
Arazoetan Oinarrituriko eta 

Proiektuetara bideratutako Ikasketa

(POPBL)



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



N aldiz

Hasierako arazoa

Arazoaren analisia

Galderen formulazioa

Arazoen mugaketa

Ebazpena

Eztabaida/ondorioak

Gauzatzea

Txostena

POPBL-en Faseak (Aalborg)



Abiapuntua
x

Bukaerako
esparrua

(Aalborg)

POPBLen Irudikapena



 Eguneroko lanetan, dagozkion taldeekin:

 Bilerak egin

 Sortzen duten dokumentazioa gainbegiratu

 Planifikazioa eta baliabideak ikuskatu

 “Bide onetik” eraman

 “Tutoretza orokorrak” antolatu

POPBL: Irakaslearen rola



Arreta jarri hurrengo adierazleei:

 Proiektuan parte-hartze mailari

 Tutoretzatan hartzen den konpromiso mailari

 Ikasleak banaka datoz aholku bila

 Taldekideen arteko, eta taldeko, giroa/umorea

 Tutoreak jasotzen dituen sentsazioei

 Beste irakasleek egiten dituzten oharrei/iritziei

POPBL: Irakaslearen rola



Adibideak



IRAKASLE TALDEAK
• Behar, ideia, berrikuntza gune… bat definitu

• Jarraituko den dinamika eta prozesuaren diseinua 
(proiektuaren minimoak, ikasleen taldekatzea, irakasleen 
erregulazioa, baliabideak, epeak…)

• Lanen jarraipena, ebaluazioa eta kalifikazioaren diseinua

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

• Talde lan desberdinen jarraipena

• Ikasleen Ebaluazioa eta kalifikazioa

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

IKASLEEN TALDEEK
 Behar, ideia, berrikuntza gune…-aren identifikazioa

 Informazioaren bilaketa eta irtenbideen proposamena

 Lanaren planifikazioa eta aukeratutako irtenbidearen
gauzatzea

 Lanen jarraipena eta emaitzen egiaztapena

 Dokumentazioaren elaborazioa

 Emaitzen eta ondorioen aurkezpena

 Prozesu eta produktu(ar)en ebaluazioa

POPBL-en diseinua
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