
Erronketan Oinarrituriko Ikasketa



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



Inguruneko egoera erreal eta
garrantzitsu batekin ikasleak
aktiboki konprometitzen dituen
ikuspegi pedagogiko bat da, zeinek
erronka bat definitzea eta
irtenbide bat gauzatzea eskatzen
duen.

Erronka bat, jarduera, ataza edo
egoera bat da. Ikaslearentzat,
estimulu eta lehia izango dira
jarduera, ataza edo egoera horren
irtenbidea bilatzea eta gauzatzea.

Erronkak: Kontzeptualizazioa

https://observatorio.itesm.mx/edutrendsabr/


Erronkak: Kontzeptualizazioa

https://observatorio.itesm.mx/edutrendsabr/


Erronketan Oinarrituriko Ikasketa, ikuspegi 
praktiko, parte-hartzaile eta diziplinartekoa 
da; ikuspegi honetan, ikasleek beraien 
Komunitatea hobetzen dute 
erronkak/beharrak identifikatuz eta behar 
diren irtenbideak emanez. Horretarako, 
beste ikaskideekin, irakasleekin eta 
komunitateko zein mundu mailako adituekin 
lana egin beharko dute, ikasten ari diren 
ikasgaietan sakonduz eta emaitzak 
komunitatearekin eta, orokorrean, 
munduarekin partekatuz. 

Erronkak: Kontzeptualizazioa

https://images.apple.com/education/docs/CBL_Classroom_Guide_Jan_2011.pdf


Erronkak ikasleei aurkezten 
dizkiegun problematikak dira, 
beren ikaskuntza gara dezaten.

Lan-errealitatera ahalik eta gehien 
hurbildu beharko liratekeen 
egoerak dira eta, beraz, inguruneko 
enpresak faktore garrantzitsua dira 
erronka horiek sortzean. Oso 
interesgarria da haien lankidetza, 
errealitate handiagoa emateko bai 
taldeek ebatzi beharko duten 
egoerari, bai talde bakoitzak egingo 
duen emaitzen aurkezpenari.

Erronkak: Kontzeptualizazioa



Erronkek, erronka izateko, ebazpen-
dinamika oso berezia sortu behar 
dute ikasgelan; “dibergentzia-
konbergentzia” prozesu bat ziurtatu 
behar dute, ikasleei aukera emango 
diena proposamen ugariren 
perspektibatik lan egiteko. Horrek 
oinarrizko konpetentzietatik lan 
egiteko premia sortzen du ikasleen 
artean, hala nola interpretatzea, 
transmititzea, sintetizatzea, 
erabakitzea…

Erronkak: Kontzeptualizazioa



Adibideak



IRAKASLE TALDEAK
• Planteatuko den Erronkaren inguruko informazioa 

bilatu

• Erronkaren egituraketa eta elaborazioa

• Lanen jarraipena, ebaluazioa eta kalifikazioaren 
diseinua

• Jarraituko den dinamika eta prozesuaren diseinua 
(ikasleen taldekatzea, parametroak/baldintzak, 
entregatu beharreko ekoizpenak, epeak, baliabideak, 
informazioa…)

• Egin behar den lanaren, eta jarraituko den 
dinamikaren,  aurkezpena gelan 

• Talde lan desberdinen jarraipena

• Emaitzen aurkezpenen balorazioa

• Ikasleen Ebaluazioa eta kalifikazioa

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

IKASLEEN TALDEEK
 Erronka eta bere parametroak/baldintzak irudikatzea eta identifikatzea

 Lanen planifikazioa / Informazioaren bilaketa

 Irtenbide desberdinen proposamena / Irtenbide baten aukeraketa

 Lanaren planifikazioa eta aukeratutako irtenbidearen gauzatzea

 Lanen jarraipena eta emaitzen egiaztapena

 Dokumentazioaren elaborazioa

 Emaitzen eta ondorioen aurkezpena

 Prozesu eta produktu(ar)en ebaluazioa

Erronken diseinua
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