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3. METODOLOGIA  

Metodologia da  ikaskuntza‐prozesua kudeatzeko hautatzen den bidea edo estrategia, 
kontuan  hartuz  prozesu  horretan  parte  hartzen  duten  elementu  guztiak.  Nola 
irakasteari  buruzko  galderari  erantzuten  dio.  Irakatsi  eta  ikasteko  prozesuan  parte 
hartzen duten aldagaien aurrean egindako hautaketen emaitza eta sintesia da. 

Aldagai  horien  artean,  azpimarratzekoak  dira  arazo  hauen  aurrean  egindako 
hautaketak, eta horien ondorio metodologikoak: 

• Konpetentzien araberako hezkuntzaren ikuspuntua. 

• Adierazpenezko, prozedurazko eta jarrerazko edukiak irakatsi eta ikastea. 

• Eleaniztasuna garatzea, euskara ardatz hartuta. 

• Irakatsi eta ikasteko prozesuetan IKTak txertatzea. 

3.1. Konpetentzien araberako hezkuntzaren orientabideak 

Hainbat ikuspegi metodologikoren bateragarritasuna  

Konpetentzien  araberako  hezkuntzaren  ikuspuntua  sortu  da  diziplina  anitzeko 
ekarpenetik  (linguistika, psikolinguistika, psikologia kulturala, psikologia kognitiboa...) 
eta  eskaera  sozioekonomikoetatik  eta  pedagogikoetatik  (hezkuntzak  bizitzarako 
prestatu eta jakintzen transmisio hutsetik haratago joan beharra). 

Ez da oinarritzen  jakintzaren edo  ikaskuntzaren  teoria bakar batean  (behaviorismoa, 
kognitibismoa,  Gestalt,  ikuspuntu  konstruktibistak  eta  soziokonstruktibistak, 
neurozientziak egindako ekarpenak...); aitzitik, teoria guztiak aplika daitezke, bultzatu 
nahi den ikaskuntza‐motaren arabera. Adibidez, inspirazio behaviorista eta kognitibista 
erabilgarria  izango  da  errepikatuz  eskuratzen  diren  edukiak  irakatsi  eta  ikasteko 
(datuak,  gertaerak,  prozedura  algoritmikoak  eta  instrumentalak,  jokabide  batzuk). 
Inspirazio  konstruktibista  eta  soziokonstruktibista  lagungarriagoa  izango  da,  ordea, 
kontzeptuak eta printzipioak irakatsi eta ikasteko eta, oro har, prozedurak asimilatzeko 
eta egokitzeko, metakognizio‐ eta autorregulazio‐prozesuen bidez,  testuinguru baten 
barruan. 

Konpetentzien araberako hezkuntzan bateragarriak direnez jakintzaren hainbat teoria, 
konstruktibismoa eta soziokonstruktibismoa egokiagoak dira  ikuspuntu horretan, non 
gizakia  kulturaren  eta  gizartearen  testuinguruetan  molda  dadin  prestatuko  bada, 
beharrezkoa baita  ikaslea bere biziaren eta bere  ikaskuntza‐prozesuaren protagonista 
izatea. 

Konstruktibismoak  dioenez,  jakintza  ez  da  kanpoko  objektuen  harrera  pasiboaren 
emaitza,  baizik  eta  subjektuaren  jardunaren  fruitua.  Subjektuak  bere  jakintzak 
eraikitzen  ditu,  lehengo  jakintzak  oraingoekin  kontrastatuz  eta  moldatuz. 
Soziokonstruktibismoa  konstruktibismoa  ulertzeko  modu  bat  da  eta,  haren  ustez, 
eskolan ikasteko, hiru dimentsiok hartu behar dute parte, batera eta banandu ezinik: 
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1) Dimentsio  soziala  (S).  Gainerako  ikasleekiko  eta  irakaslearekiko  harreman 
sozialak  antolatzearekin  lotutako  alderdiak  dira,  eta  irakaslearen  kontrolpean 
egiten diren irakaskuntza‐jarduerak. 

2) Dimentsio konstruktibista (K). Ikaskuntza antolatzearekin lotutako alderdiak dira, 
ikasleak  lehendik  dakienetik  abiatuta  bere  jakintzak  eraiki  ditzan,  lehengo 
jakintzen eta jakintza berrien arteko harreman dialektikoan. 

3) Dimentsio  interaktiboa  (I).  Eskolako  jakintza  antolatzearekin  lotutako  alderdiak 
dira,  ingurune  fisiko  eta  sozialarekiko  interakzio‐egoerak moldatuz,  ikaskuntza‐
xedearen ezaugarrien arabera. Beste era batean esanda,  ikaskuntza erabakitzen 
duena  ez  dira  diziplina  baitako  edukiak,  baizik  eta  ikasleak  zein  egoeratan 
erabiltzen dituen zereginak ebazteko jakintzak. 

Ikasgelako esperientziek eta bizipenek eraikitzen dituzte norberaren ezaguerak. Azken 
hamarkadetan,  zenbait  ikuspuntu  sozial  eta  kulturali  heldu  zaie,  ikuspuntu 
konstruktibisten postulatu  indibidualistenei  aurre egiteko. Era berean,  testuinguruan 
errotutako  ikaskuntza  oinarri  duen  ikuspuntuan,  egoerak,  testuinguruak  eta  kultura 
ezinbestekoak  dira  ezagutzan  eta  ikaskuntzan  aurrera  egiteko.  Ikuspuntu  horren 
arabera,  ikasitakoa eta  ikaskuntza gertatzen deneko  testuingurua estu  lotuta daude, 
norberak  dakizkienak  egoerekin  erabat  erlazionatuta  baitaude.  Horrek,  jakina, 
konpetentzien  araberako  ikaskuntzan  ere  eragin  handia  du;  izan  ere,  zereginak  eta 
egoerak  eskolan  beste  inon  ez  badira  gauzatzen  ("praktika  suzedaneoak"),  neska‐
mutilek  ez  dute  inoiz  ikasiko  haiek  beren  bizitzako  beste  egoera  batzuetara 
transferitzen eta mobilizatzen.  

Azkenik, ezagutzak eta  ikaskuntzak dimentsio  sozial eta  kulturala daukate. Gizartean 
parte hartzeko modu  jakin batekin  lotuta dago  ikaskuntza, eta horrek  ikasitakoa bera 
ere  baldintzatzen  du.  Kulturako  praktikarik  arruntenak  izan  ohi  dira  jarduera 
benetakoenak.  Ikastea,  beraz,  enkulturazio‐prozesu  bat  den  aldetik,  ez  da 
norbanakoon buruan, modu isolatuan, gertatzen den zerbait, komunitate soziokultural 
bateko  praktiketan  parte  hartzea  da.  Interakzio  soziala,  beraz,  osagai  ezinbestekoa 
dugu testuinguruan errotutako ikaskuntzan.  

Ikuspuntu metodologikoen arteko izendatzaile komunak 

Ez  dago  konpetentzien  araberako  pedagogia  ulertzeko  era  bat  bakarra  dena  ere. 
Hainbat  modu  daude  ikasleen  irteera‐profila  formulatzeko  (profil  orokorra, 
estandarrak, egoera‐familiak). Proposamen batzuek garrantzi handiagoa edo txikiagoa 
ematen  diete  kontzeptuzko,  prozedurazko  edo  jarrerazko  edukiei.  Proposamen 
batzuek  gehiago  azpimarratzen  dituzte  irakaskuntza‐prozesuak  (transmisio‐ereduak, 
helburuen araberako pedagogia, egituratutako eredu pedagogikoak) eta beste batzuek 
ikaskuntza‐prozesuak  lehenesten dituzte (proiektuen araberako pedagogia). Elementu 
horiek konbinatuz, ezin konta hainbat ikuspuntu daude.  

Aniztasun  horren  barruan,  aukera  guztiak  ezin  dira  sartu  konpetentzien  araberako 
pedagogiaren  ikuspuntuan.  Xavier  Roegiers‐en  (2000)3  esanetan,  honako  hauek  dira 
konpetentzien araberako ikuspuntu guztien izendatzaile komunak: 

                                                            
3 ROEGIERS, X. (2000): Une pédagogie de l’ intégration. De Boeck Université, Brusela. 
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• Irakaskuntzaren edukiek gainditu egiten dute jakintza eta egiten jakitea. 

• Ikaslea ikaskuntzen protagonista da. 

• Egoeran erreakzionatzea balioesten da. 

Egile horrek dioenez,  konpetentzien araberako pedagogian,  jakintzez, egiten  jakiteaz 
eta  izaten  jakiteaz  ikasitakoa  transferitu,  artikulatu  eta  konbinatu  egiten  da,  egoera 
funtzional konplexuak konpontzeko. Konpetentziak ulertzeko era horri "integrazioaren 
pedagogia" esaten zaio.  

Ángel  Pérez  Gómez‐ek  (2007)4  konpetentzien  araberako  ikuspuntuaren  printzipio 
pedagogiko  batzuk  proposatzen  ditu,  ikuspegi  metodologikoa  ulertzeko  balio 
dezaketenak: 

• Eskolaren asmo nagusia ez da informazioak eta jakintzak transmititzea, baizik eta 
oinarrizko konpetentzien garapena eragitea. 

• Irakaskuntza‐prozesuen  helburuak  ez  du  izan  behar  ikasleek  diziplinak  ikastea, 
baizik  eta  beren  ohiko  eredu  mentalak,  pentsamendu‐eskemak  berreraiki 
ditzatela. 

• Oinarrizko konpetentzien  ikaskuntza esanguratsua eragin ahal  izateko,  ikasleari 
parte aktiboa harrarazi behar zaio  jakintza bilatzen, aztertzen, esperimentatzen, 
hartaz gogoeta egiten, aplikatzen eta komunikatzen. 

• Oinarrizko konpetentziak garatu ahal  izateko, egoera errealak hartu behar dira 
aintzat,  eta  benetako  jarduerak  proposatu.  Eguneroko  bizitzako  problema 
nagusiekin lotu behar da jakintza. 

• Eskolako  testuinguruak  espazioan  eta  denboran  antolatzeko  orduan,  kontuan 
hartu behar da benetako lanek eskatzen duten malgutasuna eta sormena, bai eta 
gizartearekin lotuta egon beharra ere. 

• Zalantzazko  egoeretan  eta  etengabeko  aldaketa‐prozesuetan  ikastea  baldintza 
bat da oinarrizko konpetentziak garatzeko eta ikasten ikasteko. 

• Kulturarik  biziena  eta  landuena  trukatzen  eta  bizitzen  dituzten  ikaskuntza‐
inguruneak prestatzea da estrategia didaktikorik esanguratsuena. 

• Ikaskuntza esanguratsua  izan dadin, estimulatu egin behar da  ikasle bakoitzaren 
metakognizioa, bai eta ikasteko eta ikasten ikasteko prozesu bakarra eta berezia 
ulertzeko eta gobernatzeko konpetentzia ere. 

• Berdinen arteko lankidetza lehen mailako estrategia didaktikoa da. Lankidetzaren 
barruan  sartzen da elkarrizketa, debatea eta desadostasuna, desberdintasunak 
errespetatzea,  entzuten  jakitea,  besteen  ekarpenekin  aberastea  eta  nork  bere 
baitan duen onena emateko bezain eskuzabal izatea. 

                                                            
4 PEREZ GOMEZ, A. (2007): La naturaleza de las competencias básicas y sus aplicaciones pedagógicas. 
Cuadernos de Educación de Cantabria, 1. Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. 
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• Konpetentziak garatu ahal izateak ingurune seguru eta goxo bat eskatzen du, non 
ikaslea  libre eta  itxaropentsu  sentitzen den  saiatzeko, erratzeko, berrelikatzeko 
eta ostera saiatzeko. 

• Ikaslearen  emaitzaren  ebaluazioak  hezitzailea  izan  behar  du  funtsean, 
gizabanako  bakoitzak  bere  ulermen‐  eta  jardunbide‐konpetentziak  garatu  ahal 
izan ditzan. 

• Konpetentziak  garatze  horretan,  irakaslearen  funtzioa  ikaskuntza  tutorizatzea 
izan daiteke, hau da, ikaskuntza‐prozesuak diseinatzea, planifikatzea, antolatzea, 
estimulatzea, laguntzea, ebaluatzea eta bideratzea. 

Konpetentzien  araberako  ikuspuntu  hau  ikasgeletara  eramateak  aldaketa 
metodologiko  bat  dakar,  ezinbestez;  izan  ere,  haren  arabera  jokatuz  gero,  zenbait 
gauza egin beharra dakarkigu: erregulartasunez zereginen arabera lan egitea, jakintzak 
mobilizatu  beharreko  baliabidetzat  hartzea,  ikaskuntza  problemen  edo  proiektuen 
arabera  antolatzea  eta  ebaluazioak  egiteko  modu  berriei  heltzea,  besteak  beste. 
Ezagutzak irakasteaz gain, ikasleei berengandik gertueneko testuinguruarekin lotutako 
zereginak proposatu behar zaizkie, neska‐mutilek adierazpenezko edukiak, prozedurak 
eta  jarrerak  abian  jar  ditzaten.  Konpetentzien  araberako  ikuspuntuak,  gainera, 
irakasleen rol eta zereginak aldatzera ere behartzen gaitu, eta alde horretatik, ikasleak 
askoz  aktiboago bihurtzen ditu. Horrek  irakasleen  lana bera ere  aberastu egiten du, 
konpetentziak  garatzea  hartu  behar  izaten  baitute  oinarri,  eta  ez  ezaguerak 
transmititzea eta buruz ikasaraztea. Hala, bada, ikasleei problemak ebazten, ezaguerak 
aplikatzen  eta  ekintzara  bultzatzen  lagunduko  dizkieten  "zereginak"  nahiz  egoerak 
diseinatzeko  gai  bihurtzen  direnez  gero,  irakasleak  bideratzaile,  bitartekari  edo 
bidelagun bilakatzen dira. 

3.2.  Adierazpenezko,  jarrerazko  eta  prozedurazko  edukiak  irakatsi  eta 
ikasteko orientabideak 

Eduki‐motak irakatsi eta ikasteko orientabideak 

Eduki‐motak  bereiztea  komeni  da  (adierazpenezkoak,  prozedurazkoak  eta 
jarrerazkoak);  izan ere, tipologia bakoitzak bere metodologia edo prozedura baitauka 
irakatsi eta ikasteko: 

• Datuei  eta  gertaerei  buruzko  edukiak  ikasi  ahal  izateko,  buruz  ikasteko 
prozedurak behar dira, batez ere. 

• Kontzeptuzko  edukiak  ikasi  ahal  izateko,  pentsamendu  ulerkorrarekin  eta 
kritikoarekin lotutako prozedurak behar dira, batez ere. 

• Jarrerazko  edukiak  ikasi  ahal  izateko,  metakogniziozko  eta  autorregulaziozko 
prozedurak behar dira, batez ere.  

Eduki‐tipologia bakoitza  ikasteak bere prozedura‐mota  eskatzen du. Prozedurak dira 
eduki‐motak  ikasteko  adierazleak  edo  bitartekariak;  beraz,  prozedurak,  hau  da, 
edukiak ikasteko urratsak eta teknikak, modu sistematizatuan irakatsi behar dira.  
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Eduki‐motak  bereizteak  haien  xedeari  erantzuten  dio,  haien  ikaskuntza  guztiz 
elkarloturik baitago ekintza didaktikoan. Adierazpenezko eta  jarrerazko edukiak  ikasi 
ahal  izateko, prozedurak behar dira; baina prozeduren  tipologia ere aldatu egiten da 
edukien  tipologiaren  arabera,  eta  adierazpenezko  nahiz  prozedurazko  edukiak  ikasi 
ahal izateko, jarrerak beharrezkoak dira.  

Eduki moten arteko erlazioa are nabariagoa da konpetentzien araberako hezkuntzan; 
izan  ere,  ikuspuntu  horretan,  adierazpenezko,  prozedurazko  eta  jarrerazko  edukiak 
baliabideak dira, eta ikasleak modu integratuan jakin behar du horiek erabiltzen, behar 
bezala konpondu ahal izateko egoera‐familia bateko problemak eta, era horretan, bere 
konpetentzia erakusteko. 

Prozedurazko  edukiak  –zeharkakoak  nahiz  diziplina  baitakoak–  garrantzi  handikoak 
dira  gure  hezkuntza‐eredu  pedagogiko  honetan;  izan  ere,  bitartekariak  dira 
adierazpenezko  eta  jarrerazko  edukiak  ikasteko,  bai  eta  ikasleak modu  autonomoan 
ikasten ikas dezan, eta bizi osoan zehar ikasten jarraitu ahal izan dezan. 

Konpetentzien  araberako  hezkuntzan,  prozedurak  edo  "helburu  bat  lortzeko  egin 
beharreko urratsak edo  jarduteko moduak"  irakatsi eta  ikastea  loturik doa  irakasleak 
oinarrizko konpetentziak eskuratzen laguntzeko erabilitako metodologiarekin. 

Laburtuz, oinarrizko  zehar‐konpetentziak eta diziplina baitakoak  irakatsi eta  ikasteko 
prozesua  loturik  dago  ikasi  beharrekoa  irakasten  den moduarekin,  eta  bere  azken 
helburua da  ikasleak prozedura bat edo bestea erabiltzearen  zentzuaz eta esanahiaz 
ohartzea, eta ondoren modu autonomoan eta ganoraz aplikatzea. 

Prozedurak modu estrategikoan erabiltzen  ikasteko, orientabide metodologiko hauek 
jarraitzea komeni da: 

• Prozedurak ikasi ahal izateko, integratu egiten dira diziplina‐arloetako irakatsi eta 
ikasteko prozesu formaletan eta eguneroko bizitzako informaletan. 

• Modu esplizituan eta sistematikoan irakatsiz ikasten dira prozedurak. 

• Prozedurak modu ohikoan eta  jarraituan erabili behar dira  irakatsi eta  ikasteko 
prozesuetan. 

• Prozedurak modu  estrategikoan  aplikatzen  ikasteko,  hau  da,  egoera  eta  eduki 
bakoitzean  egoki  diren  prozedurak  hautatzen  ikasteko,  aplikazioarekin  batera 
joan behar dute metakognizioak eta autorregulazioak ere. 

Irakaslearen rola funtsezkoa da  ikasleek prozedurak aplikatzen  ikas dezaten, batik bat 
ikasteko zailtasunak daudenean. Prozedurak irakasteko hainbat era daude: 

a) Ikaslearen kontzientzia‐mailaren (metakognizioa) arabera5: 

• Praktika  itsua:  Irakasleak  prozeduraren  urratsak  eta  teknikak  azaltzen  dizkio 
ikasleari,  arrazoiak  justifikatu  gabe.  Irakasteko  era  hori  egokia  izan  daiteke 
prozedurak modu mekanikoan erabiltzen ikasteko, baina ez modu autonomoan 
eta estrategikoan erabiltzeko. 

                                                            
5 Praktika hauek guztiak erabilgarriak dira prozedurak modu progresiboan erabiltzen ikasteko, kontuan 
hartuz ikaslearen kontzientzia‐maila edo metakognizio‐konpetentziarekin batera garatzen dela heltze 
kognitiboa. 
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• Praktika  arrazoitua:  Irakasleak  prozeduraren  urratsak  eta  teknikak  azaltzen 
dizkio  ikasleari, arrazoiak  justifikatuz. Era hau egokiagoa da prozedurak modu 
autonomo eta estrategikoagoan erabiltzen ikasteko.  

• Praktika  metakognitiboa:  Irakasleak,  prozeduraren  urratsak  eta  teknikak 
justifikatuz  azaltzeaz  gain,  ikasleei  laguntzen  die  kontzientzia  har  dezaten 
prozeduren  erabileraz,  eta modu  autonomoan  erregula  ditzaten.  Era  hau  da 
egokiena,  zalantzarik  gabe,  ikasleek  prozedurak  autonomiaz  aplikatzen  ikas 
ditzaten. 

b) Irakaslearen laguntza‐motaren eta ikasleen autonomia‐mailaren arabera6: 

• Instrukzio  esplizitua:  Irakasleak  prozeduraren  urratsak  eta  teknikak  azaltzen 
ditu, eta ikasleak aginduak bete baino ez du egiten.  

• Irakaskuntza  gidatua:  Prozeduraren  urratsak  eta  teknikak  azaltzeaz  gain, 
irakasleak  ikaslea  gidatzen  du  (galderak,  adierazleak  eta  abar  erabiliz),  hura 
aplika dezan.  

• Ikaskuntza  dialogikoa:  Ikasleak  bere  gain  hartzen  du  prozedura  aplikatzeko 
ekimena eta protagonismoa, eta behar eta eskatzen duen heinean sortzen da 
elkarrizketa,  erabil  daitezkeen  urratsen  eta  tekniken  azalpena  eta,  beharrik 
balego, irakasleak hura aplikatzen lagundu dezake. 

• Ikaskuntza kooperatiboa:  Instrukzio  zuzenean nahiz  irakaskuntza gidatuan eta 
dialogikoan aplika daiteke. Prozedurak ez ditu aplikatzen modu  indibidualean, 
baizik eta kooperatiboan, hau da,  zereginak  taldekide guztien artean banatuz 
eta  zereginak egin  ahal  izateko elkarlanean, beharrezkoa den heinean elkarri 
lagunduz.  

Sozializazio‐prozesu  informalen  bitartez  eskuratzen  dira  balioak  eta  jarrerak,  eta 
haietan,  berebiziko  garrantzia  izan  ohi  dute  gizarteak  eta  familiak,  hedabideek  eta 
erreferentziazko  taldeek.  Imitazioz  barneratzen  ditugu  jarrerak,  guretzat 
erreferentziazkoak  diren  pertsonen  jarrerak  imitatuz,  bai  eta  balioak  lehenesteari 
buruzko  pertsuasio‐prozeduren  bitartez  ere,  sarien  eta  zigorren  bitartez,  gizarte‐
ereduetara  egokituz,  hedabideen  eraginez,  eta  abar.  Hala  eta  guztiz  ere,  prozesu 
informalen  bitartez  ez  ezik,  irakaskuntza‐  eta  ikaskuntza‐prozesu  formal  eta 
sistematikoen bitartez ere irakatsi behar dira jarrerak.  

Horretarako, orientabide metodologiko hauek proposatzen ditugu: 

• Prozedurak ikasi ahal izateko, integratu egiten dira diziplina‐arloetako irakatsi eta 
ikasteko prozesu formaletan eta eguneroko bizitzako informaletan. 

• Modu esplizitu eta sistematikoan irakatsi behar dira. 

• Prozedurak modu ohikoan eta  jarraituan erabili behar dira  irakatsi eta  ikasteko 
prozesuetan. 

                                                            
6 Ikasle bakoitzaren premien eta egoeraren arabera, irakatsi eta ikasteko era hauek guztiak egokiak izan 
daitezke une jakin batean, baina ez da ahaztu behar zein den helburua: ikasleak progresiboki gara dezala 
prozedurak modu autonomoan eta erregulatuan aplikatzeko konpetentzia. 
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• Balioen eta  jarreren hierarkia barneratzeko, metakognizioa eta autorregulazioa 
beharrezkoak dira, prozesu kognitibo, afektibo eta konduktualez gain. 

3.3. Eleaniztasuna garatzeko orientabideak, euskara ardatz hartuta 

Eleaniztasuna, euskara ardatz hartuta 

Kontuan  izan  behar  da  XXI.  mendeko  euskal  gizartea  eleaniztuna  dela  eta,  beraz, 
eskolak nahitaez  lortu behar ditu herritar  eleaniztunak. Horregatik, mundu  gero  eta 
elkarlotuago  honetan  –non  hainbesteko  garrantzia  duten  jakintzaren  gizarteak, 
informazio‐  eta  komunikazio‐teknologiek  eta  pertsonen mugikortasunak–,  hizkuntza 
ofizialez gain jakin behar dira, ezinbestean, hizkuntza global esaten zaienetako bat edo 
batzuk,  eta  era  horretan  bultzatu  pertsonek  elkar  ezagutzea,  ideiak  trukatzea  eta 
kulturek elkar ulertzea. 

Erregio  edo  Gutxiengoen  Hizkuntzen  Europako  Kartaren  (1992)  arabera,  kontuan 
hartuz  ingurunearen  baldintzek  eta  gizarte‐harremanek  gaztelania  erabiltzera 
bultzatzen dutela, eta –ebaluazioek erakutsi dutenez–  irakatsi eta  ikasteko prozesuan 
euskara  erabiltzea  funtsezkoa  dela  ahoz  eta  idatziz  behar  bezala  komunikatzeko  gai 
izateko, sistema eleaniztun honek euskara izango du ardatz, era horretan gainditu ahal 
izateko bi hizkuntza ofizialen arteko desoreka –gaur egun euskararen aurkakoa–, eta bi 
hizkuntzen  berdintasun  soziala  eta  ikasleen  aukera‐berdintasuna  sustatzeko. 
Horregatik, euskara ohituraz eta modu normalizatuan erabiltzen dela bermatuko da, 
barruko nahiz kanpoko jardueretan eta, oro har, eskolako ekintzetan.  

Irteera‐profilean,  ikasleak  bizitzako  eremu  guztietan,  euskaraz  eta  gaztelaniaz  ahoz 
nahiz idatziz, modu egoki eta eraginkorrean komunikatzea nahi da. Halaber, gutxienez 
atzerriko  lehen  hizkuntza  batean  egoki  komunikatzea,  egoera  eta  eremu  pertsonal, 
sozial eta akademikoetan. Era berean,  ikasleak bere burua eta bere  inguruko mundua 
hobeto ezagutzen lagunduko dion literatura heziketa izatea nahi da. 

Euskal  eskolak  elebitasuna  bermatzeko  duen  erronkaz  gain,  badu  beste  helburu bat 
ere:  pertsona  eleaniztunak  lortzea,  gutxienez  atzerriko  hizkuntza  bat  behar  adina 
dakitenak.  Ikuspuntu  eleaniztunean,  pertsona  baten  esperientzia  hedatu  ahala 
hizkuntza  baten  kultur  inguruneetara  –familiaren  hizkuntza,  gizarte  osoarena,  beste 
herri  batzuetako  hizkuntzak...–,  pertsonak  ez  ditu  hizkuntza  eta  kultura  horiek 
gordetzen buruko konpartimentu bereizitan; aldiz, bere komunikaziorako konpetentzia 
osatzen  dute  hizkuntza‐jakintza  eta  ‐esperientzia  guztiek,  eta  hizkuntzak  elkarrekin 
harremanetan  daude.  Ikuspuntu  horrek  erabat  aldatzen  du  hizkuntza  baten 
irakaskuntza. Kontua ez da bi edo hiru hizkuntza eskuratzea, zein bere aldetik. Aldiz, 
hizkuntza‐gaitasun guztiak biltzen dituen hizkuntza‐bilduma bat garatu nahi da.  

Ikastetxe  bakoitzak,  hizkuntzen  irakaskuntzarekin  eta  erabilerarekin  lotutako  alderdi 
guztiak  ondo  planifikatzeko,  Ikastetxeko  Hizkuntza  Proiektua  egin  behar  du. 
Ikaskuntza‐prozesu  osoan  hizkuntzak  irakastearekin  eta  erabiltzearekin  lotutako 
irizpideak garatu behar ditu Proiektu horrek, bai eta Hezkuntza Proiektuan jaso ere, eta 
bestalde, Curriculum  Proiektuan  hizkuntzen  trataera  ere  zehaztu  behar  du. Halaber, 
ikastetxeko  dokumentu  guztiek  hartu  beharko  dituzte  oinarri  Proiektuan  jasotako 
erabakiak.  
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Hizkuntzen trataera integratua eta integrala 

Ikasleek  irteera‐profileko  eleaniztasun‐maila  lortzeko  helburuak  hizkuntza‐irakasleak 
behartzen  ditu  hizkuntzak  modu  integratuak  tratatzera,  irakatsi  eta  ikastearen 
helburuaz gogoeta egitera eta, ondorioz, edukiak nahiz metodologia egokitzera.  

Hizkuntzak modu integratuan irakastea hainbat ebidentziaren emaitza da:  

• Ikasle elebidunak edo eleaniztunak etengabe eskura ditu hainbat hizkuntza eta 
haietan ikasitakoa, hornidura kognitibo eta emozional moduan.  

• Hizkuntza‐ikasketak hizkuntza batzuetatik besteetara transferitzen dira.  

• Hiztunek  parte  hartzen  duten  inguruneetan  hainbat  hizkuntza  egotea  aldi 
berean.  

Ebidentzia  horien  ondorioz,  hizkuntzen  curriculum  integratua  egin  behar  da  eta, 
horretarako,  hizkuntza  bakoitzarentzat  hautatu  behar  dira  egoera‐familia 
esanguratsuak,  bizitzaren  eremu  guztiekin  lotuak,  kontuan  hartuz  hizkuntza 
bakoitzaren  estatusa,  testuinguruaren  errealitate  soziolinguistikoa  eta  hizkuntza 
bakoitzarentzat  irteera‐profil  orokorrean  definitutako  lorpen‐maila.  Hizkuntza 
bakoitzak  berezkoa  duena  landu  behar  da,  eta  denen  artean  partekatua  dutena, 
ikasleak  egoki  eta  eraginkor  erabili  ahal  izan dezan  egoera bakoitzak  eskatzen duen 
hizkuntza. 

Baina  hizkuntza‐irakasleak  ez  dira  euskara  ardatz  hartuta  eleaniztasuna  garatzen 
konprometitutako  bakarrak,  eta  eskola  osoa  dago  inplikatua  hizkuntzen  trataera 
integralean. Hizkuntza‐gaiak ematen ez dituzten irakasleen ardura ere bada hizkuntza‐
konpetentzia garatzen laguntzea, ikasleak arlo bakoitzeko egoerak egoki eta eraginkor 
ebatzi  ahal  izan  ditzan.  Arlo  horietako  oinarrizko  konpetentziak  lortzeko,  ikasleak 
edukiekin  batera  ikasi  behar  ditu  arloak  berezko  dituen  esamoldeak,  eta  modu 
integratuan  erabili  behar  ditu  bakoitzeko  egoerak/problemak  ebazteko.  Edukia  eta 
hizkuntza integratzeko planteamenduak hizkuntza‐konpetentzia garatzea dakar.  

Bi hizkuntza ofizialetan eta gutxienez atzerriko hizkuntza batean konpetentzia lortzeko 
bidean,  hizkuntzen  curriculum  integratu  baten  bidez  eta  curriculum‐arlo  guztietan, 
printzipio hauek onartu behar dira: 

• Hizkuntzen irakaskuntza inklusioan oinarritu behar da, hau da, ikasleen jatorrizko 
hizkuntza  edozein  izanik  ere,  denek  beren  konpetentzia  eleaniztuna  osoki 
garatzeko bidea eman behar du. 

• Hizkuntzen  irakaskuntza  erabileran  oinarritu  behar  da,  hau  da,  hizkuntzak 
erabilera  sozialean  eta  akademikoan  ikasten  dira,  eta  komunikazioaren  behar 
pragmatikoak dira kodea menderatzeko bidea jartzen dutenak. 

• Hizkuntzen  irakaskuntza  ikuspuntu komunikatiboan oinarritu behar da, hau da, 
ikasgelak  komunikazio‐gune  pribilegiatu  bihurtu  behar  dira,  ikasleek  modu 
eraginkorrean  parte  hartu  ahal  izan  dezaten  denetariko  komunikazio‐
jardueratan. 
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• Hizkuntzen  irakaskuntza  hizkuntzekiko  eta  hiztunekiko  jarrera  positiboak 
garatzean  oinarritu  behar  da,  kontuan  hartuz  hizkuntzek  zenbateko  garrantzia 
duten harreman sozialetan eta gizabanakoen garapen emozionalean. 

• Eskolan,  curriculum‐arloak  irakatsi  eta  ikasteko  prozesuak  dira  hizkuntza 
erabiltzeko eremurik eta egoerarik ohikoenak eta naturalenak; beraz, hizkuntza 
eta edukia integratzea komeni da. 

Printzipio horiek beharrezkoa egiten dute komunikazio‐proiektu esanguratsuen bidez 
irakastea,  testua  delarik  oinarrizko  komunikazio‐unitatea;  ikaskuntza  sekuentzia 
didaktikotan  egituratzea,  komunikazio‐lan  zehatz  bat  lortzera  bideraturik,  eta 
prozedurazko  edukiak  lehenestea,  "egiten  jakitea",  eta  ez  adierazpenezko  jakintza 
hutsa.  

3.4. Irakatsi eta ikasteko prozesuetan IKTak txertatzeko orientabideak 

Konpetentzia digitala 

Informazioaren eta Jakintzaren Gizartea agertu izana da egungo gizartean gertatzen ari 
diren eraldaketa nagusietako bat.  Jakintza bihurtu da merkantziarik baliotsuena, eta 
hezkuntza da hura eskuratzeko eta ekoizteko bidea. Jakintzan oinarritutako ekonomia 
lehen mailako helburu bihurtu da, eta  Informazio eta Komunikazio Teknologiak  (IKT) 
jakintza  hori  sustatzeko  tresna  indartsuak  dira.  Dena  dela, Oinarrizko  Hezkuntzaren 
erronka –oinarrizko konpetentzien araberako hezkuntzaren  ikuspuntutik– ez da soilik 
ikaslea Informazioaren eta Jakintzaren Gizarterako prestatzea, eta bere barne hartzen 
du  jakintza horiek eta prozedurazko eta  jarrerazko beste baliabide batzuk erabiltzea, 
eskaera  konplexuei  erantzuteko.  Horregatik,  IKTak  erabiltzeko  gure  orientabideak 
konpetentzien  araberako  eta  oinarrizko  konpetentziak  lortzeko  hezkuntzaren 
ikuspuntuan sartzen dira.  

Ikuspuntu horren arabera, oinarrizko hezkuntza amaitzen duen  ikasleak konpetentzia 
digitala  eta mediatikoa  eduki  behar  du,  hau  da,  egungo  herritarrek  eskatzen  duten 
alfabetizazio edo trebakuntza  funtzional osoa. Hori ez da ebaluatzen baliabide horiek 
zenbat  eta  zenbateko  maiztasunez  erabiltzen  diren  neurtuta,  baizik  eta  bizitzaren 
eremu eta egoeretan egoki, ganoraz eta arduraz aplikatzen diren  ikusita. Hori agerian 
geratzen  da  bai  zeregin  bat  diseinatzean  eta  planifikatzean  –informazioa  biltzea, 
balioestea  eta  antolatzea,  jakintza  bihurtzeko–  bai  ekoizpen  digital  multimediak 
sortzean (banaka edo taldeka). Horrek guztiak ezin du ahaztu emaitzak komunikatzea 
eta partekatzea,  sare  sozialetan eta digitaletan parte aktiboa hartuz, hala baitagokio 
biztanleria  digital  konektatu  bati,  erkidegoan  ikasi  eta  hazten  denari.  Oinarrizko 
Hezkuntza  amaitzean,  ikasle  guztiek  eduki  behar  dute  PLE  delakoa  (Norberaren 
Ikaskuntza  Ingurunea),  hau  da,  norberak  erabiltzen  dugun  tresna,  zerbitzu  eta 
konexioen multzoa, konpetentzia berriak eskuratzearekin  lotutako helburuak  lortzeko 
eta bizian zehar ikasteko. 

Irakatsi eta ikasteko prozesuetan IKTak integratzea 

Multimedia‐konpetentzia  hori  eskuratu  ahal  izateko  (euskarri  analogikoetan  eta 
digitaletan)  beharrezkoa  da  baliabide  digitalak  (metodologikoak,  instrumentalak,...) 
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normalizaturik  egotea  irakatsi  eta  ikasteko prozesuetan  eta  egoeretan, diziplina‐arlo 
guzti‐guztietan. Helburua da IKTak ikasgelen egunerokoan infiltratzea eta beren aukera 
berritzaileak  txertatzea,  hala  nola  gertatzen  den  egungo  gizartean,  non  egunetik 
egunera zabalduago dauden.  

IKTak  integratu  eta  curriculumean  sartzeko,  eta  konpetentzia  digitala  curriculumean 
garatzeko,  hiru  ikuspuntu  osagarri  erabili  eta  mailaka  ezarriko  dira:  konpetentzia 
digitala,  jakintza‐arlo  gisa  (IKTez  ikastea);  konpetentzia digitala,  curriculum‐arloetako 
eduki  didaktiko  multimediekin  jarduteko  (IKTetatik  ikastea);  konpetentzia  digitala, 
ikaskuntzarako eta jakintza eraikitzeko tresna gisa (IKTekin ikastea). 

Konpetentzien  araberako  hezkuntzan,  konpetente  izateko,  adierazpenezko, 
prozedurazko eta jarrerazko edukiak jakin behar dira: 

• IKTak  oso  lagungarriak  izan  daitezke  bitarteko  tresna  gisa,  ikasleek 
adierazpenezko  edukiak  ikas  ditzaten  eta  irakasleek  hobeto  irakats  dezaten. 
IKTak  erabiltzeak  indartu  egiten  du  irakatsi  eta  ikasteko  prozesuko  inputaren 
kalitatea, modu integratuan erabili baitaitezke baliabide multimediak. 

• IKTak oso lagungarriak izan daitezke ikaskuntza‐prozesuak hobetzeko, zeharkako 
eta  diziplina  baitako  prozeduren  tresna  bitartekari  moduan.  IKTek  ekarpen 
handia  egin  dezakete  zehar‐prozedura  asko  ikasteko,  adibidez  ikasten  ikastea, 
komunikatzen  ikastea,  elkarrekin  bizitzen  ikastea  eta  ekiten  ikastea.  Frogatuta 
dago  IKTen ekarpena diziplina baitako prozedura guztiak  ikasteko ere, batik bat 
algoritmikoak.  IKTak,  gainera, baliabide  apartak dira  aniztasuna  aintzat hartuta 
ikasleei hezkuntza pertsonalizatua eskaintzeko. 

• IKTak  oso  lagungarriak  izan  daitezke modu  ordenatuan  eta  berreskuragarrian 
biltegiratu  eta  aurkezteko  irakatsi  eta  ikasteko  prozesuaren  edukia,  prozesuak 
eta produktuak. 

• IKTak  lagungarriak  izan  daitezke  ohitura  eta  jarrera  batzuk  garatzeko  ere: 
prozesu  kognitiboak  (arreta,  jakin‐mina,  interesa, motibazioa...)  eta,  batik  bat, 
prozesu  metakognitiboak  (kontzientzia  hartzea  eta  autorregulazioa); 
komunikazio‐prozesuak  (entzute aktiboa, errespetua...);  lankidetzarako ohiturak 
eta  jarrerak,  sareko  elkarlana,  etab.  Alde  horretatik,  gizakia  errespetatzea  eta 
erabiltzaileen  eskubide  nahiz  betebeharrak  aintzat  hartzea  oinarri  duten 
printzipio etikoekin bat datozen ohituretan eta  jarreretan heztea ezinbestekoa 
da, besteekin batera bizitzeko eta digitalki komunikatzeko. 

Laburtuz,  gure  eredu  honek  hiru  berritasun  pedagogiko  ditu:  a)  Aro  digitaleko 
ikaskuntzak eta  irakaskuntzak problema eta proiektu errealak  aurkezten dituzte, eta 
ikasleak  laneko planak  antolatu eta beharrezko  lanak egin behar ditu,  ados  jarri eta 
haiei behar bezala erantzuteko; b) banakako ikaskuntzaz haratago, egungo paradigmak 
elkarlanean  ikasarazten du, bai  ikasgelan bai  Internetez; c) azkenik,  ikasgela  ireki eta 
zabaldu  horretan,  irakaslearen  lana  gehiago  da  jarduerak  antolatzea  eta  ikuskatzea, 
informazioaren igorle huts izan gabe. 
 
 


