
Arazoetan Oinarrituriko Ikaskuntza



Ez dago metodo BAKARRA edo metodologia BAKARRA.

Metodologiak gure zerbitzura eta ikaskuntzaren zerbitzura dauden baliabideak dira. 

Helburuak (ikaslearenak, irakaslearenak…) metodologiaren aukeraketa baino lehenagokoak 
dira.

Lan ezberdinetarako metodo berak ez dira berdinak (hain onak, hain esanguratsuak).

Koherentea izan behar gara, sistematikoa, zentzuduna… baina, geure buruari ezartzen 
dizkiogun beharrak baino ez dauzkagu

Metodologiek pentsamendu didaktiko-sozialei erantzuten diete, hezkuntza “ulertzeko” 
moduei.

Lanbide Heziketan erabiltzen diren metodologiak lan munduko prozesu eguneratuetara 
hurbildu behar dira. 

Dibertsifikazio metodologikoa - Potentzialitate didaktikoa - Egokitzapena

eta … ez gaitezela hitzetan galdu (terminologia)

Metodologiei buruzko oharrak



AOI, talde txikien lanetan oinarritzen den ikaste-irakaste estrategia bat da non arazo 
erreal baten azterketa eta ebazpena gauzatzen den.

Arazoan inplikatuta dauden ikasgaien ezagutzak zein zeharkako konpetentziak 
garatzen dira estrategia honekin.

Horrekin batera, antzeko egoera problema(at)ikoei aurre egiteko estrategiak garatzen 
eta barneratzen dira, eta, aldi berean, norberaren ikasteko era eta prozesuetaz
ikasten da.

AOI (Kontzeptualizazioa)
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AOI (Prozesua)
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AOI (Prozesua)



 Metodologia aktibo bat da.
 Metodoa, aurretik definitutako helburuak lortzeko, arazo (errealen) 

ebazpenera bideratzen da.
 Ikaste-irakaste prozesua ikasleengan zentratzen da.
 Metodologia hau lan kolaboratiboan oinarritzen da.
 Metodologia honek diziplinartekotasuna bultzatzen du.
 Irakaslea ikaskuntza prozesuan laguntzailea/tutorea da.

(ITESM)

AOI (Karakterizazioa)



 AOIren abiapuntua eta ardatza, arazoaren planteamenduan dago.
 Arazoaren diseinuak ikasleen interesa/motibazioa piztu behar du.
 Arazoa, ikasturteko helburuekin eta bizitza errealeko arazo edota egoerekin 

erlazionatuta egon behar da.
 Arazoek ikasleak erabakiak hartzera edota -ondo arrazoituta eta oinarrituta 

dauden- iritziak ematera eraman behar dituzte.
 Arazoari era eraginkor batetan aurre egiteko taldekide guztien kooperazioa 

beharrezkoa da. 
 Arazoaren norainoko zabalkuntza eta konplexutasuna tutoreak kudeatu 

behar du.
 Arazoari hasiera/sarrera ematen dioten galderek honako ezaugarri batzuk 

izan behar dituzte:
 Galdera irekiak.
 Aurretik landutako ezagutzekin erlazionatuta.
 Ikasturte horretako eduki eta helburuekin erlazionatuta.
 Gai eztabaidagarrien ingurukoak.

(ITESM)

AOI (Karakterizazioa)



 Ezagutza kognitiboak (pentsamendu kritikoa, analisia eta sintesia, ebaluazioa…) garatzen 
dira.

 Ikasgai(ar)en eduki kontzeptualak lantzen dira.
 Arazoen identifikazioa, azterketa eta ebazpenerako trebetasunak lantzen dira. 
 Norberaren ikaskuntza beharrak identifikatzen lagungarria da.
 Talde lanaren sentimendua indartzen da; besteekin lana era kolaboratiboan egiteko eta 

kooperaziorako  jarrerak indartzen dira. 
 Informazio iturri desberdinak era eraginkorrean kudeatzen dira. 
 Bere ikasketen espezialitateko zein bere testuinguru zabaleko gertakariak eta egoerak 

(politiko, sozial, ekonomiko…) ulertzeko baliagarria da.
 Era eraginkorrean entzuteko eta komunikatzeko lagungarria da.
 Aldi berean, oinarri finkoak erabiliz, ideiak argudiatzeko eta eztabaidatzeko baliagarria da.
 Bere ikasketen eduki eta aprendizaiarekiko jarrera positiboa bultzatzen da. 
 Erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzen da.
 Bere ekintza eta jarduerarekiko segurtasuna eta autonomia lortzen da.
 Norberaren jarrerak eta balioak (prestutasuna, ardura, konpromisoa…) eztabaidagarri 

bihurtzen dira. 
 Lanari bideratutako kultura bultzatzen da.

(ITESM)

AOI (Karakterizazioa)



AOI (Adibideak)



IRAKASLE TALDEAK
• Landuko den arazoa identifikatu eta aukeratu

• Landuko den arazoaren inguruan informazioa bilatu

• Lanen jarraipena, ebaluazioa eta kalifikazioaren diseinua

• Egin behar den lanaren, eta jarraituko den dinamikaren,  
aurkezpena gelan (ikasleen taldekatzeak, epeak, 
materialak, informazioa, erantzun beharreko galderak, 
entregatu beharreko “ekoizpenak”…)

• Talde lan desberdinen jarraipena

• Ikasleen Ebaluazioa eta kalifikazioa

• Irakasle taldearen ebaluazioa (erronkaren proposamena, 
prozesua, gelako dinamika, emaitzak, hobekuntzak…)

IKASLEEN TALDEEK
 Arazoa identifikazioa eta mugaketa

 Lanen planifikazioa

 Aldez aurreko ideiak / Hipotesiak sortzea / Beharren
identifikazioa

 Arazoa ebazteko behar den –edota, osagarria den-
informazioaren bilaketa

 Landa lana / Mintegiak / Esperimentazioa

 Emaitzen eta ondorioen aurkezpena

 Prozesu eta produktu(ar)en ebaluazioa

AOI (Diseinua)
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