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IKASKIDE PROIEKTUA 

HEZKUNTZA KOOPERATIBOAN SEKUENTZIA DIDAKTIKOAK/PROIEKTUAK ERAIKITZEKO GIDA 

 

1. LORTU NAHI DITUGUN HELBURUEN HAUTAKETA ETA ZEHAZTAPENA: zein emaitza lortu 

nahi ditugu sekuentzia didaktikoaren amaieran? (konpetentzietan formulatuko ditugu 

helburuak): 

1.1. Konpetentzia orokorrak: bereziki eremu hauetan: 

1.1.1. Elkarrekin bizitzen ikasi. 

1.1.2. Ekiten eta egiten ikasi. 

1.1.3. Ikasten ikasi 

1.2. Konpetentzia espezifikoak, arloari dagozkionak. 

 

2. LANDUKO DITUGUN EDUKIEN HAUTAKETA ETA SEKUENTZIAZIOA: 

2.1. Definizioa, kontzeptuak, ezagutzak, gertaerak… 

2.2. Prozedurak, trebeziak, teknikak. 

2.3. Sinesmenak, balioak, jarrerak. 

 

3. ERABILIKO DUGUN METODOLOGIA: 

Metodologia kooperatiboa, honako printzipioetan oinarritzen da: 

� Elkardependentzia positiboa. 

� Aurrez aurreko interakzioa. 

� Taldearen egitura/antolaketa kooperatiboa. 

� Bakoitzaren, taldearen eta prozesuaren ebaluazioa. 

 

3.1. Konpetentzia orokorrak lantzeko (bereziki “elkarrekin bizitzen ikasi” eremukoak), 

ardatz metodologikoak erabiliko ditugu: 

3.1.1. Ardatz bertikala: norberaren (ikasle bakoitzaren) eta taldearen motibazioak eta 

inplikazioak, (elkardependentzia positiboa), ikasle bakoitzak ikaskuntza-proiektua 

onartzea, talde adostasunen eraikuntza.  

3.1.2. Ardatz horizontala: komunikazioa, horizontaltasuna, asertibitatea, entzute 

aktiboa, enpatia… (bat bateko eta aurez aurreko elkarreragina). 

3.1.3. Gatazken prebentzioa eta kudeaketa: edozein toki edo momentuetan eman 

daiteke, baina ardatz bertikalean ikusiko ditugu bereziki bere eraginak 

(inplikaziorik eza, talde adostasuna apurtua…). 

 

3.2. Konpetentzia orokorrak nahiz espezifikoak modu kooperatiboan lantzeko, estrategia 

egokienak erabiliko ditugu: testuinguru konplexu eta ahal bezain errealetan 

oinarritutako sekuentzia didaktikoak diseinatuko ditugu. Horrela lortuko dugu ikasleek 
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lehendik dituzten konpetentziak aktibatzea, berriak garatzea eta ikaskuntza modu 

kooperatiboan eta esanguratsuan egitea. Hona hemen lehenesten ditugun metodologiak: 

3.2.1. Arazoetan oinarritutako metodologia. 

3.2.2. Kasuetan oinarritutako metodologia. 

3.2.3. Proiektuetan oinarritutako metodologia. 

 

3.3. Beste estrategia metodologiko garrantzitsuak ere erabiliko ditugu: 

3.3.1. Modelajea: eredu egokiekin elkarreragina (irakaslearen rolari eta bere 

konpetentzia kooperatiboei buruzko hausnarketa ). 

3.3.2. Laguntza kontingenteak (konpetentzien edo azpi-konpetentzien lanketa zehatzak, 

puntualak). 

 

3.4. Jarduera bakoitzari egokitzen zaizkion talde egitura, talde dinamika eta teknika 

kooperatiboak hautatuko ditugu. 

 Komunikazioaren erraztatzaileak.. 

 Berdinen arteko tutoretzaren bidezkoak. 

 Joko kooperatiboak. 

 Beste hainbat teknika (Puzzlea, World coffee, Posterra…). 

 

3.5. Sekuentziaren faseak: 

3.5.1. Motibazioen lanketa, aurrezagutzak azalaraztea (hasierako ebaluazioa hemen 

egingo dugu). 

3.5.2. Helburuak azaldu, jakinarazi. 

3.5.3. Sarrera, hurbilpen eta hastapeneko jarduerak. 

3.5.4. Trebatze, sakontze, sendotze, egituratze ariketak (fase honetan egingo dugu 

ebaluazio formatzailea). 

3.5.5. Aplikazio, transferentzi, ekoizpen-jarduerak (hemen gauzatuko dugu amaierako 

ebaluazioa). 

 

3.6. Eskola inklusiboaren markoan, aniztasunari erantzuteko estrategiak. 

 

4. EBALUAZIOA: 

4.1. Ebaluazio-testuinguruen diseinua, edukien eta bereziki helburuen (konpetentzia orokorren 

eta espezifikoen)eta erabilitako metodologien arabera.  

4.2. Ikasle bakoitzaren ebaluazioa (matrizak, portfolioa, behaketak…). 

4.3. Taldearen ebaluazioa. 

4.4. Hasierako ebaluazioa. 

4.5. Ebaluazio formatzailea: ikaslearena (auto-erregulazioa ahalbidetuko dio), irakaslearena 

(antolatu duen dispositibo didaktikoa eta bere esku-hartzea hobetzen lagunduko dio), 

prozesuarena (beharrezkoa balitz, birmoldaketarako lagungarria izango zaigu).  

4.6. Auto-ebaluazioa eta ko-ebaluazioa. 

4.7. Amaierako ebaluazioa. 

4.8. Ebaluaziorako irizpideak, adierazleak, tresnak. 

4.9. Konpetentzia orokorrak eta espezifikoak ebaluatuko ditugu. 
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Ikaskuntza kooperatiborako ESTRATEGIA METODOLOGIKOAK  

(NOLA?): 
 Egoera errealei erantzun praktikoa eman 

 Eredu egokiekin elkarreraginean aritu (“modelajea”) 

 Trebatze progresiboa (sekuentzia luzeen bidezko lanketa) 

Ikaskuntza kooperatiborako printzipioak (ZER?): 
• Elkardependentzia positiboa 

• Aurrez aurreko eta aldibereko interakzioa 

• Talde-egitura/antolaketa kooperatiboa 

• Bakoitzaren taldearen eta prozesuaren ebaluazioa 

 

  Konpetentziak lantzeko ardatzak 

Norberaren inplikazioa/ motibazioa 

Entzun   Hitz egin 

Talde- adostasunaren 

eraikuntza 

 

(gatazkaren 
kudeaketa!!) 

 

Ikaskuntza kooperatiborako ESTRATEGIAK eta TEKNIKAK: 
� Talde motak  

 Ikaskide-taldeak (“oinarrizkoak”) 

 Aditu taldeak 

 Noizbehinkako taldeak 

� Estrategia eta teknika metodologikoak: 

 KomunikazIoa erraztekoak. 

 Parekideekin tutoretzak 

 Ikaskide taldeak 

 Jolas kooperatiboak 

Ikaskuntza kooperatiboaren EBALUAZIOA 
� Ebaluazioaren markoa 

� Ebaluazioaren funtzioak 

� Ebaluazio motak 

 Hasierako ebaluazioa 

 Ebaluazio formatzailea 

 Amaierako ebaluazioa 

� Ebaluazioaren osagaiak 

 Irizpideak 

 Adierazleak 

 Tresnak 

Konpetentzietan oinarritutako curriculumaren markoa 
• Testuingurua 

• Konpetentzia orokorrak 

• Oinarrizko konpetentziak 

• Hezkuntza kooperatiboan landu beharreko konpetentziak 

 

Ikaskuntza kooperatiborako proiektuaren diseinurako lehen urratsak: 
• Erronka identifikatu  eta helburu nagusiak adostu 

• Diagnostikoa egin 

• Marko teorikoak/ereduak aztertu 

• Diseinu operatiboa eraiki 
• Proiektua aplikatu 
• Proiektua ebaluatu eta hobekuntza ildoak definitu. 
• Hobekuntza ildoak aplikatuz, proiektua birpentsatu… 

IKASKUNTZA KOOPERATIBOA 
HUHEZIKO PRESTAKUNTZAREN ATAL NAGUSIAK 


