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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



Kasuen Bidezko Ikasketa: Kasua “tresna” bat da egoera edo esperientzia 
bat gelara hurbiltzeko:

• Errealitatearen egoera bat deskribatzen du
• Egoera horretan parte hartzen duten pertsonaien, erakundeen, rolen 

eta erlazioen inguruko informazioa aurkezten du
• Normalean, testu eran aurkezten dira
• Batzuetan, lagungarri ditu bideoak eta audioak; gehigarriak, 

grafikoak… ere egon daitezke
• Gai/arazo baten jartzen du fokoa, eta hori ikuspegi desberdinetatik 

aztertzen da
• Eduki kontzeptualak, prozedurazkoak eta jarrerazkoak integratzen du

(Aznar, 1995)
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Bilakaera

Jatorria: Kanada eta Estatu Batuetako Unibertsitatetan ditu bere hasierako 
aplikazioak.

Aplikazio eremua: Hasierako aplikazio-eremuak Medikuntza, Zuzenbidea eta  
Enpresagintzako Ikasketak izan arren, gaur egun edozein ikaste-eremutan 
erabil daiteke.

Gaur egungo aplikazioak Hezkuntzan: 
 Ikaste-Irakaste Prozesuetan
 Tutoretza Prozesuetan
 Hezkuntzaren Ikerketa Prozesuetan
 Hezkuntzaren Ebaluazioaren Prozesuetan
 Erakundeen Antolaketa eta Kudeaketan
 …
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1.- Deskribapenetan oinarrituriko Kasuak: 

• Egoera baten elementu/aspektu gakoak aztertzeko gaitasunak 
garatzen ditu.
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2.- Arazoen ebazpenetan oinarrituriko Kasuak: 

• Egoera baten inguruan sortutako alternatibak eta hartutako erabakiak 
era kritikoan aztertzea ahalbidetzen da

a) Hartutako erabakien azterketa kritikoan oinarrituriko Kasuak
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2.- Arazoen ebazpenetan oinarrituriko Kasuak: 

• Egoera baten azterketa kritikoa, alternatibak sortzea, eta erabakiak hartzea 
bultzatzen da.

b) Proposamenak sortzen eta erabakiak hartzen oinarrituriko Kasuak

• Situar el caso en un contexto
• Realizar el análisis de la diferentes variables que intervienen en 

el caso 
• Identificar la información requerida
• Describir y detectar los puntos fuertes y débiles de la situación

• Identificar los aspectos a cambiar
• Construir nuevos caminos
• Identificar los aspectos positivos y 

negativos de los nuevos caminos

• Identificar estrategias a poner en marcha
• Hacer propuestas de evaluación
• Reflexionar sobre temas teóricos

Trabajo 
individual

Puesta en común y 
análisis en gran grupo

Trabajo  en 
pequeños 

grupos
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• Egoeraren azterketa
• Egoera horretan dauden pertsonaien roletan jartzea eta 

horietatik aritzea (dramatizazioan)
• Prozesuaz hausnartzea:

• Egoerari emandako konponbidea
• Hartutako erabakien ondorioak
• Egindako jardueretan landutako gaiak

3.- Simulazioetan oinarrituriko Kasuak: 

Partehartzaileek egoeran barneratzea eta horren “dramatizazioan” 
aktiboki aritzea bilatzen da.
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Kasuekin lana egiteak posibilitatzen du:

• Egoera edota arazo (ahal den eta errealagoa) aztertuz, interpretatuz eta ebaluatuz, 

jarrerak eta trebetasun kognitiboak zein prozedurazkoak garatu.

• Errealitatetik ateratako materialen bidez, errealitate horrekin/horretan integrazio 

altua lortu.

• Ikasketa parte-hartzaileak bultzatu.

• Gelako egoeretan ikasitakoa, lan mundura eramaten (transfer) ikasleei lagundu.

• …
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Adibideak

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7eb2ba440bf79110VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://loslibrosdek2k.com/?page_id=277
http://91.121.77.230/e_casos/cast/pages/temas/temas.asp


IRAKASLE TALDEAK
• Landu nahi d(ir)en gaiaren inguruko informazioaren 

bilaketa

• Kasuaren egituraketa eta elaborazioa (materialak, 
informazioa, galderak edota aztertzeko gaiak…)

• Lanen jarraipena, ebaluazioa eta kalifikazioaren diseinua

• Kasuaren, eta jarraituko den dinamikaren, aurkezpena 
gelan (ikasleen taldekatzea, epeak, materialak, 
informazioa, galderak edota aztertzeko gaiak, entregatu 
behar diren “ekoizpenak”…)

• Talde lan desberdinen jarraipena

• Ikasleen Ebaluazioa eta kalifikazioa

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

IKASLEEN TALDEEK
 Kasuaren irakurketa eta barneraketa

 Lanen planifikazioa

 Kasua ebazteko behar den edota osagarria izango den 
informazioaren bilaketa

 Erantzunen lehen hurbilketa / Aukera desberdinen 
azterketa

 Eztabaida eta erabakiak hartzea / Kontrastea

 Kasuaren ebazpen(ar)en aurkezpena / Ondorioak

 Prozesu eta produktu(ar)en ebaluazioa

Kasuen Diseinua
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