trebeziak, gustuak edo
lehentasunak), taldearen aniztasuna erakusteko modu gisa. Bestalde, zati honetarako, elkar
hobeto ezagutzeko lehenago egin duten taldeko dinamikaren bati dagokion koadernoaren zatia
balia dezakegu (adibidez, bigarren zatiko 1.2.7 atalean deskribaturiko elkarrizketa).
3. Taldearen xedea edo helburuak
Jarraian, idatziz zein irudien bitartez, beren erara islatuko dute talde gisa batu behar dituen
ezaugarria, gogotsu lortzen saiatu behar direna: «Azkenean, bakoitzak hasieran zekiena baino
gehiago jakitea; horretarako, elkarri lagundu beharko diote, inor ez dadin konforme edo lasai
geratu taldekideren batek ez badu bere ikasketan aurrera egitea lortu».
4. Taldearen karguak eta funtzioak
Atal honetan bilduta daude taldeak izango dituen karguak –txandaka beteko dituztenak–, baita
kargu bakoitzaren funtzioak eta erantzukizunak ere (ikus 2.3.2 atala eta 40 eta 41. irudiak).
5. Funtzionamendu-arauak
Koadernoaren atal honetan gelaren funtzionamendu-arauak ezar daitezke, bai eta talde
bakoitzaren arau espezifiko batzuk ere, talde jakin batek bereziki kontuan izan beharrekoak,
ikasgela guztiak aintzat hartu behar dituenei kalterik eragin gabe (ikus 3.2.4 atala eta 40. eta 41.
irudiak).
6. Taldearen Planak eta hobetzeko helburuak ezartzeko aldizkako berrikuspenak
Taldearen koadernoan gordeko dira taldearen plan guztiak. Plan horietan, talde bakoitzak
denbora-tarte jakin baterako dituen helburuak bilduko dira, lehen adierazi bezala (ikusi 42, 43 eta
44. irudiak).
7. Saioen egutegiak
Lan-saio bakoitzaren amaieran, taldekideek ebaluazioa egin behar dute, zer moduz joan den
jasota gera dadin. Idazkariak Saioen Egutegia izeneko atal batean jasoko du, saioan egin
dutenaren laburpen txiki batekin batera.
Saio bakoitzaren amaierako –edo astean behingo– aldizkako berrikuspen horiek oso
garrantzitsuak dira, taldean egin dutenari eta egiteko moduari buruzko kideen hausnartzeko
gaitasun metakognitiboa garatzen laguntzen baitute. 47. irudian, Taldearen Plan bakoitzaren
amaierako berrikuspena egin baino lehen, bitarteko balorazioak egiteko formularioa dago.
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TALDEAREN PLANAREN SEGIMENDUA
Data:
Taldearen izena:
Izena

Konpromiso pertsonalen ebaluazioa
Zer egin dut bereziki ondo?

Zer hobetu behar dut?

47. irudia

8. Taldearen aldizkako berrikuspenak
Azkenik, koadernoaren atal honetan daude taldeko kideek Taldearen Planaren amaieran egiten
dituzten berrikuspenak (ikus 45. irudia).

3.3

Taldearen lana ebaluatzea

Talde-lana ebaluatzea oso garrantzitsua da. Gure ikasleei taldean lan egiten irakatsi nahi diegun
unetik –taldean ikasten hobeto ikas dezaten, irakaslearen laguntzaz gain, beren ikaskideen
laguntzarekin–, gure ikasleek ikasketa edo gaitasun horri benetan duen garrantzia ematea nahi
badugu, egiten dituzten lorpenak ebaluatu behar ditugu: pixkanaka izan arren, gero eta gehiago
taldean lan egiten ikasten ari diren egiaztatu eta frogatu behar dugu (hau da, jasota utzi behar
dugu); beraiek dakitena eta nola ikasi duten ipintzen ikasi ote duten, besteek dakitenaren eta ikasi
duten moduaren ondoan «jartzen» ikasten ari ote diren, irakatsitakoa hobeto barneratzeko,
etorkizunean dakitena besteek dakitenaren ondoan jartzen jakin dezaten, elkarrekin arazoak
konpondu eta gainditzeko modu egoki gisa –agian modu bakarra–.
Ikasketan egiten dituzten aurrerapenen ebaluazioetan, talde-lanari erreparatu behar diogu, garatu
behar dituzten gizarte-gaitasunen esparruan. Bestela, garrantzi gutxi duela erakutsiko genuke,
bigarren mailako gaia dela. Funtsean, ebaluatzen dena bakarrik jotzen da garrantzizkotzat.
Hortaz, taldean lan egiten irakatsi behar diegu, inongo zalantzarik gabe. Horrez gain, gure
ikasleek egiten duten talde-lana ebaluatzen ere erakutsi behar diegu.
Ebaluazio hori, noski, taldean lan egin dezaten proposatzen diegun unetik egin behar da (hortaz,
IK/KI Programako A esku-hartze eremuarekin loturik gauzatu ditugun lehenengo ekintzetatik eta
modu kooperatiboan gauzatu dituzten jarduera guztietan, B esku-hartze eremuarekin lotuta esan
dugunarekin bat eginez).
Baina, ebaluazio hori batez ere C esku-hartze eremuan sartzerakoan egin behar dugu, askoz ere
modu esplizituagoan –taldean lan egiteko dituzten zailtasunekin jabetuta–; hau da, taldean lan
egiten modu esplizitu, sistematiko eta iraunkorrean erakutsi nahi diegunean, gutxienez,
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curriculumaren gainerako arloekin loturiko beste gaitasunak irakasten eta ebaluatzen dizkiegun
neurri berean.

Talde-lanaren ebaluazioaren dimentsioak
Talde-lanaren ebaluazioan bi dimentsio bereizten ditugu: taldeko dimentsioa (oinarri-taldeak eta
gelako taldeak) eta dimentsio indibiduala.
Talde-lanaren ebaluazioaren talde-dimentsioa: oinarri-taldeetan
Gela batean oinarri-taldeak osatu ostean –hau da, ikasketa kooperatiboko taldeak egonkortu,
funtzionamendua hobetu eta errendimendua ahalik eta gehien bultzatzeko antolatzen direnean–
noizean behin talde bakoitzaren eta gela guztiaren funtzionamenduaz hausnartzea interesatzen
zaigu. Hala, haien aurrerabidea edo geldialdia nabarmenduko dugu. Oinarri-taldeek taldearen
planen eta aldizkako berrikuspenen bitartez artikulatzen dute beren funtzionamendua
(dokumentuaren bigarren zatiko 3.2.5 atalean azaldu dugun bezala): taldekideek taldearen
planean azaltzen dituzte asmoak –taldearen funtzionamenduari dagokionez zer lortu nahi duten
denbora-tarte jakin batean–, eta aldizkako berrikuspenetan tarte bat hartzen dute zer egiten duten
ongi eta zer alderdi hobetu behar dituzten hausnartzeko.
Talde-lanaren talde-dimentsioaren ebaluazioa oinarri-taldeek egiten dituzten taldearen planen
aldizkako berrikuspenen bitartez egiten da.
IK/KI programak Taldearen Planen aldizkako berrikuspenen bitartez egiten den talde-lanaren
ebaluazioan lau alderdi aintzat hartzea proposatzen du (ikus 45. irudiko formularioa).
a) Talde gisa ezarri zituzten helburuak lortzea. Helburu horietako bi berberak dira talde
guztientzat (ikastea eta elkarri laguntzea), talde horien izaeratik eratorritakoak (ikasketakoak
dira, eta kooperatiboak). Baina talde bakoitzak helburu espezifikoren bat ezar diezaioke bere
buruari, beren taldearen aurreko funtzionamenduaren berrikuspenetan oinarrituta. (Alderdi
hau helburuen interdependentzia positiboarekin dago lotuta.)
b) Taldearen Planaren indarraldian izan duten karguari dagozkion funtzioak edo erantzukizunak
betetzea. (Alderdi hau rolen interdependentzia positiboarekin dago lotuta.)
c) Taldearen onerako hartutako konpromiso pertsonalari atxikitako erantzukizun indibiduala.
d) Azkenik, jarrerarekin lotutako alderdi orokorragoak: prestasuna zereginak egiterakoan,
denbora aprobetxatzea eta egindako esfortzua.
Hezteko ebaluazio kualitatiboa da: taldeak funtzionamendua «modelatzen» joango dira, ongi
egiten dutena indartzen eta hobetzeko helburuak ezartzen.
Talde-lanaren ebaluazioaren talde-dimentsioa: ikasgela batean
Oinarri-taldeen aldizkako berrikuspenen antzeko zerbait egin behar da ikasgela guztiarekin:
aldizkakotasun handiagoarekin (adibidez hiruhilekoan behin), ikasgela guztiak bilera egingo du
talde gisa nola funtzionatzen duten pentsatzeko: zer egiten duten bereziki ondo, eta zer hobetu
behar duten talde gisa. Bilera horietan lehenengoa funtzionamendu-arauak ezartzeko izan
daiteke, dokumentuaren bigarren zati honetako 3.2.3 atalean proposaturiko prozedurari jarraiki.
Ondorengo bilerak, arau horiek berrikusteko erabil daitezke, Talde Nominalaren dinamika bera
jarraituta: arauak betetzen ditugun ala ez, arau berriak erantsi behar ditugun...
Parque Europa ikastetxean (Utebo, Zaragoza)
hiru ikasturte daramatzate Ikaskuntza
Kooperatiboko Mintegia antolatzen eta, ikasgela guztiaren “geldialdi” horietan oinarrituta, beste
elementu bat sartu dute: ikasgelaren planak. Taldearen planen ildo beretik, hurrengo
hiruhilekorako zer helburu ezarri nahi duten zehazten dute (arreta berezia eskainiko dioten arau
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bat izan daiteke), baita zer taldek beteko duen funtzio komun jakin bat hurrengo hiruhilekoan eta
talde bakoitzak gela guztiak ondo funtziona dezan zer konpromiso hartzen duen ere.
Kasu honetan ere, hezteko ebaluazioa kualitatiboa da: ikasgela bere funtzionamendua
«modelatzen» joango da, kideek ongi egiten dutena indartzen eta hobetzeko helburuak ezartzen.
Talde-lanaren ebaluazioaren dimentsio indibiduala:
Ikasleak eskolan dauden bitartean garatu behar dituzten gaitasun ugarien artean daude gizartegaitasunak eta, horien barruan, talde-lanarekin, kooperazioarekin, elkarrekiko laguntzarekin eta
desberdintasunekiko errespetuarekin loturiko trebeziak, balioak eta jarrerak.
Talde-lanaren ebaluazio indibiduala ere egin behar da, baita taldeak kooperatiboak direnean
sortzen diren balioena eta jarrerena ere. Noizbehinka, irakasleak pentsatzen geratu beharko du
bere ikasleetako bakoitzak gaitasun, trebezia, jarrera eta balio horietan zenbateraino egin duen
aurrera ebaluatzeko. Hala, ebaluazio hori jasota utzi beharko du. Arestian esan dugun bezala,
ebaluazio hori ikasleak taldean lan egiten hasten diren unetik egin behar da; edonola ere, taldean
lan egiten irakatsiko dietela esaten dieten unetik aurrera askoz ere modu sistematikoagoan.
Ebaluazio hori indibiduala da, irakasleak ikasle bakoitzari eskaintzen dio arreta indibidualki;
izan ere, talde-lanarekin loturiko gaitasunetan egindako aurrerapena, beste gaitasunena bezalaxe,
oso desberdina izan daiteke ikasle batetik bestera.
Ebaluazio hori, bestalde, lehen aipaturiko taldearen eta gelaren ebaluazioekiko independentea da,
funtzionamenduari buruz balorazio jakin bat duen talde batean (eskasa, normala, ona), kide
bakoitzaren banakako ekarpena oso desberdina izan baitaiteke.
Kasu horretan, ebaluazio hezigarri eta batutzailea da, eta kalifikazio jakin bat izaten du emaitza
gisa, gainerako arloetako gaitasunen ebaluazioaren ondorioz ematen zaien kalifikazioen parekoa.
Ebaluazio hori egiteko modu zehatza aldatu egiten da ikastetxearen arabera:
 Zenbait ikastetxetan, talde-lana familiei bidaltzen zaizkien aldizkako ebaluazioetan jasotzen
den elementuetako bat izaten da.
 Beste batzuetan, ordea, curriculumaren arlo guztietan izandako kalifikazioaren ehuneko bat
(aldagarria, ikastetxearen arabera) izaten da. Adibidez: matematiketan hamarrekoa lortzeko,
matematika-ikasketetan gehieneko puntuazioa lortzeaz gain (amaierako notaren % 80)
taldean lan egiteko gaitasunean aurrerapen handia egin behar izaten dute (amaierako
kalifikazioaren gainerako % 20a).
Azkenik, dokumentu honetan argi samar utzi dugun bezala (ikus lehenengo zatiaren 5.2 atala),
ohartarazi nahi dugu ez dugula egokitzat jotzen ikasle baten nota edo kalifikazio indibiduala
talde bereko kide guztiek beren nota edo kalifikazioa hobetu izanaren mende egotea –taldean
ondo lan egiteagatik–. Izan ere, talde gisa lehenengo helburua lortu badute (ikaskuntzan aurrera
egitea) bigarrena lortu izanari esker (elkarri ikasten lagundu diote), horrek esan nahiko du
taldean ondo lan egin dutela eta, hortaz, merezi dutela horrela lan egin duten irakasgaietan
lortutako kalifikazioa hobetzea. Kasu honetan, ordea, ez da talde-lana bere horretan ebaluatuko;
lehentasuna emango zaio edo saritu egingo da taldean ondo lan egin izana. Eduki edo gaitasun
(talde-lana) berri bat ebaluatu baino gehiago, helburua modu jakin batean lan egin dezaten
bultzatzeko pizgarri bat ematea da.
IK/KI Programan baztertu egiten da praktika hori –lehen esan dugun bezala–, kasu askotan,
portaera arazoak dituzten ikasleen presentziak arazo asko ekarriko bailituzke gela taldetan
banatzeko orduan: batzuek ez dute pertsona horien taldean egon nahiko, eta oso kontraesankorra
litzateke ikasle horiek motibatzeko erantzukizuna beren klase-kideei pasatzea; izan ere, haiek
besteen interesa, parte-hartzea eta ikasketa bultzatzera behartuko genituzke, ondo funtzionatzen
duten taldeei zin egindako «saria» lortu nahi badute.
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diegu, eta zorrotz ebaluatu. Horrela jokatzen badugu, ikasle guztiak ez bada, gehientsuenak
ohartuko dira taldean lan egiten ahalegintzeko nahikoa arrazoi badituztela, nahiz eta taldekide
guztiak berdin saiatu ez. Era berean, ohartuko dira, talde gisa ezarritako helburuak lortu behar
dituztela; alegia, ikastea eta elkarri laguntzea.

142

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko

Bibliografia
ABAD, M. eta BENITO, M.L. (koord.) (2006): Cómo enseñar junt@s a alumnos diferentes:
aprendizaje cooperativo. Zaragoza: Egido Editorial
AGUIAR, N. eta BRETO, C. (2006): «Aprendiendo y enseñando a vivir en la escuela». Abad,
M. eta Benito, M.L. (koord.): Cómo enseñar junt@s a alumnos diferentes: aprendizaje
cooperativo. Zaragoza: Egido Editorial. 363-501. or.
AINSCOW, M. (1995): Necesidades especiales en el aula. Madril: UNESCO-Narcea.
ALONSO, M.J. eta ORTIZ, Y. (2005): «Del cuaderno de equipo al método de proyectos».
Cuadernos de Pedagogía, 345, 62-65. or.
BRETO, C. eta PUJOLÀS, P. (2010): «La inclusión escolar en los centros de educación infantil
y primaria: cinco reflexiones a dúo, a propósito de la historia de DJ». Down Sindromeari
buruzko Iberoamerikako II. Kongresuan aurkezturiko hitzaldia. Granada, 2010eko apirilaren
29tik maiatzaren 2ra.
BROWN, L., NIETUPSKI, J. eta HAMRE-NIEUPSKI, S. (1987): «Criteris de funcionalitat
última», in J.L. Ortega eta J.L. Matson (bil.): Recerca actual en integració escolar. Documents
d’Educació Especial, 7. zk., 21-34. or. Bartzelona: Departament d’Ensenyament.
DURAN, D. (koord.), TURRÓ, J. eta VILA, J. (2003): Tutoría entre iguales. Un método de
aprendizaje cooperativo para la diversidad. De la teoría a la práctica. Bartzelona: UABko ICE.
ECHEITA, G. eta MARTÍN, E. (1990): «Interacción social y aprendizaje». Dins C. Coll, J.
Palacios eta A. Marchesi (bil.): Desarrollo psicológico y educación. III. lib. Madril: Alianza, 4967. or.
FABRA, M.L. (1992): Técnicas de grupo para la cooperación. Bartzelona: CEAC.
GARCÍA LÓPEZ, R.; SALES CIGES, A.; TRAVER MARTÍ, J.A.; GARCÍA LÓPEZ, J.;
MOLINER GARCÍA, O.; CANDELA PÉREZ, I, eta LLOPIS BUENO, E. (2002). Necesari@s.
Programa de Sensibilización del Voluntariado en el Ámbito Escolar. 2002. Madril: Hezkuntza
eta Kultura Ministerioa. Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa eta Drogamenpekotasunaren
Aurkako Laguntza Fundazioa.
GERONÈS, M.L. eta SURROCA, M.R. (1997): «Una experiencia de aprendizaje cooperativo en
educación secundaria». Dins Aula de innovación educativa, 59. zk., 49-50. or.
GÓMEZ, C., GARCÍA, A. eta ALONSO, P. (1991): Manual de TTI. Procedimientos para
aprender a aprender. Madril: EOS argitaletxea.
HERNÁNDEZ, F. eta VENTURA, M. (1992): La organización del currículum por proyectos de
trabajo. Bartzelona: Graó/ICE
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?
accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10448]
http://www.uvic.cat/fe/recerca/ca/psico/cooperatius-eso.html] [Kontsulta data: 2008/06/23).
JOHNSON, D. W., JOHNSON, R. T. eta HOLUBEC, E. J. (1999): El aprendizaje cooperativo
en el aula. Buenos Aires: Paidós.
JOHNSON, R.T. eta JOHNSON, D.W. (1997): «Una visió global de l’aprenentatge cooperatiu».
A Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 1. lib., 1. zk., 54-64.
or.
KAGAN, S. (1999): Cooperative Learning. San Clemente: Resources for Teachers, Inc.
KAGAN, S. (2001): “Kagan Structures and Learning Together. What is the Difference?”. Kagan
Online Magazine. http://www.kaganonline.com/KaganClub/ FreeArticles.html
LOBATO FRAILE (1998). El trabajo en grupo. Aprendizaje cooperativo en secundaria. Bilbo:
Euskal Herriko Unibertsitatea.
MARTÍ, E. eta SOLÉ, I. (1997): «Conseguir un trabajo en grupo eficaz». In Cuadernos de
Pedagogía, 255. zk., 59-64. or.
143

Vic-eko unibertsitatea. Psikopedagogia laborategia. P. Pujolàs eta J.R. Lago (koordinatzaileak)
PAK: IK/KI programa («Ikasteko kooperatu / Kooperatzen ikasi») taldean ikasten irakasteko

OVEJERO, A. (1990): El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza
tradicional. Bartzelona: PPU.
PARRILLA, A. (1992): El profesor ante la integración escolar: «Investigación y formación»,
Capital Federal (Argentina): Cincel argitaletxea.
PIAGET, J. (1969): Psicología y pedagogía. Bartzelona: Ariel.
POSTMAN, N. (2000): Fi de l’educació. Una redifinició del valor de l’escola. Vic: Eumo.
PUJOLÀS, P. (2003): Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentage cooperatiu a
l’aula. Vic: Eumo.
PUJOLÀS, P. (2004): Aprender juntos alumnos diferentes. Los equipos de aprendizaje
cooperatiuvo en el aula. Bartzelona: Eumo-Octaedro.
PUJOLÀS, P. (2008): Nueve ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Bartzelona: Graó.
PUJOLAS, P., et al. Programa para enseñar a trabajar en equipos cooperativos en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria. [Eskuragarri hemen:
http://www.uvic.cat/fe/recerca/ca/psico/cooperatius-eso.html] [Kontsulta data: 2008/06/23].
PUJOLÀS, P., SURROCA, M.R., GERONÈS, M.L., MAGAZ, M.J., LLANES, A., MIRÓ, M.,
DUTRAS, P., FONT, C., AMORES, G. (1997): «¿Cómo atender la diversidad de necesidades
educativas de los alumnos en el aula? Una experiencia de autorreflexión en grupo para mejorar la
práctica docente, en un instituto de enseñanza secundaria». Illán, N. eta García Martínez, A.: La
diversidad y la diferencia en la educación secundaria obligatoria: retos educativos para el siglo
XXI. Malaga: Aljibe, 177-209. or.
PUTNAM, J.W. (1993): Cooperative Learning and Strategies for Inclusions. Celebrating
Diversity in the Classroom. Baltimore: Paul H. Brookes.
SERRANO, J.M., eta CALVO, M.T. (1994): Aprendizaje cooperativo. Técnicas y análisis
dimensional. Murtzia: Caja Murcia Obra cultural.
SERRANO, J.M., eta CALVO, M.T. (1994): Aprendizaje cooperativo. Técnicas y análisis
dimensional. Murtzia: Caja Murcia Obra cultural.
SLAVIN, R. E., SHARAN, S., KAGAN, S., HERTZ-LAZAROWITZ, R., WEBB, C. I
SCHMUCK, R. (arg.) (1985): Learning to cooperate, cooperating to learn. New York: Plenum
Press.
STAINBACK, W. eta STAINBACK, S. (1999): Aulas inclusivas. Madril: Narcea.
TRAVER MARTÍ, J.A.; RODRÍGUEZ FELIU, M; CAÑO LLORENS, J.M. (2008). La Carpeta
del Equipo: una herramienta para ayudar a trabajar en grupos cooperativos. Quaderns Digitals,
51.- [2008/02/19] [Eskuragarri hemen:
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?
accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10448]
VAELLO, J. (2007): Cómo dar clase a los que no quieren. Madril: Santillana.
VOPEL, K.W. (1997): Juegos de interacción para adolescentes y jóvenes. Programación de
vida. Solución de problemas. Cooperación. Madril. CCS argitaletxea. (3. argitalpena).

144

